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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. 
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Observe novamente a imagem apresentada na Leitura 1. Repare nas moradias cons-

truídas ao redor do campo em que o jogo está sendo realizado. O que essa cena revela 

sobre o bairro onde o futebol está sendo praticado? Que benefícios a presença de um 

campo pode trazer para a comunidade? 

 2. Observe também as pessoas representadas na fotografia. O que é possível dizer 

sobre elas? 

 3. Com base na fotografia e no que foi discutido, faça uma pesquisa sobre como o futebol 

é praticado em sua região. Em quais espaços ele é jogado? Qual é o perfil de seus pra-

ticantes? Qual é a frequência dos jogos? 

 4. O artigo que você leu faz referência a várias datas associadas a eventos importantes na 

história do futebol. Existem outros acontecimentos que marcaram a trajetória desse 

esporte até os dias de hoje. Você se lembra de algum? Construa uma linha do tempo, 

no caderno ou em uma folha branca, para apresentar, em ordem cronológica, as infor-

mações relacionadas ao esporte que sejam relevantes para você. Além das datas, 

anote também os acontecimentos relativos a cada uma delas. Veja um exemplo com 

as datas apresentadas no texto da Leitura 2.

Estratégias didáticas e respostas e comentários 

nas Orientações para o professor.

Os resultados podem variar de acordo com a realidade 

dos estudantes.

Resposta pessoal. Respostas e comentários nas 

Orientações para o professor.

 5. Segundo o texto, o futebol “ajudou a quebrar barreiras sociais e raciais, nas arquiban-

cadas e nos campos”, sendo reconhecido como um dos elementos fundamentais da 

cultura brasileira.
a) Em sua opinião, o esporte pode contribuir para encurtar ou romper barreiras sociais, 

geográficas e econômicas? Como?
b) Você acredita que o futebol tenha se tornado, de fato, “um elo em comum para as 

massas”? Explique. 

 6. De acordo com o texto, “O futebol se faz presente na literatura, no cinema, na drama-

turgia, na música, nas artes plásticas”.
a) A imagem que ilustra o artigo é uma pintura de Candido Portinari em homenagem ao 

esporte. Que elementos da cena mais chamam a sua atenção?

b) Pesquise exemplos da presença do futebol no cinema, na música e nas artes visuais. 

Comente-os com a turma.
c) Com base na leitura do texto e no trabalho realizado, responda: o que justificaria a 

presença tão frequente do futebol nas artes? 

19301930 19381938

1895: o futebol se transforma 
em paixão nacional. 

Década de 1930: grande 
expansão do futebol. 

1938: Copa da França, com 
destaque para Leônidas da 
Silva e Domingos da Guia.

18951895

1. As casas simples e sem acabamento revelam um bairro menos favorecido. O campo inserido na comunidade oferece lazer aos seus moradores, que não têm 

acesso fácil a espaços de cultura e entretenimento, como praças, teatros e parques. Além disso, o esporte pode aproximar pessoas, ensinar a lidar com as emoções e 

proporcionar momentos de troca de experiência que outras situações cotidianas não favoreceriam. 
2. É possível perceber 
que essas pessoas têm 
idades variadas e assistem 
ao jogo com interesse. 
Não se nota nenhuma 
presença feminina.
5. a) É importante que 
os estudantes percebam 
que o futebol reúne 
pessoas de diferentes 
origens, etnias e culturas, 
funcionando como um 
elemento de união nessa 
diversidade e quebrando 
barreiras sociais, 
econômicas e geográfi cas. 
Quando um jogador 
defende o país em uma 
competição internacional, 
por exemplo, ele possui 
a responsabilidade de 
representar uma imensa 
quantidade de pessoas que 
se identifi cam com ele.

5. b) Espera-se que os 
estudantes reconheçam que sim, 
considerando que durante uma 
partida todos se concentram nas 
jogadas e nas emoções que a 
prática proporciona. No entanto, 
não se pode ignorar que o preço 
dos ingressos e a variação de 
acordo com os setores dos 
estádios sinalizam fronteiras que 
separam socialmente o povo. 

6. a) Os estudantes 
podem apontar o campo 
improvisado, de terra e com 
dois troncos de árvores 
funcionando como trave; 
as crianças de idades 
variadas; a bola pequena, 
possivelmente feita de meia; 
a presença de animais, 
que invadem o espaço não 
demarcado.

6. b) Alguns exemplos 
que podem ser citados: o 
fi lme O casamento de 
Romeu e Julieta (direção 
de Bruno Barreto, 2005); a 
música "É uma partida de 
futebol", do grupo Skank; 
obras da artista Djanira 
(1914-1979) e do artista 
Nelson Leirner (1932-2020).
6. c) Tanto a arte quanto 
o futebol expressam a 
dramaticidade da vida, 
as vitórias e derrotas, 
alegrias e tristezas que 
acontecem dentro de 
campo e no cotidiano. 
Além disso, o futebol é 
importante componente 
para a construção da 
identidade nacional, 
mobiliza muitos recursos 
e conta com milhões de 
apaixonados em diversas 
esferas sociais.

77Sequência 2 • Um país que se urbaniza
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ABERTURA
DE VOLUME

As imagens da página ao lado são da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo 
(SP), em dois momentos históricos: no dia de sua inauguração, em 8 de dezembro de 
1891, e, em 2017, mais de um século depois. Neste volume, você vai refl etir, por meio de 
diversas práticas de linguagem, sobre as cidades e sobre como elas podem assumir 
diferentes características, organizações e signifi cados de acordo com o lugar onde 
se localizam e o momento histórico e político.

Objetivos
� Analisar diferentes gêneros, como notícia, reportagem, propostas governamentais, 

conto, trecho de romance e artigo científi co, para compreender os seus contextos de 
produção e circulação, ampliando as visões de mundo e signifi cados sobre cidade.

� Fruir, apreciar, observar e ouvir diferentes práticas de linguagens, tais como foto-
grafi a, pintura, grafi te e música, que dialogam com o contexto cultural da cidade, 
aguçando a percepção sensível e estética, a imaginação e a criatividade.

� Analisar práticas corporais vivenciadas na cidade, como basquete de rua, futebol, 
corridas e caminhadas, reconhecendo-as como formas de socialização, autocui-
dado mental e físico e lazer.

� Relacionar as práticas de linguagem, estabelecendo diálogos interdiscursivos 
entre elas.

� Vivenciar as diferentes práticas de linguagem para planejar e produzir comen-
tários, vídeos de história oral e infográfico; criar estêncil, paródia de música e 
retratos fotográfi cos; e experienciar o basquete de rua, o jogo de futsal e varia-
dos deslocamentos.

Justificativas
As cidades têm papel fundamental no mundo contemporâneo, não só porque 

grande parte da população vive em ambientes urbanos, mas também porque é na 
cidade que se consolidam as relações sociais e políticas que interferem no campo. 
Desse modo, discutir sobre cidades é discutir sobre o processo de desenvolvi-
mento das sociedades humanas, pois nelas se cristalizam as produções de todas 
as demais áreas, como as Ciências da Natureza, as Ciências Sociais e as Artes. Por 
meio das práticas de linguagem, é possível compreender alguns pontos de conver-
gência dessas relações entre os saberes produzidos pela sociedade e os poderes 
que deles se originam.

8
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» Avenida Paulista, São Paulo 
(SP). Foto de 2017.

» MARTIN, J. V. A. Avenida Paulista no dia da 
inauguração, 8 de dezembro de 1891. 1891. 
Aquarela, 45,5 cm x 66,9 cm. Museu Paulista 
da Universidade de São Paulo (SP).

PAULO VILELA/SHUTTERSTOCK.COM

PAULO VILELA/SHUTTERSTOCK.COM

MUSEU PAULISTA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP

MUSEU PAULISTA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP

9
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Você vai ler, a seguir, um capítulo do romance Memórias póstumas 
de Brás Cubas, de Machado de Assis. A história é contada em primeira 
pessoa e o narrador se nomeia como “defunto autor”. Nessa condição, 
retrata com críticas a si mesmo e a sociedade de seu tempo. 

Nesse capítulo, o pai do protagonista acaba de morrer e o narrador 
discute com a irmã e com o cunhado sobre a parte que caberá a ele 
na herança.

Um país que se 
urbaniza

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

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

Habilidades de Linguagens  
e suas Tecnologias
EM13LGG101
EM13LGG102
EM13LGG103
EM13LGG104
EM13LGG105
EM13LGG201
EM13LGG202
EM13LGG203
EM13LGG204
EM13LGG301
EM13LGG302

EM13LGG303
EM13LGG304
EM13LGG401
EM13LGG402
EM13LGG601
EM13LGG602
EM13LGG603
EM13LGG604
EM13LGG701
EM13LGG703
EM13LGG704

Habilidades de 
Língua Portuguesa
EM13LP01
EM13LP02
EM13LP03
EM13LP07
EM13LP08
EM13LP14
EM13LP15
EM13LP16
EM13LP17
EM13LP18
EM13LP23
EM13LP26

EM13LP27
EM13LP28
EM13LP30
EM13LP49
EM13LP50
EM13LP51
EM13LP52
EM13LP53

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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O desenvolvimento das cidades acompanha as transformações econô-
micas e sociais. As mudanças da vida urbana no Brasil a partir do século XIX 
estão associadas à ascensão da burguesia, que ajudou a moldar costumes e 
regras de convivência permeadas por interesses sociais, econômicos, polí-
ticos, entre outros. 

A partir da segunda metade do século XIX, escritores brasileiros passaram 
a registrar em suas obras as transformações e os diversos aspectos do coti-
diano das cidades e, consequentemente, das famílias burguesas. Os romances 
urbanos lançaram um olhar crítico para os tipos sociais que surgiam e para os 
conflitos vivenciados por essa classe, que se tornava dominante. 

Entre o social e o 
familiar: valores

Você vai perceber, ao longo desta Sequência, que a valorização dos bens 
materiais é uma característica da nova classe social que ocupa as cidades no 
século XIX. Aspectos da vida urbana e das relações sociais e familiares bur-
guesas serão explorados em grandes obras da literatura brasileira. Um dos 
temas ligados à família burguesa é a disputa por bens em partilhas de herança.
 1. Que tipo de bens podem ter valor em uma herança? Por quê? 
 2. Atualmente, uma visão idealizada de família ainda circula na socie-

dade. Que visão seria essa? Qual é sua opinião sobre ela? 
 3. O que você herda da sua família? Reflita sobre valores e habilidades, 

e não apenas sobre bens materiais. 

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

Ler o mundo

52
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Leitura Estratégias didáticas nas 
Orientações para o professor.

Capítulo XLVI / A herança
Veja-nos agora o leitor, oito dias depois da morte de meu pai, – minha 

irmã sentada num sofá, – pouco adiante, Cotrim, de pé, encostado a um 
consolo, com os braços cruzados e a morder o bigode, – eu a passear de 
um lado para outro, com os olhos no chão. Luto pesado. Profundo silêncio. 

— Mas afi nal, disse Cotrim; esta casa pouco mais pode valer de trinta 
contos; demos que valha trinta e cinco...

— Vale cinquenta, ponderei; a Sabina sabe que custou cinquenta e 
oito... 

— Podia custar até sessenta, tomou Cotrim; mas não se segue que os 
valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas, aqui há 
anos, baixaram muito. Olhe, se esta vale os cinquenta contos, quantos 
não vale a que você deseja para si, a do Campo? 

— Não fale nisso! Uma casa velha. 
— Velha! exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. 
— Parece-lhe nova, aposto? 
— Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do 

sofá; podemos arranjar tudo em boa amizade, e com lisura. Por exem-
plo, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleeiro de papai e o Paulo...

 — O boleeiro não, acudi eu; fi co com a sege e não hei de ir comprar 
outro. 

— Bem, fi co com o Paulo e o Prudêncio. 
— O Prudêncio está livre. 
— Livre? 
— Há dois anos. 

Machado 
de Assis

O carioca 
Joaquim Maria 
Machado de 
Assis (1839-
-1908) nasceu 
em um meio 
humilde, era negro e neto 
de escravizados libertos. 
Tornou-se um dos maiores 
escritores da literatura 
brasileira. Foi poeta, roman-
cista, cronista, dramaturgo, 
contista, folhetinista, jor-
nalista e crítico literário. 
Assumiu cargos públicos no 
Ministério da Agricultura, do 
Comércio, de Obras Públicas 
e foi o primeiro presidente 
da Academia Brasileira 
de Letras. É considerado 
também o principal autor 
do Realismo brasileiro, cor-
rente literária que pretendia 
representar a realidade de 
modo crítico e objetivo.

#sobre

Joaquim Maria 
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» Retrato do 
autor aos 
57 anos, em 
1896.
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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.

Você vai ler, a seguir, um capítulo do romance 
de Brás Cubas, de Machado de Assis. A história é contada em primeira 
pessoa e o narrador se nomeia como “defunto autor”. Nessa condição, 
retrata com críticas a si mesmo e a sociedade de seu tempo. 

Nesse capítulo, o pai do protagonista acaba de morrer e o narrador 
discute com a irmã e com o cunhado sobre a parte que caberá a ele 
na herança.

EM13LGG302 EM13LGG704

Habilidades de 
Língua Portuguesa
EM13LP01
EM13LP02
EM13LP03
EM13LP07
EM13LP08
EM13LP14
EM13LP15
EM13LP16
EM13LP17
EM13LP18
EM13LP23
EM13LP26

EM13LP27
EM13LP28
EM13LP30
EM13LP49
EM13LP50
EM13LP51
EM13LP52
EM13LP53

século XIX. Aspectos da vida urbana e das relações sociais e familiares bur-
guesas serão explorados em grandes obras da literatura brasileira. Um dos 
temas ligados à família burguesa é a disputa por bens em partilhas de herança.
 1. Que tipo de bens podem ter valor em uma herança? Por quê? 
 2. Atualmente, uma visão idealizada de família ainda circula na socie-

dade. Que visão seria essa? Qual é sua opinião sobre ela? 
 3. O que você herda da sua família? Reflita sobre valores e habilidades, 

e não apenas sobre bens materiais. 
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 BNCC 

Você vai ler, a seguir, um capítulo do romance Memórias póstumas 
de Brás Cubas, de Machado de Assis. A história é contada em primeira 
pessoa e o narrador se nomeia como “defunto autor”. Nessa condição, 
retrata com críticas a si mesmo e a sociedade de seu tempo. 

Nesse capítulo, o pai do protagonista acaba de morrer e o narrador 
discute com a irmã e com o cunhado sobre a parte que caberá a ele 
na herança.

Um país que se 
urbaniza

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

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

Habilidades de Linguagens  
e suas Tecnologias
EM13LGG101

EM13LGG102

EM13LGG103

EM13LGG104

EM13LGG105

EM13LGG201

EM13LGG202

EM13LGG203

EM13LGG204

EM13LGG301

EM13LGG302

EM13LGG303

EM13LGG304

EM13LGG401

EM13LGG402

EM13LGG601

EM13LGG602

EM13LGG603

EM13LGG604

EM13LGG701

EM13LGG703

EM13LGG704

Habilidades de 
Língua Portuguesa
EM13LP01

EM13LP02

EM13LP03

EM13LP07

EM13LP08

EM13LP14

EM13LP15

EM13LP16

EM13LP17

EM13LP18

EM13LP23

EM13LP26

EM13LP27

EM13LP28

EM13LP30

EM13LP49

EM13LP50

EM13LP51

EM13LP52

EM13LP53

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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O desenvolvimento das cidades acompanha as transformações econô-
micas e sociais. As mudanças da vida urbana no Brasil a partir do século XIX 
estão associadas à ascensão da burguesia, que ajudou a moldar costumes e 
regras de convivência permeadas por interesses sociais, econômicos, polí-
ticos, entre outros. 

A partir da segunda metade do século XIX, escritores brasileiros passaram 
a registrar em suas obras as transformações e os diversos aspectos do coti-
diano das cidades e, consequentemente, das famílias burguesas. Os romances 
urbanos lançaram um olhar crítico para os tipos sociais que surgiam e para os 
conflitos vivenciados por essa classe, que se tornava dominante. 

Entre o social e o 
familiar: valores

Você vai perceber, ao longo desta Sequência, que a valorização dos bens 
materiais é uma característica da nova classe social que ocupa as cidades no 
século XIX. Aspectos da vida urbana e das relações sociais e familiares bur-
guesas serão explorados em grandes obras da literatura brasileira. Um dos 
temas ligados à família burguesa é a disputa por bens em partilhas de herança.
 1. Que tipo de bens podem ter valor em uma herança? Por quê? 
 2. Atualmente, uma visão idealizada de família ainda circula na socie-

dade. Que visão seria essa? Qual é sua opinião sobre ela? 
 3. O que você herda da sua família? Reflita sobre valores e habilidades, 

e não apenas sobre bens materiais. 

Estratégias didáticas e respostas e comentários 
nas Orientações para o professor.Ler o mundo
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Arte nas veias da cidade

A leitura do conto “Frio” representa, entre outros aspectos, o sentimento de 

solidão que a vida nas grandes cidades pode produzir em um contexto de exclu-

são social. Aliada a esse sentimento, a condição do anonimato, típica dos centros 

urbanos, acentua essa sensação de isolamento.

Grafi te e resistência

Sentir o mundo

Os grafites que os muros de várias cidades expõem ao olhar do público têm sido 

apontados por vários artistas como uma forma de ocupar a cidade: quando a obra é 

vista, o artista se sente reconhecido e integrante do espaço urbano.

 1. Pesquise em sua cidade muros com grafites, stickers ou pinturas. Que narrativa eles 

contam?

 2. Tire fotos dessas imagens.

 3. Traga as fotos para a sala de aula e discuta em trio: como lidar com o fato de essas 

obras serem vistas por quem está em movimento?

Professor, caso os estudantes não encontrem muros grafi tados, pedir a eles que façam uma seleção de grafi tes 

na internet (três por estudante) e que expliquem o que chamou a atenção deles nas obras selecionadas.

Se as cidades têm suas fronteiras sociais marcadas, entre tantos outros elementos, 

por construções arquitetônicas, há quem busque romper o isolamento e a sensação 

de anonimato que tais fronteiras provocam. O grafite é uma das maneiras que alguns 

escolheram para afirmar sua voz, buscar diálogo e ultrapassar tais fronteiras.

Observe com atenção o trabalho de Eder Muniz.

» MUNIZ, E. 

Levando meu 
amigo pra 

passear. 2015. 

Spray sobre 

alvenaria. 

Salvador (BA). 

Arquivo pessoal.
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Arte nas veias da cidade

A leitura do conto “Frio” representa, entre outros aspectos, o sentimento de 

solidão que a vida nas grandes cidades pode produzir em um contexto de exclu-

são social. Aliada a esse sentimento, a condição do anonimato, típica dos centros 

urbanos, acentua essa sensação de isolamento.

Grafi te e resistência

Sentir o mundo

Os grafites que os muros de várias cidades expõem ao olhar do público têm sido 

apontados por vários artistas como uma forma de ocupar a cidade: quando a obra é 

vista, o artista se sente reconhecido e integrante do espaço urbano.

 1. Pesquise em sua cidade muros com grafites, stickers ou pinturas. Que narrativa eles 

contam?

 2. Tire fotos dessas imagens.

 3. Traga as fotos para a sala de aula e discuta em trio: como lidar com o fato de essas 

obras serem vistas por quem está em movimento?

Professor, caso os estudantes não encontrem muros grafi tados, pedir a eles que façam uma seleção de grafi tes 

na internet (três por estudante) e que expliquem o que chamou a atenção deles nas obras selecionadas.

Se as cidades têm suas fronteiras sociais marcadas, entre tantos outros elementos, 

por construções arquitetônicas, há quem busque romper o isolamento e a sensação 

de anonimato que tais fronteiras provocam. O grafite é uma das maneiras que alguns 

escolheram para afirmar sua voz, buscar diálogo e ultrapassar tais fronteiras.

Observe com atenção o trabalho de Eder Muniz.
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passear. 2015. 

Spray sobre 
alvenaria. 
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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» MICHELANGELO, 
B. Pietà. 1499. 
Escultura em 

mármore, 
174 cm x 195 cm. 

Basílica de São 
Pedro, Vaticano.
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explorar
#para

A Pietà de Michelangelo
A obra Pietà (“piedade”, em italiano) é conhecida por inúmeras qualidades, dentre elas, a translucidez de sua matéria: a luz atravessa a pedra da qual a escultura é feita, o que confere um efeito transparente e delicado à textura da pele das personagens. Foi esculpida com martelo e cinzel em um único bloco de mármore pelo artista ita-liano Michelangelo Buonarroti , em 1499, que analisou cada parte do bloco de pedra trazido de Carrara – região norte da Toscana, Itália – imaginando as formas possíveis de serem construídas, planejando tudo antes mesmo de tocá-lo com suas ferra-mentas. O artista “via” as formas dentro do mármore e trabalhava para libertá-las. É uma das obras mais representativas do Renascimento italiano.Michelangelo explicava seu método usando a metáfora da tina de água: traba-lhava um lado do bloco de mármore por vez, como se ele estivesse imerso em uma grande tina cheia de água, libertando-se aos poucos do líquido e revelando, assim, a face submersa. Seu método pode ser classificado como subtrativo, ou seja, ele retirava material do bloco de mármore para criar formas.Ele demorou um ano para esculpir a obra Pietà, encomendada pelo cardeal Jean de Bilhères para um monumento fúnebre da capela de Santa Petronilla. Por ser muito jovem (apenas 25 anos), chegaram a duvidar que ele fosse realmente o criador da escultura. 

Observe a escultura a seguir.

Estratégias didáticas, respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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MAPA INTERATIVO • Segunda etapaNesta Sequência, você e seus colegas conheceram um pouco mais do processo de formação das cidades e como se configurou um modelo urbano que deu origem a vários problemas atuais. Na Sequência 1, a turma já produziu dois mapas: um cultural e outro de esportes e lazer. 
» O que fazer

Agora é hora de voltar no tempo em sua cidade para descobrir, fazendo algumas pesquisas, como ela foi se transformando e assumiu a atual configuração.É uma forma de conhecer melhor o local onde mora, sua história, cultura e memória, e como esses aspectos influenciam a visão que você tem hoje a respeito da sua cidade.
Nesta etapa, você e sua equipe vão produzir apenas um arquivo: o mapa histórico-social. Para isso, retomem os mesmos grupos de trabalho da pri-meira etapa do projeto. 
Nesse mapa, devem ser marcados os lugares relacionados a grandes eventos históricos, como o lugar de fundação da cidade, as primeiras ruas, os primeiros prédios, onde ocorreram eventuais batalhas, comemorações ou manifestações e outros fatos históricos. 

Você e seus colegas podem identificar também lugares onde houve alguma mudança social considerável na dinâmica da cidade; por exemplo, bairros que eram habitados mais pela elite e que depois se popularizaram, ou o contrário. » Para produzir
• Para começar, o grupo deve localizar a cidade onde vive em um mapa virtual; se não houver essa possibilidade, pode-se utilizar um mapa físico. LU
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Nesta Sequência, você percebeu que o conhecimento, a análise e a busca por 

informações sobre o contexto histórico e cultural de uma obra, seja ela literária, seja 

ela artística, permitem a ampliação, a construção ou a desconstrução de significados 

relacionados a essa produção. Viu também que os fatos se desenrolam no tempo, 

obedecendo a uma ordem cronológica, e podem ser compreendidos em uma relação 

de causa e efeito; podem confrontar ou concordar com discursos anteriores, como 

parte de um processo dialético. Nesse processo, os agentes são sujeitos históricos, 

ou seja, participam da construção da História ao mesmo tempo que são frutos dela.

Para compreender melhor os textos da área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas, é preciso saber que os componentes curriculares que a compõem tra-

balham com fatos históricos, análise de dados e interpretação de documentos e, 

frequentemente, expõem fenômenos e processos históricos, geográficos, econô-

micos, sociais, políticos e culturais, possibilitando ao leitor construir uma visão 

crítica e contextualizada da realidade. Dessa forma, visam desenvolver também 

a capacidade de estabelecer diálogos e tecer relações – entre indivíduos, grupos 

sociais e cidadãos de diferentes culturas e nacionalidades – fundamentais para a 

construção de uma sociedade ética, pautada nos princípios dos direitos humanos 

e livre de todo tipo de preconceito. 
O texto que você vai ler é da historiadora Mary del Priore (1952-), que dedicou 

seus estudos à História do Cotidiano, uma linha historiográfica que entende que 

a História não é feita apenas pelas grandes personagens ou eventos, mas por 

pessoas comuns em suas atividades cotidianas. No trecho apresentado a seguir, 

ela aborda o processo de urbanização de algumas cidades brasileiras nas primeiras 

décadas do século XX.
As atividades propostas supõem que a leitura visa ao estudo do texto. 

Ao longo das primeiras décadas do século XX, o êxodo rural, a industrialização e a 

ocupação de novos espaços por muitos ricos – como se deu em São Paulo, por exemplo, 

na avenida Paulista ou em Higienópolis – garantiram a tradicional divisão, pois as medi-

das urbanizadoras incluíram colocar abaixo as chamadas cabeças de porco, os cortiços, 

os solares decadentes e as estalagens. Os higienistas ansiavam por curar as cidades de 

suas patologias sanitárias, sociais e espaciais.
Mas, à medida que eles derrubavam sobrados velhos, nos grandes centros, os mora-

dores subiam os morros e erguiam favelas. Uma que marcou época foi a do morro da 

Providência, cujas casinholas foram erguidas com paus e pedras remanescentes do 

famoso cortiço Cabeça de Porco, no Rio de Janeiro.

Um dado interessante é que o índice de urbanização no Brasil pouco se alt
erou do 

fi m do período colonial até a virada para o século XX. Entre as décadas de 1890 e 1920, 

houve um crescimento de cerca de 3% apenas. Foi somente no período entre 1920 e 

1940 que o Brasil triplicou sua taxa de urbanização, alcançando 31,24%
. A implanta-

ção de indústrias, as mudanças na forma de vida e de consumo e a possibilidade de 

mobilidade social atraíam mais e mais pessoas para as cidades. Com isso, cresciam as 

Estratégias didáticas 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.

O tempo e o aspecto dos verbos

Foi reproduzido a seguir um trecho da reportagem que você leu no começo desta 

Sequência. Releia-o e observe as palavras e expressões em destaque. Depois, faça 

as atividades.

A ideia de canalizar os rio
s surgiu, segundo 

especialistas, com a especulação das emprei-

teiras para construir im
óveis e pistas. Como o 

esgoto era todo jogado
 nos córregos urbanos 

e ocorriam enchentes, o problema era tapado 

com concreto. De acordo com o diretor de pro-

jetos da Sudecap, Rica
rdo Aroeira, essa era 

uma visão equivocada, de
 que diminuiria os 

riscos de inundações.

“Quando se canalizava um rio, o pro-

blema passava para outr
os rios, e iam 

canalizando a cidade i
nteira. Hoje, não pode 

chover que inunda”, afi
 rmou o ambientalista 

Apolo Heringer. Prova disso é 
que há anos a 

Sudecap vem fazendo obras de pre
venção, 

principalmente em córregos canalizado
s, 

como implantação de bacias e ba
rragens para 

reter a água da chuva.

“A solução do passado 
afastava o pro-

blema para as áreas baixas.
 Mas o canal vira 

uma tubulação com vazão limitada. Se tiver-

mos uma enchente avassalador
a no Arrudas, 

a diferença é que agor
a a via será destruída. 

Construir bacias de de
tenção sem controlar 

a impermeabilização do solo é 
apenas um 

paliativo”, disse o pro
fessor de Arquitetura 

e Urbanismo da UFMG Rogério Palhares.

As obras de combate a inundações na
 

calha do Arrudas, previstas par
a começar 

neste ano e terminar em 2017, incluem um 

reservatório de contro
le de cheias, no bairro 

das Indústrias, e uma bacia de detenção, n
o 

Calafate, na região Oeste.

 2 Todas as formas 

verbais destacadas se 

referem ao passado, 

mas de maneiras 

diferentes. Copie no 

caderno as que:

a) apresentam uma 

ação que certamente 

já foi concluída.

b) apresentam 

uma ação que tinha 

certa frequência ou 

duração.

 3 Entre as formas 

verbais destacadas 

no texto, qual é, em 

sua opinião, a que 

mais transmite a 

ideia de uma ação 

que ocorria com 

frequência? Explique.

 1 Algumas formas 

verbais destacadas

no texto da reporta-

gem são importantes 

marcadores da se-

quência de ações 

apresentadas. Elas 

estão flexionadas no 

passado. Explique 

por que há grande 

presença de formas 

verbais nesse tempo.
 4 Releia: “Se tiver-

mos uma enchente 

avassaladora no 

Arrudas, [...] a via 

será destruída”.

a) Em que tempo 

está a forma verbal 

destacada?
b) Substitua tiver-

mos pelo verbo 

ocorrer e reescreva 

a frase iniciando-a 

com a palavra se, 

mas dando a ideia de 

tempo passado.

c) A forma verbal que 

você usou na substi-

tuição expressa uma 

ação do passado que 

certamente ocorreu? 

Explique.

“A cobertura dos rios também reduziu a relação que a
 cidade tinha com as águas urba-

nas. Daqui a uns anos, ningué
m lembrará que no Bulevar p

assa um rio”, disse Palhares.

SUAREZ, J. Avenidas de Belo Horizonte escondem 25% dos córregos urbanos. O Tempo, Belo Horizonte, 

29 jan. 2020. Disponível em: https://www.otempo.com.br/cidades/avenidas-de-belo-horizonte-escondem-25-

dos-corregos-urbanos-1.2290483. Acesso em: 30 jan. 2020.

1. Como notícias e reportagens 

frequentemente se referem a ações 

já ocorridas, há a predominância de 

verbos fl exionados no passado.

2. a) Surgiu, disse e reduziu.

2. b) Ocorriam, canalizava, 

passava, iam canalizando e 

afastava.

4. a) Está fl exionada no futuro (futuro do subjuntivo).

4. b) Se ocorresse/tivesse ocorrido uma enchente avassaladora no Arrudas, [...] 

a via seria/teria sido inundada.

4. c) Espera-se que os estudantes respondam que a forma verbal ocorresse/

tivesse ocorrido (pretérito imperfeito do subjuntivo) não indica uma ação que 

realmente ocorreu, mas sim uma ação que podia ou não ter ocorrido.

3. Espera-se que os estudantes apontem a locução verbal iam canalizando. O verbo ir, 

seguido de uma forma verbal no gerúndio, expressa uma ação progressiva. O gerúndio, 

nesse caso, exprime uma ideia de progressão indefi nida.

Estratégias didáticas e comentários nas Orientações para o professor.
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camadas populares. Em 1901, 50 mil operários residiam no estado de São Paulo. Muitas 
indústrias, empresas e companhias ferroviárias seguiam o modelo inglês de criação de 
“cidades operárias” próximas ao trabalho. Eram habitações salubres e baratas. No Rio 
de Janeiro, moradores do subúrbio perfaziam 18% da população. [...]Quando o Rio de Janeiro começava a tomar ares de progresso sob a concepção euro-
peia em voga, Belém já havia se benefi ciado com as reformas urbanísticas proclamadas 
por todos os seus visitantes de princípio de século, que não escondiam a surpresa, como 
aconteceu com Humberto de Campos: “O forasteiro não tem ideia, de longe, de tão com-
plexo foco de cultura. Um cronista de época comparou Belém a uma pequena Paris. No 
bom gosto, no luxo, no movimento comercial, na intimidade com os vícios elegantes 
da civilização, na propensão à cultura, às belas-artes. Dizia-se: Belém é a única cidade 
brasileira que reúne os atrativos de uma cidade europeia.”DEL PRIORE, M. Histórias da gente brasileira: memórias (1889-1950). Rio de Janeiro: Leya, 2017. p. 153-156. (v. 3, República.)

Não escreva no livro

Pensar e compartilhar
 1. Ao estudar um texto de qualquer área do conhecimento, é importante saber extrair as 

informações principais e organizar os dados que ele apresenta. Copie o quadro a seguir no 
caderno e preencha-o com os dados apresentados no texto da historiadora Mary del Priore. 
Complete-o também com as análises apresentadas por ela sobre cada um dos fatos.

País Estado A Cidade B Cidade CProcesso de 
urbanização no 
Brasil

Brasil
São Paulo Rio de Janeiro Belém

Dados
Entre 1890 e 1920, a 
população urbana cresceu cerca de 3%. Entre 1920 e 1940, a taxa de urbanização alcançou 31,24%.

Em 1901, 50 mil operários residiam no estado de São Paulo. 

No Rio de Janeiro, 
moradores do subúrbio perfaziam 18% da 
população. 

No princípio do século 
XX, Belém já havia se 
benefi ciado com as 
reformas urbanísticas. 

Análise

A implantação de indústrias, mudanças na forma de 
vida e de consumo e a 
possibilidade de mobilidade social atraíam mais e mais pessoas para as cidades.

Muitas indústrias, empresas e companhias ferroviárias seguiam o modelo inglês de criação de “cidades 
operárias” trabalho e 
incentivavam a vinda desses trabalhadores.

Políticas higienistas queriam acabar com cortiços e 
sobrados velhos, nos 
grandes centros, de forma a afastar cada vez mais os moradores para os 
subúrbios.

Não há análise da historiadora quanto a esse dado, mas 
ela apresenta, em forma de citação, o relato de Humberto de Campos, apresentando mais detalhes sobre o 

desenvolvimento da cidade. 2. Que dados apresentados no texto podem ser organizados em uma ordem cronológica? 
Como ficaria essa ordem?

 3. Fazer resumos pode ajudar a entender melhor um texto e a refletir sobre as informações 
apresentadas por ele. Escreva, no caderno, um parágrafo que resuma as informações 
essenciais do texto de Mary del Priore. 

 4. Você irá, agora, refletir sobre as relações estabelecidas entre alguns fatos apresentados 
no texto.
a) Qual seria o principal motivo, de acordo com o texto, que justifica o crescimento da 

urbanização no país?
b) Que elementos do cotidiano relacionados ao processo de urbanização das cidades 

são considerados no texto?

Os dados relativos ao crescimento da urbanização no Brasil. A ordem cronológica dos dados: 
Virada do século XIX para o XX H décadas de 1890 e 1920 H período de 1920 a 1940.

A implantação de indústrias por todo o país aumentava as oportunidades de trabalho e 
atraía um maior número de pessoas para as cidades.

As mudanças na forma de vida e de consumo e novas possibilidades de mobilidade social.3. Resposta possível: O crescimento da população urbana no Brasil acelerou-se entre 1920 e 1940. As oportunidades de melhoria de vida atraíram 

muitas pessoas para cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Belém, no início do século XX, já se destacava por ter os atrativos de uma cidade europeia. 
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camadas populares. Em 1901, 50 mil operários residiam no estado de São Paulo. Muitas 
indústrias, empresas e companhias ferroviárias seguiam o modelo inglês de criação de 
“cidades operárias” próximas ao trabalho. Eram habitações salubres e baratas. No Rio Quando o Rio de Janeiro começava a tomar ares de progresso sob a concepção euro-
peia em voga, Belém já havia se benefi ciado com as reformas urbanísticas proclamadas 
por todos os seus visitantes de princípio de século, que não escondiam a surpresa, como 
aconteceu com Humberto de Campos: “O forasteiro não tem ideia, de longe, de tão com-
plexo foco de cultura. Um cronista de época comparou Belém a uma pequena Paris. No 
bom gosto, no luxo, no movimento comercial, na intimidade com os vícios elegantes 
da civilização, na propensão à cultura, às belas-artes. Dizia-se: Belém é a única cidade 

: memórias (1889-1950). Rio de Janeiro: Leya, 2017. p. 153-156. (v. 3, República.)

Não escreva no livroAo estudar um texto de qualquer área do conhecimento, é importante saber extrair as 
informações principais e organizar os dados que ele apresenta. Copie o quadro a seguir no 
caderno e preencha-o com os dados apresentados no texto da historiadora Mary del Priore. 
Complete-o também com as análises apresentadas por ela sobre cada um dos fatos.

Cidade C

No princípio do século No princípio do século No princípio do século No princípio do século No princípio do século No princípio do século No princípio do século No princípio do século 
XX, Belém já havia se XX, Belém já havia se XX, Belém já havia se XX, Belém já havia se XX, Belém já havia se XX, Belém já havia se XX, Belém já havia se XX, Belém já havia se 

reformas urbanísticas. reformas urbanísticas. reformas urbanísticas. reformas urbanísticas. 

Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 
Não há análise da historiadora 

ela apresenta, em forma de ela apresenta, em forma de ela apresenta, em forma de ela apresenta, em forma de ela apresenta, em forma de ela apresenta, em forma de ela apresenta, em forma de ela apresenta, em forma de citação, o relato de Humberto 
citação, o relato de Humberto 
citação, o relato de Humberto 
citação, o relato de Humberto 
citação, o relato de Humberto 
citação, o relato de Humberto 
citação, o relato de Humberto 
citação, o relato de Humberto 
citação, o relato de Humberto 
citação, o relato de Humberto 

desenvolvimento da cidade.desenvolvimento da cidade.Que dados apresentados no texto podem ser organizados em uma ordem cronológica? 
Fazer resumos pode ajudar a entender melhor um texto e a refletir sobre as informações 
apresentadas por ele. Escreva, no caderno, um parágrafo que resuma as informações 

Os dados relativos ao crescimento da urbanização no Brasil. A ordem cronológica dos dados: 

Os dados relativos ao crescimento da urbanização no Brasil. A ordem cronológica dos dados: 

c) Releia o trecho: “Muitas indústrias, empresas e companhias ferroviárias seguiam o 

modelo inglês de criação de 'cidades operárias'  próximas ao trabalho. Eram habitações 

salubres e baratas”. Com base nele, o que é possível supor sobre o perfil dos trabalha-

dores atraídos pelas oportunidades de trabalho e o processo de ocupação das cidades? 

 5. Observe a imagem ao lado 

e, com base nas informa-

ções apresentadas no texto, 

pesquise que características 

faziam de Belém (PA) a única 

cidade brasileira a reunir “os 

atrativos de uma cidade euro-

peia” no início do século XX.

Em relação às características urbanas, 

diferentemente de outras capitais, Belém já 

apresentava avenidas largas, prédios luxuosos, luz 

elétrica, bondinhos e estabelecimentos culturais. 

» Boulevard Castilhos 

de França, Belém 

(PA). Cartão-postal.

6. b) O infográfi co mostra o número de habitantes em algumas cidades 

citadas pela historiadora e apresenta o Rio de Janeiro em destaque 

como maior centro populacional. Entretanto, esses dados são do ano de 

1907, não mencionado especifi camente no texto pela autora. Portanto, 

as informações do infográfi co precisariam ser ampliadas e aprofundadas. 

» Infográfico representando 

a população brasileira em 

1907. Exposição Internacional 

do Rio de Janeiro.

COLEÇÃO PARTICULAR

DIRECTORIA GERAL DE ESTATÍSTICA/TYPOGRAPHIA DA ESTATÍSTICA

6. a) As grafi as antigas como anno, Nictheroy e coeffi cientes, que revelam 

como as transformações da língua funcionam como marcadores históricos; 

o homem como representante da população, indicando que a sociedade era 

organizada em torno da autoridade patriarcal; as vestimentas, que ilustram os 

trajes utilizados naquela época. 

6. c) Nesse contexto de 

urbanização, o aumento de 

casamentos, que geram fi lhos, 

implica mais pessoas passando 

a viver nas cidades. 

4. c) Pode-se supor que eram trabalhadores de camadas mais populares e que essas habitações são exemplos do processo de transformação das cidades brasileiras 

no início do século XX.

 6. Observe o infográfico ao lado e responda 

ao que se pede.

a) Que elementos revelam que o info-

gráfico é um documento histórico? 

b) De que forma os dados apresentados 

no infográfico se relacionam com as 

informações apresentadas no texto 

da historiadora? 

c) Qual é o impacto do número de casa-

mentos nesse contexto?

Documentos históricos (ou 

fontes históricas) são todos os 

vestígios deixados por sociedades 

de outras épocas. Eles podem ser 

escritos (cartas, diários, jornais, 

documentos oficiais, entre outros) 

ou não escritos (imagens, relatos e 

narrativas orais).

Seria interessante propor uma discussão sobre as consequências negativas 

do aumento populacional nas cidades e sugerir uma pesquisa sobre a taxa de 

natalidade da população brasileira em 1907 e na atualidade.

.
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 #nósnaprática 

Infográfi co
Ao longo deste volume, você acompanhou diferentes discussões sobre cidades e leu textos 

que tratam da possibilidade de pensar outros modelos de cidade que possam se desenvolver 
por meio de formas sustentáveis, que respeitem tanto a natureza quanto os seus habitantes, 
garantindo os direitos mais básicos.As informações apresentadas pelo artigo científico atestam essas possibilidades, mas 
podem ser pouco acessíveis a um público geral. Uma das formas possíveis de democratizar 
as informações e tornar a sua compreensão mais ampla é a utilização de recursos gráficos para 
reproduzir as mesmas informações por meio de um infográfico, que você vai produzir agora.» O que você vai fazer

Infográfico é uma forma de apresentar visualmente informações e dados, articulando 
imagens (ilustrações, gráficos, ícones) e textos. Os infográficos sistematizam e organizam 
informações complexas em itens, ícones e formas que tornam a informação mais acessível 
ao leitor. Observe o infográfico a seguir.

Fonte: ARIDE, A. Lições sobre mobilidade: infográfico. Rio de Janeiro, 21 fev. 2016. Behance: Aline Aride. Disponível em: 
https://www.behance.net/gallery/34251151/Licoes-sobre-mobilidade-Infografico. Acesso em: 6 maio 2020.
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ABERTURA
DE VOLUME

As imagens da página ao lado são da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo 
(SP), em dois momentos históricos: no dia de sua inauguração, em 8 de dezembro de 
1891, e, em 2017, mais de um século depois. Neste volume, você vai refl etir, por meio de 
diversas práticas de linguagem, sobre as cidades e sobre como elas podem assumir 
diferentes características, organizações e signifi cados de acordo com o lugar onde 
se localizam e o momento histórico e político.

Objetivos

� Analisar diferentes gêneros, como notícia, reportagem, propostas governamentais, 
conto, trecho de romance e artigo científi co, para compreender os seus contextos de 
produção e circulação, ampliando as visões de mundo e signifi cados sobre cidade.

� Fruir, apreciar, observar e ouvir diferentes práticas de linguagens, tais como foto-
grafi a, pintura, grafi te e música, que dialogam com o contexto cultural da cidade, 
aguçando a percepção sensível e estética, a imaginação e a criatividade.

� Analisar práticas corporais vivenciadas na cidade, como basquete de rua, futebol, 
corridas e caminhadas, reconhecendo-as como formas de socialização, autocui-
dado mental e físico e lazer.

� Relacionar as práticas de linguagem, estabelecendo diálogos interdiscursivos 
entre elas.

� Vivenciar as diferentes práticas de linguagem para planejar e produzir comen-
tários, vídeos de história oral e infográfico; criar estêncil, paródia de música e 
retratos fotográfi cos; e experienciar o basquete de rua, o jogo de futsal e varia-
dos deslocamentos.

Justificativas

As cidades têm papel fundamental no mundo contemporâneo, não só porque 
grande parte da população vive em ambientes urbanos, mas também porque é na 
cidade que se consolidam as relações sociais e políticas que interferem no campo. 
Desse modo, discutir sobre cidades é discutir sobre o processo de desenvolvi-
mento das sociedades humanas, pois nelas se cristalizam as produções de todas 
as demais áreas, como as Ciências da Natureza, as Ciências Sociais e as Artes. Por 
meio das práticas de linguagem, é possível compreender alguns pontos de conver-
gência dessas relações entre os saberes produzidos pela sociedade e os poderes 
que deles se originam.

8
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 » Avenida Paulista, São Paulo 
(SP). Foto de 2017.

 » MARTIN, J. V. A. Avenida Paulista no dia da 
inauguração, 8 de dezembro de 1891. 1891. 
Aquarela, 45,5 cm x 66,9 cm. Museu Paulista 
da Universidade de São Paulo (SP).

PAULO VILELA/SHUTTERSTOCK.COM

PAULO VILELA/SHUTTERSTOCK.COM

MUSEU PAULISTA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP

MUSEU PAULISTA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, SÃO PAULO, SP
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Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Os fatos da vida
na cidade

Antes da leitura do texto a seguir, é importante que você comece a ler 
a cidade em que vive. Pensando nisso, responda a estas questões.
 1. Sua cidade ou região apresenta problemas recorrentes relacionados 

a fenômenos da natureza? Quais?
 2. Considerando que os fenômenos da natureza são inevitáveis, como 

esses problemas poderiam ser resolvidos ou minimizados?
 3. Como os cidadãos poderiam cobrar melhorias em uma região que 

sofre com problemas relacionados à falta de planejamento urbano?
 4. Como você se informa sobre o que acontece em sua cidade? Você 

acompanha noticiários ou jornais locais?

Ler o mundo

O texto a seguir é uma notícia sobre as enchentes que ocor-
reram na cidade de Belo Horizonte (MG) no início de 2020. Ela foi 
publicada em um portal de informações da internet que possui 
espaço para interação com o público por meio de comentários e 
outros recursos. Leia-a com atenção.

A cidade em
fatos

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

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

Habilidades de Linguagens 
e suas Tecnologias
EM13LGG101

EM13LGG102

EM13LGG103

EM13LGG104

EM13LGG105

EM13LGG201

EM13LGG202

EM13LGG203

EM13LGG204

EM13LGG301

EM13LGG302

EM13LGG303

EM13LGG304

EM13LGG401

EM13LGG402

EM13LGG601

EM13LGG602

EM13LGG603

EM13LGG604

EM13LGG701

EM13LGG702

EM13LGG703

EM13LGG704

Habilidades de
Língua Portuguesa
EM13LP01

EM13LP02

EM13LP03

EM13LP04

EM13LP05

EM13LP06

EM13LP07

EM13LP11

EM13LP15

EM13LP18

EM13LP24

EM13LP32

EM13LP33

EM13LP36

EM13LP42

EM13LP43

EM13LP46

EM13LP48

EM13LP49

EM13LP50

EM13LP52

O texto integral das 
competências gerais, 
específi cas e das habilidades 
citadas encontra-se no fi nal 
deste livro do estudante.

1S
EQ

U
Ê

N
C

IA

A necessidade de circulação de informação nas cidades deu origem ao 
jornal como veículo que registra não apenas os acontecimentos, mas também 
opiniões sobre o que acontece. Com o passar do tempo, a tecnologia trouxe 
maior interatividade e dinamismo à maneira como a informação circula: atu-
almente, é possível acessar notícias em tempo real na internet por meio de 
diversos dispositivos eletrônicos e em diferentes formatos. Em qualquer um 
deles, é fundamental reconhecer o fato como o centro da atividade jornalística.

Entre os fatos que podem ser recorrentes nas cidades estão as enchentes, 
resultantes das chuvas e ocasionadas pela falta de planejamento urbano e 
pelo descarte indevido de lixo, entre outros fatores. O cimento que cobre o 
solo impede o processo natural de escoamento da água, ocasionando alaga-
mentos. Seria possível evitar problemas como esse?

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.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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22h09 Imagens recuperadas do transbordamento do Córrego do 
Ferrugem

OficialBHTRANS
@oficialBHTRANS

41    22:10 - 15 de jan. de 2020 i

Veja outros Tweets de OficialBHTRANS

Leitura

Córregos transbordam e BH tem 
recorde de vias bloqueadas
Avenida Tereza Cristina está entre as bloqueadas pela Defesa Civil da 
capital mineira

Gabriel Ronan
postado em 15/01/2020 21:15 / atualizado em 16/01/2020 09:26

Dep ois do temporal que causou danos na cidade 
na tarde de terça-feira (14), a noite desta quarta tam-
bém foi marcada pelas chuvas em Belo Horizonte. 
Segundo a Defesa Civil, sete vias foram fechadas na 
cidade por causa do transbordamento de córregos.

O órgão da prefeitura precisou fechar toda a 
Avenida Tereza Cristina devido ao transbordamento 
no encontro dos córregos Ferrugem e Arrudas. A 
medida preventiva tem sido adotada pela Defesa 
Civil neste período chuvoso para evitar ocorrências 
mais graves com os moradores da cidade.

Na Via Expressa, na altura do Bairro Coração 
Eucarístico (Região Noroeste), carros fi caram sub-
mersos na água da chuva. Moradores relataram 
alagamentos também na divisa do bairro com o 
Padre Eustáquio.

» No Vale do Jatobá, no 
Barreiro, enxurrada 
arrastou veículos.
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

11Sequência 1 • A cidade em fatos
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O mesmo aconteceu na Avenida do Canal, no Conjunto Paulo II, no Barreiro, por 
causa do transbordamento do Córrego Jatobá. No Bairro Vale do Jatobá, na mesma regio-
nal, carros foram arrastados por uma enxurrada.

O Córrego Ressaca também invadiu o asfalto, o que motivou a interdição das vias 
próximas conforme a Defesa Civil. No Centro da cidade, o fechamento aconteceu na 
esquina formada pelas ruas dos Tamoios e Mato Grosso e durou até as 23h.

Houve fechamento, ainda, da Avenida 
Clóvis Salgado, na Pampulha, devido ao 
extravasamento do Córrego Sarandi. Mesma 
situação dos arredores da Estação São Gabriel 
do metrô por causa do manancial do Onça. A 
Via 240 fi cou fechada até por volta das 23h20.

Já houve registro de precipitação extre-
mamente forte em sete regionais da cidade: 
Centro-Sul, Oeste, Barreiro, Noroeste, 
Nordeste, Norte e Pampulha, conforme a 
Defesa Civil. Entre elas, as que mais recebe-
ram precipitação foram a Noroeste e a Oeste, 
ambas com mais de 75 milímetros.

precipitação: em Meteorologia, 
descreve fenômenos relacionados 
à queda de água no solo em forma 
de chuva, granizo ou neve.
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Impressionante a força da água pelas ruas do Vale do Jotobá, na
região do barreiro

Lucas Natan
@lucasnatanm

15    10:20 PM - 15 de jan. de 2020 i

Veja outros Tweets de Lucas Natan

Lucas Natan
@lucasnatanm
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Acumulado de chuvas (em milímetros) de 20h30 até 22h desta quarta:
Barreiro – 36,4
Centro Sul – 43
Leste – 3,4
Nordeste – 36,8
Noroeste – 75,2
Norte – 27,2
Oeste – 76,2
Pampulha – 53,6
Venda Nova – 0
[…]

Média Climatológica janeiro: 329,1 mm (INMET, 1981-2010)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

COMPARTILHE

LEIA 32 COMENTÁRIOS

* PARA COMENTAR, FAÇA SEU LOGIN OU ASSINE

Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do Estado de Minas.

Leia 32 comentários

Ivam Henriques 5 meses atrás
Agora todos estão revoltados com a prefeitura, com a capital abandonada, sem obras, sem infra-
estrutura básica etc. Essa revolta dura pouquinho, é só chegar o carnaval que todos vão para a 
farra total na cidade do caos. Se deixar fazem trilho [sic] elétrico até em Brumadinho onde os 
bombeiros até hoje trabalham em busca dos desperecidos. [sic] [...]

 Curtir (3)   Responder (2)

Cristiano Martins em resposta a Ivam Henriques 5 meses atrás
Cara, nenhum governante hoje consegue resolver os problemas que há. Podem conseguir 
minimizar, mas resolver não tem como, só acabando com a cidade e fazendo outra do zero 
investindo principalmente em vazão de águas de chuvas e córregos. As cidades crescem 
com construções e asfaltos, com isso, as águas não tem [sic] para onde ir, construções 
principalmente em beiradas de rios e córregos, muitos rios e córregos hoje estão asso-
reados devido a [sic] ação do homem, antes eram mais estreitos e fundos, hoje largo [sic] 
e rasos facilitando os transbordamentos. Fazer galerias para retenção das águas seriam 
[sic] uma boa, mas não se faz isso de um dia para o outro, requer estudos, dinheiros [sic] 
e autorizações, um prefeito não pode simplesmente falar que vai fazer e pegar o dinheiro 
e pronto, tem que seguir leis para liberar o dinheiro, sei que aqui no Brasil tudo para o 
povo é mais difícil e não é tão simples assim não. [...]

 Curtir (3)   Responder (1)

RONAN, G. Córregos transbordam e BH tem recorde de vias bloqueadas. Estado de Minas, 15 jan. 2020. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/15/interna_gerais,1114650/corregos-transbordam-e-bh-tem-

recorde-de-vias-bloqueadas.shtml. Acesso em: 24 abr. 2020.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. A notícia que você leu foi publicada no jornal Estado de Minas, que tem 
versão impressa e digital e pode ser acessado por meio de um aplicativo. 
Além disso, o jornal está presente em diversas mídias sociais.

a) Considerando o alcance que essa notícia pode ter, que leitor teria mais 
interesse em acessá-la?

b) Em sua opinião, a existência de aplicativos de jornais facilita o acesso às 
notícias? Explique sua resposta.

 2. Uma característica da notícia é fornecer, de forma objetiva, informações 
básicas sobre um fato. Para isso, o jornalista lança mão de recursos, 
como o lide. 

a) Leia o boxe #paralembrar e responda: quais informações estão presen-
tes no lide dessa notícia? 

b) A tecnologia permite que um fato seja noticiado instantes depois de 
ocorrer, e o lide exerce um papel fundamental na marcação dessa tem-
poralidade. Que elementos indicam a instantaneidade?

c) Qual é a importância dessa marcação temporal no parágrafo?

 3. É possível verificar que a notícia foi atualizada no dia seguinte à data de 
publicação.

a) Por que ela teve de ser atualizada? Formule uma hipótese.

b) De que maneira a rapidez e o dinamismo com que as informações cir-
culam na internet podem beneficiar as pessoas interessadas em uma 
notícia como essa?

c) Com base nas discussões realizadas até aqui e em seus conhecimentos 
sobre o assunto, explique as principais diferenças entre a circulação de 
notícias em mídia digital e impressa. Se julgar necessário, realize uma 
pesquisa sobre o tema.

 4. A notícia também possui uma linha fina. Responda às questões.

a) Qual é ela e que lugar ocupa na notícia?

b) Que função ela cumpre?

c) Como pode ser caracterizada a linguagem em que a linha fina é formulada?

A publicação de notícias em meios digitais permite instanta-
neidade e mais rapidez na circulação de informações se comparada 
à mídia impressa. Ela também amplia o alcance das notícias, pois 
pessoas de diferentes partes do país e do mundo podem acessá-las.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Tem função de completar o título com uma informação relevante 
para o leitor.

A linguagem é objetiva, concisa e sintética.

2. a) O que aconteceu: um temporal que 
causou danos e fechamento de vias; onde: 
em Belo Horizonte; quando: na tarde de 
terça-feira e na noite de quarta; por quê: por 
causa do transbordamento dos córregos.
2. b) A referência à data e à hora da 
publicação e o pronome desta no trecho 
“Depois do temporal que causou danos na 
cidade na tarde de terça-feira (14), a noite 
desta quarta também foi marcada pelas 
chuvas em Belo Horizonte”, indicando que 
a notícia, originalmente publicada no dia 
15 de janeiro de 2020, às 21h15, trata das 
chuvas que ocorreram no dia anterior e no 
dia da publicação, provavelmente poucas 
horas antes.
2. c) Localizar o leitor temporalmente 
com a maior precisão possível em relação 
aos fatos e evidenciar que a notícia 
provavelmente foi publicada horas depois 
da ocorrência do temporal na noite de 
quarta-feira, dia 15.
4. a) A linha fi na é “Avenida Tereza Cristina 
está entre as bloqueadas pela Defesa Civil 
da capital mineira” e está logo abaixo do 
título.

1. a) Leitores do estado de Minas Gerais, 
leitores de fora do estado com parentes 
ou interesse em Minas, moradores da 
região metropolitana de Belo Horizonte 
que possam ser afetados pela enchente, 
moradores de outras cidades que enfrentam 
problemas semelhantes e leitores que 
costumam se atualizar sobre o que ocorre 
no Brasil.
1. b) Espera-se que os estudantes 
respondam que aplicativos, de modo geral, 
permitem que o leitor acesse o conteúdo de 
qualquer lugar, desde que possua conexão 
com a internet, além de possibilitar a 
ativação de notifi cações que alertam sobre 
novas notícias. Muitos desses aplicativos 
são capazes de traçar um perfi l do usuário 
com base nos dados das notícias que ele 
acessa; assim, passam a notifi car apenas 
notícias de seu interesse.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

#paralembrar

O lide (ou lead ) de 
uma notícia traz, no 
primeiro parágrafo do 
texto, as informações 
mais elementares sobre 
o fato noticiado. Em geral, 
ele responde a algumas 
perguntas que ajudam a 
resumir o acontecimento, 
como: “O que (aconte-
ceu)?”; “Quem (estava 
envolvido)?”; “Quando 
(ocorreu)?”; “Onde?” e 
“Por quê?”. Outras infor-
mações também podem 
aparecer no lide, de 
acordo com as caracte-
rísticas da notícia.
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 5. O texto da notícia está estruturado de modo a apresentar um acontecimento, suas 
causas e suas consequências.
a) Copie no caderno e complete o esquema a seguir com informações da notícia.

enchentes na 
cidade de Belo 
Horizonte

chuva intensa e 
transbordamento 
de córregos

Acontecimento Causas

Consequência 1

Consequência 2

Consequência 3

ruas e avenidas 
alagadas

veículos submersos 
e arrastados

ruas e avenidas 
bloqueadas

b) Apesar de o transbordamento dos córregos ter sido causado por uma forte chuva, que 
é um fenômeno natural, de que maneira ele poderia ter sido evitado? Formule uma 
hipótese.

 6. A notícia original está acompanhada de fotos.
a) Que informação essas imagens amplificam?
b) Que efeito as fotos produzem no leitor?
c) Observe a imagem a seguir, que também faz parte da notícia original.

Resposta pessoal.

 � O que ela indica sobre os recursos e as possibilidades que a veiculação de notícias 
em meio digital oferece?

d) Recursos como esse ampliam a informação que está sendo veiculada. Que efeito 
produzem no leitor?

 7. A notícia apresenta o acumulado de chuvas em milímetros em um determinado período 
na cidade de Belo Horizonte.
a) Qual a diferença entre apresentar os dados numéricos em milímetros e em 

porcentagem?
b) Para avaliar a quantidade de chuva, a notícia permite ao leitor comparar a média de 

chuva para o período e o quanto de água caiu. Ao propor essa comparação, a notícia 
sugere uma interpretação diante dos fatos. Qual?

6. a) A informação sobre 
as consequências do 
transbordamento dos 
córregos, como a dos 
veículos submersos e 
arrastados pela água.
6. b) Podem aproximar o 
leitor do acontecimento 
ao mostrar, em imagens, 
a dimensão das 
consequências.
6. c) Indica que, em meio 
digital, as notícias podem 
ser acompanhadas de 
links para vídeos e de 
outros recursos, como 
galeria de imagens, 
áudios etc. Em alguns 
casos, os vídeos trazem 
depoimentos ou 
entrevistas que ampliam 
as informações do texto, 
especialmente quando 
se trata de notícias em 
portais de emissoras de 
televisão que possuem 
versão em telejornal.
6. d) Aproxima o fato do 
leitor, tornando-o mais 
real.
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7. a) Apesar de a 
porcentagem ser 
mais simples para 
a compreensão dos 
dados, a matéria optou 
por milímetros pois é 
a unidade de medida 
utilizada para calcular a 
água das chuvas.
7. b) A de que tanto 
a chuva quanto os 
danos que ela causou 
não eram previsíveis, o 
que atenua eventuais 
responsabilidades da 
administração pública 
na prevenção a esse 
tipo de desastre.

15Sequência 1 • A cidade em fatos
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 8. Uma das principais causas dos alagamentos urbanos está relacionada à maneira como 
as cidades tratam seus rios e córregos. Sobre esse tema, leia o trecho de texto a seguir 
e, em grupo, responda às questões.

Cidades nascem abraçadas a seus rios, mas 
lhes viram as costas no crescimento

O Brasil tem a maior rede hidrográfi ca e possui a maior reserva de água doce do 
planeta. [...]

Mas o país mantém com seus rios uma relação ambígua: as cidades os abraçam 
para crescer e se desenvolver, criando importante laço para o desenvolvimento 
urbano e agrícola, mas os destroem, ao torná-los o principal meio de escoamento 
de esgoto. Os rios sofrem com a poluição, o assoreamento, o desvio de seus cursos 
e com a destruição das matas ciliares; e a beleza da paisagem fi ca obstruída pelo 
mau cheiro, mudança de coloração, incapacidade de uso original de seus recursos.

[...]
RIOS QUE ATRAEM CIDADES Gercinair Silvério Gandara, historiadora e pro-

fessora da Universidade Estadual de Goiás (UEG), analisa as cidades brasileiras de 
um ponto de vista da beira, ou seja, da perspectiva do rio, do mar, do ribeirão, das 
estradas, da rodovia, da ferrovia, entre outras. E, se muitas de nossas cidades são 
de beira, várias cresceram à custa de seus rios. Por exemplo, em todas as capitais 
brasileiras, incluindo Brasília, rios tiveram papel importante no desenvolvimento 
urbano, ainda que muitas vezes eles estejam poluídos, canalizados ou com suas 
características fí sicas alteradas. Cidades ribeirinhas de médio e pequeno porte, 
como Penedo em Alagoas, Piracicaba em São Paulo e Blumenau em Santa Catarina, 
têm nos seus rios um fator de vitalidade e atração turística. 

[...]

ASSAD, L. Cidades nascem abraçadas a seus rios, mas lhe viram 
as costas no crescimento. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 65, n. 2, p. 6-9, abr./jun. 2013.

Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252013000200003.
Acesso em: 24 abr. 2020.

� A autora do texto menciona a canalização como uma das alterações sofridas pelos 
rios em meio urbano. Pesquise em livros ou na internet e relacione a ocorrência de 
enchentes à canalização de rios.

Resposta pessoal. Quando canalizados, rios e córregos perdem o espaço natural necessário para maior vazão de água e, 
quando seu volume aumenta por causa das chuvas, acabam transbordando e provocando enchentes em seu entorno.

#ficaadica

Saiba como é feita a medição da quantidade de chuva que cai em determinado período em uma 
região acessando o vídeo Saiba como se mede a chuva.
SAIBA como se mede a chuva. 2015. Vídeo (4min48s). Publicado pelo canal Climatempo 
Meteorologia. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gZSCrirZ5c4. Acesso em: 
27 jun. 2020.
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 9. A imagem a seguir é da cidade de Penedo (AL), mencionada no texto da atividade 8
(p. 16). Observe-a e responda ao que se pede.

9. a) Resposta pessoal. 
Espera-se que os 
estudantes mencionem 
que os rios podem ter 
importância econômica, 
por meio da pesca e 
da geração de energia, 
podem oferecer opções 
de lazer e prática de 
esportes etc.

a) No texto, a autora afirma que cidades como Penedo possuem em seus rios um fator 
de vitalidade e atração turística. Além destes, que outros benefícios um rio bem con-
servado pode trazer para a comunidade?

b) Sua cidade ou região é margeada por um rio? Se sim, como está seu estado de con-
servação? Há sujeira ou mau cheiro?

c) Como é o tratamento de esgoto na cidade em que você vive? Caso não saiba, faça uma 
pesquisa na internet ou em jornais locais.

Respostas pessoais.

Resposta pessoal.

#ficaadica

A exposição Rios Des.Cobertos – O 
Resgate das Águas da Cidade, criada e 
desenvolvida pelo Estúdio Laborg, em 
parceria com a Iniciativa Rios e Ruas, 
usa o audiovisual como principal ferra-
menta de transmissão de informações. A 
exposição apresenta uma maquete com 
projeção de mapas dos principais rios de 
São Paulo, aproximando o observador do 
movimento original das águas da cidade e 
possibilitando uma experiência interativa e 
sensorial. No site da exposição, é possível saber mais sobre o processo de criação desse projeto.
RIOS DES.COBERTOS: O RESGATE DAS ÁGUAS DA CIDADE. Exposição. São Paulo: Estúdio Laborg, 
2016. Disponível em: https://www.estudiolaborg.com.br/portfolio/rios-des-cobertos-o-resgate
-das-aguas-da-cidade/. Acesso em: 26 jun. 2020.

» Maquete interativa da exposição Rios Des.Cobertos. São Paulo 
(SP). Foto de 2016.

» Vista de drone do centro histórico da cidade de Penedo (AL), à margem do Rio São Francisco. 
Foto de 2019.
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 10. Frequentemente, os jornais são acusados de sensacionalismo, ou seja, de explorarem as notí-
cias de modo exagerado, usando uma linguagem de forte apelo emocional, para atrair leitores. 
Considerando a notícia que você leu, você acredita que ela pode ser considerada sensacionalista? 
Discuta essa questão com os colegas, justificando suas posições.

 11. Notícias, reportagens e outros gêneros que circulam em portais da internet permitem uma interação 
com o público, que pode acontecer de diferentes maneiras.
 Ao final da notícia que você leu na seção Leitura, há ícones que permitem o rápido comparti-

lhamento do conteúdo em mídias sociais. Por que essa ferramenta pode ser considerada uma 
possibilidade de interação?

 12. Observe novamente a imagem a seguir, que acompanha a notícia da seção Leitura.

RE
PR

OD
UÇ

ÃO
/ T

W
IT

TE
R

Impressionante a força da água pelas ruas do Vale do Jotobá, na
região do barreiro

Lucas Natan
@lucasnatanm

15    10:20 PM - 15 de jan. de 2020 i

Veja outros Tweets de Lucas Natan

Lucas Natan
@lucasnatanm

a) Que outro aspecto ela representa em relação às possibilidades de interação dos portais de notícias 
com o leitor por meio das redes sociais?

b) Em sua opinião, esse tipo de interação permite que os leitores fiquem mais engajados em relação 
aos fatos noticiados? Explique sua resposta.

 13. Outra possibilidade de interação muito comum em portais da internet é a existência de um espaço 
reservado a comentários dos leitores.
a) Alguns sites filtram os comentários dos leitores, autorizando ou não a sua publicação. O que pode 

motivar um portal a exercer esse tipo de controle?
b) Releia este recado que aparece antes do espaço destinado aos comentários dos leitores na notícia.

Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do Estado de Minas.

 Você já viu notas como essa em espaços destinados a comentários em portais de notícias? O que 
pode motivar a existência delas? Formule uma hipótese.

Resposta e comentários nas Orientações para o professor.

11. Ao compartilhar as notícias 
em suas redes sociais, o leitor 
tem a possibilidade de interagir 
com seus contatos. Ele pode 
expor o que achou relevante, 
emitir opinião sobre o texto e 
abrir a possiblidade de discutir 
sobre ele com outros leitores.
12. a) No ambiente virtual, os 
leitores podem compartilhar 
notícias em seus per� s de redes 
sociais, assim como é possível 
ocorrer o inverso: os portais 
podem repercutir as opiniões, as 
fotos e os vídeos que os usuários 
de redes sociais compartilharam 
em seus per� s.
12. b) Resposta pessoal. 
Espera-se que os estudantes 
percebam que a possibilidade de 
compartilhamento de notícias 
em redes sociais pode gerar mais 
engajamento dos leitores, pois 
permite que troquem opiniões e 
interajam em relação ao assunto 
noticiado.

13. a) Resposta pessoal. Espera-se 
que os estudantes percebam a 
preocupação desses sites em 
manter diálogos respeitosos, ainda 
que divergentes, pois o nível dos 
debates compõe a imagem dos 
frequentadores do site.
13. b) Respostas pessoais. Espera-
-se que os estudantes respondam 
que os portais de notícias utilizam 
esse recado para não serem 
responsabilizados por comentários 
que possam caracterizar discursos 
de ódio ou posicionamentos 
políticos de qualquer natureza.

18
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c) Em alguns sites, como o da notícia que você leu, a interação também pode se dar por 
meio da ferramenta de curtir um comentário. O que essa ação supõe?

 14. Retome os comentários que aparecem após a notícia da seção Leitura.
a) A quem é dirigida a crítica do leitor Ivam? Que razões a sustentam?
b) A crítica de Ivam revela uma expectativa em relação à atitude da população diante do 

poder municipal. Como, segundo sugere sua crítica, deveria ser a atitude da população?
c) Ao responder a Ivam, o leitor Cristiano concorda ou não com ele? Por quê?

 15. Leia os comentários de outros dois leitores da notícia.

Vinicius Barros Monteiro 5 meses atrás

Constroem uma cidade entre vales, sobre rios e córregos, o povo não tem educação nem pra 
jogar lixo na lixeira, aí chove e a culpa é da prefeitura. “ÇEI”

 Curtir (0)   Responder (1)

Henrique Guimarães em resposta a Vinicius Barros Monteiro 5 meses atrás

Já que a cidade está instalada aqui e não tem como mudá-la, os governos, atual e 
anteriores, têm lá sua responsabilidade também. É preciso buscar soluções e evitar 
problemas futuros.

 Curtir (3)   Responder (0)

RONAN, G. Córregos transbordam e BH tem recorde de vias bloqueadas. Estado de Minas, 15 jan. 2020. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/01/15/interna_gerais,1114650/corregos-transbordam-e-bh-tem-

recorde-de-vias-bloqueadas.shtml. Acesso em: 24 abr. 2020.

a) Quem Vinicius apoia? Que argumento ele acrescenta para reforçar a opinião com a 
qual concorda?

b) Henrique reforça a opinião de quem?
c) Se você fosse participar dessa discussão, o que comentaria?

 16. Releia: “[...] o povo não tem educação nem pra jogar lixo na lixeira, aí chove e a culpa é 
da prefeitura. ‘ÇEI‘ “.
� De que figura de linguagem o comentário faz uso?

 17. Os comentários feitos pelos leitores em canais digitais podem acrescentar algo ao 
conteúdo de um texto, ampliando-o por meio de discussões ou mesmo deturpando 
aquilo que está sendo discutido.
a) Os comentários lidos ampliam o conteúdo da notícia? Como?
b) Em sua opinião, todos os comentários contribuem para ampliar a discussão? 

Algum não contribui? Qual? Por quê? 

 18. Como os comentários são públicos e qualquer usuário pode responder, desde que 
cumpra as condições do canal de comunicação, eles apresentam uma linguagem muito 
variada. Como você caracterizaria essa linguagem?

Os comentários de internet podem apresentar uma linguagem informal. Não é incomum a 
utilização de gírias, expressões próprias da oralidade, emoticons e emojis nem de construções 
sintáticas e grafias que não seguem o previsto pela norma-padrão. Revelam a opinião e a 
subjetividade do internauta diante das várias vozes que dialogam sobre uma ou mais questões 
disparadas por um dado texto ou outras questões a ele relacionadas.

Supõe acordo entre os interlocutores.

14. a) A crítica de 
Ivam é dirigida tanto 
à prefeitura, pelo que 
considera abandono da 
cidade e falta de obras e 
de infraestrutura básica, 
quanto aos que se colocam 
contra a administração 
pública no momento em 
que acontece o alagamento, 
considerando-a uma revolta 
de ocasião, motivada pelos 
acontecimentos imediatos, 
mas que logo será 
esquecida.
14. b) De uma vigilância 
mais contínua e 
consequente.
14. c) Não concorda. 
Cristiano acha que não é 
possível exigir a resolução 
de todos os problemas, pois 
são muitos e complexos. 
Além disso, demandariam 
grandes gastos com obras 
e com a burocracia, o que 
inviabilizaria uma ação mais 
ágil por parte da prefeitura.
15. a) Vinicius apoia 
Cristiano sobre como a 
cidade foi construída. Ele 
acrescenta o argumento 
de que a população não 
descarta adequadamente 
o lixo e, por isso, contribui 
para a situação criada pela 
chuva na cidade.
15. b) Henrique reforça 
a opinião de Ivam, pois 
ele também acredita 
que a prefeitura tem 
responsabilidade e deve 
buscar soluções para os 
problemas instaurados.
15. c) Resposta pessoal.
17. a) Sim, ampliam ao 
propor a discussão das 
origens do problema e 
das responsabilidades. 
No conjunto, referem-se 
à responsabilidade da 
prefeitura, dos cidadãos e, 
também, às difi culdades 
no enfrentamento dos 
problemas. Essas questões 
não estavam postas na 
notícia; desse modo, 
alertam o leitor para outros 
aspectos que podem estar 
relacionados aos fatos 
noticiados.
18. Predomina um tom 
informal e o registro 
próximo ao da norma 
urbana de prestígio, apesar 
de nem sempre respeitar a 
norma-padrão.

V

H

O comentário faz uso da ironia.

Resposta pessoal.
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Os advérbios como marcadores e modalizadores
Leia a seguir uma reportagem sobre os reflexos da cheia do Rio São Francisco 

em cidades do Nordeste.

Velho Chico transborda e cheia pode aumentar 
volume do açude de Boqueirão

[…] Com as fortes chuvas que caem no Nordeste, 
o Rio São Francisco transbordou. Com isso, a 
hidrelétrica de Paulo Afonso na Bahia, recebeu uma 
grande recarga e três comportas foram tempora-
riamente abertas. […] Desde janeiro de 2013, o Rio 
São Francisco não recebia uma enchente de grandes 
proporções.

A cheia do Rio São Francisco pode se refl etir no 
açude Epitácio Pessoa em Boqueirão. Desde o último 
dia 5 de março que as águas do Velho Chico, junta-
mente com as águas da chuva, chegaram ao açude 
Epitácio Pessoa através dos rios Taperoá e Paraíba.

As águas da transposição do Rio São Francisco 
chegaram na Paraíba no dia 19 de dezembro do ano 
passado, após longa interrupção no bombeamento.

[...]
Já no dia 14 de março de 2018, o então Ministério 

da Integração confi rmou a necessidade de suspensão 
temporária da transposição do Eixo Leste do Rio São 
Francisco para a Paraíba, até que as obras progra-
madas para os açudes de Poções e Camalaú fossem 
concluídas, prazo máximo de quatro meses.

[...]
LOPES, S. Velho Chico transborda e cheia pode aumentar volume do 

açude de Boqueirão. PB Agora, 31 mar. 2020. Disponível em: https://
www.pbagora.com.br/noticia/paraiba/velho-chico-transborda-e-cheia-

pode-aumentar-volume-de-agua-do-acude-de-boqueirao/. Acesso 
em: 29 jun. 2020.

 2 O termo então
também apresenta 
uma marcação tem-
poral. Qual sentido 
ele produz na frase?

 3 Os advérbios tem-
porariamente e 
juntamente, encon-
trados no texto, 
possuem desinência 
de advérbio de modo. 
No entanto, o advér-
bio temporariamente
pode expressar mais 
uma circunstância. 
Indique qual é essa 
circunstância no 
texto lido.

 1 Algumas palavras e 
expressões usadas no 
texto são importantes 
marcadores temporais 
dos fatos narrados.
a) Identifique-as e 
copie-as no caderno. 
b) Como essas pala-
vras e expressões 
localizam os fatos no 
tempo?

 4 Observando a notícia 
anteriormente anali-
sada na seção Leitura
e a reportagem 
agora apresentada, 
que diferença se 
observa em relação 
ao impacto que 
as cheias de rios e 
córregos causam ao 
ambiente?

2. É uma marcação temporal para informar 
qual era o Ministério responsável pela obra 
de transposição do Rio São Francisco em 
março de 2018.
3. O advérbio temporariamente, no texto 
lido, indica circunstância de tempo: o tempo 
em que as comportas da usina hidrelétrica 
de Paulo Afonso permaneceram abertas.
4. Na notícia lida na seção Leitura, 
as cheias de córregos e rios causam 

1. a) “Desde janeiro de 2013”, “Desde 
o último dia 5 de março”, “dia 19 de 
dezembro do ano passado”, “dia 14 de 
março de 2018”, “quatro meses”.
1. b) Resposta nas Orientações para o 
professor.

impacto negativo nos 
espaços urbanos, pois o 
transbordamento desses rios 
e córregos acarreta danos 
e traz transtorno para as 
cidades. Na reportagem 
agora lida, as cheias do 
Rio São Francisco e seus 
afl uentes são bem-
-vindas por resultarem no 
enchimento dos açudes que 
abastecem as várias cidades 
do semiárido nordestino.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

As palavras e expressões que você analisou são advérbios. Advérbios são 
palavras que modificam verbos, adjetivos, outros advérbios (nesse caso, como 
intensificadores). Esses termos são responsáveis por expressar uma circuns-
tância de lugar, tempo, modo, intensidade, condição, dentre outras. Locução 
adverbial é um conjunto de duas ou mais palavras que, juntas, atuam como 
um advérbio.

As orações subordinadas adverbiais são orações que exercem função de 
advérbio.
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Gêneros jornalísticos, como notícia e reportagem, desempenham um importante papel na 
sociedade. Por meio deles, o leitor entra em contato com os fatos que acontecem no mundo. 
Esses textos, que buscam a objetividade e a impessoa lidade ao se referirem aos acontecimen-
tos, recorrem a algumas estruturas para expressar circunstâncias. Várias das informações que 
compõem o lide são expressas por meio de advérbios ou de orações subordinadas adverbiais.

Observe o lide da notícia a seguir.

Recuperação de nascente eleva qualidade de vida de 
quilombolas em União dos Palmares

No município de União dos Palmares, mais precisamente na Serra da Barriga, berço da resistên-
cia representada por Zumbi dos Palmares, o Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), recuperou uma nascente, que é usada para 
o abastecimento de famílias quilombolas, e inaugurou a Fonte Cristalina Dandara, elevando a qua-
lidade de vida dos moradores da região e enriquecendo o turismo local. As ações foram realizadas 
na quarta-feira (20).

[…]

RECUPERAÇÃO de nascente eleva qualidade de vida de quilombolas em União dos Palmares. Jornal de Alagoas, 21 nov. 2019. Disponível 
em: http://jornaldealagoas.com.br/municipios/29699/2019/11/21/recuperaco-de-nascente-eleva-qualidade-de-vida-de-quilombolas-

em-unio-dos-palmares. Acesso em: 29 jun. 2020.

Nesse caso, algumas das informações que compõem o lide e que ajudam a resumir os 
acontecimentos são advérbios ou exercem a função de advérbio.

 �Onde? – no município de União dos Palmares, na Serra da Barriga (expressa lugar).

 �Quando? – na quarta-feira (expressa tempo).

Nem todos os advérbios, no entanto, informam apenas esse tipo de circunstância. O advérbio 
pode modalizar, dar um certo tom a uma frase, a um título ou intertítulo de um texto jornalístico 
e possibilitar que ele expresse uma opinião, mesmo que tenha como característica fundamental 
a impessoalidade. Veja o seguinte exemplo.

 �Restaram apenas 96 km de rios em leito natural na capital [...].

SUAREZ, J. Avenidas de Belo Horizonte escondem 25% dos córregos urbanos. O Tempo, 29 jan. 2020. Disponível em: https://www.otempo.
com.br/cidades/avenidas-de-belo-horizonte-escondem-25-dos-corregos-urbanos-1.2290483. Acesso em: 30 jun. 2020.

O advérbio apenas insere um julgamento de valor relacionado ao verbo restar e acaba por 
expressar uma avaliação crítica da postura dos governos perante a canalização dos rios ao 
considerar que o número de rios em leito natural é pequeno.

A utilização dos advérbios em textos jornalísticos impessoais, como notícias e reportagens, 
precisa ser feita com parcimônia, pois o jornalista deve evitar avaliações diante dos fatos e 
dados informados. O texto jornalístico precisa seguir alguns direcionamentos para manter sua 
clareza e objetividade. Veja alguns deles.
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[…] Verbos e substantivos fortalecem o texto jornalístico, mas adjetivos e advérbios, sobretudo 
se usados com frequência, tendem a piorá-lo. 

O tom dos textos noticiosos deve ser sóbrio e descritivo. Mesmo em situações dramáticas ou 
cômicas, é essa a melhor maneira de transmitir o fato da emoção. […]

TEXTO. In: NOVO Manual da Redação. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1996. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_texto_introducao.htm. Acesso em: 30 jun. 2020.

A forma como os fatos são noticiados pode influenciar a opinião dos leitores, pois alguns 
advérbios expressam avaliações que não são objetivas e impessoais. Por isso, entender os 
modos de utilização do advérbio na construção da notícia e da reportagem é fundamental 
para a compreensão crítica desses gêneros e para a leitura perspicaz, atenta às estratégias 
discursivas que podem ser utilizadas como forma de persuasão ou convencimento, mesmo 
em textos que não se propõem argumentativos.

O emprego de advérbios em notícias pode auxiliar na organização da apresentação dos 
fatos e argumentos, marcar a cronologia e participar da construção das referências temporais 
e espaciais do texto.

 » Outras funções do advérbio

Observe a seguir os casos baseados em um trecho de reportagem sobre canalização de 
córregos e suas consequências em Belo Horizonte.

 � Enquanto os córregos se tornaram invisíveis, o trânsito de veículos passou a ser uma 
atração diária e “indesejada”. […]

SUAREZ, J. Avenidas de Belo Horizonte escondem 25% dos córregos urbanos. O Tempo, 29 jan. 2020. Disponível em: https://www.otempo.
com.br/cidades/avenidas-de-belo-horizonte-escondem-25-dos-corregos-urbanos-1.2290483. Acesso em: 30 jun. 2020.

Observe esta adaptação da frase.

 � Enquanto os córregos se tornaram invisíveis, o trânsito de veículos passou a ser uma 
atração diária e bastante “indesejada”.

Nessa frase, o advérbio bastante está intensificando o adjetivo indesejada e acaba por 
desempenhar uma função argumentativa ao emitir um juízo de valor baseado na ideia de que 
o trânsito de veículos não é apenas indesejado, mas muito indesejado.

Agora, veja outra adaptação da mesma frase com alteração do advérbio empregado.

 � Enquanto os córregos se tornaram quase invisíveis, o trânsito de veículos passou a ser 
uma atração diária e “indesejada”.

Aqui, o advérbio quase atua como um modalizador ao delimitar a condição de invisibilidade 
dos córregos expressa no texto, indicando a intencionalidade discursiva do autor ao registrar 
o seu ponto de vista. Em vez de afirmar categoricamente que os córregos se tornaram invisí-
veis, modaliza seu discurso para indicar que, embora ainda existam córregos visíveis, são em 
número reduzido.
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Por fim, entendemos que os advérbios, ao estabelecerem processos de indica-
ções temporais, modalizações e intensidades, acabam por atuar de forma incisiva 
no direcionamento do texto e na produção de pontos de vista.

O texto a seguir é o trecho de uma notícia sobre os blocos de carnaval fora de 
época. Leia-o atentamente.

Liga de blocos de rua faz evento na cidade 
neste fim de semana
Programação tem os grupos que mais 
arrastam multidões, como Baianas 
Ozadas e Monobloco

Ainda faltam uns bons meses para o 
Carnaval começar, mas alguns blocos já 
estão no clima de folia, em seus ensaios 
preparativos. E é justamente para quem 
não aguenta mais esperar a abertura ofi cial 
do festejo que eventos, como o Deu Liga! 
acontecem na cidade para os ansiosos. [...]

O evento acontece no bairro Olhos 
D’Água e marca oficialmente o lança-
mento da Liga Belorizontina de Blocos 
Carnavalescos, cujo objetivo é justamente 
valorizar a festa de rua na cidade e batalhar 
por reconhecimento e valorização do setor.

[…]
LIGA de blocos de rua faz evento na cidade neste fim de semana. O Tempo, 6 dez. 2019. Disponível em:

https://www.otempo.com.br/diversao/liga-de-blocos-de-rua-faz-evento-na-cidade-neste-fim-de-semana-1.2270275. 
Acesso em: 30 jun. 2020.

 1. A notícia foi publicada no dia 6 de dezembro de 2019.
a) Uma programação musical como essa seria esperada nessa data? Explique.
b) Embora a notícia somente informe a programação musical, ela deixa transparecer, 

por meio da utilização de alguns advérbios, um ponto de vista acerca do evento. Que 
advérbios são esses?

c) Explique como esses advérbios marcam uma opinião.

 2. A palavra bom é classificada como adjetivo. Bons, na primeira frase, no entanto, assume 
outra função. Explique.

 3. Advérbios terminados em -mente, em geral, são chamados advérbios de modo e indicam 
a forma como algo acontece. Releia o último período da notícia.
a) Identifique os advérbios e classifique-os. 
b) Qual é a função argumentativa do advérbio justamente? Como ele contribui para 

produzir sentidos quando relacionado ao termo valorizar?

1. a) Não, pois ainda faltariam alguns meses 
para o Carnaval.

Ainda e já.

Ainda indica que há muito tempo até o Carnaval e o já indica que a programação seria prematura.

Bons atua como advérbio pois intensifi ca a ideia de tempo subjacente ao número de meses 
faltantes para o Carnaval.

Ofi cialmente e justamente são advérbios de modo.

Ele reforça a afi rmação de que o objetivo é valorizar o Carnaval de rua e não traz a ideia de que algo ocorre de modo justo.

» Desfile do bloco. Baianas Ozadas, em Belo Horizonte (MG). 
Foto de 2019.
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Não escreva no livroAtividades Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Comentário
A mídia, por meio de diversos canais, tem o compromisso de divulgar os fatos 

considerados relevantes aos cidadãos, mantendo a sociedade informada do que 
ocorre no município, no país e no mundo. 

A notícia que você leu no início desta Sequência, sobre as enchentes em Belo 
Horizonte, mostra que é possível aos leitores interagir, por meio de comentários, 
com o jornal, com o autor do texto e com outros leitores. 

A possibilidade de interação revela os variados discursos e pontos de vista que 
coexistem na sociedade e inclui um aspecto ético: a interação deve ser pautada pelo 
respeito, pelo posicionamento responsável e por uma argumentação consciente, 
baseada em fontes fidedignas, evitando a disseminação de falsas informações.

» O que você vai fazer

Você vai escrever um comentário que responda a um texto da internet. Dado 
o caráter dinâmico dos comentários, a turma deverá selecionar um texto relacio-
nado a algum fato importante que esteja acontecendo no momento de realização 
da atividade.

Antes de discutir as características desse gênero, é importante conhecer um 
pouco mais sobre a dimensão ética dos comentários de internet. Para tanto: 

• faça uma busca na internet pelo projeto de lei no 7 582/2014, que define os 
crimes de ódio e intolerância. No momento, é um projeto de lei que está em 
tramitação no Congresso Nacional.

• leia a ementa (pequena sinopse que se encontra no início da primeira página) 
e o artigo 5o.

O comentário de internet responde à necessidade social de manifestação da 
opinião pública. Dado o seu caráter dialógico, o comentário pode ampliar a discus-
são do texto original, reforçando as informações apresentadas ou questionando-as. 

Dessa maneira, a discussão do texto original, que se limitava a argumentos 
direcionados à comprovação de uma tese, expande-se com a inclusão de novos 
argumentos e novos pontos de vista sobre o tema, ampliando assim o debate 
democrático. 

É possível que o autor-leitor que posta um comentário seja questionado por 
outro leitor, fazendo que a discussão fique mais ampla e possa, até mesmo, tomar 
percursos que a distanciem da informação original do texto.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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É possível encontrar nos canais virtuais de divulgação de textos algumas adver-
tências quanto ao conteúdo de comentários, na tentativa de evitar posturas pouco 
adequadas a um debate democrático e ético. 

As advertências são necessárias porque muitos usuários utilizam os comen-
tários para propagar discursos de ódio contra uma parcela da população ou uma 
pessoa específica. 

Além disso, as advertências também são formas de alertar para o risco de 
exclusão do comentário, pois muitos espaços permitem postagens anônimas 
e, muitas vezes, o autor da mensagem pode se esconder nesse anonimato 
para propagar ideias que desrespeitam os direitos humanos, a diversidade e 
a democracia.

Dadas as múltiplas possibilidades de participação do público leitor, os comen-
tários podem apresentar diferentes níveis de formalidade ou informalidade. 

Em uma única lista de comentários, é muito comum encontrar desvios gra-
maticais, erros de digitação e mesmo onomatopeias e emojis típicos de textos 
virtuais. 

Cabe ao usuário de internet adequar-se ao contexto da publicação original 
e verificar que nível de linguagem é mais apropriado à situação, para que seu 
comentário tenha a eficiência esperada.

 » Planejar

A turma vai selecionar uma notícia publicada em meios virtuais que seja atual 
e relevante a toda a turma. A seleção dessa notícia deve levar em consideração 
tanto o assunto abordado quanto a qualidade do texto. 

Antes de iniciar a pesquisa, no entanto, é essencial verificar alguns critérios 
para essa seleção.

• Fontes confiáveis: é importante conferir em que canal o texto foi publicado, 
isto é, se o site, portal ou blogue pertence a instituições idôneas e respeitadas, 
como jornais e revistas, ou a profissionais respeitados e conceituados, como 
jornalistas e especialistas.

• Nível de aprofundamento: leia o texto selecionado para verificar a profundidade 
das informações, isto é, se o texto informa dados e fatos com clareza e com-
pletude e se as informações reproduzidas vão além do senso comum.
Em um segundo momento, é necessário averiguar as possibilidades de comen-

tário. Alguns sites pedem um cadastro antes da postagem, outros fazem uma 
seleção prévia dos comentários a serem postados. Escolha um texto que permita 
comentários, de preferência nos portais de notícias de sua região.

25Sequência 1 • A cidade em fatos
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 » Produzir
Você vai produzir um comentário sobre a notícia selecionada pela turma. Use 

linguagem adequada ao nível de formalidade ou informalidade, com respeito, sem 
uso de palavras chulas ou agressivas. 

Aproveite o espaço do comentário para ampliar de forma válida a discussão 
do texto original, com inclusão de argumentos e pontos de vista que eventual-
mente venham reforçar ou questionar as informações apresentadas na notícia. 
Siga estas orientações.

• Leia a notícia original atentamente e identifique todas as informações rele-
vantes apresentadas.

• Em seguida, amplie seu conhecimento sobre a notícia em outras fontes que se 
refiram aos mesmos dados ou fatos apresentados. 

• Identifique em outros textos informações novas ou contraditórias. Se possível, 
selecione artigos ou editoriais que tragam pontos de vista sobre essa notícia. 

• Depois, formule sua opinião sobre o fato noticiado para posteriormente comen-
tar no texto selecionado pela turma.

• Elabore um argumento que reforce seu ponto de vista ou destaque algum fato 
ou aspecto da notícia que, em sua opinião, merece maior destaque. Você pode 
também questionar algo que a notícia divulgou, caso tenha identificado alguma 
omissão de dados e fatos ou incoerência.

• Você pode se referir, em seu comentário, ao texto de um comentário anterior, 
mas nunca poderá atacar diretamente o seu autor, apenas discordar de seus 
argumentos com contra-argumentos bem construídos.

• Lembre-se de que os advérbios podem auxiliar na construção de seus argu-
mentos ao estabelecerem relações de tempo, modalizações e intensificações 
de afirmações e dúvidas.

 » Revisar e editar
Embora comentários de internet possam apresentar muitos desvios grama-

ticais e abreviações, antes de publicar seu texto, faça uma revisão gramatical e 
verifique eventuais erros de digitação. 

Use os recursos de edição e revisão disponíveis no editor de texto em que você 
fez o comentário. 

Veja se seu comentário atende à proposta, isto é, se faz referência à notícia e 
se traz algum argumento que amplia a discussão. 

É importante que você guarde uma cópia de seu texto para sua segurança, caso 
ele desapareça dos comentários na página.

 » Compartilhar
Verifique se seu comentário foi publicado e leia os comentários de seus colegas. 

Caso queira contribuir para alguma discussão apresentada pelo colega, dê conti-
nuidade à discussão e comece um debate virtual saudável e benéfico a todos.

Para pensar sobre a cidade 
de seu tempo
Uma cidade pode conter muitas cidades em razão das eventuais fronteiras 

sociais que afastam ou aproximam pessoas. Na cidade, há espaços de convivência, 
de trocas e de produção e compartilhamento de riquezas, culturas e afetos. Em 
uma cidade e em seus traçados de ruas, cruzam-se sonhos, afetos, mercadorias, 
culturas, modos de ser e estar e muitas formas de poder. As cidades também 
podem ser percebidas como espaços de exclusão e isolamento. 

26

D3-LING-EM-3087-V1-S1-008-051-LA-G21-AV.indd   26D3-LING-EM-3087-V1-S1-008-051-LA-G21-AV.indd   26 17/09/20   15:4117/09/20   15:41



Para pensar sobre a cidade 
de seu tempo
Uma cidade pode conter muitas cidades em razão das eventuais fronteiras 

sociais que afastam ou aproximam pessoas. Na cidade, há espaços de convivência, 
de trocas e de produção e compartilhamento de riquezas, culturas e afetos. Em 
uma cidade e em seus traçados de ruas, cruzam-se sonhos, afetos, mercadorias, 
culturas, modos de ser e estar e muitas formas de poder. As cidades também 
podem ser percebidas como espaços de exclusão e isolamento. 

Você vai ler trechos de um conto que pertence a uma tradição literária atenta à 
população urbana que se encontra à margem dos direitos e das garantias de uma 
vida digna, em más condições de moradia e circulação. Além de tematizar a vida 
da população excluída, essa literatura quer aproximar o leitor das personagens por 
meio da linguagem, adotando um tom informal ou se apropriando do modo como 
reconhecidamente falam.

Antes de ler o conto, pesquise e discuta com os colegas as seguintes questões.

 1. O que se pode entender por periféricos? Sua cidade tem periferia? Como ela é?

 2. Em sua cidade há diferenças nítidas entre bairros mais ricos e bairros mais pobres? 
Que diferenças são essas?

 3. As pessoas que não têm acesso a bens e direitos, vivendo às margens da socie-
dade, geralmente se encontram em quais regiões de sua cidade?

 4. O que pode justificar a preocupação em representar na literatura essa população 
e esses lugares? Formule uma hipótese.

Ler o mundo

O conto “Frio”, do escritor João Antônio, foi publicado no livro Malagueta, Perus 
e Bacanaço, em 1963. Na história, um menino, engraxate na cidade de São Paulo, 
vive sob a proteção de um menino mais velho, que lhe faz um pedido estranho e 
arriscado. Tanto o conto como o livro fazem parte de uma literatura que quer tratar 
dos excluídos, dos que estão à margem das conquistas sociais.

João Antônio
João Antônio Ferreira Filho (1937-1996) nasceu na cidade de São Paulo (SP). 

Foi jornalista e escritor. Retratou em sua obra o universo dos proletários e 
marginais que habitam as periferias das grandes cidades.

#sobre
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» Foto do autor em 1979.

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

Frio
O menino tinha só dez anos.
Quase meia hora andando. No começo pensou num bonde. Mas lembrou-se do embru-

lhinho branco e bem feito que trazia, afastou a ideia como se estivesse fazendo uma coisa 
errada. (Nos bondes, àquela hora da noite, poderiam roubá-lo, sem que percebesse; e 
depois?... Que é que diria a Paraná?)

Andando. Paraná mandara-lhe não fi car observando as vitrinas, os prédios, as coisas. 
Como fazia nos dias comuns. Ia fi rme e esforçando-se para não pensar em nada, nem 
olhar muito para nada.

— Olho vivo — como dizia Paraná.
[...] Tirante o que, Paraná era branco, ensinara-lhe engraxar, tomar conta de carro, lavar 

carro, se virar vendendo canudo e coisas dentro da cesta de taquara. E até ver horas. [...]
Paraná era cobra lá no fi m da Rua João Teodoro, no porão onde os dois moravam. 

Dono da briga. [...]
[...]
Frio. Quando terminou a Duque de Caxias na Avenida São João. O pedaço de jornal 

com que Paraná fi zera a palmilha não impedia a friagem do asfalto. Compreendeu que 
os prédios, agora, não iriam tapar o vento batendo-lhe na cara e nas pernas. Andou 
um pouco mais depressa. Olhava para as luzes do centro da Avenida, bem em cima dos 
trilhos dos bondes, e pareceu-lhe que elas não iriam acabar-se mais. Gostoso olhá-las.

O menino preto tinha um costume: quando sozinho, falar. […] Cuidava que os outros 
não o surpreendessem nos solilóquios. [...]

Eta frio! Tinha medo. Alguém poderia vê-lo sacar uma de dez. Que vontade! Arriscou. 
Num bar da Marechal Deodoro. Entrou sorrateiro, encostou-se no balcão. [...]. Cansaço, 
com sono. […] Apalpou o embrulhinho branco. Repetiu o exercício muitas vezes. Não 
haveria de perdê-lo. Levava a manta embrulhada como se carregasse um livro. As per-
ninhas pretas começavam a doer.

— Mas que frio!
[...]
Logo que começou a descer a Água Branca veio-lhe um pouco de fome e uma vontade 

maluca de urinar. Ali não dava. Se viesse alguém...
Já seriam duas e pouco.
Frio. Canseira. As casas enormes esguelhavam a Avenida muito larga. Pela Avenida 

Água Branca o menino preto ia encolhido. Só dez anos. No tênis furado entrando umi-
dade. Os autos eram poucos, mas corriam, corriam aproveitando a descida longa. Tão 
fi rmes que pareciam homens. O menino ia só.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Na segunda travessa, topou um cachorro morto. […] Analisou-o de 
largo, depois marchou.

— O coitado engraxou alguma roda.
[...]
O muro pareceu-lhe menos alto e menos difí cil de pular do que adver-

tira Paraná. O menino procurou o homem por todos os lados. Depois, 
chamou-o. Abafava os sons com a mão, medroso de que alguém, fora, 
passasse. Chamou-o. Nada de Paraná. E se os guardas tivessem... Uma 
dor fi na apertou seu coração pequeno. Ele talvez não veria mais Paraná. 
Nem Rua João Teodoro. Nem Lúcia.

— Para-naaá...
Repulou o muro. Ainda olhou para a Avenida. Frio. Queria ver um 

vulto. Ninguém. Não havia nada. Só um ônibus lá em cima, que dobrava 
o largo, como quem vai para os lados da Vila Pompeia. Então, desistiu. 
Agarrou-se com esperança à ideia de que Paraná era muito vivo. Guarda 
não podia com ele. Sorriu. Pulou de novo. Achou a tarimba prontinha. 
Tateou o embrulhinho branco. No escuro, sem lua, os pedaços de folha 
de fl andres era o que de melhor aparecia. Abriu a manta verde, se enro-
lou, se esticou, ajeitou-se. Pensou numas coisas. Olhando o mundão de 
ferrugem que ali se amontoava. Não se ouvia um barulho.

[...] Coitado do cachorro! Amassado, todo torto na Avenida. Também, 
os automóveis corriam tanto... Frio, o vento era bravo. Onde diabo teria 
se enfi ado Paraná? Ah, mas não haveria de meter o bico no embrulhinho 
branco! Nem Nora. Muito importante. Paraná é que sabia [...]. Um arre-
pio. Que frio danado! Entrava nos ossos. Embrulhou-se mais no casacão 
e na manta. Fome, mas não era muito forte. O que não aguentava era 
aquela vontade. Lembrou-se de que precisava se acordar muito cedo. 
Bem cedo. Que era para os homens do ferro-velho não desconfi arem. 
Lúcia, branca e muito bonita, sempre limpinha. Sono. Esfregou os olhos. 
O embrulhinho branco de Paraná estava bem apertado nos braços. Entre 
o suspensório e a camisa. Que bom se sonhasse com cavalos patoludos, 
ou com a moça que fazia ginástica! Contudo, não aguentava mais a von-
tade. Abriu o casacão.

Então o menino foi para junto do muro e urinou.
ANTÔNIO, J. Frio. In: HOHLFELDT, A. (org.). Os melhores contos de João Antônio. 

São Paulo: Global, 1986. p. 23-31.

solilóquio: ato 
de falar consigo 
mesmo.
tarimba: cama 
improvisada.
folha de flandres:
material laminado de 
ferro e aço revestido 
de estanho; lata.

Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) usados no Mapa do 
Alfabetismo no Brasil, de 2016, a taxa de analfabetismo na população brasileira, nos anos 1960, 
era de 39,7%. O conto de João Antônio foi publicado em 1963. Considerando esses dados, explique 
como o cenário acaba por determinar um tipo de leitor para o conto.
a) Além da questão do analfabetismo, quais outros aspectos da sociedade poderiam limitar o acesso 

a esse conto?
b) Que hipóteses podemos formular sobre quem seria o provável leitor da época que teria pleno acesso 

ao livro de João Antônio?

#saibamais

A Literatura seguiu, 
em diversos momentos da 
história ocidental, padrões 
ditados para gêneros,
estilos e temas. É o caso das 
escolas literárias de orienta-
ção clássica, sustentadas por 
regras e técnicas precisas de 
composição. Esse padrão 
está na base da literatura 
classicista, neoclássica, par-
nasiana e outras.

João Antônio recusa 
esses padrões e opta por 
produzir uma literatura com-
prometida com a denúncia 
das mazelas sociais. Para 
tanto, utiliza uma linguagem 
informal e popular para dar 
voz a suas personagens, que 
representam uma população 
excluída e que vive à margem 
de seus direitos.

Estratégias didáticas, respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.
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c) Com esse livro, o autor recebeu o maior prêmio literário brasileiro, o Jabuti. Você acha 
que a premiação seria capaz de auxiliar na divulgação da obra no contexto de sua 
publicação?

 2. O conto narra o percurso desventuroso de um menino que cumpria a missão que 
Paraná, seu amigo, lhe dera sem que ninguém percebesse.
a) Com base na leitura do trecho, formule hipóteses que expliquem a especificidade da 

ordem de Paraná. Quais são os indícios que levam você a essa interpretação?
b) O substantivo embrulho está no diminutivo. O que sugere o uso dessa flexão?
c) Esse pedido de Paraná para o menino acaba por revelar alguns problemas sociais que 

persistem nos meios urbanos. Quais seriam esses problemas?
d) Ainda no primeiro parágrafo, o menino pensa em pegar um ônibus, mas rapidamente 

desiste da ideia “como se estivesse fazendo uma coisa errada”. Qual seria esse erro?

 3. Paraná é um personagem ambíguo que pode ser considerado alguém que protege o 
menino das adversidades de uma vida precária na rua, mas também o expõe a riscos.
a) Identifique no texto e copie no caderno o que indica uma preocupação de Paraná com 

o menino.
b) Que atitude de Paraná indica que essa proteção também pode ocultar interesses que 

expõem o menino a riscos?

 4. No conto, o menino vaga na noite paulistana por um cenário que é desolador aos olhos 
de uma criança de 10 anos e que lhe provoca medo.
a) Que aspectos da cidade descritos no conto intensificam o conflito vivenciado pelo 

menino?
b) Embora o trajeto percorrido não apresente problemas urbanos de infraestrutura tão 

urgentes, o menino se sente oprimido e com medo. Por quê?
c) O conto mostra como uma cidade pode ter fronteiras sociais claras que separam os 

habitantes da cidade. Que elementos do conto deixam explícitas essas fronteiras?

 5. Como o narrador evidencia que as dificuldades sociais do menino se relacionam a 
questões raciais por meio das atividades que desenvolvia para conseguir seu dinheiro?

 6. Considere as características linguísticas do conto.
a) O conto emprega, em certos momentos, uma linguagem mais formal e, em outros, 

uma linguagem informal. Explique quando cada uma é usada.
b) As frases são curtas, várias delas nominais, ou seja, construídas sem a presença de 

verbos. Copie no caderno um trecho que exemplifique isso.
c) Que efeito de sentido produz esse tipo de linguagem?

 7. A linguagem do conto quer reproduzir o modo como falam as personagens.
a) Qual é a intencionalidade do narrador ao usar essa linguagem?
b) Para reproduzir a fala das personagens, o narrador utiliza uma linguagem que foge ao 

padrão formal ao utilizar gírias ou construções sintáticas próprias do espaço de suas 
personagens. Dê exemplos desses recursos.

 8. Embora o narrador se refira a várias personagens, o menino permanece solitário, 
abandonado.
a) Como a descrição da cidade contribui para a expressão desse sentimento?
b) O conto é narrado em terceira pessoa. Esse narrador, no entanto, não é um observador 

neutro. Que sentimento ele tem em relação ao menino?

Sim, poderia estimular a leitura entre as pessoas pertencentes a uma elite intelectual, conhecedoras do 
prêmio e com facilidade para comprar e ler a obra.

Embora auxiliasse o menino, Paraná o colocava em risco ao fazê-lo andar pelas 
noites frias da cidade de São Paulo levando um embrulho possivelmente ilícito.

As longas ruas e distâncias, o perigo de ser assaltado, o medo da polícia, a desconfi ança geral, o frio que o 
assola e a solidão à qual está submetido.

O narrador é mais formal e os 
discursos diretos são informais.

Sugestão de respostas: “Frio”; “Eta 
frio!”; “Cansaço, com sono”.

Aproximar o leitor 
das personagens.

Ele se compadece do menino, tem pena 
e teme por ele.

2. a) Pode ser algum conteúdo 
ilegal, considerando a extrema 
atenção exigida por Paraná, e 
o fato de ele próprio não levar 
o embrulho e requisitar que o 
menino o fi zesse, o que sugere 
ser uma missão perigosa.
2. b) O uso dessa fl exão pode 
tanto sugerir o tamanho do 
embrulho quanto diminuir a 
importância de seu conteúdo 
para tranquilizar o menino com 
relação ao perigo da missão.
2. c) Resposta pessoal.
Professor, orientar os 
estudantes a perceber tanto 
a questão da exploração de 
menores quanto a questão das 
drogas subjacente à possível 
ilicitude do embrulhinho.
2. d) O erro, para o 
menino, não é o de portar 
o embrulhinho, mas de 
eventualmente ser assaltado 
e perdê-lo, o que desagradaria 
a Paraná.
3. a) Paraná, além de ensinar 
o menino a conseguir dinheiro 
com trabalhos informais e a 
ver a hora, lhe dá abrigo e 
proteção.
4. b) Porque vive às margens 
dos direitos sociais e, 
provavelmente, os olhares dos 
habitantes da cidade seriam 
hostis com relação a ele.
4. c) O menino não possui 
moradia, passa fome e frio 
na madrugada, seus direitos 
sociais não são respeitados 
e ele é invisível nos longos 
percursos na cidade. Ao andar 
pela cidade, observa que 
“casas enormes esguelhavam a 
Avenida muito larga”.
5. O narrador destaca que 
Paraná é branco, ensina 
o menino a trabalhar e se 
preocupa com ele. O menino, 
por sua vez, obedece fi elmente 
a uma solicitação de Paraná. 
Isso pode representar um 
exercício de poder de um sobre 
o outro.
6. c) A linguagem de períodos 
curtos e nominais imprime 
um ritmo à leitura que 
acompanha o movimento do 
menino em suas andanças. 
Também aproxima o conto 
de uma narrativa mais 
cinematográfi ca, feita de uma 
sequência de fatos, como uma 
sequência de fotos.
7. b) “— Olho vivo — como 
dizia Paraná.”;
"— Para-naaaá”; “Guarda
não podia com ele.”; “— O 
coitado engraxou alguma 
roda.”; “Paraná é que sabia”. 

Com esse livro, o autor recebeu o maior prêmio literário brasileiro, o Jabuti. Você acha 

ROBERT ADRIAN HILLMAN/

SHUTTERSTOCK.COM
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 9. Um dos recursos para expressar o que o narrador sente em relação ao menino é o uso 
do discurso indireto livre. Esse discurso mistura a voz do narrador à voz que suposta-
mente seria da personagem, sem que isso seja indicado ou marcado. Por exemplo: “Nos 
bondes, àquela hora da noite, poderiam roubá-lo, sem que percebesse; e depois?... 
Que é que diria a Paraná?”. A pergunta está na voz do narrador, mas é formulada pela 
personagem. Copie no caderno um exemplo desse tipo de discurso e explique por que 
ele permite perceber a posição do narrador em relação à personagem.

 10. Em um texto-manifesto, publicado em 1975, João Antônio reflete um pouco mais 
sobre o papel da literatura.

[...]
Literatura, de dentro para fora. Isso é pouco. Realismo crítico. É pouco. Romance-

-reportagem-depoimento. Ainda pouco. Pode ser tudo isso trançado, misturado, 
dosado, conluiado, argamassado uma coisa da outra. E será bom. Perto da mosca. A 
mosca – é quase certo – está no corpo a corpo com a vida.

[...]
ANTÔNIO, J. Corpo a corpo com a vida. In: ANTÔNIO, J. Malhação do Judas carioca. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975. p. 143.

a) O autor lista alguns temas da literatura que considera insuficientes para a produção 
de uma boa obra. Liste esses temas.

b) O que seria, para o autor, uma boa literatura?

 11. Ao tratar de temas sociais e utilizar personagens marginalizadas pela sociedade, o 
autor afirma um posicionamento político. Levante hipóteses sobre o que ele defende.

 12. O conto integra uma corrente literária que também pode ser lida como uma forma de 
resistência. Que elementos do texto poderiam justificar essa afirmação?

Uma literatura perto da mosca, da experiência de vida, 
perto de tudo que é vivo, que faz diferença, um corpo a corpo, uma literatura vivida.

9. “Coitado do cachorro! 
Amassado, todo torto 
na Avenida.”; “Onde 
diabo teria se enfi ado 
Paraná? Ah, mas não 
haveria de meter o bico 
no embrulhinho branco! 
Nem Nora”; “Que 
frio danado!”. Nessas 
passagens, o narrador 
expressa diretamente os 
sentimentos do menino.
10. a) Uma literatura 
psicológica ou sentimental 
(de dentro pra fora), uma 
literatura realista crítica e 
um romance-reportagem-
-depoimento.
11. É possível indicar 
que o autor defende 
igualdade, uma sociedade 
mais inclusiva e capaz de 
proteger suas crianças e 
dar oportunidade a elas.
12. Colocar em evidência 
e dar voz a personagens 
que estão à margem da 
sociedade por meio do 
registro e da descrição da 
vida adversa do menino, 
com seus medos e suas 
mazelas, vagando por 
uma cidade hostil a ele, 
enquanto pratica um ato 
possivelmente ilícito.

explorar
#para

Diálogos entre temas
Pesquise outras pessoas que dialogam com as mesmas temáticas tratadas no 

conto de João Antônio e que não se prendem a modelos e estruturas artísticas fixas. 
Podem ser artistas das artes visuais, da música e do cinema, autores da literatura etc. 

Em dia combinado com o professor, apresente suas descobertas e preste atenção 
às dos colegas. Provavelmente, você e os colegas já tiveram contato com obras que 
expõem a opressão e as condições de vida de populações periféricas. Discuta com eles 
as seguintes questões.

• Essa temática de representar personagens à margem da sociedade continua viva 
no campo artístico-literário? O que isso demonstra?

• O que foi significativo para você ao tomar contato com essa temática?
Seria interessante selecionar um trecho de alguma obra do autor escolhido por 

você para ler ou mostrar para a turma, seja trecho de um livro ou de um filme, seja 
uma música ou uma obra de arte.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Arte nas veias da cidade
A leitura do conto “Frio” representa, entre outros aspectos, o sentimento de 

solidão que a vida nas grandes cidades pode produzir em um contexto de exclu-
são social. Aliada a esse sentimento, a condição do anonimato, típica dos centros 
urbanos, acentua essa sensação de isolamento.

Grafi te e resistência
Sentir o mundo

Os grafites que os muros de várias cidades expõem ao olhar do público têm sido 
apontados por vários artistas como uma forma de ocupar a cidade: quando a obra é 
vista, o artista se sente reconhecido e integrante do espaço urbano.
 1. Pesquise em sua cidade muros com grafites, stickers ou pinturas. Que narrativa eles 

contam?
 2. Tire fotos dessas imagens.
 3. Traga as fotos para a sala de aula e discuta em trio: como lidar com o fato de essas 

obras serem vistas por quem está em movimento?

Professor, caso os estudantes não encontrem muros grafi tados, pedir a eles que façam uma seleção de grafi tes 
na internet (três por estudante) e que expliquem o que chamou a atenção deles nas obras selecionadas.

Se as cidades têm suas fronteiras sociais marcadas, entre tantos outros elementos, 
por construções arquitetônicas, há quem busque romper o isolamento e a sensação 
de anonimato que tais fronteiras provocam. O grafite é uma das maneiras que alguns 
escolheram para afirmar sua voz, buscar diálogo e ultrapassar tais fronteiras.

Observe com atenção o trabalho de Eder Muniz.

» MUNIZ, E. 
Levando meu 

amigo pra 
passear. 2015. 

Spray sobre 
alvenaria. 

Salvador (BA). 
Arquivo pessoal. ED

ER
 M

UN
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O artista baiano Eder Muniz , além dos grafites, produz aquarelas e gravuras, 
usando outros suportes. 

Nos grafites que produz, a tinta spray atende a uma exigência de traçado rápido e 
possibilita a troca do bico da lata, a fim de obter linhas finas ou grossas e, dependendo 
da inclinação ou distância, conseguir outros efeitos.

Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Olhar e ver

 1. O grafite foi pintado em um muro da cidade de Salvador.
a) Que relação é possível estabelecer entre a obra e os elementos da cidade em que ela 

foi feita?
b) Como as cores do grafite foram trabalhadas? Que resultado elas oferecem à imagem? 

» Imaginar

 2. A personagem de Muniz tem características realistas, mas também pertence ao mundo 
da imaginação.
a) Que elementos podem ser considerados realistas?
b) O que pode ser considerado fantástico ou surreal?

 3. Aqui, o muro é suporte para a obra. Observe como ele está descascado e apresenta 
camadas coloridas pelo abandono ao tempo. 
a) Que efeito tem esse passar do tempo no grafite?
b) As cores do grafite se sobrepõem e se misturam. Que efeito produz na imagem? 

Suporte é a denominação para a matéria física que suporta o trabalho de arte: ela é feita 
sobre madeira? Então, o suporte é madeira. É feita sobre tela? Então, o suporte é tela.

Nas legendas das obras, essa informação costuma vir com a técnica utilizada. Por exemplo: 
óleo sobre tela (quer dizer que tinta a óleo foi usada sobre um suporte de tela de tecido); spray
sobre alvenaria (o trabalho foi feito com tinta spray sobre um suporte de alvenaria).

1. a) O grafi te foi feito em Salvador (BA), cidade oceânica de forte tradição pesqueira, e retrata um menino que carrega 
um peixe. Assim, a relação entre a obra e a cidade pode ser estabelecida pelo elemento natural da fauna, que é o peixe.
1. b) As cores foram trabalhadas com sobreposições e misturas, resultando em tons delicados e que, quando 
misturados, formam outras tonalidades.

Eder Muniz
O artista autodidata, conhecido como Calangoss, nasceu em Salvador (BA), em 1982. 
Em suas obras, apresenta a relação do homem e a natureza de maneira poética utilizan-

do-se de muitas cores e formas. 
Com o intuito de levar a arte para as comunidades de Salvador, ajudou a fundar o movi-

mento Calangos de Rua, em 2000, e participou do projeto Salvador Grafi ta, em 2005.
Reconhecido internacionalmente, realizou exposições em Nova York (Estados Unidos) e 

na Sicília (Itália).

#sobre

» Foto do artista 
em 2020.

2. a) A fi gura de um 
menino que carrega um 
peixe.
2. b) A fi gura do menino 
com cabeça e corpo 
similares aos de um 
peixe, como se pairasse 
sobre o solo da cidade. 
Seu rosto é separado 
do resto da cabeça e, 
como se isso não fosse 
impedimento para seu 
deslocamento, seus 
pés são iluminados de 
verde. A pintura corporal, 
também similar às cores 
da pele de um animal 
como o peixe, pode ser 
considerada fantástica.
3. a) O desenho vai se 
modifi cando e as marcas 
do tempo passam a fazer 
parte dele.
3. b) As cores delicadas 
e tons que, misturados, 
formam outros.

um peixe. Assim, a relação entre a obra e a cidade pode ser estabelecida pelo elemento natural da fauna, que é o peixe.um peixe. Assim, a relação entre a obra e a cidade pode ser estabelecida pelo elemento natural da fauna, que é o peixe.

» Foto do artista 
em 2020.
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Grafi te em outra escala
Na década de 1980, grafitar na cidade de São Paulo era proibido. 

Para pintar um grafite na escala que se vê na imagem abaixo, o autor 
Rui Amaral, como vários artistas de sua geração, expôs-se ao risco 
de prisão.

Observe este trabalho tão significativo da história da ocupação 
urbana da cidade de São Paulo.

Elementos de linguagem: suporte e fruição
Para realizar seu trabalho, o grafiteiro tem de articular dois aspec-

tos: o primeiro se refere ao tamanho do suporte da obra; nesse caso, 
ao tamanho do muro em que será feito o grafite.

Ao optar pelo muro como suporte, o artista precisa calcular quanto 
pode ampliar o desenho original, a quantidade da tinta e o tempo 
investido no trabalho. Os artistas urbanos lidam com os limites do 
próprio corpo para fazer seus trabalhos, e os desafios da execução 
técnica da obra também devem ser considerados.

Além disso, cada artista tem seu estilo, que está diretamente rela-
cionado ao modo como equaciona esses desafios técnicos. Trata-se 
de ter o muro como suporte para a pintura e do desafio de ocupar o 
espaço.

O segundo aspecto a ser considerado diz respeito à qualidade da 
fruição do espectador, que verá as obras a uma distância variável –

» AMARAL, R. Mural instalado no complexo 
viário que liga as avenidas Paulista e 
Dr. Arnaldo, conhecido como Buraco da 
Paulista, São Paulo (SP). 1989-1991. Tinta 
sobre alvenaria. Foto de 2015.

Rui 
Amaral

Nascido 
em São Paulo 
(SP) (1962-), 
Rui  Amaral 
foi um dos pioneiros do 
grafi te paulistano ao ocupar, 
com suas enormes fi guras, 
grandes áreas da cidade. Fez 
parte do grupo Tupynãodá. A 
obra aqui reproduzida está 
na sexta restauração.

em São Paulo 

#sobre

» Foto do 
artista.
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» Detalhe do mural 
de Rui Amaral.

DANIEL CYMBALISTA/PULSAR IMAGENS

de acordo com as condições arquitetônicas que um dado cenário urbano oferece –
e muito provavelmente em trânsito, com o corpo em movimento, dentro de auto-
móveis ou de veículos de transporte público.

Para resolver esses dois problemas, Rui Amaral optou por desenhos com 
formas simples e cores puras. Com essas escolhas, pôde sintetizar a informação 
e concentrar a atenção do público em suas personagens, que ganham destaque 
sobre um fundo de cor única. Para conseguir pintar a grande extensão do muro, o 
artista optou pelo uso de rolos de espuma e pincéis de parede.

A expressão cores puras não se refere a cores primárias ou secundárias, 
mas ao uso de cor sem misturas.

DANIEL CYM
BALISTA/PULSAR IM

AGENS
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#ficaadica

Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Olhar e ver

 1. Como você descreveria as formas e as cores da obra de Rui 
Amaral?

 2. Observe as personagens: elas são realistas ou imaginárias?

 3. O traçado de Amaral pode parecer tão fácil de fazer quanto 
um desenho de criança, mas o tamanho do muro, que tem 5 
metros de altura, impôs desafios ao artista. O que ele pode 
ter usado para pintar uma área tão grande?

» Analisar

 4. Considerando a região em que o grafite está instalado e o 
fluxo de pessoas em veículos automotores (carros, ônibus 
e motos), o grande público dessa obra é de pessoas em 
movimento. Que influência a recepção do público pode ter 
exercido na escolha formal do artista para a execução dessa 
obra? Formule uma hipótese.

 5. Compare o trabalho de Rui Amaral com o de Éder Muniz.
a) Que semelhanças ou diferenças você observa com relação 

às linhas dos grafites?
b) Compare o uso das cores. Você acha que foram usadas da 

mesma maneira? Explique.

4. Resposta pessoal. As formas simplifi cadas, as cores e os contornos acabam sendo uma estratégia bastante efi caz para chamar a atenção do espectador em 
movimento, que não terá tempo para prestar atenção em detalhes.

#saibamais

Alex Vallauri: o grafi teiro que marcou o mundo
Alex Vallauri (1949-1987) nasceu em Asmara, na 

Etiópia, e morreu em São Paulo (SP). Foi artista gráfico, 
pintor, desenhista, cenógrafo e, principalmente, o gra-
fiteiro mais importante da cena paulistana nos anos 
1980, tendo influenciado muitos jovens com sua arte. 
O Dia do Grafite, 27 de março, que é comemorado no 
mundo todo, foi escolhido em sua homenagem, pois é a 
data em que Vallauri faleceu. 

Na sequência de imagens ao lado, podemos ver o 
artista grafitando a Bota, obra do artista que ficou muito 
conhecida, utilizando a técnica do estêncil, a qual trans-
fere a imagem para a parede cobrindo a matriz vazada 
com tinta spray. Quando se retira a matriz, a imagem fica 
marcada. A principal vantagem dessa técnica é poder 
reproduzir a mesma imagem inúmeras vezes.

Vallauri inovou no estêncil por misturar cores na 
mesma aplicação, deixando os muros da cinza São Paulo 
dos anos 1980 cheios de cor, magia e fantasia.

» Processo artístico de Alex Vallauri. 
São Paulo (SP). Fotos de 1975. 
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1. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes mencionem que as formas são simplifi cadas e de cores fortes e puras. O fundo de uma cor única destaca as fi guras. O contorno 
preto lembra desenhos infantis e os desenhos de histórias em quadrinhos.
2. As fi guras são imaginárias, inventadas pelo artista.
Professor, destacar que parte da graça dessa obra 
está justamente em oferecer ao espectador 
personagens que não fazem parte do mundo real, 
estimulando o devaneio de quem passa por ali.

Grafi te e turismo
Em alguns lugares, a discussão 

sobre o grafite ser ou não arte já foi 
superada. Na zona oeste de São Paulo, 
por exemplo, vielas abandonadas 
viraram atração turística em razão de 
seus grafites. A visitação é tamanha 
que até uma galeria especializada em 
arte de rua se instalou por ali, em um 
lugar que ficou conhecido como Beco 
do Batman, no bairro da Vila Madalena. 
Artistas como Alex Vallauri e o grupo 
Tupynãodá, nos anos 1980, grafitaram 
nos muros do bairro, antecipando a 
mudança de valores e criando uma arte 
que hoje atrai turistas do mundo inteiro.
BECO DO BATMAN. Rua Gonçalo Afonso 
e Rua Medeiros de Albuquerque. Vila 
Madalena, São Paulo (SP).

3. O artista deve ter usado instrumentos comuns à pintura de parede, como 
rolos de espuma, pincéis e escadas, para dar conta dessa enorme área. 
Possivelmente, teve a ajuda de outras pessoas e muitos dias de trabalho.

Estratégias didáticas, respostas 
e comentários nas Orientações
para o professor.
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Outras formas de ocupação urbana
Na contramão da ocupação dos centros urbanos, mas também 

pensando em reduzir o sentimento de exclusão social, a artista Mônica 
Nador (1955-), de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, propôs 
a realização de oficinas de estêncil em comunidades habitacionais 
desfavorecidas.

Na comunidade do Jardim Miriam, na zona sul de São Paulo, por 
exemplo, acontece o Projeto Jamac (sigla de Jardim Miriam Arte Clube). 
O projeto começou com uma ação pontual e, ao longo de 15 anos, 
passou a envolver grande parte da comunidade, gerando emprego 
para os jovens, oferecendo oficinas de arte e realizando exposições 
em museus renomados.

explorar
#para

#saibamais

Saiba mais sobre o JAMAC
O JAMAC – Jardim Miriam Arte Clube – é um ateliê de arte, espaço 

de formação e biblioteca aberta à comunidade do Jardim Miriam, na 
zona sul de São Paulo. Desde 2004 atua com ações artístico-culturais 
como a capacitação de jovens e adultos por meio da técnica de pintura 
em estêncil, intervenções em espaços públicos nas periferias e fomento 
à realização audiovisual visando possibilitar a prática da arte e da cul-
tura como elementos estruturantes da sociedade.

[...] O projeto é caracterizado por pinturas 
murais realizadas em diversas comunidades 
onde a artista e sua equipe de arte-educadores 
ensinam aos moradores a técnica de pintura 
com estêncil partindo do desenho de cada par-
ticipante. A ideia é que os moradores tragam 
os seus repertórios locais e registrem as suas 
referências imagéticas nos muros.

Através de parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura, em 2012 o JAMAC 
implantou um núcleo de estamparia para con-
feccionar peças em tecido e papel. A estrutura 
do ateliê conta com equipamentos de serigrafi a 
e busca realizar uma produção têxtil em escala.

VIEIRA, J. Exposição Mônica Nador+JAMAC+Paço Comunidade abre no Paço das Artes.
Jamac/Autoria Compartilhada, 9 jan. 2015. Disponível em: https://autoriacompartilhada.

org/2015/01/09/exposicao-monica-nadorjamacpaco-comunidade-abre-no-paco-das-artes/.
Acesso em: 21 jun. 2020.

#ficaadica

O Projeto Jamac ocupou, 
em 2011, o Pavilhão das 
Culturas Brasileiras, no 
Parque Ibirapuera, em São 
Paulo (SP), transforman-
do-o em ateliê e galeria para 
exposição dos trabalhos 
da comunidade do Jardim 
Miriam. Conheça mais sobre 
a exposição e suas diversas 
ações.
AUTORIA compartilhada. 
Convite para CUBO COR – A 
nova exposição de MÔNICA 
NADOR. Disponível em: 
https://autoriacomparti
lhada.wordpress.com/
page/1/. Acesso em: 21 
jun. 2020.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» Muro do Jamac, na zona 
sul de São Paulo (SP).
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Agora, observe como se dá a técnica da pintura em estêncil e responda às 
perguntas.

 1. Para a criação desta estampa, a matriz foi aplicada repetidas vezes sobre o suporte.
a) Que cores foram aplicadas na estampa?
b) Qual é a cor do suporte ao fundo?
c) A orientação/sentido da matriz é sempre a mesma nas diferentes aplicações de cor?

Roxo e vermelho.

Verde-claro ou azul-claro, depende de como o cérebro identifica a imagem.

Não. Há um deslocamento entre a primeira e a segunda aplicação de cor.

 » A matriz de 
acetato é 

posicionada 
sobre o suporte 

e a tinta é 
aplicada na 

parte vazada do 
molde.

 » Resultado da 
estampa após 
a aplicação da 
tinta. Estêncil 

sobre tecido 
korea. São 

Paulo (SP). Foto 
de 2019.
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Estêncil

» O que você vai fazer

Você e seus colegas vão se organizar em grupos de no máximo três integran-
tes para criar uma imagem que diga respeito à identidade de vocês – algo que os 
represente. Vocês podem também eleger uma imagem que considerem signifi-
cativa para o momento que estão vivendo ou para o lugar em que moram. Pode 
ser uma figura realista ou imaginária – como fazem os grafiteiros apresentados 
nesta Sequência – ou algo mais abstrato, com símbolos que representem o grupo.

A imagem produzida deverá ser pintada ou afixada em diversos locais da escola. 
Caso não existam paredes disponíveis, vocês poderão pintá-la em papéis, que 
serão expostos e depois retirados e levados para casa.

Materiais

• Papel-manteiga (para desenho, culinário ou papel vegetal).
• Matriz: uma folha de acetato para estêncil (pode ser uma radiografia velha ou 

uma capa de plástico de encadernação).
• Estilete ou tesoura.
• Tinta para parede, tinta spray ou tinta guache.
• Rolinho de parede, pincel tipo trincha e espuma.
• Pano úmido (pode ser um chumaço de algodão ou uma flanela).
• Caneta esferográfica (ponta de metal).
• Fita-crepe ou fita mágica.

» Planejar e criar

Decidido o que o grupo quer representar, cada integrante fará esboços indivi-
duais. Em seguida, os esboços devem ser avaliados pelos colegas e, então, o grupo 
decide qual imagem será produzida. Mostrem o desenho ao professor para que ele 
verifique se a forma resultante vai gerar uma boa matriz.

O próximo desafio é refazer o desenho, de modo que possa ser recortado 
integralmente da matriz. Lembrem-se de que o desenho deve ser facilmente iden-
tificado pelo contorno; por isso, quanto mais simples, melhor.

Atenção: caso o desenho seja figurativo, o molde dele deve ser simplifi-
cado, praticamente reduzido à silhueta do objeto que representa, para facilitar 
seu reconhecimento e a retirada da matriz sem desmontá-la. Tenha atenção 
dobrada se usar letras, porque, como elas serão espelhadas na matriz, devem 
ser desenhadas invertidas.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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» Produzir
Leia as instruções e, em grupo, distribua as tarefas de acordo 

com as habilidades e preferências de cada um, de modo que todos 
participem.

• Transfira para o papel-manteiga o desenho escolhido pelo grupo. 
Em seguida, posicione o papel manteiga com o lado desenhado 
sobre o acetato; depois, passe o pano úmido atrás do papel-man-
teiga para que a tinta do papel seja transferida para o acetato 
(como um papel-carbono) e, então, espere secar.

• O desenho deve ser recortado no acetato (com um estilete ou uma 
tesoura, dependendo da gramatura do acetato), de modo que ele 
fique vazado. Todo cuidado e concentração devem ser aplicados 
no manuseio dessas ferramentas. Quem fizer o corte no acetato 
precisa seguir as instruções do professor.

• Antes de aplicar a tinta, é preciso fixar o estêncil com fita-crepe 
ou fita mágica para não tirar lascas de tinta da parede. Se não for 
possível aplicar o desenho em uma parede, pode ser feita a apli-
cação em papel para ser exposto posteriormente.

» O estilete deve ser segurado com firmeza sobre o acetato e nunca na direção do 
próprio corpo ou da outra mão.

» Pode ser usada uma tesoura pequena para cortar o acetato.

DO
TT

A2
DO

TT
A2

#saibamais

A gravura e o estêncil
Em gravura, quando 

um desenho é transfe-
rido para uma matriz, ele 
fica espelhado; por isso, é 
chamado de imagem nega-
tiva. Quando o desenho 
origina uma cópia final, 
ela será igual ao original; 
então, a cópia é chamada 
de imagem positiva.

O estêncil pode ser 
considerado um tipo de 
gravura, já que se trata 
de um desenho vazado 
em uma placa (matriz ou 
máscara) que permite 
inúmeras reproduções 
(imagens positivas).

A matriz é feita em 
uma superfície levemente 
rígida para a qual o desenho 
é transferido; ele, então, 
é recortado e fica vazado. 
Quando apoiado sobre o 
suporte, receberá a tinta, 
reproduzindo exatamente 
a figura que foi recortada. 
Assim, o desenho pode ser 
copiado inúmeras vezes em 
superfícies variadas.
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• Aplique a tinta no rolinho algumas vezes até distribuir por 
igual; em seguida, passe sobre a matriz, não mais do que 
duas vezes e sem pressionar o rolinho com força. Observe 
com o seu grupo o resultado e avalie se é necessária mais 
uma demão. Cuidado, pois o excesso de tinta pode invadir 
o contorno da matriz e estragar o desenho.

 » Compartilhar
As pinturas serão aplicadas no muro da escola ou em 

quadros de papel, que serão expostos em local acessível a 
estudantes e funcionários. A exposição pode ser fotografada 
ou filmada para exibição em alguma outra atividade escolar. As 
imagens podem ser compartilhadas por meio de canais oficiais 
da escola ou do blogue da turma.

 » Avaliar
Copie no caderno o item que representa de modo mais adequado o desenvol-

vimento do grupo ao longo da proposta.
 1. Foi criada uma imagem que realmente 

simboliza o grupo?
a) Com facilidade.
b) Com esforço.
c) Não houve um acordo, e cada um fez 

o seu desenho.
 2. Foi elaborado um desenho que funcionou 

muito bem na hora de recortar a matriz?
a) Com facilidade.
b) Com esforço.
c) Não foi possível e teve de ser refeito.

 3. A matriz foi recortada com atenção e 
cuidado?
a) Com facilidade.
b) Com esforço.
c) Não, tivemos que pedir ajuda nessa 

etapa.
 4. O reconhecimento do desenho original 

na pintura final é feito:
a) com facilidade
b) com esforço.
c) não é feito, pois não funcionou.

 » O estêncil pode ser fixado com fita-crepe,  fita-
mágica ou tachinhas. 

 » É possível aplicar mais de um estêncil na superfície a 
ser pintada.
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 » A tinta deve ser aplicada com 
cuidado sobre o molde.
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O esporte para além
das quatro linhas
Assim como os grafites podem ser manifestações de resistência à exclusão 

social de alguns grupos, o esporte pode favorecer formas de ocupação do espaço 
urbano que promovam a convivência social e contemplem a demanda de lazer 
da população. A criação de alternativas de ocupação do espaço para manifesta-
ções culturais diversas, como as práticas corporais, é exemplo de uso social do 
espaço público.

Sem estruturas urbanas adequadas para práticas esportivas, como quadras 
e campos em número suficiente e em bom estado de conservação, muitos apai-
xonados por esportes transformam ruas e praças em locais de realização de 
práticas corporais tradicionais, que acabam ressignificando o espaço público.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), atualmente cerca de 55% da população 
mundial vive nas cidades. No Brasil, são quase 85%, segundo dados do censo de 2010 do IBGE. 

As pessoas se deslocam para as cidades em busca de oportunidades de estudo e trabalho. 
Com maior concentração de pessoas, aparecem as demandas coletivas por equipamentos 
culturais adequados e por opções de lazer e de melhor convívio social. 

Mas será que as cidades brasileiras se prepararam para essas demandas de maneira ade-
quada? Essa é uma pergunta complexa que, na maioria dos casos, tem o não como resposta. 
Porém, essa falta de planejamento abriu novas possibilidades para a criatividade do ser humano 
ser colocada em prática, promovendo novas formas de ocupação do espaço público e ressignifi-
cando o ambiente e a cultura corporal nas cidades.

Como as pessoas se apropriam do espaço urbano? Discuta com os colegas.

 1. Quais espaços públicos de sua cidade são usados para o lazer (realização de práticas corporais 
lúdicas e competitivas) e para a convivência?

 2. Esses espaços são de fato públicos?

 3. Em sua opinião, é importante que existam espaços planejados e estruturados para práticas 
corporais em uma cidade? Por quê?

Ler o mundo

Uma forma de ocupar o espaço público e urbano que tem crescido em número 
de adeptos no Brasil é a prática de streetball, ou basquete de rua.

Com base nos textos e nas imagens a seguir, reflita como a iniciativa de uma 
prática esportiva, que valoriza a criatividade e a habilidade dos jogadores, pode 
modificar o meio em que se vive e apresentar uma nova cultura. 

1. Resposta pessoal. 
Espera-se que os estudantes 
observem e descrevam os 
espaços públicos utilizados 
pela população de sua 
região para a realização 
de práticas corporais ou 
para convívio, como praças, 
parques, ruas, entre outros.
2. Espera-se que os 
estudantes saibam 
diferenciar os espaços 
públicos dos privados, 
e se há alguma forma 
de pagamento – como 
taxas de ingresso, 
estacionamento, entre 
outros – para usufruir de 
alguma estrutura pública.

3. Resposta pessoal. 
Espera-se que os 
estudantes saibam 
da importância de 
haver espaços públicos 
destinados às práticas 
corporais, bem como ao 
convívio social, para que 
a saúde mental e física da 
população seja valorizada 
e desenvolvida de maneira 
espontânea e prazerosa.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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O basquete de rua
Nos centros urbanos, espaços que permitem a prática de linguagens associadas ao movi-

mento do corpo nem sempre são acessíveis à população. Para driblar essa dificuldade, algumas 
práticas corporais passaram por adaptações e acabaram sendo ressignificadas para se adequar 
a novos espaços e, consequentemente, atingir um número maior de pessoas.

As adaptações espontâneas e autênticas dos jogos funcionam como resistência às fronteiras 
urbanas, muitas delas de origem social, que afastam as pessoas da prática esportiva. A criação 
e a ascensão de novas práticas corporais estimulam a criação de espaços coletivos mais demo-
cráticos e dão novos usos aos já existentes.

O basquete de rua é um ótimo exemplo da ressignificação de uma modalidade esportiva para 
uma nova realidade. A adaptação do jogo criou uma nova manifestação cultural e tornou a prática 
desse esporte mais popular e acessível. Apesar de contar com os mesmos elementos técnicos 
do basquete tradicional, como arremessos, dribles e passes, o basquete de rua segue regras 
diferentes e uma lógica adequada ao ambiente em que é jogado. Todos os tipos de malabarismos 
e truques com a bola são permitidos aos jogadores, feitos com os pés ou com a cabeça, mas 
apenas para demonstrar habilidade e não para fazer cesta. 

As manobras são o maior diferencial entre os dois tipos de basquete. No de rua, elas permitem 
ao jogador a liberdade de criar e improvisar jogadas que são valorizadas e valem pontos, o que 
as torna elementos importantes para a pontuação de cada equipe. Já no basquete tradicional, 
as manobras são quase inexistentes, salvo um ou outro drible, pois, na lógica do jogo, ganha 
a partida quem faz mais pontos, por meio de cestas.

» Jogo de streetball no bairro do Brooklyn, na cidade de Nova York (Estados Unidos). Foto de 2016.

a partida quem faz mais pontos, por meio de cestas.
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Nos Estados Unidos, o basquete de rua já é uma prática urbana consolidada 
e reconhecida. Lá, esse esporte nasceu com o movimento hip-hop, que crescia no 
final dos anos 1960.

No Brasil, o basquete de rua foi inicialmente ofuscado pelo seu equivalente 
no futebol, a pelada. Com o tempo, ganhou força. Os parques, as ruas e os clubes 
se tornaram cenários frequentes para as competições desse esporte, aos poucos 
aceito por todas as camadas da população. Basta ter uma tabela disponível e um 
grupo de amigos para o jogo começar.

Por valorizar mais a agilidade, a criatividade e a habilidade dos jogadores do que 
apenas os pontos marcados, as partidas se transformam em verdadeiros espetá-
culos de acrobacias e manobras.

Com isso, o basquete de rua ganhou merecido destaque nas mídias, o que 
permitiu à modalidade ultrapassar rapidamente as fronteiras do cenário urbano e 
ser escolhido como novo esporte olímpico em 2020.

Por sua origem, o basquete de rua, com o MC (mestre de cerimônias), o DJ (disc 
jockey ), o break dancing e o grafite, faz parte do universo hip-hop como mais um 
elemento de linguagem da cultura corporal de movimento.

Leitura 1

» Torneio de basquete de rua na Vila Palmeira, em São Luís (MA). Foto de 2019.

RE
PR

OD
UÇ

ÃO
/H

TT
PS

://
OI

M
PA

RC
IA

L.
CO

M
.B

R/

44

D3-LING-EM-3087-V1-S1-008-051-LA-G21-AV.indd   44D3-LING-EM-3087-V1-S1-008-051-LA-G21-AV.indd   44 17/09/20   15:4117/09/20   15:41

HTTPS://OIMPARCIAL.COM.BR/


Leitura 2

SOCIEDADE

10/02/2006 - 13:31  |  EDIÇÃO NO 404

ESPORTE

Só falta valer cesta com o pé
O streetball – basquete de rua que reúne o movimento hip-hop, a ginga do futebol 
e o fascínio da NBA – se tornou um fenômeno no Brasil

THALITA PIRES

Imagine o lance: um jogador prepara-se para driblar um adversário. Quica a bola na 
cabeça dele e a recebe de volta. Poderia ser mais uma jogada magistral de craques como 
Robinho ou Ronaldinho Gaúcho. Mas é um head pop – lance típico do streetball, nome 
mais popular do basquete de rua, um dos esportes que mais crescem no Brasil. Nas 
ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Manaus, Cuiabá e Recife, basta uma tabela e 
lá estão eles. São garotos nascidos em grande parte na periferia. Andam com um visual 
caprichado, sempre ao som de hip-hop.

O basquete de rua difere do tradicional pela forma de jogar. Mais que a cesta, na rua o 
que importa é o drible, a plasticidade, a jogada de efeito. Encanta quem dribla melhor. 
Por isso, as regras são fl exíveis. Vale, por exemplo, usar os pés para driblar. Ao contrá-
rio do basquete de quadra, não existe um tempo máximo para o arremesso. E o jogador 
pode carregar mais a bola, sem precisar quicá-la o tempo todo. A quantidade de joga-
dores também varia. Pode ser um contra um ou ter até cinco de cada lado. Se houver só 
uma tabela, não há problemas: as duas equipes atacam na mesma cesta.

O predomínio da habilidade sobre o resultado atrai jogadores de todos os tipos fí sicos. 
No basquete profi ssional, a altura é fundamental. Na NBA, a milionária liga de basquete 
americano, a média dos jogadores na atual temporada é de 2,01 metros. No streetball, 
essa barreira é quebrada. Como o que vale é o espetáculo, o jogo se democratiza. Os 
mais baixos podem se destacar, como no futebol. [...]

O streetball se originou nos guetos negros dos Estados Unidos. Junto com o grafi te, o 
break, o hip-hop e o rap, faz parte da cultura urbana contemporânea. Mas, por mais que 
goste de jogar na rua, o sonho de todo garoto americano é atuar na NBA. Alguns con-
seguem, como Rafer Alston, que jogava em times de streetball e hoje atua no Houston 
Rockets. Outros fazem o caminho inverso. Jay Boogie jogou no circuito universitário, 
mas não conseguiu ingressar na NBA. Acabou virando ídolo do street, onde comanda o 
Hooptainers. Para quem não consegue chegar à NBA, o caminho é jogar em times como 
o Hooptainers e o And1, patrocinado pela marca homônima de roupas para streetball. 
O And1 é uma versão moderna dos Globetrotters, fazendo nas ruas o mesmo tipo de 
malabarismo. Corre o mundo em partidas de exibição ou torneios. [...]
[…] A popularização do street no país pode levar os ‘Robinhos’ das mãos para o exterior 
e, de quebra, melhorar o nível do basquete de quadra.
[…]

PIRES, T. Só falta fazer cesta com o pé. Época, 10 fev. 2006. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com/Revista/
Epoca/0,,EDG73144-6014,00-SO+FALTA+VALER+CESTA+COM+O+PE.html.

Acesso em: 22 jun. 2020.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Observe a imagem da Leitura 1. O que se pode apontar com relação à ocupação do 
espaço?

 2. Diferentemente do basquete tradicional, o basquete de rua pode ser realizado com 
flexibilidade e adaptações em suas regras e em sua maneira de jogar. Observe alguns 
elementos na foto da Leitura 1 que expliquem a razão para o esporte de rua ser con-
siderado mais democrático que o esporte tradicional.

 3. Que relações se podem estabelecer entre a arte urbana, como o grafite, e o basquete 
de rua?

 4. Aponte as principais semelhanças e diferenças existentes entre as modalidades de 
basquete de rua e de basquete de quadra (tradicional).

 5. O basquete de rua acaba de se tornar um esporte olímpico. Alguns especialistas 
acreditam que, com isso, o esporte se afasta de suas origens e de suas pretensões 
autênticas. Outros acreditam que o esporte só tem a ganhar com isso.
� Em sua opinião, a inclusão da modalidade como esporte olímpico pode trazer van-

tagens ou desvantagens para o esporte? Por quê?

 6. Essa modalidade vem ganhando força em nosso país. Por quê? Formule uma hipótese.

1. A foto retrata o 
espaço público sendo 
utilizado à noite por 
garotos para a prática 
do basquete de rua. 
Não se observa a 
presença de meninas 
no local. Infelizmente, 
no esporte, as questões 
de gênero ainda são 
fatores excludentes. 
Também não se observa 
a presença de público 
nem de torcedores. Por 
ser praticado à noite, 
a falta de segurança 
pode ser considerada 
um complicador para 
a exploração desse 
espaço urbano.
2. Resposta pessoal. 
Espera-se que os 
estudantes mencionem, 
entre outras coisas, que 
não há necessidade de 
uma quadra inteira para 
o basquete de rua. Além 
disso, também não há 
necessidade de um 
uniforme específi co.
3. Resposta pessoal. 
Espera-se que os 
estudantes mencionem 
que essas práticas 
promovem a interação 
da população com o 
espaço urbano, assim 
como, desenvolvem 
uma cultura própria.
4. Enquanto o basquete 
tradicional precisa 
de uma quadra, com 
duas tabelas e suas 
respectivas cestas, 
o basquete de rua 
necessita apenas de 
metade dessa estrutura. 
Outro ponto importante 
é que o basquete de 
rua pode ser jogado 
em qualquer superfície 
plana, como ruas e 
praças, enquanto a 
modalidade tradicional 
precisa de uma quadra 
ofi cial com suas 
linhas demarcatórias. 
O basquete de rua 
ainda possui grande 
fl exibilidade em 
suas regras e em sua 
maneira de jogar. Pode 
ser jogado no sistema 
1 x 1, 2 x 2, 3 x 3 
etc., enquanto o 
basquete tradicional 
é jogado sempre com 
dez jogadores (5 x 5) e 
possui regras rígidas e 
universalizadas.
5. Resposta pessoal. 
Espera-se que os 
estudantes reconheçam 
que a inclusão como 
esporte olímpico traz 
mais visibilidade à 
modalidade e pode 
estimular outras 
pessoas a praticá-la.

Resposta pessoal.

explorar
#para

Espaço urbano ressignifi cado
A demanda da população por lugares que promovam manifestações culturais 

possibilita que práticas corporais e espaços urbanos sejam ressignificados.
Existem inúmeras possibilidades de realizar práticas corporais na cidade. No 

entanto, algumas fronteiras impostas pela sociedade dificultam o uso dos espaços 
públicos e criam certo distanciamento entre as pessoas e a cidade. Um exemplo da 
existência dessas barreiras aconteceu em São Paulo, em uma praça de esportes. 
Mulheres que queriam utilizar a quadra esportiva para jogar basquete nas noites de 
segunda-feira encontraram resistência dos garotos que utilizavam aquele espaço 
para a prática de futsal. Com muita persistência e uma ajuda “mágica” da jogadora 
Magic Paula (ex-atleta profissional da seleção brasileira de basquete feminino), 
conseguiram se apropriar de um espaço que lhes era negado.

Com um colega, realize uma pesquisa sobre um espaço público existente em 
sua cidade que, em outra época, oferecia barreiras para a sua utilização e, atual-
mente, tornou-se um lugar adequado para o lazer da população. Depois, apresente 
o resultado da pesquisa para a turma. Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Basquete de rua
O objetivo do basquete de 

rua é estimular a participação 
de todos e não apenas valori-
zar pessoas que tenham o tipo 
físico considerado ideal para a 
sua prática, excluindo os demais. 
A forma de pontuação incen-
tiva os jogadores a desenvolver 
suas habilidades técnicas, como 
dribles desconcertantes, enter-
radas e malabarismos com a bola.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» Lance em disputa de 
campeonato de basquete 

de rua em Santo André 
(SP). Foto de 2013.

» O que você vai fazer
Você e seus colegas irão organizar um “festival” de basquete de 

rua na escola e, inspiradas em campeonatos oficiais, as partidas 
podem ser realizadas ao som de rap. A ideia é fazer uma viagem 
ao mundo da cultura hip-hop e praticar conscientemente suas 
manifestações esportivas e artísticas. Para tanto, o festival pode 
contar, além de jogos e músicas, com espaços destinados à prática 
do grafite e de outras artes urbanas.

Enquanto uma parte da turma estará jogando, a outra ficará 
responsável por filmar os jogos para, ao final, avaliar os movimen-
tos dos jogadores.

» Planejar
Primeiramente, a turma vai se organizar em dois grupos: 

meninas de um lado da quadra e meninos do outro. Depois, o grupo 
de meninas vai fazer a divisão em trios ou quartetos (dependendo 
do tamanho da turma). O mesmo procedimento será adotado para 
o grupo dos meninos.
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Os meninos devem jogar entre si utilizando apenas uma das tabelas da quadra; 
as meninas devem ocupar a outra metade da quadra e jogar na tabela daquele 
lado. Também é possível organizar os times sem considerar a distinção de gênero. 
Se a escola não contar com tabelas de basquete, pode-se improvisar.

Se a turma tiver mais de 30 estudantes, os times devem ser de quatro jogado-
res. Uma parte do time deve ficar na reserva e aguardar a sua vez de entrar no jogo.

 » Praticar
Estas são as regras básicas do basquete de rua, mas elas podem ser adaptadas, 

antes do início do jogo, de acordo com a realidade do grupo.

Jogo na quadra

 1. Na execução de um drible, tudo é permitido, como tocar a bola com os pés ou esconder 
a bola embaixo da camisa, por exemplo.

 2. O jogador não pode ficar mais de 3 segundos dentro do garrafão.
 3. Não é permitido interceptar a bola com os pés.
 4. Cada equipe tem no máximo 20 segundos para efetuar o arremesso.
 5. A marcação deve ser feita individualmente.
 6. As faltas devem ser cobradas da linha lateral.
 7. No máximo, quatro faltas podem ser feitas pelo mesmo jogador; caso esse número seja 

ultrapassado, o jogador deve ser substituído por outro companheiro de equipe.
 8. Faltas dentro do garrafão devem ser cobradas por meio de um lance livre.

 » O basquete de rua 
valoriza as habilidades 
técnicas do jogador.

DISOBEYART/SHUTTERSTOCK.COM
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Pontuação

 1. Um ponto deve ser marcado sempre que:
a) o jogador acertar um lance livre.
b) o jogador acertar um arremesso da linha dos dois pontos (linha do basquete 

tradicional).
c) o jogador executar um drible como o “caneta” (o jogador passa a bola entre as 

pernas do adversário e completa a jogada pegando-a do outro lado) ou o “apagão” 
(o jogador encobre a cabeça do outro com a camisa), entre outros.

 2. Dois pontos devem ser marcados sempre que o jogador enterrar a bola na cesta; 
ganhará um ponto extra se a enterrada acontecer na sequência de uma “ponte 
aérea” (o jogador recebe um passe no alto quando está indo em direção à cesta e 
o completa com uma enterrada).

Dica 1: Antes do festival, a turma pode eleger um colega para levar um 
aparelho de som a fim de que os jogos fiquem mais próximos da realidade de 
um evento de basquete de rua.

Dica 2: Escolham um colega para realizar a função de MC (mestre de ceri-
mônias). Ele deve ser o responsável pela seleção das músicas e por incentivar 
os participantes do jogo.

Dica 3: Alguns estudantes devem ficar responsáveis por documentar toda 
a prática com um celular ou câmera fotográfica para o compartilhamento pos-
terior (pode ser filme ou foto).

 » Avaliar

Durante a atividade, é importante que você observe se houve respeito aos 
companheiros, às suas próprias limitações e às dos colegas e se foram manti-
das atitudes adequadas e condizentes com o esporte.

É importante avaliar também se, ao final da atividade, houve algum pro-
gresso com relação ao desenvolvimento de suas habilidades de força, agilidade, 
velocidade, precisão dos movimentos e gestos técnicos.

 » Compartilhar

Ao final da atividade, assista com os colegas aos registros e avalie os melho-
res lances, discutindo por que foram selecionados.

A turma deve criar um videoclipe ao som de uma das canções reproduzidas 
durante o festival. Busque programas de edição de vídeo disponíveis no celular, 
na internet ou mesmo programas profissionais. Se for do consentimento geral, 
compartilhe o vídeo em um blogue ou uma página da turma na internet.

49Sequência 1 • A cidade em fatos
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MAPA INTERATIVO • Primeira etapa
Nesta Sequência, você e seus colegas entraram em contato com diversas 

formas de olhar para a cidade e a maneira como se relacionam com ela. Por meio 
da literatura, de alguns gêneros jornalísticos, da arte e da educação física, puderam 
saber mais sobre como as pessoas interagem e convivem nos espaços urbanos e 
como os utilizam e os ocupam.

Nem todos conhecem os locais da cidade em que ocorrem práticas coletivas 
artísticas e esportivas, o que pode dificultar a interação entre a população dessa 
localidade, as formas de convívio e o compartilhamento de atividades. 

A descoberta desses locais na cidade amplia as possibilidades de convívio e de
expressão das muitas práticas esportivas e culturais. De preferência, locais de 
acesso simples e rápido e que privilegiem a população local.

» O que fazer

Agora, é hora de começar a produzir mapas interativos com base nesses conhe-
cimentos e nas discussões realizadas no decorrer da Sequência.

Nesta primeira etapa do projeto, você e seus colegas vão produzir dois mapas, 
um cultural e outro de esporte e lazer.

» Para produzir

• A turma deve se organizar em grupos – com o número de integrantes determi-
nado pelo professor – e localizar a cidade em que vivem em um mapa virtual, 
que pode ser acessado na internet. Se não for possível criar mapas interativos, 
pode-se desenvolver o projeto com um mapa físico da cidade; para isso, o uso 
de mapas impressos com uma boa visualização da cidade é essencial.

• Para fazer o mapa cultural, o grupo deve localizar no mapa da cidade os lugares 
em que ocorrem atividades relacionadas à cultura e à arte, como saraus, expo-
sições, projeções e manifestações populares tradicionais etc.; também podem 
ser identificados os locais públicos em que haja grafites. Para fazer o mapa de 
esporte e lazer, pesquisem e localizem os lugares em que ocorrem práticas 
esportivas de entretenimento, como quadras poliesportivas públicas, campos 
de várzea, parques etc.

• É preciso, em seguida, descrever as práticas culturais, de esporte e lazer que 
ocorrem nos lugares destacados, indicando o que e quando ocorre e identifi-
cando aspectos como acessibilidade, facilidades, dificuldades e custos. Como 
são mapas a serem consultados por outras pessoas da cidade, essas informa-
ções são fundamentais.

• Se esses mapas forem feitos na versão on-line, é importante que os locais 
sejam identificados com pins, com a respectiva descrição e com fotos ou ilus-
trações das práticas realizadas neles.

Estratégias didáticas nas 
Orientações para o professor.
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• Se não for possível criar mapas interativos, o grupo pode desenvolver este 
projeto em mapas físicos da cidade. Também, neste caso, os locais devem ser 
identificados com descrições e com imagens das práticas realizadas.

• Depois de concluída essa etapa do projeto, é preciso salvar ou guardar toda 
a produção, pois ela é importante para o processo que será desenvolvido na 
próxima Sequência deste volume. A próxima etapa vai tratar dos processos 
históricos e sociais que levaram à configuração atual de sua cidade.

» Exemplo de 
mapa interativo 
virtual de Piraju 
(SP), em 2020, 
com pins para 
identificar os 
lugares.

© 2020 GOOGLE MAPS

 Área de esportes aquáticos Prática de canoagem, 
caiaque e boia cross.
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Você vai ler, a seguir, um capítulo do romance Memórias póstumas 
de Brás Cubas, de Machado de Assis. A história é contada em primeira 
pessoa e o narrador se nomeia como “defunto autor”. Nessa condição, 
retrata com críticas a si mesmo e a sociedade de seu tempo. 

Nesse capítulo, o pai do protagonista acaba de morrer e o narrador 
discute com a irmã e com o cunhado sobre a parte que caberá a ele 
na herança.

Um país que se 
urbaniza

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

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

Habilidades de Linguagens  
e suas Tecnologias
EM13LGG101

EM13LGG102

EM13LGG103

EM13LGG104

EM13LGG105

EM13LGG201

EM13LGG202

EM13LGG203

EM13LGG204

EM13LGG301

EM13LGG302

EM13LGG303

EM13LGG304

EM13LGG401

EM13LGG402

EM13LGG601

EM13LGG602

EM13LGG603

EM13LGG604

EM13LGG701

EM13LGG703

EM13LGG704

Habilidades de 
Língua Portuguesa
EM13LP01

EM13LP02

EM13LP03

EM13LP07

EM13LP08

EM13LP14

EM13LP15

EM13LP16

EM13LP17

EM13LP18

EM13LP23

EM13LP26

EM13LP27

EM13LP28

EM13LP30

EM13LP49

EM13LP50

EM13LP51

EM13LP52

EM13LP53

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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O desenvolvimento das cidades acompanha as transformações econô-
micas e sociais. As mudanças da vida urbana no Brasil a partir do século XIX 
estão associadas à ascensão da burguesia, que ajudou a moldar costumes e 
regras de convivência permeadas por interesses sociais, econômicos, polí-
ticos, entre outros. 

A partir da segunda metade do século XIX, escritores brasileiros passaram 
a registrar em suas obras as transformações e os diversos aspectos do coti-
diano das cidades e, consequentemente, das famílias burguesas. Os romances 
urbanos lançaram um olhar crítico para os tipos sociais que surgiam e para os 
conflitos vivenciados por essa classe, que se tornava dominante. 

Entre o social e o 
familiar: valores

Você vai perceber, ao longo desta Sequência, que a valorização dos bens 
materiais é uma característica da nova classe social que ocupa as cidades no 
século XIX. Aspectos da vida urbana e das relações sociais e familiares bur-
guesas serão explorados em grandes obras da literatura brasileira. Um dos 
temas ligados à família burguesa é a disputa por bens em partilhas de herança.
 1. Que tipo de bens podem ter valor em uma herança? Por quê? 
 2. Atualmente, uma visão idealizada de família ainda circula na socie-

dade. Que visão seria essa? Qual é sua opinião sobre ela? 
 3. O que você herda da sua família? Reflita sobre valores e habilidades, 

e não apenas sobre bens materiais. 

Estratégias didáticas e respostas e comentários 
nas Orientações para o professor.Ler o mundo
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Leitura Estratégias didáticas nas 
Orientações para o professor.

Capítulo XLVI / A herança
Veja-nos agora o leitor, oito dias depois da morte de meu pai, – minha 

irmã sentada num sofá, – pouco adiante, Cotrim, de pé, encostado a um 
consolo, com os braços cruzados e a morder o bigode, – eu a passear de 
um lado para outro, com os olhos no chão. Luto pesado. Profundo silêncio. 

— Mas afi nal, disse Cotrim; esta casa pouco mais pode valer de trinta 
contos; demos que valha trinta e cinco...

— Vale cinquenta, ponderei; a Sabina sabe que custou cinquenta e 
oito... 

— Podia custar até sessenta, tomou Cotrim; mas não se segue que os 
valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas, aqui há 
anos, baixaram muito. Olhe, se esta vale os cinquenta contos, quantos 
não vale a que você deseja para si, a do Campo? 

— Não fale nisso! Uma casa velha. 
— Velha! exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. 
— Parece-lhe nova, aposto? 
— Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do 

sofá; podemos arranjar tudo em boa amizade, e com lisura. Por exem-
plo, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleeiro de papai e o Paulo...

 — O boleeiro não, acudi eu; fi co com a sege e não hei de ir comprar 
outro. 

— Bem, fi co com o Paulo e o Prudêncio. 
— O Prudêncio está livre. 
— Livre? 
— Há dois anos. 

Machado 
de Assis

O carioca 
Joaquim Maria 
Machado de 
Assis (1839-
-1908) nasceu 
em um meio 
humilde, era negro e neto 
de escravizados libertos. 
Tornou-se um dos maiores 
escritores da literatura 
brasileira. Foi poeta, roman-
cista, cronista, dramaturgo, 
contista, folhetinista, jor-
nalista e crítico literário. 
Assumiu cargos públicos no 
Ministério da Agricultura, do 
Comércio, de Obras Públicas 
e foi o primeiro presidente 
da Academia Brasileira 
de Letras. É considerado 
também o principal autor 
do Realismo brasileiro, cor-
rente literária que pretendia 
representar a realidade de 
modo crítico e objetivo.

#sobre

Joaquim Maria 
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» Retrato do 
autor aos 
57 anos, em 
1896.
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— Livre? Como seu pai arranjava estas coisas cá por casa, sem dar parte a 
ninguém! Está direito. Quanto à prata... creio que não libertou a prata? 

Tínhamos falado na prata, a velha prataria do tempo de D. José I, a porção 
mais grave da herança, já pelo lavor, já pela vetustez, já pela origem da proprie-
dade; dizia meu pai que o Conde da Cunha, quando vice-rei do Brasil, a dera de 
presente a meu bisavô Luís Cubas.

— Quanto à prata, continuou o Cotrim, eu não faria questão nenhuma, se 
não fosse o desejo que sua irmã tem de ficar com ela; e acho-lhe razão. Sabina é 
casada, e precisa de uma copa digna, apresentável. Você é solteiro, não recebe, 
não... 

— Mas posso casar. 
— Para quê? interrompeu Sabina. 
Era tão sublime esta pergunta, que por alguns instantes me fez esquecer os 

interesses. Sorri; peguei na mão de Sabina, bati-lhe levemente na palma, tudo 
isso com tão boa sombra, que o Cotrim interpretou o gesto como de aquiescên-
cia, e agradeceu-mo. 

— Que é lá? redargui; não cedi coisa nenhuma, nem cedo. 
— Nem cede? 
Abanei a cabeça. 
— Deixa, Cotrim, disse minha irmã ao marido; vê se ele quer ficar também 

com a nossa roupa do corpo; é só o que falta. 
— Não falta mais nada. Quer a sege, quer o boleeiro, quer a prata, quer tudo. 

Olhe, é muito mais sumário citar-nos a juízo e provar com testemunhas que 
Sabina não é sua irmã, que eu não sou seu cunhado e que Deus não é Deus. Faça 
isto, e não perde nada, nem uma colherinha. Ora, meu amigo, outro ofício! 

Estava tão agastado, e eu não menos, que entendi oferecer um meio de con-
ciliação; dividir a prata. Riu-se e perguntou-me a quem caberia o bule e a quem 
o açucareiro; e depois desta pergunta, declarou que teríamos tempo de liquidar 
a pretensão, quando menos em juízo. Entretanto, Sabina fora até a janela que 
dava para a chácara, – e depois de um instante, voltou, e propôs ceder o Paulo e 
outro preto, com a condição de ficar com a prata; eu ia dizer que não me convi-
nha, mas Cotrim adiantou-se e disse a mesma coisa. 

— Isso nunca! não faço esmolas! disse ele. 
Jantamos tristes. Meu tio cônego apareceu à sobremesa, e ainda presenciou 

uma pequena altercação. 
— Meus filhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem 

grande para ser repartido por todos. 
Mas Cotrim: 
— Creio, creio. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que 

eu não engulo. 
Fizeram-se finalmente as partilhas, mas nós estávamos brigados. E digo-lhes 

que, ainda assim, custou-me muito a brigar com Sabina. Éramos tão amigos! 
Jogos pueris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade adulta, dividimos muita 
vez esse pão da alegria e da miséria, irmãmente, como bons irmãos que éramos. 
Mas estávamos brigados. [...]

ASSIS, M. de. Capítulo 46: a herança. In: ASSIS, M. de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1994. p. 53-55. Disponível em: http://machado.mec.gov.br/obra-completa-lista/itemlist/

category/23-romance. Acesso em: 13 maio 2020.

Professor, no tempo em que 
se passa a história, as casas 
urbanas dividiam espaço com as 
chácaras. Essas chácaras foram 
sendo loteadas, dando origem a 
núcleos urbanos cada vez maiores. 
Machado nasceu na Chácara do 
Morro do Livramento. Explicar 
aos estudantes que a referência à 
chácara no texto está relacionada 
ao contexto histórico.

consolo: mesa 
estreita encostada 

à parede.
lisura: dignidade, 

integridade, 
honradez, retidão.

boleeiro: pessoa que 
conduz os cavalos; 

cocheiro.
sege: carruagem.

vetustez: 
respeitabilidade.

aquiescência: 
concordância.

agastado: aborrecido, 
irritado, desgastado, 

nervoso.
cônego: padre, 

sacerdote secular; 
ou seja, que não fez 

votos religiosos.
altercação: disputa.
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 1. O diálogo entre as personagens tem uma intencionalidade definida. 
a) Qual é ela?
b) Identifique os participantes do diálogo e os bens que estavam em jogo na divisão.
c) Com quais bens Brás Cubas quer ficar? 
d) Quais bens caberiam a Sabina?
e) Essa disputa ocorre oito dias depois da morte do pai do narrador, que se refere à situa-

ção como um “Luto pesado”. Considerando o diálogo que as personagens constroem, 
a expressão pode ser considerada irônica , ou seja, que usa a ironia – recurso de lin-
guagem em que se diz o contrário do que se quer dizer com objetivo de escárnio ou 
de crítica. Por que pode ser considerada assim?

 2. Ao se referir às casas da herança, os participantes do diálogo defendem suas posições 
com argumentos. Releia o trecho a seguir e observe os argumentos empregados.

— Mas afi nal, disse Cotrim; esta casa pouco mais pode valer de trinta contos; 
demos que valha trinta e cinco...

— Vale cinquenta, ponderei; a Sabina sabe que custou cinquenta e oito... 
— Podia custar até sessenta, tomou Cotrim. [...] Olhe, se esta vale os cinquenta 

contos, quantos não vale a que você deseja para si, a do Campo? 
— Não fale nisso! Uma casa velha. 

a) Cotrim avalia esta casa por 30 a 35 contos de réis; e Brás Cubas, por 50. A que casa 
se referem? 

b) Que interesse move a avaliação de cada um? 
c) O adjetivo velha, ao final do trecho reproduzido na atividade, tem valor argumentativo. 

Por quê? O que pretende Brás Cubas ao avaliar a casa assim? 

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

1. a) Garantir a posse dos bens que cada um almeja.

1. c) Com a casa de campo, a sege, o boleeiro e a prataria ou parte dela.
1. d) Paulo e Prudêncio (negros escravizados), a casa da cidade e a prata,
“a velha prataria do tempo de D. José I, a porção mais grave da herança”.

À casa da cidade.

Não escreva no livroPensar e compartilhar
1. b) Brás Cubas, sua 
irmã Sabina e o marido 
dela, Cotrim. Os bens em 
jogo eram a prataria de 
origem nobre e histórica, 
três negros escravizados, 
a sege e duas casas – uma 
no campo, outra na cidade. 
Professor, chamar a atenção 
dos estudantes para o fato 
de que a narrativa parece 
naturalizar a inclusão de 
negros escravizados no 
espólio paterno – prática 
comum nos tempos em 
que a escravidão estava 
em vigor. É um modo de o 
escritor registrar os fatos 
históricos por meio da 
fi cção e apresentá-los ao 
leitor, traçando um perfi l da 
sociedade escravocrata da 
época. Essa discussão será 
aprofundada adiante. 
1. e) Porque, na verdade, as 
personagens não parecem 
enlutadas, lamentando 
a morte do pai, mas 
interessadas nos bens que 
deixou. Professor, comentar 
com os estudantes que 
a ironia é uma fi gura 
retórica recorrente na obra 
machadiana, utilizada com 
força expressiva para a 
crítica do comportamento 
humano e das relações 
sociais. Sugere-se pedir aos 
estudantes que localizem, 
nesse trecho, outro exemplo 
de ironia ou apresentar a 
eles a atividade 5, item c, 
que retoma o trabalho com 
essa fi gura de linguagem.

#saibamais

O legado de Machado de Assis 
Machado deixou aos leitores dez romances, 216 contos e dez peças teatrais, além 

de poemas e outros textos decorrentes de uma intensa atividade jornalística. Entre os 
romances, destacam-se Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba 
(1891) e Dom Casmurro (1899). Os três romances são considerados exemplares do 
Realismo e correspondem à fase mais madura do escritor, marcada pelo emprego da 
ironia como recurso estilístico, pela crítica e por uma profunda pesquisa sobre o com-
portamento humano. Escreveu também Ressurreição (1872), A mão e a luva (1874) 
e Helena (1876), obras mais próximas do Romantismo. 

Segundo o professor e crítico literário Alfredo Bosi:
“O objeto principal de Machado de Assis é o comportamento humano. Esse hori-

zonte é atingido mediante a percepção de palavras, pensamentos, obras e silêncios 
de homens e mulheres que viveram no Rio de Janeiro durante o Segundo Império”. 
[...]

BOSI, A. O enigma do olhar. São Paulo: Ática, 2003. E-book.

Para ele, a riqueza de Machado de Assis está em perceber as diferentes caracte-
rísticas que as personagens apresentam, embora façam parte da mesma classe social. 

2. b) Cotrim quer 
desvalorizar o imóvel 
porque com isso fi caria em 
desvantagem na partilha, 
ou seja, com crédito para 
requerer outros bens. Brás 
Cubas valoriza a casa 
da cidade porque tem 
interesse em fi car com a 
casa do campo e espera 
que a irmã acredite estar 
fazendo um bom negócio.
2. c) O adjetivo empregado 
é uma forma de convencer 
a irmã de que a casa do 
campo não vale nada e 
de que ele está sendo 
generoso ao fi car com 
algo de menor valor para 
benefi ciá-la. Desse modo, o 
narrador pretende atiçar a 
cobiça de Sabina e de seu 
marido para que disputem 
a posse de mais bens.
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 3. Além das casas, também está em disputa “a 
velha prataria do tempo de D. José I, a porção 
mais grave da herança”. O valor da prataria 
estaria mais relacionado à sua origem do que 
ao preço dos objetos em si. 
a) O que isso revela das pessoas que a cobiçam?
b) O adjetivo velha nesse trecho tem o mesmo 

valor que possui quando foi usado para se 
referir à casa? Explique.

 4. Para justificar que ele e Sabina devem ficar 
com a prataria, Cotrim argumenta que 
“Sabina é casada, e precisa de uma copa 
digna, apresentável. Você é solteiro, não 
recebe, não...”. Com base nessa argumenta-
ção, discuta com os colegas e responda às 
atividades a seguir.
a) O que a frase de Cotrim revela sobre a 

sociedade brasileira da segunda metade do 
século XIX?

b) Em sua opinião, a importância atribuída ao 
casamento mudou ao longo dos tempos? 
Como você acha que essa instituição é vista 
atualmente? Justifique sua resposta.
Resposta pessoal.

A literatura procura responder aos
discursos do seu tempo, dialogar com os 
discursos que a antecederam e fazer com 
que as gerações posteriores retomem e 
reflitam sobre questões colocadas ante-
riormente. As expressões artísticas de 
um período podem revelar valores, ideo-
logias e formas de ver e de se relacionar 
com o mundo, compatíveis ou conflitan-
tes com as da atualidade, auxiliando-nos 
a entender nosso presente e a planejar 
nosso futuro.

#ficaadica

O romance Dom Casmurro foi transfor-
mado em roteiro para o cinema por Paulo 
Emílio Salles Gomes, Paulo César Saraceni 
e Lygia Fagundes Telles, em 1967. O filme 
Capitu, dirigido por Paulo César Saraceni, foi 
lançado em 1968. 

O livro Memórias póstumas de Brás Cubas
foi às telas sob a direção de André Klotzel, 
em 2001. O filme apresenta parte dos diá-
logos composta por citações literais da obra 
de Machado de Assis e recebeu o prêmio de 
Melhor Filme pelo júri e pela crítica no Festival 
de Gramado, em 2001.

CAPITU. Direção: Paulo César Saraceni. Brasil: 
Difilm, 1968. Vídeo (105 min).
MEMÓRIAS póstumas de Brás Cubas. Direção: 
André Klotzel. Brasil: Superfilmes, 2001. Vídeo 
(101 min).

» Cartaz do 
filme Capitu
de 1968.

» Cartaz 
do filme 

Memórias 
Póstumas de 

Brás Cubas, 
de 2001.

PR
OD

UÇ
ÕE

S 
CI

NE
M

AT
OG

RÁ
FI

CA
S 

IM
AG

O 
LT

DA
.

M
EM

ÓR
IA

S 
PÓ

ST
UM

AS
. A

ND
RÉ

 K
LO

TZ
EL

. S
UP

ER
FI

LM
ES

|B
RA

S
FI

LM
ES

 L
TD

A.
 B

RA
SI

L,
 2

00
1

3. a) O interesse pela prataria revela a vontade de também possuir aquilo que os objetos representam: tradição, 
respeitabilidade e nobreza de origem. Como se a posse desses objetos pudesse transmitir esses valores aos possuidores.

3. b) Não. Aqui, ao contrário de quando se refere à casa, tem valor positivo e acrescenta importância à prataria porque a associa à tradição.
4. a) Espera-se que os estudantes percebam o casamento como instituição central na vida da sociedade burguesa do século XIX. Sobretudo para a mulher, 
responsável por zelar pela imagem da família, garantindo o seu prestígio nos círculos sociais, e por cuidar da harmonia do lar.

 5. Releia o trecho a seguir e responda às 
atividades. 

— Para quê [casar]? interrompeu Sabina.
Era tão sublime esta pergunta, que por 

alguns instantes me fez esquecer os interes-
ses. Sorri; peguei na mão de Sabina, bati-lhe 
levemente na palma, tudo isso com tão boa 
sombra, que o Cotrim interpretou o gesto 
como de aquiescência, e agradeceu-mo. 
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#saibamais

O amor e o dinheiro nos romances do século XIX
No século XIX, o Brasil ainda era predominantemente agrário. Uma 

das cidades mais urbanisticamente desenvolvidas do país era o Rio de 
Janeiro (RJ), fato devido à abertura dos portos às nações amigas em 
1808, fazendo que a capital do Brasil passasse a receber influências 
de outros países da Europa, como a Inglaterra. 

Nessa época, uma nova classe social começava a se fortale-
cer no Brasil: a burguesia. Apesar de a maior parte da população 
local ainda não ser alfabetizada, a família burguesa demonstrava 
interesse pelos livros, e os escritores passaram a perceber que 
um público leitor começava a se formar, constituído, sobretudo, 
por mulheres.

Os romances franceses já circulavam entre a burguesia brasileira 
muito antes da aparição dos primeiros folhetins nacionais. Com o 
desenvolvimento da imprensa local, o folhetim passa a ocupar, então, 
posição central na vida e na formação desse público leitor, a povoar o 
imaginário coletivo e a despertar o interesse pelos gêneros romanes-
cos escritos por autores brasileiros no século XIX. 

O leitor brasileiro, ao entrar em 
contato com temas, ideologias e discur-
sos do Romantismo, era influenciado 
pelas atitudes e pelos comportamentos 
ditados pelas personagens dos roman-
ces, tanto que algumas mudanças de 
costumes foram observadas também 
na sociedade, que começa a enxergar o 
amor como essencial para a união de um 
casal, deixando de lado a ideia do casa-
mento por interesse. 

O romance Senhora, de José de 
Alencar, publicado em 1875, registra essa 
mudança de valores e apresenta uma 
reflexão sobre a importância do amor e 
do dinheiro para a sociedade burguesa, 
que ostentava uma vida de aparências, 
proporcionada pelo poder aquisitivo de 
seus membros. ED

IT
OR

A 
TR

ÊS

» Capa do livro Senhora,
de José de Alencar.

a) Como podem ser caracterizados esses gestos de Brás Cubas? 
b) Cotrim interpretou corretamente os gestos de Brás Cubas? 
c) Que adjetivo reflete a avaliação feita por Brás Cubas da pergunta de sua 

irmã? Como ele pode ser entendido? 

5. a) Os gestos podem ser 
caracterizados como irônicos. 
Ainda que aparentemente 
carinhosos, no fundo 
representam desdém pela fala 
da interlocutora; se fossem 
transformados em uma fala do 
narrador, diriam: “que comentário 
imbecil o seu, minha irmã”.
5. b) Não, ele supõe, com base 
nos gestos, que Brás Cubas está 
concordando com a proposta de 
ceder a prataria à irmã. Professor, 
se preciso, retomar o signifi cado 
de aquiescência, remetendo os 
estudantes ao glossário do texto.
5. c) O adjetivo empregado é 
sublime. Ele pode ser entendido 
no sentido irônico: a pergunta 
nada tem de elevada ou superior, 
apenas integra a argumentação 
da irmã, que busca depreciar 
o interlocutor e sua possível 
realização amorosa em nome da 
cobiça pela prataria. Professor, 
se necessário, esclarecer que, de 
acordo com o dicionário Aulete 
digital, a expressão de boa/má 
sombra signifi ca: 1 De bom/mau 
aspecto, de bom/mau semblante; 
2 Com boa/má vontade, de bom/
mau grado. Disponível em: www.
aulete.com.br/sombra (acesso em: 
19 maio 2020).
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» Capa do livro A 
escrava Isaura, 
de Bernardo 
Guimarães.
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» Capa do DVD da 
novela Escrava 

Isaura, de 
Gilberto Braga e 
Herval Rossano, 

de 1976. TV
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 6. As personagens ainda discutem a posse de três negros escravizados.
a) Quem são eles? Com quem ficariam na divisão dos bens?
b) Ao figurarem na disputa, que condição assumem os negros escravizados? 

 7. O romance a que pertence o capítulo que você leu foi publicado como folhetim em 1880, 
na Revista Brasileira, e só saiu como livro em 1881.
a) Que efeito pode ter na leitura de uma história como essa sua publicação em capítulos?
b) Que aspecto do enredo seria importante trabalhar para garantir o interesse do leitor 

pela leitura do capítulo seguinte? Formule uma hipótese.

#saibamais

A escrava Isaura
O romance A escrava Isaura (1875), de Bernardo Guimarães, transformou-se em 

uma das telenovelas de maior sucesso da televisão brasileira. Exibida entre 1976 
e 1977 e adaptada por Gilberto Braga, a história gira em torno de Isaura – uma 
escravizada branca, órfã desde o nascimento –, que sofre os mais cruéis castigos do 
administrador da fazenda em que mora, por não corresponder ao amor que ele sente 
por ela. A novela foi exibida em mais de 80 países, como Cuba, Alemanha, França e 
China, e chegou a ser reprisada mais de cinco vezes em alguns desses países. 

O sucesso da trama levou a uma nova adaptação do romance, exibida entre 2004 
e 2005, também com grande êxito.

Folhetim é um gênero literário que apresenta as histórias em capítulos e costumava ser 
publicado nos rodapés dos jornais. O capítulo que você leu nas páginas anteriores foi publicado 
primeiramente em folhetim, no ano de 1880, e, posteriormente, como livro, em 1881.

6. a) Paulo e Prudêncio, pretendidos por Cotrim e Sabina, e o boleeiro, pretendido por Brás Cubas.
6. b) Durante a escravidão, ainda em vigor na época em que o romance de Machado de Assis foi escrito, os negros eram considerados “posse” do proprietário da 
casa; por isso, assumem a condição de objeto e � guram na lista de bens a serem partilhados pelas personagens.
7. a) Espera-se que os 
estudantes prevejam que o 
leitor deve acompanhar a 
história como acompanha 
uma novela televisiva, 
o que exige bastante 
familiaridade com as 
personagens e os elementos 
do enredo e memória 
para ter presentes os 
ingredientes da fabulação.

7. b) Espera-se que os 
estudantes reconheçam 
o suspense ao � nal das 
cenas que encerram 
cada capítulo publicado 
como forma de manter o 
interesse do leitor.
8. b) No trecho, o 
espanto de Cotrim com 
a libertação 
de Prudêncio mostra 
que ele não esperava 
por isso, o que nos 
permite supor que, para 
a época, o natural em 
sua visão seria que 
Prudêncio continuasse 
na condição de 
escravizado. Revela 
também que o pai 
de Sabina e de Brás 
Cubas possivelmente 
era abolicionista ou se 
mostrava a favor da 
abolição.
8. c) É possível supor que 
o debate abolicionista 
já estava avançado, 
possibilitando, inclusive, 
que alguns proprietários 
libertassem os negros 
escravizados por conta 
própria. No entanto, a 
primeira lei (Eusébio de 
Queirós) que proibia o 
trá� co ultramarino seria 
o� cialmente assinada 
somente em 1850. 
8. d) É possível supor um 
posicionamento contrário 
à escravidão. Ao incluir 
pessoas escravizadas em 
uma discussão sobre a 
partilha de herança, faz-
-se uma crítica à forma 
como essas pessoas 
eram tratadas em sua 
época. Cotrim, com sua 
fala, por meio da � gura 
de linguagem metáfora 
evidencia isso: compara 
indiretamente os negros 
escravizados a uma coisa, 
a objetos equivalentes à 
prataria.

 8. Quando o romance de Machado foi publicado, a escravatura ainda estava vigente, mas 
alguns movimentos a favor da abolição e grupos pela libertação de escravizados já existiam.
a) Apresente um trecho que revele isso.
b) O que esse trecho revela sobre as personagens?
c) “O Prudêncio está livre.” O que a condição de Prudêncio, negro liberto, permite 

inferir sobre o debate abolicionista no momento em que se passa a história? 
Formule uma hipótese. 

d) Esse trecho sobre Prudêncio termina com a seguinte ironia de Cotrim: “Quanto à prata... 
creio que não libertou a prata?”. Com base nessa fala e no conjunto do diálogo, é possível 
que a obra literária revele um posicionamento em relação à escravatura. Qual é esse 
posicionamento? Por meio de qual recurso estilístico empregado é possível supô-lo? 

O trecho em questão é: “— O Prudêncio está livre. [...] — Livre? Como 
seu pai arranjava  estas coisas cá por casa, sem dar parte a ninguém! 

Está direito”. 
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 9. O movimento abolicionista começa a ganhar força a partir da década de 1870. Em 
pequenos grupos, você e seus colegas pesquisarão esse movimento e sobre os aboli-
cionistas: o que defendiam, quais foram as principais leis abolicionistas e os principais 
líderes. Depois, com a ajuda do professor, organizem uma roda de conversa para com-
partilhar os resultados dessa pesquisa.

 10. As personagens também disputam uma sege e o boleeiro.
a) Pesquise uma imagem que corresponda a uma sege e o significado da palavra

boleeiro. Compartilhe os resultados com seus colegas.
b) Pesquise uma imagem que mostre uma sege nas ruas de uma cidade no século XIX.
c) Discuta com seus colegas: o que o uso desse tipo de transporte permite supor sobre 

o desenvolvimento da cidade daquela época?

 11. Releia o trecho a seguir.
— Meus fi lhos, disse ele, lembrem-se que meu irmão deixou um pão bem grande 

para ser repartido por todos. 
Mas Cotrim: 
— Creio, creio. A questão, porém, não é de pão, é de manteiga. Pão seco é que 

eu não engulo. 

� Como pode ser entendida a fala de Cotrim: “Pão seco é que eu não engulo”?

 12. O capítulo termina com uma ironia do narrador relacionada à briga com sua irmã, 
Sabina.
a) Apresente o trecho em que o recurso é empregado.
b) É possível afirmar que o narrador estava incomodado com a situação? Justifique.
c) O que a ironia empregada no trecho revela sobre a relação entre os irmãos?

 13. É fundamental aprofundar a pesquisa e ampliar a discussão sobre um dos temas histó-
ricos de que trata Machado de Assis: a escravidão no Brasil. Faça uma pesquisa sobre 
a escravidão e as consequências para a sociedade da época e para os dias atuais. Para 
orientar a busca pelas informações, é importante considerar os seguintes tópicos, que 
serão discutidos em sala de aula.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. Respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.

A fala signifi ca que ele não vai abrir mão dos bens que deseja, não vai fi car com qualquer coisa, aceitar qualquer proposta.

12. b) Não. No trecho, as 
lembranças apresentadas 
pelo narrador exaltam 
o passado e a união 
entre os irmãos, mas 
não revelam tristeza ou 
pesar com a situação do 
presente, uma vez que 
a partilha dos bens foi 
concluída com sucesso 
mesmo que os irmãos 
tenham terminado 
brigados.
12. c) No parágrafo 
em questão, o narrador 
apresenta memórias 
de tempos felizes, 
lembranças vividas 
com a irmã que, no 
contexto da discussão 
pela herança, soam 
como falsas, pois fi ca 
evidente, com a leitura 
do capítulo, que, no fi m, 
o que realmente importa 
não é tanto o laço de 
amizade entre os irmãos, 
mas a quantidade e os 
tipos de bens que cada 
um herdaria.

12. a) — Éramos tão amigos! Jogos pueris, fúrias de criança, risos e tristezas da idade 
adulta, dividimos muita vez esse pão da alegria  e da miséria, irmãmente, como bons irmãos 

que éramos. Mas estávamos brigados. 

� Os negros libertos não receberam nenhuma ajuda dos governos de sua época. Como 
poderia ter sido conduzida a abolição de modo a contribuir para a inserção dos negros 
libertos na vida social e no mundo do trabalho? 

� De que forma a abolição da escravatura se refletiu na ocupação das cidades e na 
organização espacial do Rio de Janeiro do século XIX? 

� A escravatura no Brasil acarretou consequências para os ex-escravizados e seus des-
cendentes? Se sim, quais?

� A escravidão de fato acabou ou é possível dizer que existem novas formas de escra-
vidão na atualidade?

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

A literatura, a depender das escolhas e do estilo do autor, pode revelar registros da 
linguagem de uma época, formas de uso da língua praticadas por uma classe social e 
variações utilizadas pelos falantes. A linguagem literária também pode explorar novos 
sentidos de palavras e expressões, fazendo uso de metáforas, metonímias, ironias e 
outras figuras de linguagem. 
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Você: curador de livros
Em diversas produções literárias, como romances, contos, crônicas e poemas, 

a cidade tem presença significativa, podendo, em certos casos, se tornar tema ou 
até mesmo personagem da obra.

Alguns autores brasileiros se ocuparam desse tema, como Manuel Bandeira 
(1886-1968) – cantou o Recife em seus poemas –, Carlos Drummond de Andrade 
(1902-1987) – dedicou versos às cidades de Minas Gerais –, Mario de Andrade 
(1893-1945) – demonstrou o seu amor por São Paulo em crônicas, contos e 
romance –, João do Rio (1881-1921) – transformou o Rio de Janeiro em perso-
nagem de suas crônicas –, entre muitos outros.

A cidade também ocupou as páginas da ficção de autores de outros países, 
como Italo Calvino (1923-1985), Jorge Luis Borges (1899-1986) e Eça de Queirós 
(1845-1900).

Nesta proposta, a turma irá escolher uma obra (romance, conto, crônica, poema 
ou texto dramático) em que a cidade seja um elemento central (como tema ou 
personagem), para ser lida por todos. Essa escolha coletiva deve se basear em 
uma seleção prévia e individual. 

Cada estudante deve escolher, dentro dessa temática, um gênero e autor de sua 
preferência e fazer para os colegas uma breve apresentação oral sobre a obra. O 
objetivo dessa apresentação é convencer o grupo a ler o texto selecionado. Nessa 
apresentação, portanto, é preciso desenvolver argumentos e apresentar razões que 
convençam os colegas a escolher a obra sugerida por você para a leitura de todos.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
explorar

#para

» A leitura compartilhada ou colaborativa pode 
contribuir para o desenvolvimento de estratégias de 
leitura e para o aperfeiçoamento da leitura individual.

PROSTOCK-STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM
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Para preparar essa apresentação, você precisa aprofundar seus conhecimen-
tos e procurar informações sobre o material escolhido. Essa busca pode ser feita 
em sites ou por meio de consulta a materiais impressos. Se tiver acesso ao livro 
impresso, observe se existem textos na contracapa e nas orelhas, se a obra é com-
posta de introdução (ou prefácio), estudo crítico, anexos etc.; esses textos podem 
contribuir para a construção da sua exposição oral. 

Depois que todas as apresentações individuais forem realizadas, a turma deve 
votar e escolher um texto para ser lido pelo grupo. É importante combinar um 
prazo para a leitura, que poderá ser feita em etapas, dividida de acordo com a 
quantidade de páginas, capítulos, estrofes etc. 

Em seguida, para explorar a obra escolhida, a turma decidirá entre duas pro-
postas descritas a seguir.

Proposta 1: conversa com toda a turma sobre as perguntas a seguir.
• Como a cidade é explorada na obra?
• De que forma o autor trabalha a linguagem para dar relevância ao tema?
• Quais figuras de linguagem o autor utiliza para dar ênfase ao tema da obra?
• Quais outros recursos o autor utiliza?
Depois da conversa, organizar a turma em grupos para uma apresentação oral. 

Cada grupo deve escolher e apresentar um dos seguintes aspectos:
• o contexto histórico da obra;
• os costumes representados;
• as personagens, caso existam;
• outros temas que podem ser identificados e explorados pelo grupo.  

Proposta 2: discussão com roteiro de perguntas elaborado pela turma.
• Organizar a turma em dois grupos. 
• Cada grupo deve desenvolver um roteiro de perguntas orientadoras que 

torne possível a discussão dos principais aspectos do texto escolhido. 
• No dia combinado, os grupos devem trocar as questões produzidas e res-

pondê-las oralmente. 
• É importante que as questões permitam a discussão do que cada grupo con-

siderou relevante.
Ao final da discussão, avaliar os aspectos positivos do trabalho desenvolvido e os 

pontos de atenção que podem ser melhorados em uma proposta futura, realizando 
questionamentos como os que seguem. 

• O que aprenderam com a realização desta atividade?
• O que poderia ser diferente?
• Como avalia a sua participação? E a do grupo? 
• Registre as considerações no caderno.
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A representação da 
burguesia na Arte
A burguesia, nova classe social que se organizou nas cidades do Brasil, desejava 

também se ver representada nas produções artísticas do seu tempo.
A pintura é a linguagem que desempenha o importante papel de transformar o 

cotidiano das famílias burguesas em arte. Com seus abastados recursos, os membros 
dessa classe podiam encomendar retratos e, assim, reafirmar sua posição social, legi-
timando-se como elite.

Ao representar o espaço íntimo e a estrutura familiar burguesa, a pintura regis-
tra também a realidade social urbana de dado momento, revelando os costumes, os 
códigos de comportamento e os valores praticados por uma classe social de deter-
minada época.

O valor afetivo dos objetos
Sentir o mundo

Em suas casas, as pessoas reúnem diferentes tipos de objetos, como os utilitá-
rios, usados com frequência no cotidiano, e os decorativos, que, geralmente, possuem 
valor afetivo, pois podem simbolizar memórias familiares, lembranças de viagens ou 
de pessoas queridas e até mesmo guardar histórias sobre seus ancestrais.

 1. Converse com seus familiares sobre os objetos que possuem valor afetivo para 
você e para sua família e relembre as histórias associadas a cada um deles.

 2. Selecione um objeto especial para você e peça autorização para apresentá-lo aos 
colegas da sua turma no dia previamente combinado. 

 3. Em uma roda de conversa, compartilhe com a turma seu objeto e a(s) memória(s) 
que ele representa para sua família.

 4. Observe se outro estudante trouxe um objeto similar ao seu, mas que represente 
uma memória diferente da sua.

 5. Observe também se algum estudante compartilhou uma memória similar à sua, 
mas baseada em um objeto diferente.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Uma certa maneira de representar a vida burguesa e os modos de ser e de viver 
nas cidades marcou a produção pictórica da segunda metade do século XIX no Brasil. 

Influenciada pela pintura romântica e realista e pela fotografia, essa arte 
rompe com as normas acadêmicas de representação conhecidas até então no 
país. A seguir, observe atentamente a pintura do já renomado pintor Almeida Júnior 
(1850-1899).
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Olhar

 1. A intimidade do lar da família do engenheiro e arquiteto paulista Adolfo Augusto Pinto está repre-
sentada na pintura. Embora não haja ostentação na pose das pessoas retratadas, alguns objetos 
e hábitos reproduzidos evidenciam a vida abastada da família burguesa da época. Quais são eles? 

 2. Que objetos visíveis na decoração deste ambiente têm possivelmente valor afetivo e podem ser 
considerados importantes para a memória familiar? 

 3. Descreva as personagens e em que espaços estão distribuídas na pintura.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

As duas fotografi as colocadas acima do sofá e o álbum de fotografi as 
sobre a mesinha de centro, observado pela criança, em pé.

O pai está logo à frente, à direita, em tamanho maior. À sua esquerda, duas crianças estão sentadas sobre o tapete, no chão, e uma delas tem um 
bebê no colo; uma outra está de pé, quase no centro da imagem, mais próxima ao pai. Ao fundo, próximo ao centro da pintura, sentada no sofá, 
está a mãe e, à sua esquerda, uma menina sentada.

1. Os hábitos 
reproduzidos que 
evidenciam a vida 
burguesa abastada 
são: o engenheiro 
lendo o jornal em uma 
cadeira de madeira e 
de palhinha, recoberta 
por uma manta, para 
garantir o aconchego 
nas noites mais frias; a 
mãe ensinando bordado 
à fi lha, sentadas sobre 
o confortável sofá; a 
criança folheando o 
álbum de retratos da 
família ao lado do pai; 
as crianças brincando 
sobre o tapete macio 
que recobre o chão 
de assoalho encerado 
em duas cores. O 
momento de lazer em 
si sugere uma família 
estruturada que conta 
com empregados para 
cuidar da organização 
da casa, possibilitando 
esse momento de 
descanso e integração 
familiar. A presença de 
objetos de decoração 
refi nados, característicos 
da sofi sticação ao gosto 
burguês da época, como 
pinturas, esculturas 
e fotografi as que 
decoram o ambiente 
e se destacam sobre a 
cor escura do papel de 
parede desenhado.

» ALMEIDA JÚNIOR, J. F. Cena de Família de Adolfo Augusto Pinto. 1891. Óleo sobre tela,
137 cm x 106 cm. Pinacoteca do Estado de São Paulo.
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Almeida Júnior
Nascido em Itu (SP), estudou no Rio de Janeiro (RJ) e em Paris, onde teve contato com a pintura 

acadêmica e romântica. Ao voltar ao Brasil, estabeleceu-se em São Paulo (SP), contribuindo 
para o desenvolvimento do meio artístico paulista. Criou um estilo luminoso, inspirado no 
Realismo, que contava com a luminosidade solar presente no clareamento da paleta e com 
gestos mais livres na composição. Dedicou-se à produção de cenas do cotidiano: seja com o 
registro do ambiente doméstico e urbano burguês; seja com o ambiente simples do interior 
em pinturas que retratavam os caipiras. Ambos os temas agradavam à burguesia da época, 
que buscava conquistar seu espaço também no universo da Arte.

» Retrato do 
artista, de 
1899.

#sobre
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#ficaadica

4. O engenheiro dedica 
sua atenção à leitura de 
notícias relacionadas à 
sua profi ssão, ou seja, a 
assuntos externos à família, 
relacionados à área na qual 
ele atua. Indica, portanto, 
distanciamento em relação 
às obrigações domésticas 
e aos cuidados com os 
fi lhos. Neste período, o 
esperado era que o papel 
do homem fosse o de 
provedor e que as tarefas 
familiares não fossem de 
sua responsabilidade.
5. O bebê tem a pele 
mais escura do que a do 
resto das crianças, e, pela 
intimidade com que o bebê 
é tratado, podemos supor 
que ele seja fi lho de algum 
empregado da família; 
logo, ele não é irmão de 
sangue da família, apenas 
é criado com os fi lhos da 
família. Sua presença neste 
ambiente revela justamente 
a presença – embora 
ausentes no quadro – de 
seus pais, ocupados com 
os afazeres da casa, o que, 
aliás, proporciona à família 
burguesa este momento 
de lazer compartilhado em 
lar tão limpo e confortável. 
A cena, registrada na 
pintura de 1891, pouco 
depois da abolição da 
escravatura, em 1888, e da 
Proclamação da República, 
em 1889, revela também 
um momento de transição 
de ideias abolicionistas, 
embora não se possa 
deduzir o que esta família 
pensa a respeito disso.

 5. Na cena, há um bebê no colo de uma das crianças sentadas no chão. Qual a relação dele 
com a família? Em sua opinião, considerando o contexto da época, o que a presença 
dele neste ambiente revela? Justifique sua resposta.

» Refletir

 6. O que os instrumentos musicais indicam a respeito dos hábitos das famílias burguesas 
daquela época? Indicam que a cultura musical fazia parte do entretenimento de algumas classes sociais daquela época e que a 

educação musical fazia parte do cotidiano das famílias de posse.

PI
NA

CO
TE

CA
 D

O 
ES

TA
DO

 D
E 

SÃ
O 

PA
UL

O,
 S

ÃO
 P

AU
LO

, B
RA

SI
L.

» Analisar

 4. O retrato foi uma encomenda de um engenheiro que se destacou nas melhorias e 
avanços do transporte viário em São Paulo. Ele está representado em seu momento 
de lazer, lendo um jornal de Engenharia. O que isso revela sobre o modo como ele se 
coloca em relação à família? 

» Detalhe da obra Cena de família de Adolfo Augusto Pinto, de ALMEIDA JÚNIOR, J. F. 1891. 
Óleo sobre tela, 137 cm x 106 cm. Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Pinacoteca do Estado de São Paulo
A Pinacoteca é um dos mais importantes museus da cidade de São Paulo (SP). Seu acervo 

conta principalmente com obras do século XIX até a contemporaneidade.
Foi inaugurada em 1905 como museu, mas seu prédio foi construído para abrigar o Liceu 

de Artes e Ofícios, projetado pelo escritório do renomado arquiteto Ramos de Azevedo, o 
mesmo que projetou o Teatro Municipal de São Paulo (SP).

Obras de grandes artistas como Almeida Júnior, Anitta Malfatti, Pedro Alexandrino, Victor 
Brecheret compõem o acervo do museu, assim como Cena de família de Adolfo Augusto 
Pinto de Almeida Júnior.

Conheça mais sobre a Pinacoteca no site da instituição, disponível em: https://pinacoteca.
org.br/a-pina/7200-2/. (acesso em: 24 de ago. 2020).
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Elementos da 
linguagem visual: 
composição e simetria

Além de ocupar um lugar quase central 
na composição, a mãe ganha destaque na 
pintura ao ser emoldurada pelo sofá de veludo 
vermelho. Observe, na imagem, como é pos-
sível traçar um triângulo tendo como ponto 
inicial a cabeça dela, descendo em direção ao 
chão à esquerda, seguindo em uma linha reta 
que acompanha a linha do tapete até chegar 
próximo ao cachorro e ao pé da cadeira do pai 
à direita, subindo de volta à cabeça da mãe. 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Olhar

 1. Dentro desse triângulo imaginário, estão representadas as figuras da mãe, das crianças e parte da 
figura paterna. O triângulo ocupa uma porção central da composição. O que sugere essa disposição 
e esse modo de representar o núcleo familiar? 

 2. A mãe mostra seu bordado à filha. O corpo dela representa um eixo que divide o espaço em dois, 
marcado também pelo vaso com plantas acima de sua cabeça. Atrás dela, há elementos iguais em 
cada um dos lados. Quais são eles? 

» Analisar

 3. A mãe ocupa um lugar de destaque na composição; ela é o eixo desse triângulo. O que a posição em 
que foi colocada sugere sobre o papel da mãe na sociedade do século XIX?

Esse triângulo imaginário reúne os elementos responsáveis pela harmonia familiar. Ele 
condensa a representação do espaço feminino da casa no contexto histórico daquele período e 
estrutura a composição, ou seja, organiza a distribuição das personagens no espaço da pintura. 

A repetição de elementos em ambos os lados da figura central é conhecida como simetria. Esse 
conceito é aplicado em diferentes áreas do conhecimento, sendo um recurso muito utilizado na 
Arte, principalmente na pintura acadêmica. No exemplo de Almeida Júnior, o eixo central é deslo-
cado levemente para a esquerda, já que a personagem não ocupa exatamente o centro da pintura.

A simetria é uma das estratégias clássicas para se alcançar o equilíbrio das formas, o 
que, segundo os gregos e os romanos, levaria à beleza. A organização espacial simétrica se 
apoia no uso de um eixo central para dividir a imagem, deixando a distribuição dos elementos 
visuais uniforme de ambos os lados.

Inspirada na observação da natureza, tornou-se usual no Ocidente como estratégia para 
a construção do belo.

1. Sugere a importância atribuída à mãe na constituição familiar tradicional e burguesa, principalmente no que diz respeito aos 
assuntos do lar e aos cuidados com os � lhos, enquanto o pai mostra-se como uma � gura apartada da cena, em uma posição 
distanciada.

Os quadros de moldura dourada e os 
dois retratos fotográ� cos.

Sugere que, para a sociedade burguesa do século XIX, ela é o ponto de equilíbrio da família, principal responsável pela harmonia do lar.
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» Detalhe da obra Cena de família de Adolfo Augusto Pinto, 
de ALMEIDA JÚNIOR, J. F. 1891. Óleo sobre tela,
137 cm x 106 cm. Pinacoteca do Estado de São Paulo.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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A composição neoclássica
O conceito de simetria fica muito evidente em pinturas clássicas e neoclás-

sicas, como a do pintor francês Jacques-Louis David. A pintura O juramento dos 
Horácios retoma os ideais clássicos de composição e faz uso exemplar da sime-
tria. A imagem é também uma cena de família no espaço doméstico; porém, os 
elementos que a compõem e o contexto são completamente diferentes da pintura 
de Almeida Júnior. Observe:

Estratégias didáticas nas 
Orientações para o professor.

» DAVID, J-L. O juramento dos Horácios. 1876. Óleo sobre tela, 130,2 cm x 166,7 cm.

A cena mostra o momento em que os três 
filhos de Horácio juram defender Roma de 
Alba: os irmãos foram escolhidos pelos cida-
dãos como os campeões da cidade e juram ao 
próprio pai lutar pela cidade. Os três irmãos 
são gêmeos, da família romana Horatii. Suas 
esposas, representadas no quadro, também 
são irmãs entre si, porém da família albanesa 
Curiatti; e, coincidentemente, possuem três 
irmãos gêmeos, também três grandes guer-
reiros, contra os quais seus maridos irão lutar. 
Suas famílias acabam de se tornar inimigas 
com o decreto da guerra entre Roma e Alba 
Longa, cidades vizinhas cujas origens remon-
tam aos mesmos laços sanguíneos.
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Jacques-Louis David
Reconhecido como o principal 

artista do estilo neoclássico, o 
pintor francês Jacques-Louis David 
(1748-1825) representou os ideais 
revolucionários e renascidos em sua 
pintura por meio da representação 
de ideais gregos e romanos.

O artista, ao estudar escultura 
grega e romana e ao modelar de 
forma realista os músculos do 
corpo, optou por valorizar a pureza 
das formas clássicas, atribuindo a 
elas valores morais equivalentes.

» DAVID, J-L. 
Autorretrato. 
1794. Óleo 
sobre tela,
81 cm x 64 cm.
Museu do 
Louvre. 

#sobre
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#saibamais

Guerra entre Roma e Alba Longa
Esta guerra é o segundo episódio das 

Guerras Romano-Sabinas, que visavam à 
expansão territorial de Roma.

Os conflitos ocorreram durante o reinado 
de Túlio Hostílio (673-642 a.C.), tendo início 
depois que camponeses dessas cidades rou-
baram as hortas uns dos outros. A resposta 
do rei romano às reclamações de Alba Longa 
deu início ao litígio.

Para evitar que muitos morressem durante 
a guerra, foi decidido que a disputa se resolveria 
com o duelo entre os três irmãos de Horário, 
retratados na obra de Jacques-Louis David, e 
os três irmãos albaneses. 

A guerra termina com a vitória dos romanos 
e a anexação de Alba Longa pelos Romanos.

» Representação de Túlio Hostílio, terceiro rei 
de Roma. Imagem do século XVI.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Olhar

 1. Que elementos evidenciam a guerra nesta pintura?

 2. Que espaço esses elementos ocupam na imagem?

 3. Que recurso o pintor usou para destacar as espadas?

» Identificar

 4. Quanto ao ambiente familiar, aponte quais elementos demonstram que a cena ocorre 
em um lar.

» Analisar

 5. É possível dizer que a ação masculina impacta o mundo feminino? Se sim, como? 
Justifique sua resposta identificando na imagem os elementos que revelam esse 
impacto.

 6. Os corpos masculinos e femininos ocupam diferentes espaços na composição.
a) Homens e mulheres estão nitidamente separados. O que, na pintura, marca essa 

separação?
b) Os homens estão representados em pé, ocupando dois terços do espaço da pintura. 

E as mulheres?
c) O que essa divisão e essa composição pictóricas sugerem sobre o papel de homens 

e mulheres na sociedade romana? 

 7. Sobre a composição, que regra foi usada para construir o espaço da casa? Identifique 
os elementos que demonstram isso.

Os elmos, as lanças e as espadas.

As três espadas ocupam o espaço central da imagem;  
os elmos e a lança, a lateral esquerda.

Elas destacam-se do fundo escuro, parecendo 
que estão iluminadas, além de serem 
emolduradas pelo arco central ao fundo da sala.

Uma das mulheres está descalça: esse detalhe dá o tom de intimidade à representação, demonstrando tratar-
-se de um ambiente familiar. Entrevemos, ao fundo e à direita, o restante da casa, mesmo que entre sombras. 
Além disso, a presença de mulheres e crianças no ambiente demonstra uma convivência familiar.

As mulheres reagem com desespero, registrado no semblante e nos gestos corporais, acolhendo as crianças ou se 
curvando diante dos fatos. A iminente guerra é para essa família uma tragédia ainda maior, já que cunhados serão 
transformados em inimigos.

A coluna, à direita, separa o mundo masculino da guerra (construído pelo pintor por linhas retas, à 
esquerda) do mundo feminino e familiar (de corpos sinuosos e de cores suaves, à direita). 

A representação das mulheres está restrita a um terço da imagem; a fi gura da matriarca está, 
inclusive, na sombra dos guerreiros, acolhendo as crianças. 6. c) O mundo masculino 

estava voltado para ações 
externas, de conquistas 
territoriais do Estado 
romano por meio de 
guerras, enquanto o 
mundo feminino estava 
voltado para a casa e a 
família, para a criação dos 
futuros guerreiros.

7. A composição segue 
o princípio da simetria: 
o espaço da casa é todo 
construído de acordo com 
essa regra de composição 
clássica. Se o espaço 
for dividido ao meio, no 
sentido vertical, os dois 
lados serão idênticos 
(o centro da imagem é 
marcado pelo pintor com 
as espadas e o corpo do 
pai, que representa a lei 
romana); as colunas são 
distribuídas simetricamente 
ao fundo, igualmente 
de cada lado desse eixo 
central, bem como as 
pedras do piso mais 
próximas ao olhar do 
observador.

Respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.
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» Comparar

 8. Observe a imagem a seguir de um templo grego localizado na cidade de Paestum, 
região sul da Itália, considerada patrimônio mundial por reunir alguns dos mais bem 
preservados templos gregos do século VII a. C. 

» Templo de 
Hera, o mais 

antigo de 
Paestum, 

construído 
em 550 a.C. 

Foto de 2017.

� Explique por que a regra da simetria foi aplicada na fachada desse templo clássico.

 9. O ideal de beleza clássico pautou a construção do Templo de Hera e de outros monu-
mentos da cultura greco-romana. Esse ideal influencia, até os dias de hoje, as regras 
de composição em Arte, fazendo com que os artistas persigam ideais clássicos, como 
o equilíbrio, a leveza e a simetria. Explique como os artistas Almeida Júnior e Jacques-
-Louis David, cada um à sua maneira, fazem uso desse ideal clássico de composição 
em suas pinturas.
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8. A regra da composição 
da simetria fi ca evidente 
na fachada desse templo, 
já que, dividida ao meio 
por um eixo central 
vertical, os elementos 
se mostram exatamente 
iguais de ambos os lados, 
de forma espelhada; 
por isso, ela pode ser 
considerada simétrica.

9. Ambos os artistas 
fi zeram uso da regra 
de composição clássica 
conhecida como simetria: 
David o fez de maneira 
mais exemplar; e Almeida 
Júnior, de maneira mais 
enviesada. No caso 
de David, um pintor 
neoclássico que buscava 
resgatar, em pleno 
período napoleônico, os 
ideais clássicos como 
exemplos morais, o uso 
da simetria precisava 
ser tão exemplar 
quanto a moral de suas 
personagens. Assim, 
David constrói o espaço 
da pintura O juramento 
dos Horácios aplicando 
o eixo central na 
fi gura do pai que 
segura as espadas e o 
espelhamento simétrico 
em toda a construção 
espacial da cena 
pictórica. Já Almeida 
Júnior, pelo contexto da 
época em que produziu, 
começava a romper com 
as regras da academia 
de Arte; então, seu uso 
da simetria é restrito 
a apenas uma área da 
imagem; assim, não é 
toda a espacialidade 
do quadro que está 
organizada em torno 
de um eixo central: a 
construção simétrica foi 
utilizada apenas em uma 
parte da pintura.

explorar
#para

A simetria das coisas
Como você viu, a simetria é um conceito aplicado em muitas áreas do conhe-

cimento além da Arte, como a Matemática e as Ciências da Natureza. Conceito 
presente na natureza, é possível reconhecer simetria em elementos do meio 
ambiente e em produções humanas.

Faça uma pesquisa de duas imagens com elementos da natureza, fauna ou 
flora, nas quais é possível identificar claramente a regra de composição usada no 
Templo de Hera.

Depois, procure com atenção pela escola dois elementos feitos pelo ser humano 
em que você perceba simetria. Essa regra de composição pode estar presente em 
pequenos objetos, como caixas e blocos, ou mesmo em grandes construções, como 
janelas e portas. Tire fotos desses elementos, explique de que modo a simetria foi 
usada em suas composições e formule uma hipótese sobre por que teria sido adotada. 

Em um dia combinado com o professor, exponha a sua pesquisa aos colegas. 

Professor, orientar os 
estudantes a buscar 
imagens de elementos 
naturais em revistas ou 
na internet. Eles podem 
buscar termos como 
“simetria na natureza”. 
Pedir que observem 
atentamente a estrutura 
das formas antes de 
escolherem as imagens 
e que não deixem de 
anotar o autor e as 
fontes de pesquisa. 
Já para a pesquisa na 
escola, se encontrarem 
difi culdades em 
localizar elementos, 
pedir aos estudantes 
que expandam a sua 
área de busca.
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Chiquinha Gonzaga
Nascida no Rio de Janeiro 

(RJ), Francisca Edwiges Neves 
Gonzaga (1847-1935) era fi lha 
de um rico militar; e sua mãe, 
neta de uma mulher escravi-
zada alforriada. Na infância, 
estudou piano com o maestro 
Elias Lobo. Instrumentista e 
maestrina, foi a primeira mulher 
a reger uma orquestra no Brasil. 
Abolicionista e precursora do 
feminismo no Brasil, compôs 
mais de 2 mil músicas e é 
considerada uma das maiores 
compositoras brasileiras.

#sobre

» A compositora, maestrina 
e instrumentista Chiquinha 
Gonzaga, aos 18 anos.

sobre

A música em casa e a
música das ruas

A pintura de Almeida Júnior retrata uma casa de família abas-
tada, com um piano e um violoncelo ao fundo, instrumentos de 
origem europeia que são símbolos de status social. Aprender a 
tocar piano foi, por muito tempo, uma tarefa considerada obri-
gatória na educação de toda mulher, que aprendia a dedilhar o 
instrumento, desde muito cedo, em casa. 

Chiquinha Gonzaga, uma dessas meninas vindas de uma 
família de pretensões aristocráticas, fez seus estudos de 
piano desde a infância e, assim, era esperado que a boa moça 
entretivesse a família com seus dotes musicais. Chiquinha, 
entretanto, casada aos 13 anos, separou-se aos 18 para dedi-
car-se à música profissionalmente, contrariando os costumes 
da época. 

Em São Paulo (SP), por exemplo, cidade em que o enge-
nheiro Adolfo Augusto Pinto atuou e ajudou a construir, as 
marchinhas de Chiquinha Gonzaga eram cantadas nos corsos 
de Carnaval.

A marchinha de Carnaval é um gênero de canção popular 
que predominou no Carnaval brasileiro das décadas de 1920 
a 1960 e que ressurgiu nos blocos de Carnaval de rua de 
diferentes cidades do Brasil. Suas letras têm como princi-
pal característica o humor, a sátira de costumes e refrãos de 
fácil assimilação; o ritmo é binário, remetendo às origens das 
marchas militares. Entre as mais conhecidas, destacam-se 
as marchas "Ó abre-alas" (1899), de Chiquinha Gonzaga, a 
primeira música feita especialmente para um cordão carna-
valesco, e "Mamãe, eu quero" (1936), de Jararaca e Vicente 
Paiva, gravada por Carmem Miranda.

Estratégias didáticas nas 
Orientações para o professor.

A canção que você vai ouvir se chama "Ó abre-alas" 
e foi composta por Chiquinha Gonzaga, em 1899, para o 
cordão carnavalesco carioca Rosa de Ouro. É considerada 
a primeira marchinha de Carnaval produzida no Brasil. 
Ouça, na Faixa 1 do CD que acompanha esta coleção, a 
versão de 1971 das irmãs Dirce e Linda Batista, cantoras 
de grande sucesso no rádio, que iniciaram a carreira na 
década de 1940.
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#saibamais

Corsos de Carnaval
O Carnaval da virada 

do século XIX para o 
século XX era caracte-
rizado por ranchos e 
cordões carnavalescos e 
pelo corso. 

Os corsos de Carnaval 
consistiam em passeios 
de carro durante os quais 
as pessoas, fantasiadas, 
cantavam as famosas 
marchinhas e jogavam 
confetes e serpentinas 
umas nas outras.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Ouvir

 1. Em uma primeira audição da marchinha, procure identificar os instrumentos utiliza-
dos, conforme a ordem de entrada de cada um, e anote os nomes em seu caderno.

 2. Agora, em uma segunda audição, fique de pé e tente marcar o ritmo da música com os 
calcanhares tirando-os do chão e alternando o calcanhar direito e o esquerdo, como 
se estivesse marchando sem sair do lugar.

 3. Após o exercício de marcação do ritmo, lembrando 
da sua experiência corporal, se você fosse atribuir 
uma contagem para esse ritmo, qual seria? Copie 
no caderno a alternativa que lhe parece correta.
a) 1-2-3-4  X
b) 1-2-3-4-5-6

 4. Considerando a contagem do ritmo que você fez, ouça, agora, a frase da caixa, logo na 
introdução desta gravação. Repare que é cíclica, ou seja, repete-se. Quantos tempos, 
ou pulsos, ela dura? Ela se relaciona com a sua contagem?

 5. Ainda em pé, você irá marchar no lugar acompanhando a gravação. O tempo mais forte, 
ou seja, o início da frase da caixa, que será denominado 1, deve cair inicialmente sobre 
o primeiro a da palavra alas. Observe como fica o movimento dos pés acompanhando 
a contagem:

 1 (pé direito)  2 (pé esquerdo)  3 (pé direito)  4 (pé esquerdo)

E agora, veja o movimento encaixado na letra da canção:

Ó abre-alas que eu quero passar
1  2 3 4 1  2 3.. .

» Cantar

 6. Repita o exercício, tendo a letra da música como guia e contando, ainda, com o auxílio 
da gravação, de modo a relacionar o tempo 1 com as sílabas assinaladas.

Ó abre alas

Que eu quero passar
Ó abre alas
Que eu quero passar

Eu sou da Lira
Não posso negar
Eu sou da Lira
Não posso negar

Ó abre alas
Que eu quero passar
Ó abre alas
Que eu quero passar

Rosa de Ouro
É que vai ganhar
Rosa de Ouro
É que vai ganhar

 7. Ainda em pé, você vai cantar a marchinha com o auxílio da letra, porém desta vez sem a 
gravação. Enquanto canta, deve marchar no mesmo lugar, como já foi feito anteriormente, 
iniciando o tempo forte no pé direito (a letra a da palavra alas deve coincidir com o tempo 1).

Respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.

Os instrumentos, por ordem de entrada, são: bumbo, caixa, cuíca, saxofones, vozes e fl autas. 

Sim. A frase da caixa dura quatro tempos, assim como a contagem dos pulsos. 

Respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

#paralembrar

Em linguagem musical, o 
pulso é a unidade usada para 
medir ou contar o tempo da 
música.
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Paródia musical
A paródia não é uma invenção recente; ela existiu na Grécia antiga e em Roma. 

É um gênero textual que consiste na recriação de um texto ou de uma imagem já 
existentes, buscando reproduzi-los de forma cômica ou crítica. Ao dialogar com 
uma música, um poema ou outro gênero textual, o autor da paródia retoma a obra 
original para apresentar um novo ponto de vista sobre o tema.

Existem muitos exemplos de paródias que ficaram famosos, como as da pintura 
Mona Lisa e as do poema Canção do exílio, de Gonçalves Dias. Você pode encon-
trá-las facilmente na internet e se inspirar para a criação desta proposta.

» O que você vai fazer

Você e seus colegas vão criar uma paródia da marchinha "Ó abre-alas", de 
Chiquinha Gonzaga, para apresentar para a turma. 

» Planejar e criar

• Com a ajuda do professor, a turma deverá ser organizada em grupos de no 
máximo quatro estudantes.

• Antes de iniciar a produção da paródia, pesquise na internet as características de 
uma paródia musical e exemplos que podem ajudar você no processo de criação.

• Escolha, com seu grupo, um tema que tenha relação com a realidade escolar 
ou com a vida da comunidade em que vive, para explorar na paródia da canção 
de Chiquinha Gonzaga.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Paródia
A paródia é uma criação que pode utilizar o 

humor para recriar uma obra literária, musical, 
teatral etc.

Uma das pinturas mais importantes e conhe-
cidas do mundo, a Mona Lisa (1506), de Leonardo 
da Vinci, é também uma das obras de arte mais 
parodiadas. Com essas versões divertidas, o misté-
rio que a pintura de Da Vinci produziu ao longo dos 
anos – que é fonte de inúmeros estudos e pesquisas 
– ganha um novo olhar, dotado de humor e criati-
vidade. Na internet, você pode encontrar diversos 
exemplos de paródia de Mona Lisa, como a repro-
duzida ao lado. 

» Paródia do quadro Mona 
Lisa, de Leonardo Da Vinci. 
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Das elites às massas: 
o futebol conquista o Brasil 
O desenvolvimento das cidades e o crescimento populacional ao longo do 

século XX refletiram-se no aumento da demanda por lazer e entretenimento, o que 
estimulou também o desenvolvimento de práticas artísticas, culturais e esportivas. 
Entre essas práticas, uma se destaca: o futebol, que chegou ao Brasil no início do 
século XX, conquistou o público e ampliou, de modo significativo, sua presença no 
cenário esportivo nacional. 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

• Lembre-se de considerar as características da paródia musical e de combinar 
as palavras escolhidas com os tempos e pulsos da música original.

• Você e seus colegas devem ensaiar para apresentar a paródia para a turma no 
dia combinado.

• Na data combinada para a apresentação, é importante que todos os estudan-
tes participem do evento e cantem a paródia.

• Se existirem colegas que tocam alguns instrumentos, converse com o profes-
sor sobre a possibilidade de executar a melodia ao vivo.

 » Revisar e editar
Após a realização da proposta, você e seus colegas devem realizar os questio-

namentos seguintes e anotar no caderno a opção adequada.
 1. As palavras, na paródia produzida pelo seu grupo, casaram-se com os tempos e com o 

andamento da música? 
a) Com facilidade. b) Com esforço. c) Não se casaram.

 2. O tema da paródia estava relacionado ao cotidiano da comunidade escolar ou com a 
comunidade em que vivem?
a) Com facilidade. b) Com esforço. c) Não se relacionava.

 3. A paródia fez rir por ter leveza e comicidade ao abordar o tema?
a) Com facilidade. b) Com esforço. c) Não fez rir.

 » Compartilhar
 � Na data da apresentação, alguns estudantes podem ficar responsáveis por registrar 

a performance dos grupos. 
 � O registro pode ser feito em forma de fotografia ou vídeo e disponibilizado na página 

oficial da escola para que outras turmas tenham acesso ao conteúdo.
 � As paródias mais engraçadas e/ou empolgantes podem ser aprendidas por todos os 

estudantes e cantadas na hora do intervalo das aulas.

 » Avaliar 
Ao final dessa prática, realizem uma autoavaliação, levando em consideração 

alguns aspectos:
 � Toda a turma se engajou na produção, demonstrando comprometimento com a rea-

lização da paródia e apresentando sugestões e ideias?
 � Todos demonstraram disponibilidade para auxiliar os colegas que tiverem dificuldade 

em realizar alguma etapa da proposta?
 � Durante o processo criativo, a diversidade de experiência, modos de pensar e de agir 

da turma foram respeitados?
 � As expectativas iniciais sobre o processo de criação da paródia foram cumpridas e 

superadas? Ficou de acordo com o esperado?
 � Quais foram os principais aspectos positivos dessa produção?
 � O que a turma poderia fazer diferente? 
 � Você cumpriu o seu papel individual e coletivo para que a paródia tivesse o resul-

tado obtido?
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Das elites às massas:
o futebol conquista o Brasil 
O desenvolvimento das cidades e o crescimento populacional ao longo do 

século XX refletiram-se no aumento da demanda por lazer e entretenimento, o que 
estimulou também o desenvolvimento de práticas artísticas, culturais e esportivas. 
Entre essas práticas, uma se destaca: o futebol, que chegou ao Brasil no início do 
século XX, conquistou o público e ampliou, de modo significativo, sua presença no 
cenário esportivo nacional. 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Por ter se tornado tão popular em todo o mundo, poucas pessoas se lembram de 
como o futebol limitou e construiu barreiras, étnicas e sociais, entre os brasileiros. 
Originalmente, esse esporte, trazido da Inglaterra pelas elites no fim do século XIX, era 
praticado apenas por pessoas da alta sociedade; a parcela mais pobre da sociedade 
brasileira era proibida de participar oficialmente dessa então nova modalidade espor-
tiva, embora se tornasse cada vez mais popular nas cidades. 
 1. Em sua opinião, a prática do futebol realmente pode quebrar barreiras sociais? 

Justifique sua resposta. 
 2. Com a criação de muitas equipes e a profissionalização do esporte, os negros, 

outrora proibidos de participar de jogos dessa modalidade, conquistaram seu 
espaço no esporte, principalmente quando demonstravam habilidade com a bola 
nos pés. No entanto, os negros ainda sofrem com preconceitos e desigualdades 
relacionados à prática de futebol. Explique essa afirmação. 

 3. Casos de racismo ainda se manifestam com frequência dentro e fora dos estádios 
ao redor do mundo. Faça uma pesquisa em sites de busca na internet sobre casos 
de racismo no futebol e apresente dados e exemplos nacionais ou internacionais 
da atualidade. 

Ler o mundo

1. Espera-se que os 
estudantes considerem a 
sua realidade e refl itam 
sobre as formas como o 
futebol é praticado (de 
maneira amadora ou 
profi ssionalmente?) para 
justifi car sua resposta. 
Incentive-os a buscar 
exemplos da região onde 
moram: os estudantes 
que praticam o esporte 
utilizam espaços públicos 
ou privados? Há interação 
entre praticantes de 
diferentes classes sociais 
durante a realização dos 
jogos? 
2. Além do racismo 
que ainda atinge os 
jogadores nos dias atuais, 
como mostram diversos 
episódios registrados no 
mundo, dentro e fora de 
campo, dados recentes 
(referentes à última 
edição da Série A do 
Campeonato Brasileiro, 
segundo reportagem do 
El País, disponível em: 
https://brasil.elpais.com/
esportes/2020-02-17/
cotas-raciais-um-caminho-
para-melhorar-o-futebol.
html; acesso em: 2 jun. 
2020) mostram que a 
desigualdade entre negros 
e brancos no mundo 
futebolístico é enorme: 
apenas 3% dos cargos 
de gestão deste esporte 
são ocupados por negros, 
o que mostra que ainda 
existem algumas barreiras 
a serem quebradas.
3. Estádios na França, 
na Espanha, na 
Inglaterra, na Alemanha 
e no Brasil, entre outros 
países, testemunharam 
episódios de agressão 
a jogadores negros. O 
jornal Gazeta Esportiva
apresenta os principais 
casos envolvendo 
jogadores brasileiros, 
disponível em: https://
www.gazetaesportiva.
com/bastidores/
veja-os-principais-
casos-de-racismo-na-
historia-recente-do-
futebol-brasileiro/#foto=1 
(acesso em: 2 jun. 2020). 

O futebol conquistou muito rapidamente os brasileiros por permitir a expres-
são de uma linguagem corporal criativa, incorporando gestos e movimentos das 
danças e das lutas, sobretudo da cultura afro-brasileira, e valorizando também o 
improviso e o gingado do povo.

Apesar de ter se popularizado rapidamente, o esporte continuou por muito 
tempo sendo praticado pela elite em campos oficiais, nas associações esportivas 
e nos clubes. Assim, as classes menos favorecidas tinham de encontrar formas 
alternativas de praticá-lo e, então, o futebol passou a ser jogado de maneira impro-
visada nos espaços possíveis das cidades, como em terrenos desocupados, nas 
ruas, nas praças ou nas regiões de várzea, às margens dos rios. 

Estratégias didáticas e respostas nas Orientações para o professor.
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» Jovens competem no torneio local de futebol de favela de São Carlos, no Rio de Janeiro (RJ), em 2013. Foto de 
Felipe Dana, publicada no jornal El País, em 2014.

FELIPE DANA/AP PHOTO/GLOW IMAGES

O esporte, por se adaptar aos diversos ambientes e às diferentes culturas e 
crenças, tornou-se um importante aliado na luta contra a desigualdade e o pre-
conceito. Criando voz e força, essa cultura corporal de movimento contribui para 
encurtar ou romper barreiras sociais, geográficas e econômicas.

Com o mesmo entusiasmo com que é praticado, o futebol também é comentado, 
discutido, analisado, relembrado e comemorado por diversas gerações de torcedores.

Além do gosto familiar e comunitário para esse esporte, há aqueles que 
dedicam à vida ao futebol, transformando uma paixão em matéria de trabalho, 
como no caso de muitos jornalistas esportivos. 

Reflita mais sobre essa prática esportiva, observando a imagem abaixo e lendo 
o texto a seguir.

Leitura 1
Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Leitura 2

Como o futebol moldou a identidade cultural 
do brasileiro

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» PORTINARI, C. Futebol. 1935. Óleo sobre tela, 97 cm x 130 cm.

“O futebol teria, numa sociedade como a brasileira [...], uma importância toda especial. E era 
natural que tomasse aqui o caráter particularmente brasileiro que tomou. O desenvolvimento do 
futebol, não num esporte igual aos outros, mas numa verdadeira instituição brasileira, tornou pos-
sível a sublimação de vários daqueles elementos irracionais de nossa formação social e de cultura”.

As palavras de Gilberto Freyre, no prefácio do livro “O negro no futebol brasileiro”, são defi niti-
vas. O sociólogo descreveu a importância do futebol para a história contemporânea do Brasil em 1947. 
Relacionou a transformação da sociedade desde o início da República, tornando-se cada vez mais urbana, 
com a incorporação do futebol como paixão nacional a partir de 1895. O esporte trazido da Inglaterra 
pelas elites se arraigou na população que tomava as cidades. Tornou-se um elo em comum para as 
massas. Mais do que isso, ajudou a quebrar barreiras sociais e raciais, nas arquibancadas e nos campos.

A partir da década de 1930, o futebol viveu sua grande expansão. A popularização aconteceu muito 
graças à campanha na Copa de 1938, quando o brasileiro representou sua grandeza para o resto do 
mundo. O profi ssionalismo também abriu as portas para ídolos negros como Leônidas da Silva e 
Domingos da Guia, de identifi cação imediata com uma parcela da população marginalizada. Ao mesmo 
tempo, surgiam os primeiros estádios de multidões, como São Januário e o Pacaembu. E o Estado Novo 
fazia com que o esporte em geral, mas o futebol em particular, se tornasse ferramenta política.

À luz desse processo, Gilberto Freyre fez sua excelente análise. Mas  também previu o que se segui-
ria nas décadas seguintes, até os dias atuais. O futebol seguiu sendo fundamental para a sociedade 
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brasileira. Protagonista em mudanças políticas, econômicas, sociológicas e 
antropológicas. O que acontecia em campo e nas arquibancadas era infl uen-
ciado pelos rumos do país, mas também ajudava a reger o caminho. Algo que 
se repete também de maneira tão forte no âmbito cultural. Afi nal, como diz 
Freyre, a modalidade tomou uma importância especial em uma sociedade 
que deixava para trás os elementos primitivos.

[...] O futebol se faz presente na literatura, no cinema, na dramaturgia, 
na música, nas artes plásticas. Principalmente, as rege de maneira indi-
reta. Pois as concepções de expressão linguística e corporal do brasileiro 
nos últimos 120 anos são fortemente infl uenciadas pelo jogo de bola.

Para tanto, basta imaginar Garrincha, o maior artista do futebol brasileiro e o 
jogador preferido dos artistas brasileiros. Os dribles de Mané eram dança. Mas 
também metáfora do anjo que driblava os zagueiros, as próprias pernas tortas 
e o destino de garoto pobre. Por isso é que o craque se tornou fi lme, poesia, qua-
dro, canção. A sua imagem tinha valor único, cultural e socialmente. O futebol, 
por si uma manifestação artística, se combinava com as outras para transmitir 
mensagens maiores. E aí é que se concentra a maior riqueza do futebol para a 
cultura nacional, acrescida de todas as suas particularidades regionais.

[...]
Talvez a maneira em que o futebol se expressa mais intensamente no coti-

diano do brasileiro, além de si mesmo, é no vocabulário. E de uma maneira 
como quase ninguém percebe, porque já se tornou corriqueiro. As expres-
sões que nasceram nos estádios foram incorporadas no linguajar comum. 
Da crônica esportiva ou da própria conversa de arquibancada, ganharam as 
ruas e os livros, em um conceito cultural muito mais abrangente.

[...]
“Chutar”, por exemplo. Mais do que o ato em si de bater com o pé, se tor-

nou sinônimo de arriscar ou dar um palpite. O mesmo acontece com vários 
termos que, literalmente, representam o que acontece dentro de campo, 
mas servem de metáfora para vários assuntos da vida. É o caso de “show
de bola”, “suar a camisa”, “dar um chapéu”, “tirar de letra” e tantas outras 
expressões que se tornaram corriqueiras além do futebol. Demonstram a 
importância do esporte para a cultura. E também tornam a língua mais rica 
e viva, adaptando-se com as mudanças da sociedade.

STEIN, L. Como o futebol moldou a identidade cultural do brasileiro. Trivela, ed. especial, 2015. 
Disponível em: https://trivela.com.br/como-o-futebol-moldou-a-identidade-cultural-do-brasileiro/. 

Acesso em: 3 jun. 2020.

Leandro 
Stein

Jornalista, 
formado pela 
E s c o l a  d e 
Comunicações 
e  A r t e s  d a 
Universidade 
de São Paulo (ECA-USP), é  
redator da revista digital 
Trivela, veículo no qual 
pode expressar todo o seu 
amor pelo futebol. Colaborou 
também com as revistas 
Invicto, Olheiros e ESPN.

#sobre
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O futebol de várzea, a pelada das ruas e aquele “fute amigo” que você organiza em sua comu-
nidade no fim de semana são variações do futebol tradicional, jogado em campos oficiais com 11 
jogadores em cada time. 

Os jogos de futsal (cinco jogadores contra cinco) e soçaite (sete contra sete), praticados em 
quadras, e o futebol de areia (cinco contra cinco), praticado na areia, também são exemplos famosos 
de algumas das transformações que este jogo sofreu. Por terem se tornado tão populares, essas 
modalidades foram incorporadas pela mesma organização mundial que rege o futebol tradicional, 
a Federação Internacional de Futebol Associação (Fifa). 

Há inúmeros jogos não oficiais que se originaram deste esporte e que surgiram para se adaptar 
às mais diferentes realidades, possibilitando que crianças, jovens e adultos praticassem o futebol.

» Foto do 
jornalist a, 
em 2017.
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 1. Observe novamente a imagem apresentada na Leitura 1. Repare nas moradias cons-
truídas ao redor do campo em que o jogo está sendo realizado. O que essa cena revela 
sobre o bairro onde o futebol está sendo praticado? Que benefícios a presença de um 
campo pode trazer para a comunidade? 

 2. Observe também as pessoas representadas na fotografia. O que é possível dizer 
sobre elas? 

 3. Com base na fotografia e no que foi discutido, faça uma pesquisa sobre como o futebol 
é praticado em sua região. Em quais espaços ele é jogado? Qual é o perfil de seus pra-
ticantes? Qual é a frequência dos jogos? 

 4. O artigo que você leu faz referência a várias datas associadas a eventos importantes na 
história do futebol. Existem outros acontecimentos que marcaram a trajetória desse 
esporte até os dias de hoje. Você se lembra de algum? Construa uma linha do tempo, 
no caderno ou em uma folha branca, para apresentar, em ordem cronológica, as infor-
mações relacionadas ao esporte que sejam relevantes para você. Além das datas, 
anote também os acontecimentos relativos a cada uma delas. Veja um exemplo com 
as datas apresentadas no texto da Leitura 2.

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

Os resultados podem variar de acordo com a realidade 
dos estudantes.

Resposta pessoal. Respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.

 5. Segundo o texto, o futebol “ajudou a quebrar barreiras sociais e raciais, nas arquiban-
cadas e nos campos”, sendo reconhecido como um dos elementos fundamentais da 
cultura brasileira.
a) Em sua opinião, o esporte pode contribuir para encurtar ou romper barreiras sociais, 

geográficas e econômicas? Como?
b) Você acredita que o futebol tenha se tornado, de fato, “um elo em comum para as 

massas”? Explique. 

 6. De acordo com o texto, “O futebol se faz presente na literatura, no cinema, na drama-
turgia, na música, nas artes plásticas”.
a) A imagem que ilustra o artigo é uma pintura de Candido Portinari em homenagem ao 

esporte. Que elementos da cena mais chamam a sua atenção?
b) Pesquise exemplos da presença do futebol no cinema, na música e nas artes visuais. 

Comente-os com a turma.
c) Com base na leitura do texto e no trabalho realizado, responda: o que justificaria a 

presença tão frequente do futebol nas artes? 

19301930 19381938

1895: o futebol se transforma 
em paixão nacional. 

Década de 1930: grande 
expansão do futebol. 

1938: Copa da França, com 
destaque para Leônidas da 
Silva e Domingos da Guia.

18951895

1. As casas simples e sem acabamento revelam um bairro menos favorecido. O campo inserido na comunidade oferece lazer aos seus moradores, que não têm 
acesso fácil a espaços de cultura e entretenimento, como praças, teatros e parques. Além disso, o esporte pode aproximar pessoas, ensinar a lidar com as emoções e 
proporcionar momentos de troca de experiência que outras situações cotidianas não favoreceriam. 

2. É possível perceber 
que essas pessoas têm 
idades variadas e assistem 
ao jogo com interesse. 
Não se nota nenhuma 
presença feminina.
5. a) É importante que 
os estudantes percebam 
que o futebol reúne 
pessoas de diferentes 
origens, etnias e culturas, 
funcionando como um 
elemento de união nessa 
diversidade e quebrando 
barreiras sociais, 
econômicas e geográ� cas. 
Quando um jogador 
defende o país em uma 
competição internacional, 
por exemplo, ele possui 
a responsabilidade de 
representar uma imensa 
quantidade de pessoas que 
se identi� cam com ele.

5. b) Espera-se que os 
estudantes reconheçam que sim, 
considerando que durante uma 
partida todos se concentram nas 
jogadas e nas emoções que a 
prática proporciona. No entanto, 
não se pode ignorar que o preço 
dos ingressos e a variação de 
acordo com os setores dos 
estádios sinalizam fronteiras que 
separam socialmente o povo. 

6. a) Os estudantes 
podem apontar o campo 
improvisado, de terra e com 
dois troncos de árvores 
funcionando como trave; 
as crianças de idades 
variadas; a bola pequena, 
possivelmente feita de meia; 
a presença de animais, 
que invadem o espaço não 
demarcado.

6. b) Alguns exemplos 
que podem ser citados: o 
� lme O casamento de 
Romeu e Julieta (direção 
de Bruno Barreto, 2005); a 
música "É uma partida de 
futebol", do grupo Skank; 
obras da artista Djanira 
(1914-1979) e do artista 
Nelson Leirner (1932-2020).
6. c) Tanto a arte quanto 
o futebol expressam a 
dramaticidade da vida, 
as vitórias e derrotas, 
alegrias e tristezas que 
acontecem dentro de 
campo e no cotidiano. 
Além disso, o futebol é 
importante componente 
para a construção da 
identidade nacional, 
mobiliza muitos recursos 
e conta com milhões de 
apaixonados em diversas 
esferas sociais.
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explorar
#para

Futebol: alienação do povo?
O futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular do Brasil e é reconhecido pelo 

seu poder de mobilizar as massas e provocar emoções únicas nas pessoas que 
acompanham a modalidade. Em alguns momentos, a euforia causada pela prática 
esportiva pode ser utilizada de forma intencional para distrair o povo ou mascarar 
a existência de problemas mais sérios. 

Ao ocupar o lugar, nas discussões cotidianas, de temas considerados mais rele-
vantes para a vida nacional, o futebol pode ser acusado de causar alienação no povo. 

Considerando a importância de discutir essa questão, você e seus colegas irão 
organizar um debate motivado por este questionamento: afinal, o futebol é ou não 
um esporte que aliena as pessoas, tirando o foco de problemas mais graves e de 
outras preocupações cotidianas? 

Com a ajuda do professor, a turma será dividida em dois grupos: um com estu-
dantes que irão defender a opinião de que o esporte pode ser responsável pela 
alienação do povo; e outro que defenderá que essa afirmação não está correta.

Cada grupo deve fazer uma pesquisa sobre o futebol e sobre o uso político e 
social que pode ser feito do esporte. A pesquisa deve ajudar os grupos a levanta-
rem dados e a construírem argumentos que justifiquem suas afirmações.

Antes do debate, a turma deve criar e elencar as regras do debate a serem 
seguidas por todos: quem falará primeiro, qual será a duração de cada fala, se 
haverá réplica e tréplica etc. Os estudantes também devem eleger um mediador e 
cinco pessoas para compor um júri. Os membros do júri podem ou não ser colegas, 
mas a escolha deve ser adequada ao papel que cada jurado irá desempenhar: 
apontar os argumentos mais coerentes e embasados de cada grupo. Assim, o júri 
não irá apontar um vencedor, mas sinalizar a argumentação mais consistente.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

» Jogo de futebol de areia, na praia, 
em Ilhéus (BA). Foto de 2019.
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#ficaadica

» Atleta de futsal feminino em 
partida dos Jogos Sul-
-Americanos Escolares, em 
Aracaju (SE).
Foto de 2014.
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Jogo de futsal
Após conhecer um pouco mais sobre a história do futebol e discutir 

temas importantes relacionados a essa prática esportiva, chegou a 
hora de jogar. Você e seus colegas irão praticar uma das modalidades 
inspiradas no esporte em um contexto diferente.

» O que você vai fazer

O jogo escolhido para a prática coletiva é o futsal, uma derivação 
do futebol de campo. Ele deve ser realizado em quadra esportiva, e 
o objetivo é o mesmo do esporte de origem: colocar a bola dentro da 
meta adversária.

É importante que todos os estudantes participem da atividade. A 
competição faz parte da prática esportiva, mas trabalhar de forma 
colaborativa e incentivar colegas que não tenham tanta desenvoltura 
nesta modalidade também é essencial.

» Materiais

• Bola de futebol ou de futsal.
• Dois jogos de coletes de cores diferentes.
• Apito para a arbitragem.
• Cronômetro ou relógio.

» Planejar

• Antes de iniciar a divisão das equipes, a turma deve verificar os mate-
riais possíveis de serem usados, os tipos de bola disponíveis e as 
condições que a quadra da escola oferece para essa prática. Caso não 
tenha traves de gol, por exemplo, é possível improvisar com cones, 
pedaços de madeira, fita-crepe ou outros recursos. 

• Organizem-se em equipes de cinco jogadores, sendo um goleiro e 
quatro jogadores de linha. Para essa divisão, verifiquem se convém 
formar equipes femininas e masculinas separadamente ou se a 
turma prefere formar equipes mistas. 

• Oficialmente, o futsal possui arbitragem, assim como o futebol de 
campo. Decidam pela escolha do árbitro, que pode ser o mesmo 
para todas as práticas da turma ou variar a cada partida. 

• Se forem formadas mais de duas equipes na turma, combinem um 
revezamento para que todos possam jogar.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Para essa prática, a 
turma pode simplificar 
e adaptar as regras do 
futsal de acordo com a 
realidade escolar. Para 
conhecer as regras ofi-
ciais completas, acesse o 
Livro Nacional de Regras
2020 do futsal no site da 
Confederação Brasileira 
de Futsal (CBFS).

C O N F E D E R A Ç Ã O 
Brasileira de Futsal 
(CBFS). Disponível em: 
https://www.cbfs.com.
br/futsal-regras. Acesso 
em: 26 ago. 2020. 
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Políticas públicas para 
as cidades: propostas
As primeiras cidades, segundo estudiosos, nasceram na Mesopotâmia, região 

do Crescente Fértil, por volta de 3 500 a.C., como lugar de troca do excedente da 
produção agrícola, ou seja, do que sobrava da produção de alimentos.

No entanto, a dinâmica das cidades se tornou muito mais complexa ao longo 
do tempo, colocando em contato um número crescente de pessoas, o que passou 
a exigir também uma liderança que pensasse as necessidades coletivas de quem 
vive nesses espaços.

Atualmente, no Brasil, as cidades contam com uma prefeitura e câmara de 
vereadores que devem se ocupar das políticas públicas locais para atender à comu-
nidade específica da cidade que administram.

 » Praticar
• Antes de iniciar a prática, observe algumas regras simplificadas desse esporte, 

que podem ainda ser adaptadas de acordo com a realidade da turma. 

1. Dimensões e condições da quadra

Oficialmente, quadras de futsal possuem as marcações de meio de campo 
e da grande área, próximo ao gol, também chamada de área penal (na imagem, 
corresponde à meia-lua laranja). Caso a quadra da escola não possua essas deli-
mitações, você e os colegas podem fazê-las com giz de lousa ou fita crepe. 

2. Tempo de jogo

Partidas de futsal duram 40 minutos. No entanto, como todas as equipes 
devem participar, a turma precisa definir um tempo máximo para cada partida, 
a fim de que seja feita uma divisão de tempo de jogo igualitária entre todos. 

3. Faltas e arbitragem

Considera-se falta os movimentos de um jogador que podem colocar em risco a 
integridade física de seu adversário. Toda vez que uma falta ocorrer, o árbitro deve 
pausar o jogo com o apito e aplicar as penalizações, que podem ser as seguintes.

Tiro livre direto: um jogador da equipe que sofreu a infração tem direito a um 
tiro livre direto no local em que a falta ocorreu, com direito à barreira da equipe 
adversária, se a falta tiver sido fora da área penal. 

Pênalti: um jogador da equipe que sofreu a infração tem direito a um chute 
direto a gol, dentro da grande área, sem barreira, caso a falta tenha sido come-
tida na área penal. 

• Um colega pode ficar responsável por cronometrar o tempo que a partida 
ficar parada a cada falta e retomar a contagem do tempo com a bola rolando.

• Após certificarem-se de que todos os combinados foram feitos, realizem, 
com a orientação do professor, um aquecimento. 

• Deem início às partidas e lembrem-se: o futsal é, naturalmente, um esporte 
de contato físico. No entanto, deve haver lealdade e respeito entre todos, a 
fim de que não sejam cometidas faltas graves, como pontapés e empurrões, 
nem uso de força excessiva. 

 » Avaliar e compartilhar
Ao final da prática, você e seus colegas podem fazer uma roda de conversa e 

compartilhar as experiências e os desafios identificados nos jogos, respeitando 
os turnos de fala e as opiniões de todos.

• Todos participaram, de forma colaborativa, para o planejamento das partidas?
• Todos se respeitaram mutuamente, sem o uso de força excessiva?
• Todos respeitaram as limitações dos colegas e contribuíram para uma prática 

esportiva harmônica, adotando atitudes empáticas tanto ao ganhar quanto 
ao perder?

 » Quadra de futsal 
com as áreas 
demarcadas. 
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Políticas públicas para
as cidades: propostas
As primeiras cidades, segundo estudiosos, nasceram na Mesopotâmia, região 

do Crescente Fértil, por volta de 3 500 a.C., como lugar de troca do excedente da 
produção agrícola, ou seja, do que sobrava da produção de alimentos.

No entanto, a dinâmica das cidades se tornou muito mais complexa ao longo 
do tempo, colocando em contato um número crescente de pessoas, o que passou 
a exigir também uma liderança que pensasse as necessidades coletivas de quem 
vive nesses espaços.

Atualmente, no Brasil, as cidades contam com uma prefeitura e câmara de 
vereadores que devem se ocupar das políticas públicas locais para atender à comu-
nidade específica da cidade que administram.

As cidades têm características e necessidades próprias, que devem ser levadas em 
conta por quem pretende administrá-las.
 1. Você acompanha a administração da sua cidade? Sabe quem é o prefeito e quais 

são suas principais propostas? 
 2. Você tem uma avaliação da gestão atual da prefeitura? Se sim, qual é ela? Se não, 

como seria possível acompanhar o trabalho desenvolvido?
 3. Em sua opinião, é importante acompanhar a gestão municipal? Por quê? 
 4. Quais são as formas de participar ativamente da gestão municipal?
 5. Que características da sua cidade você destacaria e acha que devem ser conside-

radas por quem for disputar a prefeitura local?
 6. Descreva duas propostas que considera essenciais para quem deseja assumir o 

posto de prefeito em sua cidade.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Respostas pessoais.

Petições, abaixo-assinados, cartas abertas, manifestos, entre outras.

Resposta pessoal. 

Resposta pessoal. 

Ler o mundo

Pensar em como a cidade se organiza e como você lida com ela faz parte de 
uma formação social e crítica, pois saber os problemas do espaço em que se vive, 
o que é proposto para resolvê-los e o que é possível fazer para ajudar são funda-
mentais em uma sociedade com princípios éticos e democráticos.

Você vai ler, a seguir, três textos que apresentam propostas de candidatos para 
as cidades. O primeiro é uma prestação de contas da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
escrita pelo chefe da Comissão da Carta Cadastral, Alfredo Américo de Souza 
Rangel, subordinado ao prefeito Pereira Passos, entre 1902 e 1906. O segundo e 
o terceiro trazem propostas de mobilidade urbana para a cidade de Belo Horizonte 
(MG), apresentadas por candidatos durante a campanha à prefeitura da cidade, no 
ano de 2016. Depois da leitura, analise e discuta essas propostas.

Respostas pessoais.

3. Respostas pessoais. 
Espera-se que os 
estudantes respondam 
que sim; isso signifi ca 
participar, ainda que como 
espectador crítico, do 
que, afi nal, afeta toda a 
comunidade do local onde 
cada um vive.
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Leitura 1

MELHORAMENTOS DA CIDADE PROJETADOS 
PELO PREFEITO DO DISTRITO FEDERAL, DR. 
FRANCISCO PEREIRA PASSOS – PREFEITURA DO 
DISTRITO FEDERAL
N. 30 – Comissão da Carta Cadastral do Distrito Federal, em 13 de abril de 1903

Sr. Diretor-Geral de Obras e Viação

Apresentando-vos os planos e orçamentos de abertura de algumas avenidas, alar-
gamento e prolongamento de diferentes ruas atuais e canalização de rios organizados 
nesta comissão, segundo as instruções do Sr. Prefeito do Distrito Federal, cumpro a 
vossa determinação, precedendo-os de uma sucinta exposição justifi cativa.

O problema do saneamento do Rio de Janeiro foi sempre considerado, por todas as 
autoridades que dele se têm ocupado, como dependendo em grande parte da remo-
delação arquitetônica de sua edifi cação e consequentemente da abertura de vias de 
comunicação duplas e arejadas em substituição das atuais ruas estreitas, sobrecar-
regadas de um tráfego intenso, sem ventilação bastante, sem árvores purifi cadoras e 
ladeadas de prédios anti-higiênicos.

Certamente não basta obtermos água em abundância e esgotos regulares para 
gozarmos de uma perfeita higiene urbana. É necessário melhorar a higiene domici-
liária, transformar a nossa edifi cação, fomentar a construção de prédios modernos e 
este desideratum somente pode ser alcançado rasgando-se na cidade algumas avenidas, 
marcadas de forma a satisfazer as necessidades do tráfego urbano e a determinar a 
demolição da edifi cação atual onde ela mais atrasada e mais repugnante se apresenta.

Os diferentes planos de saneamento da cidade que foram objetos de concessões do 
Governo incluíram todos, como parte principal, abertura de avenidas, tão arraigadas 
estava convicção desta necessidade.

Dentre as muitas e muitas relevantes consequências desta medida sobressaem as 
seguintes:

a) dar maior facilidade de comunicação entre os diferentes bairros da cidade, bara-
teando os fretes e a taxa dos carros de passeio aqui tão caros;

b) permitir o estabelecimento de um traçado vantajoso para as grandes linhas de 
canalização, evitando as frequentes aberturas de valas em ruas estreitas;

c) impedir a valorização constante dos prédios antiquados das ruas estreitas onde 
passa hoje o mais forte do movimento urbano, permitindo a sua substituição em época 
não remota;

d) facilitar o enxugo do subsolo da cidade pela arborização impraticável nas ruas 
estreitas;

e) despertar o gosto arquitetônico, pois, oferecendo às ruas largas e bem situadas 
uma renda compensadora aos prédios nelas edifi cados, os proprietários animar-se-ão 
a construí-los em melhores condições.

Alfredo Américo de Souza Rangel apud ANDREATTA, V. Cidades quadradas, paraísos circulares: os planos urbanísticos 
do Rio de Janeiro no século XIX. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. p. 27-28.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

desideratum: 
objetivo, 

aspiração.
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Leitura 2

Candidato 1

5.3 Mobilidade urbana
Liberdade para ir e vir na cidade

O tema da mobilidade urbana se apresenta como um dos grandes desafi os da atua-
lidade, não só no Brasil, mas em todas as cidades de médio e grande porte do mundo. 
O crescimento desordenado dos meios urbanos combinado à falta de planejamento de 
políticas públicas de médio e longo prazos acabam por trazer grandes difi culdades aos 
cidadãos para que possam se locomover, impactando fortemente na economia e na sua 
qualidade de vida. [...]

[...]
E BH vive momentos delicados no tema mobilidade urbana. O próximo prefeito terá 

uma missão difí cil pela frente se quiser devolver aos cidadãos o direito de [se] deslocar 
pela cidade sem estresse e com a rapidez que a vida moderna exige. O trânsito virou 
um problema de saúde pública e de economia. [...]

A cidade está parando e quem deveria cuidar da fl uidez, parece trabalhar para piorar 
ainda mais o que já está à beira do colapso. A Empresa que tem a missão de administrar 
a mobilidade e o transporte público, virou uma agência de arrecadação de multas e 
perdeu a credibilidade da população. Não tem direito mais de multar e nem a confi ança 
do belo-horizontino. Usa o meio eletrônico com o discurso de salvar vidas, quando na 
verdade está preocupada em arrecadar. 

Quebrar paradigmas, investir na infraestrutura e implantar um sistema de trans-
porte público efi ciente, para todos é missão de quem assumir a PBH. [...] O Planmob, 
lançado pela atual Administração, privilegia poucos projetos que consideram a reali-
dade do carro e está focado em BRT, ciclovias e nas intervenções restritivas. 

A prática tem comprovado que o modelo adotado pela PBH não deu certo. [...] a 
mobilidade urbana pede socorro e uma dose de ousadia para [que] os gestores possam 
reinventar a cidade para que possamos circular com mais agilidade e segurança. 

[...]

PROPOSTAS 
� Ampliar a instalação de bicicletários, priorizando as estações do Move, Metrô, os 

shoppings e os centros esportivos, de lazer e culturais de Belo Horizonte. 
� Viabilizar a conclusão da Nova Rodoviária localizada em área contígua à estação 

do Metrô São Gabriel. 
� Buscar a garantia de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida em 100% 

da frota de ônibus. Atualmente a acessibilidade está presente em 89% da frota. 
� Viabilizar a implantação do cartão metropolitano de transporte coletivo para uti-

lização em todos os sistemas de transporte público da Região Metropolitana. 
� Avançar na reforma dos equipamentos e vias públicas visando à acessibilidade. 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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 � Ampliar as iniciativas de requalificação urbanística e ambiental no Hipercentro e 
em centros de bairro, com prioridade para o caminhamento seguro e confortável 
dos pedestres. 

 � Aumentar a disponibilidade de informações em tempo real para usuários do 
transporte coletivo por ônibus e motoristas que circulam em Belo Horizonte e 
aprimorar a gestão, o controle e a operação do transporte coletivo e do trânsito por 
meio dos novos Painéis de Mensagens Variáveis – PMVs do Controle Inteligente 
de Tráfego instalados. 

 � Realizar intervenções de engenharia em gargalos e estreitamentos de vias, sobre-
tudo nas regiões de maior fluxo de veículos. 

 � Intensificar os trabalhos de manutenção da pavimentação asfáltica da cidade, 
sobretudo nas periferias da capital. 

 � Criar novas rotas alternativas na cidade, com revitalização do asfalto, sinalização 
adequada e divulgação maciça, possibilitando o desafogo de mais de 15% do tráfego 
dos grandes corredores, dando fluidez ao trânsito.      

[...]
BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Eleições municipais de 2016 de 

Belo Horizonte (MG) para prefeito. Brasília, DF, [2016]. Disponível em: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/dados/2016/
MG/41238/2/130000083200/proposta_governo1471460662674.pdf. Acesso em: 4 ago. 2020.

Candidato 2 
Garantir qualidade de vida ao belo-horizontino passa, necessariamente, pela melho-

ria da mobilidade urbana. Belo Horizonte ocupa as primeiras posições em rankings dos 
piores trânsitos do Brasil, e um plano que visa à solução dos problemas relacionados à 
mobilidade será criado [...].

Entendendo que a ampliação do metrô, além de atender a um desejo antigo da popu-
lação de Belo Horizonte, é uma das alternativas para desafogar o trânsito da capital, a 
[proposta do candidato] tem mecanismos para articular com o Governo Federal a libe-
ração de recursos para efetivamente expandir as linhas do metrô. 

A [proposta do candidato] também leva em conta a criação de um sistema que apoie o 
ciclista e garanta sua segurança. Compromete-se a revisar e descentralizar o modelo de 
ciclorrotas (ciclovias, ciclofaixas e caminhos compartilhados) e bicicletários/paraciclos, 
criando uma rede de ciclovias integrada a todos os modais (metrô/ônibus), estimulando 
a prática do caminhar e do uso da bicicleta como modo de locomoção, levando-se em 
conta as principais vias. 

[...]
[O candidato X] vai articular com as prefeituras da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (RMBH) e viabilizar, juntamente com o Governo Federal, recursos para a 
construção do Rodoanel Metropolitano. Outra intervenção importante são as obras 
no Anel Rodoviário, palco de tragédias históricas. As avenidas Cristiano Machado e 
Presidente Antônio Carlos se tornarão vias expressas, com a construção de passarelas 
de pedestres e intervenções de tráfego, aumentando, assim, a fluidez do trânsito e a 
segurança de pedestres. Um estudo será realizado para promover a sincronização dos 
sinais de trânsito e sua eliminação em pontos de pouco fluxo. Serão implementadas 
intervenções em pontos viários de grande índice de acidentes, com passarelas e melhor 
passagem para pedestres. 

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Eleições municipais de 2016 de 
Belo Horizonte (MG) para prefeito. Brasília, DF, [2016]. Disponível em: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/dados/2016/

MG/41238/2/130000084960/proposta_governo1471468200495.pdf. Acesso em: 4 ago. 2020.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Na Leitura 1, de acordo com o texto do chefe da Comissão da Carta Cadastral, Alfredo 
Américo de Souza Rangel, as propostas do prefeito Pereira Passos estabelecem uma 
relação entre saneamento e abertura de avenidas. 
a) Ao descrever as avenidas, o autor sugere que elas deveriam ser o contrário do que 

são. Como eram as avenidas quando o documento foi escrito? 
b) Como se supõe que deveriam ser as avenidas de acordo com a proposta do prefeito? 

 2. Dentre as preocupações manifestadas pelo prefeito, quais na sua opinião podem ser 
consideradas relevantes para a cidade do Rio de Janeiro daquele momento? Por quê? 

 3. Pereira Passos espera alcançar determinados resultados com suas ações. 
a) Entre as consequências, espera-se facilitar o escoamento da água plantando árvores. 

Segundo o texto, qual seria essa relação entre as árvores e o escoamento? 
b) Que relação o prefeito estabelece entre o plantio de árvores e a necessidade de se 

abrirem avenidas? 
c) Que problemas poderiam ser evitados com essa medida?

 4. Passos esperava substituir os prédios antigos das ruas a serem transformadas em 
avenidas. Embora quase todas as medidas propostas visassem melhorias sanitárias 
e de mobilidade, existia uma medida que objetivava outras consequências.
a) Quais seriam os moradores desses prédios antigos das ruas estreitas, considerados 

anti-higiênicos pelo então prefeito?
b) Quais seriam as consequências dessa transformação e da substituição dos prédios? 
c) Essas reformas urbanas podem ser favoráveis a muitos cidadãos. Por outro lado, para 

que elas ocorram, muitas pessoas podem ser prejudicadas e sofrer as consequências 
dessas mudanças, como visto no item anterior. A modernização das cidades se jus-
tifica, mesmo trazendo consequências negativas a uma parcela da população? 

As propostas de governo consideram aspectos da realidade e os problemas 
vivenciados pelos moradores das cidades quando as intenções de melhorias são 
apresentadas. Dessa forma, projetam ações futuras a serem desenvolvidas ao 
longo do mandato para saná-los. Essas propostas, no entanto, nem sempre con-
sideram eventuais consequências negativas, nem detalham as ações necessárias 
para que sejam concretizadas.

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

1. a) As avenidas, de 
acordo com o documento, 
eram estreitas, com 
tráfego intenso, sem 
ventilação, com poucas 
árvores e prédios anti-
-higiênicos.
1. b) Com a proposta de 
abertura de avenidas, 
aumentariam o espaço e 
o arejamento das vias, a 
ventilação seria maior e, 
assim, o ar também seria 
puri� cado, árvores seriam 
plantadas e novos prédios 
criados para substituir os 
prédios antigos, anti-
-higiênicos.
3. a) As árvores reduziriam 
o volume de escoamento 
super� cial das áreas 
urbanas, o que auxiliaria 
no enxugo do solo, 
evitando alagamentos.
4. b) Essa população mais 
pobre � caria desabrigada, 
sem ter onde morar, já 
que a medida pretendia 
desocupar os prédios para 
modernizá-los, ou seja, 
retirar a moradia dessas 
pessoas. Caso não tivesse 
o apoio do governo 
em ações futuras, essa 
classe menos favorecida 
não teria condições de 
adquirir os novos prédios 
modernos.
4. c) Resposta pessoal. 
Professor, orientar os 
estudantes para que 
percebam como toda 
proposta de modernização 
deve ser muito bem 
pensada e planejada, a 
� m de que não afete ou 
prejudique ninguém ou 
de tal maneira que as 
consequências negativas 
sejam minimizadas.

Resposta pessoal. 

Somente com o alargamento das avenidas, seria possível realizar o plantio de árvores, 
impraticável nas ruas estreitas.

O alagamento das vias e a ausência de 
ventilação nas ruas da cidade.

Provavelmente, a população que habitava esses prédios era a mais 
pobre, sem condições � nanceiras de ocupar outras áreas da cidade.

 5. Em crônica publicada em 1915, o escritor Lima Barreto criticou as ações propostas pelo 
então prefeito Pereira Passos. Leia um trecho a seguir.

As chuvaradas de verão, quase todos os anos, causam no nosso Rio de Janeiro  
inundações desastrosas. [...] O prefeito Passos, que tanto se interessou pelo embe-
lezamento da cidade, descurou completamente de solucionar esse defeito do nosso 
Rio. Infelizmente [...] nos preocupamos muito com os aspectos externos, com 
fachadas, e não com o que há de essencial nos problemas da nossa vida urbana, 
econômica, fi nanceira e social. 
BARRETO, L. As enchentes. Correio da Noite, 19 jan. 1915. Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/em-1915-

lima-barreto-ja-cobrava-prefeitura-do-rio-por-enchentes-que-vergonha-23436049. Acesso em: 30 jun. 2020.

a) No momento em que Lima Barreto escreve essa crônica, que mudanças pretendidas 
por Pereira Passos já haviam sido feitas? 

b) Qual é a principal crítica que faz o escritor ao prefeito? 
c) Que problema Pereira Passos esperava enfrentar, mas que a crônica diz não ter

sido resolvido? 

5. a) Considerando 
que a construção de 
novos prédios dependia 
da abertura de novas 
avenidas, é possível supor 
que a substituição de ruas 
estreitas por avenidas já 
tinha sido realizada, além 
da derrubada dos prédios 
antigos e o plantio de 
árvores.
5. b) Lima Barreto critica 
o prefeito por valorizar 
aspectos estéticos e 
não se preocupar com a 
resolução de problemas 
que afetam a cidade do 
Rio de Janeiro todos os 
anos, como as inundações. 
5. c) O prefeito pretendia, 
com o plantio de árvores, 
resolver o problema do 
“enxugo do subsolo”, 
possivelmente relacionado 
às inundações a que Lima 
Barreto se refere em sua 
crônica. 
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 6. Na Leitura 2, os trechos retirados das propostas de dois dos vários candidatos à 
Prefeitura de Belo Horizonte abordam a questão da mobilidade urbana. 
a) Faça uma pesquisa, considerando as propostas dos candidatos, sobre a definição de 

mobilidade urbana para as políticas públicas. 
b) Considere as propostas que cada um dos candidatos sustenta para melhorar a mobi-

lidade da cidade mineira e dê sua opinião: eles aprovariam as medidas de Pereira 
Passos para o Rio de Janeiro? Por quê? 

 7. Nos trechos selecionados, os candidatos apresentam propostas para melhorar a
mobilidade urbana por meio de obras e modernizações. 
a) O que há de semelhante entre as ações apresentadas nas duas propostas? 
b) Os candidatos, no entanto, divergem em alguns pontos. Apresente as ações que são 

diferentes nas propostas de cada candidato.

As propostas de um candidato geralmente estabelecem alguma interação com as propostas 
de outros candidatos ou com o governo de sua época. Como essas propostas fazem parte de 
um processo eleitoral, é necessário que o candidato, além de apresentar seu plano de governo, 
argumente para convencer o eleitor de que sua proposta é preferível à de seus adversários.

 8. De acordo com a definição de mobilidade urbana pesquisada na atividade 6, que relação 
é possível estabelecer entre ela e as ações a seguir?
a) Sincronização de sinais.
b) Conclusão de uma nova rodoviária.
c) Acessibilidade em 100% da frota de ônibus.
d) Prioridade ao pedestre.

 9. Releia este trecho da proposta do candidato 1.

Quebrar paradigmas, investir na infraestrutura e implantar um sistema de 
transporte público efi ciente para todos é missão de quem assumir a PBH.

a) O trecho se propõe a quebrar paradigmas com relação à mobilidade urbana. Pensando 
em sua cidade e em sua experiência como cidadão, o que significa essa quebra de 
paradigmas para você?

b) Que proposta do candidato 1 é apresentada como diferente da defendida pela gestão 
que ele critica?

c) Você considera que essa proposta seria uma quebra de paradigmas? Explique. 

 10. Compare o fragmento retirado da Leitura 2 com a oração adaptada.

•  Ampliar as iniciativas de requalifi cação urbanística e ambiental no Hipercentro e 
em centros de bairro, com prioridade para o caminhamento seguro e confortável 
dos pedestres. 

•  Ampliar a requalificação urbanística e ambiental no Hipercentro e em centros 
de bairro, priorizando a segurança e o conforto dos pedestres.

a) O candidato 1 afirma querer priorizar “o caminhamento seguro e confortável dos 
pedestres”. O que sugerem os adjetivos seguro e confortável?

As respostas podem variar de acordo com 
as pesquisas realizadas pelos estudantes.

Respostas e comentários nas Orientações 
para o professor.

Resposta pessoal.

Investir na implantação de um transporte público e� ciente e para todos (que seria diferente das práticas 
da atual administração, que está focada principalmente em BRT).

Resposta pessoal.

10. c) Uma imagem de 
político preocupado 
com o bem-estar social 
da população. Ao 
citar especi� camente 
os pedestres, ele 
demonstra também o 
cuidado com todos os 
eleitores (com os que se 
locomovem em veículos 
motorizados e a pé), 
fundamental para sua 
eleição.

6. b) É possível que 
aprovassem uma parte das 
medidas de Pereira Passos, 
principalmente as que se 
referem à melhoria do 
tráfego e “maior facilidade 
de comunicação entre 
os diferentes bairros da 
cidade”. No entanto, não há 
a preocupação com questões 
sanitárias ou meramente 
estéticas nas propostas dos 
candidatos à Prefeitura de 
Belo Horizonte e, em vez 
de proporem a abertura de 
novas vias mais largas, o que 
resultaria na desapropriação 
de imóveis, eles avaliam a 
possibilidade de incentivar 
outros meios de transporte 
urbanos, como a bicicleta e o 
metrô, por exemplo. 

7. a) As duas propostas 
apresentam melhorias para 
o transporte por bicicletas 
e para o transporte público, 
além de modernizações 
na área urbana que visam 
garantir a locomoção segura 
de pedestres.
7. b) O candidato 1 propõe 
a construção de rotas 
alternativas de circulação, 
a conclusão da Nova 
Rodoviária e a garantia de 
acessibilidade para pessoas 
com mobilidade reduzida. 
O candidato 2 pretende 
construir novas vias de 
circulação, ampliar as linhas 
de metrô e melhorar o � uxo 
de carros.

10. a) Sugerem uma 
preocupação do candidato 
com relação à proteção do 
pedestre e à garantia de 
um percurso tranquilo. 
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 6. Na Leitura 2, os trechos retirados das propostas de dois dos vários candidatos à 
Prefeitura de Belo Horizonte abordam a questão da mobilidade urbana. 
a) Faça uma pesquisa, considerando as propostas dos candidatos, sobre a definição de 

mobilidade urbana para as políticas públicas. 
b) Considere as propostas que cada um dos candidatos sustenta para melhorar a mobi-

lidade da cidade mineira e dê sua opinião: eles aprovariam as medidas de Pereira 
Passos para o Rio de Janeiro? Por quê? 

 7. Nos trechos selecionados, os candidatos apresentam propostas para melhorar a
mobilidade urbana por meio de obras e modernizações. 
a) O que há de semelhante entre as ações apresentadas nas duas propostas? 
b) Os candidatos, no entanto, divergem em alguns pontos. Apresente as ações que são 

diferentes nas propostas de cada candidato.

As propostas de um candidato geralmente estabelecem alguma interação com as propostas 
de outros candidatos ou com o governo de sua época. Como essas propostas fazem parte de 
um processo eleitoral, é necessário que o candidato, além de apresentar seu plano de governo, 
argumente para convencer o eleitor de que sua proposta é preferível à de seus adversários.

 8. De acordo com a definição de mobilidade urbana pesquisada na atividade 6, que relação 
é possível estabelecer entre ela e as ações a seguir?
a) Sincronização de sinais.
b) Conclusão de uma nova rodoviária.
c) Acessibilidade em 100% da frota de ônibus.
d) Prioridade ao pedestre.

 9. Releia este trecho da proposta do candidato 1.

Quebrar paradigmas, investir na infraestrutura e implantar um sistema de 
transporte público efi ciente para todos é missão de quem assumir a PBH.

a) O trecho se propõe a quebrar paradigmas com relação à mobilidade urbana. Pensando 
em sua cidade e em sua experiência como cidadão, o que significa essa quebra de 
paradigmas para você?

b) Que proposta do candidato 1 é apresentada como diferente da defendida pela gestão 
que ele critica?

c) Você considera que essa proposta seria uma quebra de paradigmas? Explique. 

 10. Compare o fragmento retirado da Leitura 2 com a oração adaptada.

� Ampliar as iniciativas de requalificação urbanística e ambiental no Hipercentro 
e em centros de bairro, com prioridade para o caminhamento seguro e con-
fortável dos pedestres. 

� Ampliar a requalificação urbanística e ambiental no Hipercentro e em centros 
de bairro, priorizando a segurança e o conforto dos pedestres.

a) O candidato 1 afirma querer priorizar “o caminhamento seguro e confortável dos 
pedestres”. O que sugerem os adjetivos seguro e confortável?

As respostas podem variar de acordo com 
as pesquisas realizadas pelos estudantes.

Respostas e comentários nas Orientações 
para o professor.

Resposta pessoal.

Investir na implantação de um transporte público efi ciente e para todos (que seria diferente das práticas 
da atual administração, que está focada principalmente em BRT).

Resposta pessoal.

10. c) Uma imagem de 
político preocupado 
com o bem-estar social 
da população. Ao 
citar especifi camente 
os pedestres, ele 
demonstra também o 
cuidado com todos os 
eleitores (com os que se 
locomovem em veículos 
motorizados e a pé), 
fundamental para sua 
eleição.

b) A segunda oração é mais concisa que a primeira, ou seja, tem uma construção mais 
enxuta. De modo geral, os candidatos preferem a prolixidade, que é o inverso da con-
cisão. Por quê? Formule uma hipótese.

c) A referência na proposta à preocupação com segurança e conforto dos pedestres 
ajuda a construir qual imagem do candidato? 

 11. Observe a linguagem das propostas do candidato 1 e do candidato 2. Predomina em ambos 
os textos a utilização de verbos na forma nominal do infinitivo e no futuro.
a) Que sentidos são produzidos pela utilização de verbos no infinitivo em propostas de 

campanha? 
b) Em propostas de campanha, a utilização de verbos no futuro não indica apenas uma 

ação que ainda vai ocorrer; assume-se também um compromisso. Explique como 
esse sentido é produzido.

Como as propostas de governo se referem a um tempo futuro, pois só serão concretizadas 
dependendo do resultado da eleição, geralmente são utilizados verbos no futuro do presente ou
verbos no infinitivo. No primeiro caso, indicam ações a serem desenvolvidas no futuro; no segundo, 
indicam nominalmente a ação que será praticada. 

O emprego de verbos no futuro do modo indicativo na forma simples tem sido mais frequente 
em situações mais formais de interlocução.

 12. Suponha que você seja um jornalista e tenha sido convocado para uma entrevista 
coletiva com um dos dois candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte que elaboraram 
as propostas que você leu. Com base nelas, formule perguntas cujas respostas sejam 
encontradas nas propostas, mas com possibilidades de ampliação. Para a realização 
da atividade, considere a estrutura de uma entrevista publicada em jornais ou revis-
tas, ou seja, com a indicação do nome do jornalista ou do veículo que faz a pergunta, 
seguida da pergunta e a indicação do nome do entrevistado, seguida da resposta. 
Lembre-se: as respostas não devem ser a mera cópia de trechos das propostas; por-
tanto, devem ser redigidas como se fossem as falas do próprio candidato em uma 
entrevista ao vivo, incluindo, por exemplo, características do discurso oral.

Resposta pessoal.

O verbo no infi nitivo indica a ação em sua forma nominal: ele se adéqua bem às propostas de candidatos 
por apresentar a ação que se pretende realizar, sem indicar uma marcação temporal.

Os verbos no futuro indicam as promessas de campanha, as ações que o candidato se 
compromete a realizar, um compromisso com o eleitor, portanto.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

» Cruzamento da 
Avenida Afonso Pena 
com Rua da Bahia, no 
centro da capital 
Belo Horizonte (MG). 
Foto de 2016.NE

RE
U 

JR
/P

UL
SA

R 
IM

AG
EN

S

87Sequência 2 • Um país que se urbaniza

D3-LING-EM-3087-V1-S2-052-101-LA-G21-AV.indd   87D3-LING-EM-3087-V1-S2-052-101-LA-G21-AV.indd   87 17/09/20   15:4117/09/20   15:41



#ficaadica

explorar
#para

O  M i n i s t é r i o  d o 
Planejamento disponibiliza um 
site com informações sobre o 
Pro  gra ma de Aceleração do 
Crescimento (PAC). Nele, a 
população pode acompanhar 
o desenvolvimento das obras 
de infraestrutura no país, 
relacionadas a in vestimen tos 
públicos. 

Além de melhorar a infra-
estrutura urbana, social, 
energética e logística, esse 
programa gera aumento na 
oferta de empregos e renda, 
o que aquece a economia.

Acompanhe as obras de 
saneamento,  mobi l idade 
urbana, energia, educação, 
saúde, entre outras, que 
estão em andamento em 
sua cidade. 

MINISTÉRIO DO PLANE-
JAMENTO. Programa de 
Aceleração do Crescimento
(PAC). Disponível em: http://
pac.gov.br/. Acesso em: 31 
ago. 2020.

Ação cidadã
O texto da Leitura 1, referente às mudanças formuladas 

pelo então prefeito Pereira Passos, tem como preocupação 
central o saneamento da cidade.

Você e seus colegas irão se organizar em pequenos 
grupos para fazer uma pesquisa sobre o saneamento 
básico em sua cidade.

Cada grupo pode ser responsável por um dos questio-
namentos a seguir.

• Que impactos tem o saneamento básico na saúde e 
na qualidade de vida da população em geral? Procure 
dados confiáveis, que possam apoiar sua resposta. 
Para isso, dê preferência para fontes científicas, de 
universidades, agências de fomento à pesquisa, jornais 
de ampla circulação, revistas científicas, entre outras. 

• Toda a população da região onde você mora tem acesso 
ao saneamento básico? Se não, qual é o percentual da 
população não atendida por esse serviço? 

• As propostas da atual administração da cidade incluem 
ampliação da instalação de rede de água e esgoto? Se 
sim, têm cumprido o que propuseram? Se não, você 
acha que seria necessário incluir? Por quê?
Cada grupo deve apresentar os resultados de sua busca 

para a turma, de forma organizada, a partir das orientações 
a seguir. 

• Elaborar cartazes ou uma apresentação digital com o 
registro dos principais dados levantados por vocês.

• Se possível, na apresentação ou nos cartazes, utilizar 
imagens dos problemas encontrados referentes ao 
saneamento básico na região para ilustrar os dados. 

• Produzir gráficos com os dados numéricos para que a 
apresentação fique mais didática e de fácil assimilação.
Depois da apresentação de todos os grupos, com 

o auxílio do professor, formule, com os colegas, uma 
proposta com base nos resultados apresentados, para 
que seja encaminhada a um vereador, de forma que ela 
possa ser discutida em âmbito oficial.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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O tempo dos verbos como âncoras do texto
O texto que você lerá a seguir apresenta algumas das consequências das refor-

mas urbanas que ocorreram no Rio de Janeiro no início do século XX e que, apesar 
de melhorarem a estrutura da cidade, acabaram por causar também alguns con-
flitos, como a Revolta da Vacina.

Revolta da Vacina: 
desinformação ou 
rebelião justa?

[...]
O ponto central para se compreender a 

Revolta da Vacina é saber o que estava acon-
tecendo no Brasil naqueles anos iniciais do 
século XX. [...]

[...]
Desenvolvida pelo médico inglês Edward 

Jenner no século XVIII, a vacina já chegara
ao Brasil desde o início do XIX e teve em D. 
João VI um entusiasta. A vacinação obriga-
tória tinha sido implantada e obtido sucesso 
na Alemanha (1875), Itália (1888) e França 
(1902), exemplos citados pelos defensores 
de sua aplicação no Brasil.

Ela era produzida a partir de estudos de 
vacas doentes e, a partir daí, espalhou-se 
entre os brasileiros o boato de que quem se 
vacinava fi cava com o rosto parecido com esse 
animal. Além da entrada compulsória nas 
casas, o fato das mulheres terem que retirar 
partes de suas roupas para receber a aplicação 
da injeção também causava polêmica.

Em julho de 1904, 23 021 pessoas procura-
ram a Saúde Pública do município do Rio para 
se vacinar. Em agosto, mês seguinte, somente 
6 036. Duvidava-se da efi cácia da vacina. A 
morte de uma mulher poucos dias após se 
vacinar foi usada como pretexto pelo grupo 
antivacina e assustou a população. Diante 
disso, a obrigatoriedade da vacina se tornou 
ainda mais importante para as autoridades, 
a fi m de se evitar o fracasso da campanha. O 
debate pegou fogo e, enquanto os defensores 
da vacinação chamavam a lei de “humana”, os 
críticos a chamavam de “obscena”.

 2 A campanha de 
vacinação referida 
no texto ocorreu em 
1904. No entanto, 
algumas ações 
citadas no texto se 
referem a outros 
momentos. Faça uma 
linha do tempo indi-
cando a sequência de 
ações apresentadas 
no texto. 

 3 Considere a primeira 
frase do segundo 
parágrafo do texto. 
Explique que se-
quência temporal 
dos fatos marcam 
as formas verbais 
destacadas. 

 1 Considerando o 
texto, as discussões 
sobre cidades e seu 
conhecimento de 
mundo, explique 
qual é a relação entre 
vacina e urbanidade. 

 4 Agora, considere 
as formas verbais 
destacadas no 
primeiro período do 
terceiro parágrafo. As 
duas formas verbais 
apresentadas estão 
no passado, mas não 
se referem ao mesmo 
momento no tempo. 
a) Classifique essas 
formas verbais quanto 
à sua flexão. 
b) O que indica cada 
um desses passados 
usados no texto? 
c) Temporalmente, 
considerando este 
trecho, qual forma 
verbal está mais 
distante do momento 
presente do enun-
ciado? Explique. 
d) Além da flexão
temporal dos verbos, 
que outra expres-
são contribui nesse 
período para o orde-
namento temporal 
das ações? 

4. c) A forma verbal era, que se refere a uma 
ação que se repetia no passado; o enunciado 
marca, então, um “a partir daí” que indica o 
início da boataria, que só passa a existir depois 
que a vacina já era produzida. A segunda 
forma verbal marca um momento especí� co, 
que não se repete, como sugere o imperfeito 
de era. 
4. d) A expressão a partir daí.

4. a) Era está no pretérito imperfeito; e 
espalhou, no pretérito perfeito.
4. b) O imperfeito indica duração, ação que se 
repete no passado; o perfeito indica uma ação 
pontual, que começa e termina no passado. 

1. Espera-se que os estudantes 
relacionem o combate a epidemias e 
a vacinação com questões de saúde 
pública, vinculadas à gestão das cidades.

3. A forma verbal chegara indica uma 
ação em um passado mais remoto, 
anterior ao passado indicado pela 
forma verbal teve.

2. Desenvolvimento da vacina (século XVIII) H Chegada da vacina no 
Brasil (início do século XIX) H Campanhas de vacinação na Europa (1875-
1902) H Primeiro mês de vacinação no Brasil (julho de 1904) H Segundo 
mês de vacinação no Brasil (agosto de 1904).

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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O grande equívoco do governo foi a falta de uma campanha de informação e mobi-
lização da população e uma despreocupação total com a preparação psicológica dos 
vacinados, uma vez que a resistência só havia crescido durante os quatro meses de 
discussões sobre a lei de vacinação obrigatória. 

[...]
MOURELLE, T. Revolta da Vacina: desinformação ou rebelião justa? Arquivo Nacional, Brasília, DF, 23 jan. 2020. 
Disponível em: http://querepublicaeessa.an.gov.br/temas/200-revolta-da-vacina.html. Acesso em: 30 jan. 2020.

Os verbos podem exprimir um modo, que indica uma atitude do falante ou 
enunciador: se ele quer afirmar ou negar algo de modo mais certeiro e objetivo 
(modo indicativo), se ele quer expressar uma dúvida ou um desejo (modo subjun-
tivo) ou uma ordem ou um apelo (modo imperativo).

Os verbos flexionados também podem indicar a noção de tempo. No modo 
indicativo, as variações temporais dos verbos são mais perceptíveis. Para serem 
estabelecidas no texto, essas variações dependem de uma referência que se esta-
belece: um tempo presente, que pode ser relacionado ao momento da enunciação. 
Esse momento, considerado o presente da enunciação, irá ancorar todas as refe-
rências temporais do enunciado.

Assim, os tempos verbais também sinalizam uma dada situação de comunica-
ção: todo falante marca sua relação com o que escreve ou fala usando os diferentes 
tempos verbais – e outras expressões que expressam circunstâncias de tempo. 
Observe este exemplo no texto lido:

Desenvolvida pelo médico inglês Edward Jenner no século XVIII, a vacina já chegara 
ao Brasil desde o início do XIX e teve em D. João VI um entusiasta. A vacinação obriga-
tória tinha sido implantada e obtido sucesso na Alemanha (1875), Itália (1888) e França 
(1902), exemplos citados pelos defensores de sua aplicação no Brasil.

Quem produziu esse enunciado se coloca em um tempo posterior aos fatos 
expostos no artigo que escreve. Está em um tempo no qual esses fatos fazem 
parte do passado; um passado histórico, datado, como indicam os numerais 
romanos nomeando séculos. No entanto, os passados não são iguais, os fatos 
referidos não aconteceram “no mesmo passado”: há fatos que aconteceram antes 
de outros. Por exemplo:

 � A vacina tinha sido implantada – a frase se refere a um passado anterior 
ao passado do enunciado para indicar que, antes de ser implantada no 
Brasil, já tinha sido implantada em outros países. O verbo está no mais-
-que-perfeito composto.
 � "a vacina já chegara ao Brasil desde o início do [século] XIX" – o emprego do 
mais-que-perfeito chegara se refere a um fato ocorrido antes da Revolta 
da Vacina de 1904. Essa revolta, assunto principal do texto, está situada 
no passado do enunciado.
 � “[A vacina] teve em D. João VI um entusiasta” – o pretérito perfeito teve marca 
uma ação pontual do sujeito – D. João VI – ocorrida no passado do enunciado.
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Portanto, nesses exemplos, a ideia de pretérito expressa pela forma verbal 
depende da ideia de presente relacionada ao momento da enunciação. É com 
relação a esse presente da enunciação que se estabelece um passado mais recente 
e um passado mais distante, expressos, respectivamente, pelas formas verbais 
teve e tinha sido/chegara. Agora, observe os períodos a seguir.

� Campanhas de conscientização serão fundamentais para acabar com os mitos 
relacionados às vacinas – a forma verbal indica uma ação que ocorrerá em 
momento posterior ao momento da enunciação – ou o presente da enunciação.

�Hoje em dia, as vacinas são parte fundamental da vida urbana – a flexão do 
verbo ser (são) exprime um presente que coincide com o presente da enunciação.

O estabelecimento desse momento original da enunciação, considerado o pre-
sente, é que cria os parâmetros de passado e de futuro para o texto. 

No texto lido, as relações consideram a intencionalidade, pois o objetivo é expli-
car o contexto da Revolta da Vacina. Assim:

A vacina já
chegara ao Brasil.

Teve em D. João VI 
um entusiasta.

Vamos compreender 
a Revolta da Vacina.

Passado mais remoto Passado mais recente Momento da enunciação
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A relação temporal entre os processos verbais de um texto depende da fixação de um 
momento de enunciação. Todo enunciado tem um presente que ancora o uso dos tempos 
verbais e a concordância entre eles.

#paralembrar

A língua portuguesa possui três modos distintos; em dois deles, o verbo tem flexão 
de tempo: o indicativo e o subjuntivo. Esses modos contam com os seguintes tempos:

Modo indicativo
• Presente: expressa uma ação ou estado que ocorre no presente do enunciado.
• Pretérito perfeito: expressa uma ação pontual ocorrida no passado do enunciado.
• Pretérito imperfeito: expressa uma ação que tem duração ou repetição no 

passado do enunciado.
• Pretérito mais-que-perfeito: expressa uma ação ocorrida em um passado 

anterior ao passado do enunciado.
• Futuro do presente: expressa uma ação que irá ocorrer no futuro do enunciado.
• Futuro do pretérito: expressa uma ação futura em relação ao passado 

do enunciado.
Modo subjuntivo
Esse modo conta com um futuro simples e um composto. Ambos expressam 

uma ação que irá ocorrer no futuro do enunciado.
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Leia, a seguir, um trecho de relato de viagem publicado no 
portal de notícias da ONG Amigos da Terra – Amazônia Brasileira.

Não escreva no livroAtividades
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Uma estrada impecável que não 
precisa de asfalto

Chegara a hora de deixar a região onde podem ser construí-
das as hidrelétricas de São Luiz do Tapajós e Jatobá e retornar 
a Santarém, onde faríamos as últimas entrevistas e pegaríamos 
o avião de volta ao Rio de Janeiro. Escolhemos como caminho 
para Santarém o mais seguro, reto e sem buracos ou poeira. 
Também escolhemos um transporte mais espaçoso e sociável, 
com lanchonete e tudo. Em vez de usar a Transamazônica e a 
BR163 para percorrer a distância entre Itaituba e Santarém, 
preferimos a mais antiga “estrada” da região: o Tapajós.

Não é à toa que as cidades e vilas que visitamos – Santarém, 
Itaituba, Jacareacanga e Pimental – estão a sua margem. Muito 
antes das ainda precárias estradas da região, o povo de lá usava 
mesmo era a água. Os rios locais eram o único meio de locomo-
ção e a principal fonte de proteína na alimentação dos nativos. 
Fazem parte da paisagem pequenas lanchas com motores de 
rabeta ou os “quarentões”, apelido de um motor específi co de 40 
cavalos usado em travessias mais longas. Motor nessa região é 
abreviação para motor de barco, e distância é medida em “hora 
de motor”, já que rio não tem placa de quilometragem.

[...]

1. O relato acima se refere a cidades diferentes das apresentadas 
nos demais textos deste volume. Por que podemos dizer que 
essas cidades apresentam um modelo mais sustentável de 
transporte do que nas grandes metrópoles?

 2. No primeiro parágrafo, as formas verbais indicam a sequência de 
ações narradas no relato. 
a) Faça uma linha do tempo apresentando apenas as formas 

verbais que indicam ações praticadas pelo narrador em uma 
sequência temporal do passado ao presente.

b) Embora seja possível incluir as formas verbais faríamos
e pegaríamos em uma linha do tempo do passado ao pre-
sente, elas indicam também uma particularidade que poderia 
fazer que não fossem utilizadas na mesma linha temporal 
dos demais verbos. Por que é possível dizer isso com base no 
sentido que elas indicam?

1. As cidades apresentadas neste relato utilizam os rios como vias e formas de locomoção menos poluentes, como 
barcos, canoas, entre outros. Além disso, os rios são importantes fornecedores de alimentos para a população ribeirinha.
2. a) Chegara H faríamos H pegaríamos H escolhemos H escolhemos H usar H percorrer H preferimos.

UMA ESTRADA impecável que não precisa de asfalto. Amazônia: notícia e informação, 
23 jul. 2013. Disponível em: https://amazonia.org.br/2013/07/uma-estrada-

impec%c3%a1vel-que-n%c3%a3o-precisa-de-asfalto/. Acesso em: 30 jan. 2020.

#ficaadica

Fundado em 1994, o 
Instituto Socioambiental 
(ISA), com sede em 
São Paulo (SP),  é 
uma Organização da 
Sociedade Civi l  de 
Interesse Público sem 
fins lucrativos. Foi criado 
para propor soluções 
e defender os direitos 
socioambientais, moni-
torar as políticas públicas, 
documentar informações, 
entre outros motivos. 

Para a ação de 
monitoramento e docu-
mentação, o ISA criou 
a maior base de dados 
sobre as Terras Indígenas 
brasileiras. Nela, é possí-
vel localizar, em um mapa 
interativo, o posiciona-
mento dos diversos povos 
indígenas que habitam o 
país, obter informações 
sobre eles e ler notícias 
relacionadas a essas 
populações. Conheça mais 
o trabalho de documenta-
ção do ISA sobre as terras 
indígenas no Brasil no 
endereço a seguir.

ISA. Terras indígenas 
no Brasil. Disponível em: 
https://terrasindigenas.
org.br/pt-br/. Acesso em: 
31 ago. 2020.

2. b) Porque essas formas verbais indicam possibilidades que podem eventualmente não se concretizar. Dessa forma, 
podem não ser inseridas na linha temporal das ações que de fato se concretizaram.

Estratégias didáticas e respostas 
e comentários nas Orientações 
para o professor.
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 3. Releia o trecho a seguir e responda às questões.

Chegara a hora de deixar a região onde podem ser cons-
truídas as hidrelétricas de São Luiz do Tapajós e Jatobá e 
retornar a Santarém, onde faríamos as últimas entrevistas 
e pegaríamos o avião de volta ao Rio de Janeiro.

a) Os verbos deixar e retornar estão subordinados a uma 
mesma oração. Qual é ela? 

b) No primeiro período, a locução verbal utilizada é podem ser
construídas, ainda que o autor se refira a fatos situados no 
passado do passado: chegara a hora. O que explica esse 
emprego? Que sentido essa expressão produz? 

 4. Considerando a sequência temporal desse trecho da repor-
tagem e a flexão dos verbos, responda às questões.
a) Como pode ser caracterizado o momento da enunciação?
b) Em que momento a enunciação se situa em relação 

aos fatos? 

 5. Observe, no segundo e no quarto períodos do primeiro pará-
grafo do relato, a flexão dos verbos escolher e preferir.
a) A forma em que estão flexionados é a mesma para dois 

tempos diferentes. Quais são? 
b) O que permite ao leitor compreender corretamente o 

tempo empregado?
c) Que expressão pode ser inserida em um desses períodos 

que poderia eliminar essa ambiguidade temporal?

 6. Alguns verbos do último parágrafo estão flexionados no pre-
sente, mas não indicam, necessariamente, ações que são 
realizadas no momento da enunciação. 
a) Identifique esses verbos flexionados.
b) Essas formas verbais no presente indicam apenas uma 

marcação de tempo? Explique.

Chegara a hora.

A expressão naquele momento.

É e tem, presentes 
no último período.

Não, indicam uma característica constitutiva do motor e do rio.

3. b) O emprego da locução verbal no presente do 
enunciado está relacionado a um dado de realidade 
que tem atualidade histórica: naquele local, as 
condições geográfi cas permitem (põem) a construção 
de usinas como uma possibilidade que pode se 
concretizar.
4. a) Pode ser considerado o momento de escrita do 
relato.
4. b) O momento de enunciação é posterior aos 
acontecimentos.
5. a) O presente e o passado.
5. b) A situação da enunciação: o leitor sabe que o 
enunciador se refere a fatos do passado, pois outros 
verbos participam da construção da temporalidade do 
enunciado como um todo.

#saibamais

Rio Tapajós
Importante rio nacional, o 

Tapajós nasce na divisa entre 
Mato Grosso e Pará e desagua 
no Rio Amazonas (PA), após 
percorrer aproximadamente 
800 km. 

Em suas margens vivem 
diversas comunidades tradicio-
nais, principalmente indígenas, 
que têm no rio a base de sua 
sobrevivência. 

A beleza natural da região 
e a  cultura da população 
local têm atraído pessoas do 
mundo inteiro para a prática
de ecoturismo.

» Encontro das águas entre os 
rios Tapajós e Amazonas, em 
Santarém (PA). Foto de 2013.

CAIO PEDENEIRAS/SHUTTERSTOCK
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Produção de vídeos: memória e história oral
Vimos até agora como diversos discursos e relações de poder constituem o per-

curso da história das cidades, as ações que fizeram com que elas se transformassem 
ao longo do tempo e assumissem a sua multiplicidade contemporânea. Esses dis-
cursos circulam em diferentes campos de atividade – na literatura, na arte, na vida 
pública, na mídia, nos centros de estudo e pesquisa, entre outros. 

No entanto, é na fala que essas experiências relacionadas às cidades podem 
ganhar uma dimensão viva: a memória das pessoas e seus relatos compõem um 
testemunho dos muitos desafios, das conquistas, das vivências, que revelam muito 
sobre tempos e lugares distantes. Porém, muitas dessas histórias se perdem quando 
não são registradas.

Você vai produzir, agora, um vídeo para registrar histórias de moradores que retra-
tem um pouco da vida passada e presente da sua cidade; e assim vai contribuir para 
garantir que esses relatos não desapareçam com o tempo, podendo ser transforma-
dos em registro histórico, armazenados em um grande museu virtual.

» O que você vai fazer
Você vai filmar um testemunho oral sobre alguma história que aconteceu na sua 

cidade – uma festa, um espetáculo, uma visita de alguém importante, algo cômico 
ou dramático: não importa o tema, o importante é o registro da memória de alguém 
que viveu os fatos. Essa história oral assume frequentemente características de um 
depoimento, isto é, o narrador relata, em primeira pessoa, fatos vividos por um indi-
víduo. Há, no depoimento, a estrutura tradicional de um relato: sequências de fatos, 
personagens, tempo e espaço. 

O Museu da Pessoa conta com vários desses registros orais. Conheça um pouco 
da história e da experiência do museu visitando sua página oficial, disponível em 
https://www.museudapessoa.org (acesso em: 5 jun. 2020). Você vai ler, a seguir, a 
transcrição de um trecho do depoimento de Lazy Ulhôa Bijos, dona Lazy, sobre sua 
ida à cidade de Lavras (MG). 

Eu fui pra Lavras (MG), me internaram lá em Lavras no Colégio Nossa Senhora de 
Lurdes... eu fui com uma prima que era casada com um fazendeiro lá perto, e papai me 
entregou pra ela, pra poder ela me internar no colégio e tudo, sabe? Então, ela que me levou 
a primeira vez, que me internou lá e, todas as férias, ela me buscava pra eu passar lá na 
fazenda, andava muito a cavalo, e usava muita calça comprida e quando eu vim de lá que
eu tava usando calça comprida, minha vó deu um chilique horroroso com o meu pai
que tava deixando eu usar calça de homem (risos).

Todo mundo fi cava horrorizado que eu saía na rua. Outro dia mesmo, tem um sobrinho 
do meu marido disse que era pequeno quando eu atravessei a rua pra casa da minha tia de 
calça comprida, e todo mundo fi cou horrorizado [...] eu de calça comprida (risos). Bicicleta 
também, primeira moça que andou de bicicleta foi eu.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Porque lá no colégio, a gente andava muito de bicicleta, sabe? 
Tinha a área lá da gente andar de bicicleta. Então, quando eu andei 
de bicicleta, a vovó pegou a bengala pra bater no meu pai: (risos) 
“Romualdo, cê tá fi cando doido, foi isso que ela foi aprender no 
colégio de freira? Andar de calça de homem e ainda andar de 
bicicleta?” (risos).

Transcrito de: BIJOS, L. U. Trazendo novidades para a cidade. Museu da Pessoa, 13 
ago. 2017. Disponível em: https://acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/historia/

trazendo-novidades-para-a-cidade-125617. Acesso em: 4 ago. 2020.

» Planejar 
• O vídeo que você vai produzir quer recuperar uma história oral. 

Para registrar essa história oral, no entanto, você deve pensar 
em algumas estratégias a fim de que a pessoa escolhida seja 
orientada a fazer um depoimento adequado aos seus objetivos. 
Uma estratégia que pode auxiliar é recorrer a perguntas orientadoras que devem ser feitas à 
pessoa escolhida para ajudá-la a conduzir a narrativa; é importante também ter conhecimento 
de eventos importantes que marcaram a história de sua cidade, quer sejam culturais, sociais 
ou políticos, para utilizá-los como ponto de partida da conversa. 

• Esse será um projeto coletivo; por isso, a turma deve criar um título para a ação e um 
logotipo que será inserido no início dos vídeos.

• Com a ajuda do professor, você e seus colegas vão se organizar em pequenos grupos para 
que possam planejar e distribuir melhor os trabalhos antes e durante as filmagens e pos-
teriormente na edição.

• Ao selecionar a pessoa que irá fazer o depoimento, dê preferência às pessoas mais velhas, 
que possivelmente acompanharam vários momentos da história da cidade e podem ter 
testemunhos diferentes daqueles que você conhece.

• Não se esqueça de anotar previamente as questões norteadoras que o ajudarão a conduzir 
o depoimento. Fique atento às seguintes orientações.

» Dona Lazy em depoimento 
para o Museu da Pessoa.

AC
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A 
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1. Antes da entrevista, produza um documento de autorização de utilização de imagem para fins não 
comerciais com algumas informações, como nome completo, data de gravação, cidade e dado para 
contato. No dia da entrevista, leve o documento para que o entrevistado preencha e assine. 

2. Demonstre respeito pela pessoa e pela história que será relatada.
3. Informe à pessoa que o depoimento será registrado em vídeo. Explique um pouco o projeto 

que o grupo está realizando e diga que o vídeo será compartilhado futuramente. 
4. Deixe a pessoa à vontade, ajude-a a pensar em acontecimentos relevantes para a sua cidade, 

com base na pesquisa prévia realizada por você, e, nos momentos oportunos, faça uso das 
perguntas orientadoras produzidas pelo grupo.

5. As perguntas não precisam ter uma estrutura rígida e seguir uma ordem fixa, isto é, podem 
sofrer alterações conforme as histórias vão sendo relatadas, com o objetivo de registrar um 
depoimento que lhe seja mais relevante ou interessante. 

 6. Incentive a pessoa a recorrer a fotografias e objetos que possam enriquecer o seu depoimento. 
Por isso, a gravação deve ser realizada de preferência na residência do participante, em um 
espaço tranquilo da casa para que não seja interrompido durante a gravação.
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 » Produzir
No dia combinado, chegue cedo ao local da gravação para testar os equipa-

mentos. Lembre-se destes cuidados.

• Conduza a conversa da forma mais natural possível, prestando atenção no que é 
dito para extrair informações que possam enriquecer ainda mais o depoimento.

• Não se esqueça de agradecer o entrevistado ao final do trabalho e informá-lo 
de como poderá assistir ao vídeo posteriormente.

 » Revisar e editar 
• Após a filmagem, verifique a qualidade das imagens e do som. Agora, você e 

seus colegas vão realizar a edição do vídeo, cortando aquilo que se distan-
cia muito do tema, aplicando efeitos e melhorando a qualidade de algumas 
imagens ou cenas com muito ruído, se necessário.

• Seu vídeo deve ter por volta de três minutos; por isso, a edição é necessária. Cuidado, 
no entanto, para não tirar alguma fala de contexto, alterando o sentido.

• Não se esqueça de iniciar o vídeo com o nome do projeto e o logo criado pela 
turma; também é preciso indicar o nome da pessoa que fez o depoimento e      
incluir no fim da entrevista os créditos de toda a equipe de produção.

 » Compartilhar e avaliar
• Agora, resta compartilhar os materiais produzidos pela turma. Para tanto, sele-

cionem alguns estudantes que ficarão responsáveis por criar uma página ou 
site para disponibilizar os vídeos produzidos e por informar a todos os envol-
vidos, convidando-os a assistir aos depoimentos.

• Os vídeos produzidos pela turma representam importante coletânea de histórias 
sobre a cidade, com relatos que poderiam desaparecer e cair no esquecimento 
ao longo do tempo; por isso, é essencial preservá-los e compartilhá-los.

• A turma deve se reunir em seguida para avaliar a atividade.
1.   Como a turma avalia a qualidade final dos vídeos? Qual(is) acham que merece(m) 

destaque?
2.  Como foi o envolvimento de cada um ao longo da atividade? Todos se comprome-

teram com as funções que assumiram?
3. O que aprenderam com a atividade?

1. Teste o equipamento de filmagem e garanta que tenha bateria e espaço de memória 
suficientes. Você poderá filmar com seu smartphone ou uma câmera de vídeo. Caso 
filme com seu celular, faça-o sempre na horizontal e com um apoio fixo. Pode usar 
um tripé ou um apoio em alguma superfície.

2. Teste o som. Caso a captação da câmera não seja boa, pode usar um microfone ou 
mesmo captar apenas o áudio com outro celular localizado próximo à pessoa.

3. Teste a iluminação para o vídeo não ficar com contrastes que dificultem a visualização.
4. Evite lugares públicos e com barulho constante.
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Nesta Sequência, você percebeu que o conhecimento, a análise e a busca por 
informações sobre o contexto histórico e cultural de uma obra, seja ela literária, seja 
ela artística, permitem a ampliação, a construção ou a desconstrução de significados 
relacionados a essa produção. Viu também que os fatos se desenrolam no tempo, 
obedecendo a uma ordem cronológica, e podem ser compreendidos em uma relação 
de causa e efeito; podem confrontar ou concordar com discursos anteriores, como 
parte de um processo dialético. Nesse processo, os agentes são sujeitos históricos, 
ou seja, participam da construção da História ao mesmo tempo que são frutos dela.

Para compreender melhor os textos da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, é preciso saber que os componentes curriculares que a compõem tra-
balham com fatos históricos, análise de dados e interpretação de documentos e, 
frequentemente, expõem fenômenos e processos históricos, geográficos, econô-
micos, sociais, políticos e culturais, possibilitando ao leitor construir uma visão 
crítica e contextualizada da realidade. Dessa forma, visam desenvolver também 
a capacidade de estabelecer diálogos e tecer relações – entre indivíduos, grupos 
sociais e cidadãos de diferentes culturas e nacionalidades – fundamentais para a 
construção de uma sociedade ética, pautada nos princípios dos direitos humanos 
e livre de todo tipo de preconceito. 

O texto que você vai ler é da historiadora Mary del Priore (1952-), que dedicou 
seus estudos à História do Cotidiano, uma linha historiográfica que entende que 
a História não é feita apenas pelas grandes personagens ou eventos, mas por 
pessoas comuns em suas atividades cotidianas. No trecho apresentado a seguir, 
ela aborda o processo de urbanização de algumas cidades brasileiras nas primeiras 
décadas do século XX.

As atividades propostas supõem que a leitura visa ao estudo do texto. 
Ao longo das primeiras décadas do século XX, o êxodo rural, a industrialização e a 

ocupação de novos espaços por muitos ricos – como se deu em São Paulo, por exemplo, 
na avenida Paulista ou em Higienópolis – garantiram a tradicional divisão, pois as medi-
das urbanizadoras incluíram colocar abaixo as chamadas cabeças de porco, os cortiços, 
os solares decadentes e as estalagens. Os higienistas ansiavam por curar as cidades de 
suas patologias sanitárias, sociais e espaciais.

Mas, à medida que eles derrubavam sobrados velhos, nos grandes centros, os mora-
dores subiam os morros e erguiam favelas. Uma que marcou época foi a do morro da 
Providência, cujas casinholas foram erguidas com paus e pedras remanescentes do 
famoso cortiço Cabeça de Porco, no Rio de Janeiro.

Um dado interessante é que o índice de urbanização no Brasil pouco se alterou do 
fi m do período colonial até a virada para o século XX. Entre as décadas de 1890 e 1920, 
houve um crescimento de cerca de 3% apenas. Foi somente no período entre 1920 e 
1940 que o Brasil triplicou sua taxa de urbanização, alcançando 31,24%. A implanta-
ção de indústrias, as mudanças na forma de vida e de consumo e a possibilidade de 
mobilidade social atraíam mais e mais pessoas para as cidades. Com isso, cresciam as 

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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camadas populares. Em 1901, 50 mil operários residiam no estado de São Paulo. Muitas 
indústrias, empresas e companhias ferroviárias seguiam o modelo inglês de criação de 
“cidades operárias” próximas ao trabalho. Eram habitações salubres e baratas. No Rio 
de Janeiro, moradores do subúrbio perfaziam 18% da população. [...]

Quando o Rio de Janeiro começava a tomar ares de progresso sob a concepção euro-
peia em voga, Belém já havia se benefi ciado com as reformas urbanísticas proclamadas 
por todos os seus visitantes de princípio de século, que não escondiam a surpresa, como 
aconteceu com Humberto de Campos: “O forasteiro não tem ideia, de longe, de tão com-
plexo foco de cultura. Um cronista de época comparou Belém a uma pequena Paris. No 
bom gosto, no luxo, no movimento comercial, na intimidade com os vícios elegantes 
da civilização, na propensão à cultura, às belas-artes. Dizia-se: Belém é a única cidade 
brasileira que reúne os atrativos de uma cidade europeia.”
DEL PRIORE, M. Histórias da gente brasileira: memórias (1889-1950). Rio de Janeiro: Leya, 2017. p. 153-156. (v. 3, República.)

Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Ao estudar um texto de qualquer área do conhecimento, é importante saber extrair as 
informações principais e organizar os dados que ele apresenta. Copie o quadro a seguir no 
caderno e preencha-o com os dados apresentados no texto da historiadora Mary del Priore. 
Complete-o também com as análises apresentadas por ela sobre cada um dos fatos.

País Estado A Cidade B Cidade C

Processo de 
urbanização no 
Brasil

Brasil São Paulo Rio de Janeiro Belém

Dados

Entre 1890 e 1920, a 
população urbana cresceu 
cerca de 3%. Entre 1920 e 
1940, a taxa de urbanização 
alcançou 31,24%.

Em 1901, 50 mil operários 
residiam no estado de São 
Paulo. 

No Rio de Janeiro, 
moradores do subúrbio 
perfaziam 18% da 
população. 

No princípio do século 
XX, Belém já havia se 
bene� ciado com as 
reformas urbanísticas. 

Análise

A implantação de indústrias, 
mudanças na forma de 
vida e de consumo e a 
possibilidade de mobilidade 
social atraíam mais e mais 
pessoas para as cidades.

Muitas indústrias, empresas 
e companhias ferroviárias 
seguiam o modelo inglês 
de criação de “cidades 
operárias” próximas ao 
trabalho e incentivavam a 
vinda desses trabalhadores.

Políticas higienistas queriam 
acabar com cortiços e 
sobrados velhos, nos 
grandes centros, de forma 
a afastar cada vez mais 
os moradores para os 
subúrbios.

Não há análise da historiadora 
quanto a esse dado, mas 
ela apresenta, em forma de 
citação, o relato de Humberto 
de Campos, apresentando 
mais detalhes sobre o 
desenvolvimento da cidade.

 2. Que dados apresentados no texto podem ser organizados em uma ordem cronológica? 
Como ficaria essa ordem?

 3. Fazer resumos pode ajudar a entender melhor um texto e a refletir sobre as informações 
apresentadas por ele. Escreva, no caderno, um parágrafo que resuma as informações 
essenciais do texto de Mary del Priore. 

 4. Você irá, agora, refletir sobre as relações estabelecidas entre alguns fatos apresentados 
no texto.
a) Qual seria o principal motivo, de acordo com o texto, que justifica o crescimento da 

urbanização no país?
b) Que elementos do cotidiano relacionados ao processo de urbanização das cidades 

são considerados no texto?

Os dados relativos ao crescimento da urbanização no Brasil. A ordem cronológica dos dados: 
Virada do século XIX para o XX H décadas de 1890 e 1920 H período de 1920 a 1940.

A implantação de indústrias por todo o país aumentava as oportunidades de trabalho e 
atraía um maior número de pessoas para as cidades.

As mudanças na forma de vida e de consumo e novas possibilidades de 
mobilidade social.

3. Resposta possível: O crescimento da população urbana no Brasil acelerou-se entre 1920 e 1940. As oportunidades de melhoria de vida atraíram 
muitas pessoas para cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Belém, no início do século XX, já se destacava por ter os atrativos de uma cidade europeia. 
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c) Releia o trecho: “Muitas indústrias, empresas e companhias ferroviárias seguiam o 
modelo inglês de criação de 'cidades operárias'  próximas ao trabalho. Eram habitações 
salubres e baratas”. Com base nele, o que é possível supor sobre o perfil dos trabalha-
dores atraídos pelas oportunidades de trabalho e o processo de ocupação das cidades? 

 5. Observe a imagem ao lado 
e, com base nas informa-
ções apresentadas no texto, 
pesquise que características 
faziam de Belém (PA) a única 
cidade brasileira a reunir “os 
atrativos de uma cidade euro-
peia” no início do século XX.
Em relação às características urbanas, 
diferentemente de outras capitais, Belém já 
apresentava avenidas largas, prédios luxuosos, luz 
elétrica, bondinhos e estabelecimentos culturais. 

» Boulevard Castilhos 
de França, Belém 

(PA). Cartão-postal.

6. b) O infográfi co mostra o número de habitantes em algumas cidades 
citadas pela historiadora e apresenta o Rio de Janeiro em destaque 
como maior centro populacional. Entretanto, esses dados são do ano de 
1907, não mencionado especifi camente no texto pela autora. Portanto, 
as informações do infográfi co precisariam ser ampliadas e aprofundadas. 

» Infográfico representando 
a população brasileira em 

1907. Exposição Internacional 
do Rio de Janeiro.

COLEÇÃO PARTICULAR

DIRECTORIA GERAL DE ESTATÍSTICA/TYPOGRAPHIA DA ESTATÍSTICA

6. a) As grafi as antigas como anno, Nictheroy e coeffi cientes, que revelam 
como as transformações da língua funcionam como marcadores históricos; 
o homem como representante da população, indicando que a sociedade era 
organizada em torno da autoridade patriarcal; as vestimentas, que ilustram os 
trajes utilizados naquela época. 

6. c) Nesse contexto de 
urbanização, o aumento de 
casamentos, que geram fi lhos, 
implica mais pessoas passando 
a viver nas cidades. 

4. c) Pode-se supor que eram trabalhadores de camadas mais populares e que essas habitações são exemplos do processo de transformação das cidades brasileiras 
no início do século XX.

 6. Observe o infográfico ao lado e responda 
ao que se pede.
a) Que elementos revelam que o info-

gráfico é um documento histórico? 
b) De que forma os dados apresentados 

no infográfico se relacionam com as 
informações apresentadas no texto 
da historiadora? 

c) Qual é o impacto do número de casa-
mentos nesse contexto?

Documentos históricos (ou 
fontes históricas) são todos os 
vestígios deixados por sociedades 
de outras épocas. Eles podem ser 
escritos (cartas, diários, jornais, 
documentos oficiais, entre outros) 
ou não escritos (imagens, relatos e 
narrativas orais).

Seria interessante propor uma discussão sobre as consequências negativas 
do aumento populacional nas cidades e sugerir uma pesquisa sobre a taxa de 
natalidade da população brasileira em 1907 e na atualidade.
. 99Sequência 2 • Um país que se urbaniza
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MAPA INTERATIVO • Segunda etapa
Nesta Sequência, você e seus colegas conheceram um pouco mais do processo 

de formação das cidades e como se configurou um modelo urbano que deu origem 
a vários problemas atuais. Na Sequência 1, a turma já produziu dois mapas: um 
cultural e outro de esportes e lazer. 

» O que fazer
Agora é hora de voltar no tempo em sua cidade para descobrir, fazendo algumas 

pesquisas, como ela foi se transformando e assumiu a atual configuração.
É uma forma de conhecer melhor o local onde mora, sua história, cultura e 

memória, e como esses aspectos influenciam a visão que você tem hoje a respeito 
da sua cidade.

Nesta etapa, você e sua equipe vão produzir apenas um arquivo: o mapa 
histórico-social. Para isso, retomem os mesmos grupos de trabalho da pri-
meira etapa do projeto. 

Nesse mapa, devem ser marcados os lugares relacionados a grandes eventos 
históricos, como o lugar de fundação da cidade, as primeiras ruas, os primeiros 
prédios, onde ocorreram eventuais batalhas, comemorações ou manifestações e 
outros fatos históricos. 

Você e seus colegas podem identificar também lugares onde houve alguma 
mudança social considerável na dinâmica da cidade; por exemplo, bairros que eram 
habitados mais pela elite e que depois se popularizaram, ou o contrário. 

» Para produzir
• Para começar, o grupo deve localizar a cidade onde vive em um mapa virtual; 

se não houver essa possibilidade, pode-se utilizar um mapa físico. 
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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• Identifiquem, no mapa, os lugares relacionados à história e às transformações sociais
significativas da cidade. 

• É preciso, agora, relatar os eventos históricos e sociais que ocorreram nos lugares marca-
dos, identificando o que ocorreu e quando ocorreu. Fotos ou ilustrações desses eventos 
podem ser incluídas no mapa. 

• Vocês podem coletar informações com moradores e usar relatos históricos para comparar 
com as pesquisas realizadas.

• O mapeamento deve incluir diferentes locais da cidade. Pode ser interessante coletar infor-
mações de moradores e comerciários que estão na região há muito tempo para verificar 
como cada um vivenciou as mudanças ocorridas no desenvolvimento da cidade.

• Se não houver imagens disponíveis que possam ser utilizadas, sua equipe pode fotografar 
algum vestígio ou marco do fato histórico, como um prédio preservado, uma placa come-
morativa ou descritiva etc., caso existam.

• Esse mapa pode ser elaborado na forma virtual, com a inserção de pins e a respectiva 
descrição ilustrada, bem como na forma física, com indicações e descrições ilustradas no 
mapa impresso.

• Depois de concluída essa etapa, o grupo deve salvar ou guardar a produção, pois ela é uma 
etapa importante do processo que será desenvolvido ainda mais na próxima Sequência, 
que vai tratar da cidade que vocês sonham ter.

» Paço Imperial, que integra o mapa 
histórico-social do Rio de Janeiro. 
No dia 13 de maio de 1888, uma 
multidão se reuniu nesse espaço para 
comemorar a assinatura da Lei Áurea, 
que aboliu a escravidão no Brasil. 
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Você vai ler uma reportagem sobre um problema que ocorre em 
muitas cidades brasileiras e que gera consequências catastróficas em 
vários momentos: o problema da enchente. Observe que a reportagem, 
embora tenha sido publicada há vários anos, poderia ser facilmente 
transposta para o presente em vários contextos do Brasil.

Estratégias didáticas e respostas nas Orientações para o professor.

Desafi os urbanos: 
vamos encarar?

Competências gerais 
da BNCC
1, 3, 4, 6 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

EM13LGG204

EM13LGG301

EM13LGG302

EM13LGG303

EM13LGG304

EM13LGG401

EM13LGG402

EM13LGG501

EM13LGG503

EM13LGG601

EM13LGG602

EM13LGG603

EM13LGG604

EM13LGG703

EM14LGG704

Habilidades de
Língua Portuguesa
EM13LP01

EM13LP02

EM13LP03

EM13LP07

EM13LP15

EM13LP30

EM13LP32

EM13LP33

EM13LP34

EM13LP38

EM13LP45

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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As cidades brasileiras, como foi discutido até agora, mantêm certas 
características desde sua formação. Várias delas cresceram sem um pla-
nejamento adequado. A consciência de que o espaço urbano precisa ser 
organizado e ter uma ocupação planejada leva a perceber que há muito 
o que fazer para que, no futuro, seja possível ter cidades mais bem 
estruturadas, que atendam às necessidades de toda a população. Nesta 
Sequência, serão relacionadas as discussões já feitas sobre o passado e o 
presente das cidades para pensar em uma cidade próxima do ideal e que 
não seja somente uma utopia no futuro.

Realidades urbanas

Como foi visto na Sequência 1, há muitos problemas a ser resolvi-
dos em diversas cidades, como moradia, saneamento básico, educação, 
mobilidade, cultura, esporte e lazer. Neste momento, tente não pensar 
nos problemas atuais de sua cidade, mas na cidade onde gostaria de viver.
 1. Quais seriam as características mais importantes da cidade ideal para 

você? Por quê?
 2. Lembre-se de livros, filmes ou séries que retrataram uma cidade 

do futuro. Que características costumam ser destacadas nessas 
projeções?

 3. Essa cidade do futuro retratada pela ficção seria possível na região 
em que você vive? Por quê?

 4. O que poderia ser feito para que essa cidade do futuro idealizada por 
você possa existir? Quais seriam os caminhos possíveis?

Ler o mundo

102
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Avenidas de Belo Horizonte escondem 
25% dos córregos urbanos
Dos 654 km de rios que cortam a capital de Minas Gerais, 165 
km estão revestidos de concreto

Por Joana Suarez
1o de março de 2015

Belo Horizonte podia ser uma cidade cheia de rios e pontes, 
como uma “Veneza brasileira”. Debaixo das avenidas Afonso Pena, 
Prudente de Morais, Silviano Brandão, Pedro II e tantas outras vias 
passam rios que foram canalizados e cobertos nas décadas passadas 
– assim como o Bulevar Arrudas, recentemente. Conforme levanta-
mento feito pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital 
(Sudecap), 165 km (25% do total) dos cursos d’água da cidade são 
tapados pelo concreto das chamadas “avenidas sanitárias”.

Enquanto os córregos se tornaram invisíveis, o trânsito de veí-
culos passou a ser uma atração diária e “indesejada”. Não sobrou 
nenhum grande rio na paisagem da cidade, que se tornou a capi-
tal de Minas Gerais justamente porque era uma “caixa-d’água”. 
No contexto atual de crise hídrica, especialistas avaliam que é 
o momento de se repensar como as águas urbanas são tratadas. 
Tinha-se a visão de que a canalização resolveria os problemas de 
inundações e de saneamento. Mas apenas escondia a “sujeira”.

Restaram apenas 96 km de rios em leito natural na capital, mas 
a maioria está tomada por lixo e esgoto. Em 2001, a Prefeitura de 
Belo Horizonte lançou o “inovador” programa de drenagem urbana 
Drenurbs/Nascentes, para recuperar os cursos d’água, evitando as 
então tradicionais canalizações.

Quase 15 anos depois, o programa não terminou a primeira fase 
– dividida em cinco bacias –, que seria concluída em cinco anos. 
“É um projeto elaborado para todos os córregos urbanos, mas as 
intervenções são feitas a partir da viabilização de recursos e das 
prioridades do plano de saneamento de Belo Horizonte”, disse o 
coordenador executivo do Drenurbs, Ricardo Aroeira.

Para o ambientalista Apolo Heringer, a promessa da prefeitura 
de reverter a fórmula de canalização não vem sendo cumprida. 
“Foram feitas as primeiras obras, depois se abandonou. A lógica 
ainda é canalizar e fazer bulevar. Todo dia tem canalização. O 
Arrudas era igual ao rio Cipó, com dezenas de afl uentes, mas a 
especulação imobiliária e a mineração acabaram com as águas de 
BH, e agora a gente só vê quando tem enchente”.

Joana 
Suarez

Repórter 
freelancer es -
pe cializada em 
pautas de direi-
tos humanos, 
saúde, educa-
ção e meio ambiente. 

Em Belo Horizonte (MG), 
colaborou com o jornal O 
Tempo.

#sobre

» Fotografia 
de Joana 
Suarez 
em 2020.
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

bulevar: do francês 
boulevard, rua ou avenida 
larga, geralmente 
arborizada.
bacia: depressão do 
terreno que geralmente 
abriga rios, para onde 
escoam as águas de rios, 
de córregos, da chuva etc.
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DOS 654 km DE CURSOS D'ÁGUA DA CAPITAL 

208 km
foram canalizados

sendo 165 km cobertos para dar
lugar às avenidas sanitárias

CURSOS D‘ ÁGUA ESCONDIDOS APENAS NA REGIÃO CENTRO-SUL

RIOS INVISÍVEIS DE BELO HORIZONTE 

CÓRREGO
Bolina1) R. Capivari

Mangabeiras 2)

Leitão3)

Da r. Odilon Braga

Da r. Monte Sião 

Serra

Ilha

Gentio

Sem nome

Zoológico

Da r. Cônsul Cadar

Da av. Francisco Deslandes

Acaba Mundo

Sem Nome

Sem Nome

Sem Nome

Sem Nome

Sem Nome

Sem Nome

Sem Nome

Da rua Magi Salomon

Barro Preto

Da rua Laplace

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

17)

18)

20)

21)

22)

16)

19)

23)

R. Prof. Estevão Pinto

Av. Prudente de Morais

R. Odilon Braga

R. Herval/Monte Sião/Ouro

R. Trifana/Ouro/Palmira/D. Cecília
Av. Scott/Av. Contorno/R. Piauí
Av. Brasil/R. Maranhão

R. Venezuela

R. Vitório Marçola

R. Antônio de Albuquerque

R. Pernambuco

R. Cônsul Antônio Cadar

Av. F. Deslandes/R. Grão Mogol

R. Uruguai

R. Professor Moraes

R. Viçosa/Alvarenga Peixoto

R. Magi Salomon

R. Santa Rita Durão

R. Guaicui

R. Araguari

R. Bernardo Mascarenhas

Av Prof. Cândido Holanda

Av. Afonso Pena

R. Laplace

894.80

2.982.20

4.340.70

927.70

619.10

3.691

556.50

974.30

32

513.50

1.995.80

1.687

4.406.60

1.564.30

2.090.90

341.80

21.70

236

1.113.5

346

224.50

83

672.40

LOCALIZAÇÃO EXTENSÃO (M)

TOTAL DE
CURSOS D‘ÁGUA
ESCONDIDOS NA
ÁREA CENTRAL

30.315,30 m

Há um
trecho
adicional
de 160 m em
rede titular

(*) Em todas as regiões da
cidade existem rios
cobertos por avenidas
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Heringer defende a renaturalização dos córregos para diminuir, inclusive, as inundações. 
“Na Alemanha e na Espanha tiraram os canais. Rios e pontes embelezam as cidades”, completou.

Segundo o coordenador do Drenurbs, tirar o concreto dos córregos não seria uma opção 
viável, porque os rios já estariam “mortos”. “Uma vez revestido de concreto, ele deixou de ser 
um curso d’água para ser um canal. Por isso, o foco do Drenurbs é recuperar os rios que ainda 
estão em leito natural, e não ter mais canalizações”.

Bulevar
Arrudas. A cobertura do ribeirão que originou o Bulevar Arrudas começou em 2007, pelo 

governo do Estado, e teve a última etapa em 2013. Ainda está prevista a pavimentação de mais 
1,3 km. Os jardins instalados na via só podem ser experimentados por meio dos automóveis.

Maior. Esse foi um dos maiores córregos cobertos em Belo Horizonte (cerca de 5 km), cor-
tando as regiões Centro-Sul e Noroeste.

Endereços dos parques. Primeiro de Maio: rua Joana D’Arc, 190, Minaslândia; Nossa Sra. da 
Piedade: rua Rubens de Souza Pimentel, 750, Aarão Reis; Baleares: rua Albânia, 17, Jardim Europa.

Estrutura. No Primeiro de Maio foi feita uma bacia de contenção para reduzir os riscos de 
inundação, rede de drenagem, pista de caminhada, quadras, academia e arborização paisagística.

Mais verde. A capital tem 43% do território impermeabilizado. A proposta aprovada na 
Conferência Municipal de Política Urbana adequa o uso e a ocupação do solo ao aumento de 
áreas permeáveis. Diante da impermeabilização, a captação de água para abastecimento atu-
almente é feita em mananciais fora da cidade.

1 Os rios invisíveis
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PERFIL HIDROGRÁFICO DA CAPITAL

Quatro grandes bacias:
Arrudas, Onça, Isidoro
e Velhas 

98 bacias elementares

256 sub-bacias

96 km de cursos
d`água não canalizados
na malha urbana

208 km de cursos
d`água canalizados ou
revestidos (43 km em
canal aberto e 165 km
em canal fechado)

350 km de cursos
d`água em leito
natural dentro de 
áreas de preservação
do município

161 cursos
d`água cadastrados
pelo Plano Diretor de 
Drenagem Urbana

** Juntam-se ao Drenurbs outras
obras em andamento e⁄ou em 
projeto para preveção de 
enchentes, que fazem parte do
plano de chuvas e de
saneamento da capital.

Ribeirão
do Isidoro

Ribeirão
do Onça

Ribeirão
Arrudas

Rio das
Velhas
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O asfalto “embelezador”
O diretor do Arquivo Público de Belo Horizonte, Yuri Mesquita, em sua tese de mestrado em 

história, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), pesquisou a época da cobertura 
dos rios na capital, entre 1948 e 1973.

“A canalização tornou-se o espelho do progresso para os políticos [...], a partir de 1960, 
o asfalto, além de ser mais útil, era mais bonito. A pavimentação também possibilitaria o 
plantio de árvores e flores nos canteiros [...], os córregos foram relegados a um segundo 
plano da vida urbana, pois seriam canalizados para acompanhar as ruas retas, com esqui-
nas em 90 graus [...]”, dizem trechos do estudo.

Mesquita ilustra essa situação com uma propaganda publicada no Diário de Minas, em 
1973, sobre o córrego do Acaba Mundo: “Em nome do progresso a prefeitura eliminou-o 
da paisagem, abrindo em seu lugar uma ampla avenida pavimentada”.

E o historiador conclui: “As obras de canalização não podem ser consideradas obras de 
saneamento básico, pois camuflam a poluição dos rios e não resolvem o principal pro-
blema: a degradação dos cursos de água. Além disso, provocam problemas ambientais como 
o aumento da temperatura e a diminuição da umidade”.

2 Perfil hidrográfico
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PERFIL HIDROGRÁFICO DA CAPITAL

Quatro grandes bacias:
Arrudas, Onça, Isidoro
e Velhas 

98 bacias elementares

256 sub-bacias

96 km de cursos
d`água não canalizados
na malha urbana

208 km de cursos
d`água canalizados ou
revestidos (43 km em
canal aberto e 165 km
em canal fechado)

350 km de cursos
d`água em leito
natural dentro de 
áreas de preservação
do município

161 cursos
d`água cadastrados
pelo Plano Diretor de 
Drenagem Urbana

** Juntam-se ao Drenurbs outras
obras em andamento e⁄ou em 
projeto para preveção de 
enchentes, que fazem parte do
plano de chuvas e de
saneamento da capital.

Ribeirão
do Isidoro

Ribeirão
do Onça

Ribeirão
Arrudas

Rio das
Velhas
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Proposta de conferência é criar parques para preservar os rios
A preservação dos córregos urbanos que ainda correm em leito natural em Belo Horizonte, além de 

promessa do Drenurbs, é agora uma proposta aprovada na Conferência Municipal de Políticas Urbanas, 
no ano passado – a ser votada na Câmara Municipal, em breve.

Hoje, a capital tem três parques lineares construídos a partir do Drenurbs: o do córrego Nossa 
Senhora da Piedade; do córrego Primeiro de Maio; e do córrego Baleares. São locais em que se conciliam 
os aspectos urbanos e ambientais com áreas de uso social e aumento de área permeável. “Ao renatu-
ralizar os cursos d’água, implantando espaços de lazer, quando vem a cheia, a água é acomodada pela 
área permeável e vazia ao lado”, explicou o urbanista Rogério Palhares.

A reportagem visitou o parque Primeiro de Maio, com 48 hectares, no bairro Minaslândia, na 
região Norte, que existe desde 2008. O parque é limpo, bonito, com espécies diferentes de plantas 
e nove nascentes preservadas. [...]

[...]
Além de ter um lugar pra descansar à sombra, o parque é em si uma aula de educação ambiental, 

fazendo com que as pessoas retomem o contato e o respeito com a natureza. Aos 4 anos, Francielly 
[...] já sabe o que é uma nascente e como é importante mantê-la. “Esse parque foi a melhor coisa 
que fizeram aqui para a gente”, contou o pai [...].

“O rio faz parte da paisagem urbana, a cidade fica feia sem ele”, destacou o ambientalista Apolo 
Heringer.

Segundo o coordenador do programa Drenurbs, Ricardo Aroeira, a intenção é, sempre que pos-
sível, implantar parques ou áreas de convívio social junto aos córregos que estão em leito aberto. A 
criação de parque lineares também consegue impedir que haja ocupações irregulares na beira do 
córrego, uma prática muito comum.

Cobertura não evita inundação
A ideia de canalizar os rios surgiu, segundo especialistas, com a especulação das empreiteiras 

para construir imóveis e pistas. Como o esgoto era todo jogado nos córregos urbanos e ocorriam 
enchentes, o problema era tapado com concreto. De acordo com o diretor de projetos da Sudecap, 
Ricardo Aroeira, essa era uma visão equivocada, de que diminuiria os riscos de inundações.

“Quando se canalizava um rio, o problema passava para outros rios, e iam canalizando a cidade 
inteira. Hoje, não pode chover que inunda”, afirmou o ambientalista Apolo Heringer. Prova disso é 
que há anos a Sudecap vem fazendo obras de prevenção, principalmente em córregos canalizados, 
como implantação de bacias e barragens para reter a água da chuva.

renaturalização: 
restauração das 

condições naturais de 
um rio ou córrego.
camuflar: disfarçar, 

esconder.
avassalador: arrasador, 

devastador.
paliativo: o que atenua 

um problema ou 
adia uma crise sem 

resolvê-la.

SUAREZ, J. Avenidas de Belo Horizonte escondem 25% dos córregos urbanos. O Tempo, Belo Horizonte, 29 jan. 2020. Disponível em: https://
www.otempo.com.br/cidades/avenidas-de-belo-horizonte-escondem-25-dos-corregos-urbanos-1.2290483. Acesso em: 30 jan. 2020.

“A solução do passado afastava o problema para as áreas baixas. Mas o canal 
vira uma tubulação com vazão limitada. Se tivermos uma enchente avassala-
dora no Arrudas, a diferença é que agora a via será destruída. Construir bacias 
de detenção sem controlar a impermeabilização do solo é apenas um paliativo”, 
disse o professor de Arquitetura e Urbanismo da UFMG Rogério Palhares.

As obras de combate a inundações na calha do Arrudas, previstas para 
começar neste ano e terminar em 2017, incluem um reservatório de controle 
de cheias, no bairro das Indústrias, e uma bacia de detenção, no Calafate, na 
região Oeste.

“A cobertura dos rios também reduziu a relação que a cidade tinha com as 
águas urbanas. Daqui a uns anos, ninguém lembrará que no Bulevar passa um 
rio”, disse Palhares.

Matéria foi publicada originalmente em 1o de março de 2015
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Essa reportagem foi publicada na seção cidades do site  do jornal O Tempo, 
de Belo Horizonte (MG), em 2015.
a) Qual é o público leitor da reportagem? Justifique sua resposta.
b) O texto apresenta demandas da cidade de Belo Horizonte na época de 

sua publicação. Que demandas são essas e por que uma reportagem 
com essas informações pode interessar ao público leitor?

 2. Ao contrário da notícia, que, em geral, se detém em um fato recente, a 
reportagem está ancorada em um fato, mas costuma aprofundar o assunto 
tratado, trazendo ao leitor informações ampliadas sobre um tema.
a) Qual ou quais fatos noticiados podem ter servido de base para essa 

reportagem? Justifique sua resposta.
b) O texto apresenta um panorama da situação dos rios e dos córregos de 

Belo Horizonte. Identifique a informação que pode gerar interesse pela 
reportagem.

 3. Existem termos da reportagem que estão entre aspas. Uma das funções 
das aspas é destacar uma palavra ou expressão usada de forma irônica. 
Dê exemplos desse emprego no texto e explique a ironia contida neles.

 4. Nos primeiros parágrafos, a reportagem já direciona o leitor para a inves-
tigação que será desenvolvida. Qual é a questão a ser investigada?

 5. Um jornalista não consegue ser especialista em todos os assuntos 
sobre os quais escreve. Por isso, recorre ao depoimento de pessoas 
especializadas.
a) Identifique quem são os depoentes da reportagem e a função social deles.
b) Os depoimentos desses profissionais na reportagem cumprem função 

argumentativa. Qual?
c) O depoimento de cada um desses profissionais traz um determinado 

ponto de vista sobre a questão hídrica de Belo Horizonte. Identifique de 
que cada um trata.

d) Cada depoimento organiza uma sequência argumentativa na reporta-
gem. Copie o quadro a seguir no caderno e complete-o com a ideia que 
cada um dos depoentes defende e o argumento que sustenta essa ideia.

Especialista O que defende? Com que argumento?

Apolo Heringer Defende a renaturalização dos córregos, pois isso pode, inclusive, diminuir 
as inundações, além de embelezar a cidade.

Ricardo Aroeira
Defende que sejam recuperados os rios que ainda estão em leito natural 
e que não haja mais canalizações. Mas entende que tirar o concreto dos 
córregos não seria uma opção viável, porque os rios já estariam mortos.

Yuri Mesquita
É contra as obras de canalização, pois não resolvem o problema da degradação dos 
cursos d’água, apenas camufl am a poluição dos rios, além de provocarem problemas 
ambientais, como o aumento da temperatura e a diminuição da umidade.

Rogério Palhares
Apoia a renaturalização dos cursos d’água e a implantação de espaços 
de lazer, pois, quando vier a cheia, a água será acomodada pela área 
permeável e vazia ao lado.

1. a) O público leitor é o cidadão belo-
horizontino e as pessoas que vivem na 
cidade de Belo Horizonte de maneira geral, 
pois foi publicada em um jornal local.
1. b) As demandas relacionadas ao 
tratamento dado às águas urbanas, o que 
inclui o saneamento e as inundações de 
algumas áreas da cidade, bem como a 
necessidade de mais áreas verdes. Um texto 
como esse pode interessar o público leitor 
por tratar de problemas vivenciados pelas 
pessoas que vivem em determinadas áreas 
de Belo Horizonte.

Respostas e comentários nas Orientações 
para o professor.

O fato de 25% dos rios e córregos de Belo Horizonte serem revestidos de concreto 
pode despertar a curiosidade do leitor pela reportagem.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

5. a) Ricardo Aroeira, coordenador 
executivo do programa de drenagem urbana 
(Drenurbs); Apolo Heringer, ambientalista; 
Yuri Mesquita, historiador e diretor do 
Arquivo Público de Belo Horizonte; 
Rogério Palhares, urbanista e professor de 
Arquitetura e Urbanismo da UFMG.
5. b) Os diferentes depoimentos ampliam 
a discussão apresentando diferentes 
pontos de vista. Além disso, por serem de 
especialistas em suas áreas e responsáveis 
por repartições públicas, portanto, 
autoridades no assunto, seus depoimentos 
conferem credibilidade ao texto.
5. c) O diretor do Drenurbs traz o ponto 
de vista do governo sobre a questão 
hídrica. O diretor do arquivo público 
resgata o histórico da questão hídrica. O 
ambientalista e o professor defendem a 
renaturalização dos córregos para resolver 
os problemas da questão hídrica.

#paralembrar

As reportagens podem 
utilizar uma linguagem 
mais informal e abrir 
espaço à subjetividade do 
jornalista. Citações podem 
ser inseridas no texto para 
dar expressão a diferen-
tes posições dos sujeitos 
envolvidos no artigo.

Estratégias didáticas e comentários nas Orientações para o professor.
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 6. Em seu depoimento, Yuri Mesquita resgata a origem do pro-
cesso de canalização dos rios e se refere a uma propaganda 
de 1973, reproduzida a seguir.

» Propaganda da Sudecap sobre a canalização do Acaba Mundo 
na Avenida Uruguai, publicada no Diário de Minas, domingo e 
segunda-feira, 1-2 jul. 1973.

a ) No título da propaganda, são empregados recursos de linguagem para convencer o 
leitor de que a canalização do córrego, localizado no bairro do Sion, seria benéfica para 
a população. Explique de que maneira isso ocorre. 

b) A propaganda tem o objetivo de convencer o leitor sobre uma ideia e, para isso, utiliza 
uma linguagem mais informal, de impacto, para aproximar-se do público. De que 
maneira a informação presente no título poderia ser reescrita se fosse, por exemplo, 
o subtítulo de uma notícia, que usa uma linguagem mais objetiva e tem a intenção de 
informar o leitor sobre um fato?

c) A propaganda utiliza também recursos gráfico-visuais para produzir sentidos. Em 
sua opinião, qual poderia ser a intencionalidade da quebra da primeira frase do título 
em duas linhas e da escolha da foto de uma criança andando de bicicleta na avenida 
recém-construída?
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6. a) Ao afi rmar que o Acaba 
Mundo – nome que pode ter 
uma conotação negativa de 
“fi m do mundo” – já era, o 
anúncio tem a intenção de 
persuadir o público de que 
algo possivelmente ruim fi cou 
para trás. A ênfase no fato de 
que ele virou Avenida Uruguai 
pode sugerir uma ideia de 
progresso ligada à urbanização, 
procurando, dessa forma, 
convencer o leitor de que se trata 
de uma mudança positiva.
6. b) Sugestão de resposta: 
“O córrego Acaba Mundo, 
no bairro do Sion, deixou de 
existir; ele foi coberto e tornou-
se Avenida Uruguai.”
6. c) Resposta e comentário nas 
Orientações para o professor.

#ficaadica

A artista visual mineira 
Isabela Prado propôs uma série 
de intervenções urbanas sobre a 
relação de Belo Horizonte com o 
indivíduo e com o meio ambiente, 
resgatando, por meio de diver-
sas plataformas, as memórias 
da cidade que foram apagadas 
pelo encobrimento de seus rios. 
Uma das intervenções ocorre 
por meio da instalação de placas 
com o nome dos córregos, rios ou 
ribeirões canalizados. 
ENTRE rios e ruas: visibilidade, 
poesia e memória. BDMG' 
Cultural,  15 maio 2020. Disponível 
em: https://bdmgcultural.mg.gov.
br/2020/05/entre-ruas-e-rios/. 
Acesso em: 25 ago. de 2020.

» Homem instala placa que resgata 
a memória do Córrego do Leitão, 
em Belo Horizonte (MG), como 
parte do projeto Entre Ruas e Rios 
idealizado por Isabela Prado. Foto 
de 2020.
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 7. Outro recurso argumentativo empregado no texto são os infográficos, que, no caso da reportagem 
que você leu, articulam mapas e informações.
a) Qual é a função deles para o direcionamento argumentativo do texto?
b) Considere o modo corriqueiro de leitura de uma pessoa ao ler um jornal ou uma revista. Como os 

infográficos e outros recursos, como fotografias, podem contribuir para um rápido acesso ao con-
teúdo da reportagem?

c) Explique como os infográficos podem auxiliar um leitor que desconhece a capital mineira a com-
preender melhor o que diz a reportagem.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

BELO HORIZONTE. Principais 
pontos de alagamento em Belo 

Horizonte. Belo Horizonte,  
jan. 2020. Disponível em: https://

prefeitura.pbh.gov.br/noticias/
prefeitura-de-belo-horizonte-
mapeia-principais-pontos-de-

alagamento-da-cidade. Acesso 
em: 15 jan. 2020.

8. a) Podemos concluir que as mudanças não foram 
implementadas e que os problemas persistem.
8. b) O Ribeirão Arrudas, que já era canalizado, tinha 
sido recentemente coberto.
8. c) Na fotografia da calha do Ribeirão Arrudas, a 
legenda começa com o termo polêmico, referindo-
se à cobertura desse ribeirão. Um dos intertítulos 
da reportagem é “Cobertura não evita inundação”, 
que traz o depoimento do professor de Arquitetura e 
Urbanismo da UFMG, Rogério Palhares, reforçando o 
equívoco dessa ação, alertando para o fato de que, 
ao cobrir um curso d’água canalizado, “o canal vira 
uma tubulação com vazão limitada. Se tivermos uma 
enchente avassaladora no Arrudas, a diferença é que 
agora a via será destruída”.
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 8. Observe o mapa ao lado, pro-
duzido pela prefeitura de Belo 
Horizonte em 2020, na ocasião 
em que uma série de enchentes 
provocou profundos danos na 
capital mineira.
a) Com base no nome dos 

locais que foram alagados e 
das regiões afetadas, o que 
podemos concluir com relação 
às mudanças propostas pela 
reportagem de 2015?

b) Uma das áreas mais afetadas 
nas enchentes de 2020 foi a 
região da Bacia do Arrudas. Que 
solução tomada para evitar 
enchentes no Ribeirão Arrudas 
é referida na reportagem?

c) Como a estratégia de apresen-
tar variados pontos de vista 
na reportagem permite iden-
tificar, já em 2015, que essa 
solução não seria eficiente?

109Sequência 3 • Desafios urbanos: vamos encarar?
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 9. Assim como outros gêneros da esfera jornalística e midiática, a reportagem pode contar 
com sequências de diferentes tipologias: narrativas, expositivas, descritivas e disser-
tativas. Por esse motivo, alguns teóricos consideram a reportagem um gênero híbrido. 
Na reportagem que você leu, identifique e copie em seu caderno um trecho:
a) descritivo. b) dissertativo. c) narrativo.

 10. Apesar de se tratar de um gênero híbrido, as reportagens, em geral, seguem uma 
estrutura preestabelecida, que é próxima à estrutura da notícia.
a) O quadro a seguir retoma alguns elementos básicos da reportagem. Reproduza-o em 

seu caderno e complete a coluna da direita explicando a função de cada um desses 
elementos. 

Elementos estruturais 
da reportagem

Função que exerce no texto

Título Anuncia de forma objetiva e clara o fato a ser abordado, com verbos geralmente no 
presente.

Subtítulo Busca ampliar a explicação do assunto a ser abordado; não é obrigatório.

Lide ou lead
Normalmente, ocupa o primeiro parágrafo e apresenta as informações básicas do assunto 
abordado. Normalmente responde a algumas perguntas, como: Quem? Quando? Onde? O 
quê? Como? Por quê?.

Corpo Desenvolve o assunto anunciado no título, no subtítulo e no lide, utilizando diversos 
recursos.

Síntese, conclusão Retoma o que foi apresentado e propõe uma perspectiva de observação ao fato ou 
conclusão; geralmente ocupa o último parágrafo.

b) Agora identifique esses elementos na reportagem que você leu.

A notícia e a reportagem apresentam algumas diferenças: enquanto a notícia é publicada em 
um momento próximo em que um fato ocorreu – em geral no mesmo dia ou no dia seguinte –, a 
reportagem pode demorar um pouco mais para ser publicada. Algumas podem perdurar desper-
tando o interesse do leitor; por exemplo, reportagens sobre praias do Nordeste brasileiro. Outras 
fazem sentido em determinado período; por exemplo, reportagens sobre os Jogos Olímpicos geral-
mente são publicadas em momento próximo a esse evento esportivo.

A notícia pode ser resumida pelo lide; a reportagem desenvolve, amplia e tece novos olhares 
sobre os fatos apresentados no lide.

A notícia está centrada no fato; a reportagem amplia o fato, pode investigar causa e conse-
quência, buscar diferentes interpretações, investigar o impacto dos fatos.

 11. Observe o título, o subtítulo e os intertítulos da reportagem que você leu e responda 
aos itens a seguir.
a) Que relação você observa entre o título e o subtítulo?
b) Qual é a função dos intertítulos na reportagem?
c) Os intertítulos permitem ao leitor supor qual é a posição da jornalista sobre a canali-

zação e a cobertura dos cursos d’água. O que ela defende? Justifique.
d) Além dos intertítulos, a reportagem conta também com algumas palavras e expres-

sões em destaque abaixo do tópico "Bulevar". O que esses destaques indicam?

Respostas e comentários nas 
Orientações para o professor. 

11. a) O subtítulo 
complementa e amplia a 
informação apresentada 
no título, evitando a 
repetição de termos (Belo 
Horizonte/capital de Minas 
Gerais; córregos urbanos/
rios que cortam a capital), 
especi� cando os “25% dos 
córregos urbanos” (165 km 
de 654 km), explicando o 
“escondem” (“revestidos de 
concreto”).
11. b) Os intertítulos 
têm a função de dar um 
respiro ao leitor e orientar 
a leitura, anunciando o 
que será desenvolvido na 
reportagem. Essa sinalização 
é importante, considerando-
se que o jornal é um veículo 
de leitura rápida.
11. c) Há evidências de que 
a jornalista é contrária à 
canalização e à cobertura dos 
cursos d’água: as aspas em 
embelezador, no intertítulo 
“O asfalto ‘embelezador’”, 
soam irônicas; o intertítulo 
que anuncia a conferência 
é positivo (“Proposta de 
conferência é criar parques 
para preservar os rios”); o 
último intertítulo alude à 
inutilidade das coberturas 
de asfalto para evitar 
inundações.
11. d) Os destaques indicam 
os temas de algumas 
informações pontuais sobre 
a criação do Bulevar, mas 
que não são grandes o 
su� cientes para compor um 
intertítulo.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 
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 12. O jornalista tem um compromisso com a investigação de fatos e acontecimentos. Por 
isso, além de produzir um texto informativo, apresenta – por meio de dados estatísticos, 
depoimentos, entrevistas, imagens, gráficos, infográficos – interpretações e pontos de 
vista sobre aquilo que investiga. Embora exista uma lógica argumentativa que permeia 
toda a reportagem, espera-se que tanto sua linguagem quanto sua estrutura sejam 
pautadas por neutralidade e objetividade. A reportagem que você leu cumpre esses 
requisitos do texto jornalístico? Explique.

 13. A canalização dos córregos e rios não é exclusiva de Belo Horizonte: rios de outras 
metrópoles brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, também foram canalizados, 
deixando essas cidades impermeáveis. Para compreender como é uma aparência pos-
sível de um rio canalizado, veja, uma fotografia do Ribeirão Arrudas (ao centro), em 
Belo Horizonte, em período próximo ao da publicação da reportagem que você leu.
Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

 » Vista aérea da Avenida Amazonas sobre a Avenida Tereza Cristina e, ao centro, o Ribeirão Arrudas 
canalizado, em Belo Horizonte (MG). Foto de 2014.

a) Reúna-se com alguns colegas e faça uma pesquisa em livros, na internet, com parentes 
ou moradores mais velhos da cidade para saber se há algum rio, córrego ou ribeirão que 
foi canalizado em seu bairro ou em sua cidade. O grupo deve pesquisar sobre as conse-
quências dessa canalização. Caso morem em uma região que não tenha rio canalizado, 
formule hipóteses sobre o que poderia ocorrer caso algum rio próximo fosse canalizado. 

b) Compartilhe o resultado da pesquisa com o restante da turma e escute, com atenção, 
as apresentações dos colegas. Depois, juntos, realizem a reflexão: uma reportagem, 
por ir além da mera informação, pode aprofundar reflexões sobre um tema? Pode esti-
mular ações práticas dos leitores? Que medidas poderiam ser tomadas, por exemplo, 
a partir da leitura de reportagens sobre rios, córregos e ribeirões canalizados?

RUBENS CHAVES/PULSAR IMAGENS

12. Espera-se que os estudantes reconheçam que não. A jornalista, de fato, ouve diferentes pontos de vista, ampara-se em dados de vários tipos, apresenta 
infográficos, mas, no conjunto, sugere que a canalização e a cobertura dos cursos d’água é um erro e não resolve problemas da cidade, como o de 
saneamento e o das enchentes. Isso fica claro não só porque a maioria dos especialistas citados defende essa ideia, mas também  pelas ironias sugeridas 

por algumas aspas e 
pelos intertítulos.
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A cidade do futuro
Os textos jornalísticos não tratam apenas dos problemas que acometem 

as cidades e os municípios. Muitos também destacam as qualidades locais, os 
avanços das sociedades e as perspectivas de futuro. A seguir, você vai ler uma 
notícia que apresenta uma possibilidade de cidade do futuro em uma perspec-
tiva sustentável idealizada pelo arquiteto italiano Boeri. Esse projeto de cidade, 
chamada de ecointeligente, privilegia áreas verdes e permite apenas o acesso com 
carros elétricos e barcos.

Inspirada na civilização maia, Cancún terá
1a cidade ecointeligente do mundo

Fernanda Massarotto
30 de outubro de 2019

Os números impressionam: 577 hectares dos quais 400 destinados a parques; 
7,5 milhões de plantas de 400 diferentes espécies; 260 mil árvores, cerca de 2,3 por 
habitante. Esta é a primeira cidade ecointeligente e estará pronta em 2026 a 100 qui-
lômetros de Cancún, no México. A arrojada iniciativa é do grupo imobiliário Karim’s, 
que engajou o arquiteto Stefano Boeri, pai do premiado Bosco Verticale, um edifí cio 
residencial sustentável em Milão, na Itália, que fi cou famoso mundo afora.

A futura Smart Forest City é inspirada nas enigmáticas cidades-fl oresta das civi-
lizações maia e será a primeira autossufi ciente e sustentável do planeta. Uma mini 
Vale do Silício latino-americana. “A proposta é criar um polo dedicado à inovação que 
irá abrigar instituições acadêmicas, centros de pesquisa e empresas preocupadas com 
os temas ligados à sustentabilidade”, explica o arquiteto Stefano Boeri. As obras já 
começaram e acontecem em colaboração com o escritório alemão Transsolar Lima 
Engineering, responsável por implementar sistemas de efi ciência energética.

explorar
#para
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Como funcionará a cidade inteligente
Inteligente, futurística e ecológica, a cidade green foi pensada para acolher seus resi-

dentes de maneira planejada. O acesso ao centro só será consentido por meio de carros 
elétricos, barcos e lanchas. Trens e veículos a combustão poderão chegar somente até 
a entrada da metrópole. Painéis solares serão instalados ao redor de todo o perímetro 
da cidade/floresta horizontal. Uma torre de dessalinização irá fornecer água tratada 
vinda do mar por meio de um sistema de canais usados para circulação e irrigação no 
cinturão externo de plantações agrícolas.

Os 120 mil moradores poderão usufruir das mais avançadas tecnologias. E tudo será 
sustentável e “smart”. Todo o lixo produzido será recuperado e reciclado e cada habi-
tante terá a sua disposição 40 metros de superfície verde. O projeto urbanístico foi 
concebido de acordo com princípios de infraestrutura energética, mobilidade e inte-
gração de espaços verdes, que estarão por toda parte, inclusive nos tetos das casas, nos 
muros e até nas ruas. Até mesmo a distribuição de edifícios e lojas de comércio seguirá 
um planejamento igualitário.

“Haverá diferentes tipologias habitacionais para todo tipo de morador: estudantes, pes-
quisadores e professores”, comenta o arquiteto italiano, que optou por não criar um centro 
tradicional, mas várias praças que servirão como pontos de integração entre os bairros.
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A tecnologia é uma ferramenta fundamental no estilo de vida sustentável e na admi-
nistração da cidade inteligente. Sensores instalados internamente nos edifí cios e casas 
irão coletar dados e fornecer informações relevantes armazenados em um database. 
“Tais dados serão usados para melhorar e incrementar o abastecimento e economia 
de energia. Por exemplo, o morador poderá saber previamente os melhores horários 
para usar seus eletrodomésticos e assim reduzir o uso energético. Isso signifi ca pagar 
menos pelo fornecimento”, observa Stefano Boeri, que revela a criação de um parque 
ornitológico para receber os turistas que passam por Cancún.

MASSAROTTO, F. Inspirada na civilização maia, Cancún terá 1a cidade ecointeligente do mundo. Gazeta do Povo, 30 out. 
2019. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/haus/arquitetura/stefano-boeri-fara-primeira-cidade-eco-

inteligente-do-mundo-cancun/. Acesso em: 30 jan. 2020.

 1. Todo o texto se refere a um fato passado, apesar de a notícia tratar de uma cidade do futuro. 
A que fato se refere o texto da notícia da cidade do futuro?

 2. O lide de uma notícia apresenta as informações essenciais do fato a ser informado. 
a) Copie o quadro a seguir no caderno e preencha-o com as informações que respondem 

às questões propostas.

Quem? O grupo imobiliário Karim’s.

O quê? Tomou uma arrojada iniciativa e contratou o arquiteto Stefano Boeri.

Por quê? Para criar a primeira cidade ecointeligente.

Como? A cidade terá 577 hectares, dos quais 400 serão destinados a parques; 7,5 milhões de plantas 
de 400 diferentes espécies; 260 mil árvores, cerca de 2,3 por habitante.

Quando? O projeto é de 2019, a ser concluído em 2026.

Onde? A 100 km de Cancún, no México.

b) Embora se espere neutralidade no texto de uma notícia, já no lide a jornalista apre-
senta uma visão pessoal. Transcreva, no caderno, as expressões que indicam essa 
pessoalidade. Em seguida, justifique: por que essas expressões podem apontar para 
um posicionamento do jornalista em relação ao que é noticiado?

c) Qual pode ser o intuito de citar outro projeto do arquiteto já no lide?

1. O texto da notícia 
se refere à criação e 
descrição do projeto 
e ao começo da 
construção da cidade.
2. b) As expressões 
são Os números 
impressionam e A 
arrojada iniciativa. 
Essas expressões 
podem indicar um 
posicionamento 
do jornalista por 
representarem um 
juízo de valor, já que 
as projeções são 
classifi cadas como 
impressionante e 
arrojadas, o que 
podem ser percepções 
subjetivas sobre o 
projeto.
2. c) Possivelmente, 
o intuito é indicar ao 
leitor a importância e a 
inovação do profi ssional 
logo no início do texto 
da notícia.
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 3. Embora a notícia detalhe como será essa cidade do futuro, a produção de sentidos ganha 
reforço nas imagens.
a) Como a primeira imagem pode reforçar os números citados no lide da notícia?
b) Como a questão da mobilidade urbana será tratada na cidade do futuro, de acordo 

com o que é dito no texto e visto nas imagens?
c) Nas imagens, que elementos da cidade do futuro indicam a preocupação com ques-

tões ecológicas?
d) Observe a imagem abaixo, que também faz parte da notícia que você leu. 

Nela, há a presença de um objeto relacionado à coleta de informações que não foi 
mencionado no texto escrito, mas pode gerar um questionamento quanto à forma de 
viver em uma cidade do futuro. Que objeto é esse? Qual questionamento sua presença 
em todas as partes da cidade pode gerar?

A locomoção vai ser feita por veículos não poluentes, 
como lancha e carro elétrico, presentes nas imagens.

A grande quantidade de áreas verdes, rios e lagos e a presença de painéis de luz solar.

3. a) A cidade do futuro, diferentemente das demais cidades de mesmo porte do presente, está rodeada e permeada de natureza. Há mais área verde do que área construída.
3. d) O objeto é o drone, que aparece nas imagens sobrevoando toda a cidade. Sua presença massiva leva ao questionamento da privacidade dos cidadãos, em uma 
sociedade aparentemente marcada pela constante vigilância.

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
/S

TE
FA

NO
 B

OE
RI

 A
RC

HI
TE

TT
I/T

HE
 B

IG
 P

IC
TU

RE

4. Espera-se que os 
estudantes levem em conta 
que se trata de uma cidade 
restrita a estudantes, 
pesquisadores e 
professores, possivelmente 
de um nível social elevado, 
e que o planejamento da 
cidade não parte da ideia 
de desigualdade social, 
aspecto muito marcante da 
sociedade brasileira.

5. c) Professor, destacar para os estudantes que muitas das previsões se consolidaram, relacionadas à comunicação principalmente, mas outras ainda são 
somente previsões. É importante que percebam que, embora existam tecnologias, elas não são, de fato, acessíveis a todos, dada a desigualdade social. É 
possível encontrar vários exemplos de imagens de cidades do futuro no endereço eletrônico: https://www.msn.com/pt-br/noticias/curiosidades/as-cidades-
mais-impressionantes-dos-fi lmes-de-fi ccao-cientifi ca/ss-AAtyO35#image=21 (acesso em: 20 maio 2020).

 4. Considerando a descrição dessa cidade do futuro, você acha que ela poderia ser um modelo para a 
sociedade brasileira? Por quê?

 5. Agora é a sua vez de pesquisar imagens de cidades do futuro que já foram idealizadas em filmes, 
séries e livros de ficção. Com a valorização da Ciência e as transformações tecnológicas, muitos 
artistas pensaram em como seriam as cidades e o cotidiano vindouros. Selecione uma imagem, um 
frame ou um trecho de uma obra que represente essa cidade do futuro e leve para a sala para com-
partilhar com seus colegas. Com base nesses trechos e imagens, responda oralmente às atividades.
a) Que ideia se tinha sobre como seria o futuro?
b) Como a tecnologia e o desenvolvimento científico possibilitariam o surgimento dessas cidades?
c) Caso a existência dessa cidade do futuro tenha sido projetada em um ano que já passou, as carac-

terísticas apresentadas se concretizaram de alguma forma? Por quê?

As imagens que acompanham uma notícia assumem as funções de confirmar, interpretar, 
documentar, ilustrar, descrever, registrar, representar e contextualizar os fatos noticiados. 
Elas podem orientar a leitura, destacando dados importantes do que está sendo noticiado.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 
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O tempo e o aspecto dos verbos
Foi reproduzido a seguir um trecho da reportagem que você leu no começo desta 

Sequência. Releia-o e observe as palavras e expressões em destaque. Depois, faça 
as atividades.

A ideia de canalizar os rios surgiu, segundo 
especialistas, com a especulação das emprei-
teiras para construir imóveis e pistas. Como o 
esgoto era todo jogado nos córregos urbanos 
e ocorriam enchentes, o problema era tapado 
com concreto. De acordo com o diretor de pro-
jetos da Sudecap, Ricardo Aroeira, essa era 
uma visão equivocada, de que diminuiria os 
riscos de inundações.

“Quando se canalizava um rio, o pro-
blema passava para outros rios, e iam 
canalizando a cidade inteira. Hoje, não pode 
chover que inunda”, afi rmou o ambientalista 
Apolo Heringer. Prova disso é que há anos a 
Sudecap vem fazendo obras de prevenção, 
principalmente em córregos canalizados, 
como implantação de bacias e barragens para 
reter a água da chuva.

“A solução do passado afastava o pro-
blema para as áreas baixas. Mas o canal vira 
uma tubulação com vazão limitada. Se tiver-
mos uma enchente avassaladora no Arrudas, 
a diferença é que agora a via será destruída. 
Construir bacias de detenção sem controlar 
a impermeabilização do solo é apenas um 
paliativo”, disse o professor de Arquitetura 
e Urbanismo da UFMG Rogério Palhares.

As obras de combate a inundações na 
calha do Arrudas, previstas para começar 
neste ano e terminar em 2017, incluem um 
reservatório de controle de cheias, no bairro 
das Indústrias, e uma bacia de detenção, no 
Calafate, na região Oeste.

 2 Todas as formas 
verbais destacadas se 
referem ao passado, 
mas de maneiras 
diferentes. Copie no 
caderno as que:
a) apresentam uma 
ação que certamente 
já foi concluída.
b) apresentam 
uma ação que tinha 
certa frequência ou 
duração.

 3 Entre as formas 
verbais destacadas 
no texto, qual é, em 
sua opinião, a que 
mais transmite a 
ideia de uma ação 
que ocorria com 
frequência? Explique.

 1 Algumas formas 
verbais destacadas
no texto da reporta-
gem são importantes 
marcadores da se-
quência de ações 
apresentadas. Elas 
estão flexionadas no 
passado. Explique 
por que há grande 
presença de formas 
verbais nesse tempo.

 4 Releia: “Se tiver-
mos uma enchente 
avassaladora no 
Arrudas, [...] a via 
será destruída”.
a) Em que tempo 
está a forma verbal 
destacada?
b) Substitua tiver-
mos pelo verbo 
ocorrer e reescreva 
a frase iniciando-a 
com a palavra se, 
mas dando a ideia de 
tempo passado.
c) A forma verbal que 
você usou na substi-
tuição expressa uma 
ação do passado que 
certamente ocorreu? 
Explique.

“A cobertura dos rios também reduziu a relação que a cidade tinha com as águas urba-
nas. Daqui a uns anos, ninguém lembrará que no Bulevar passa um rio”, disse Palhares.

SUAREZ, J. Avenidas de Belo Horizonte escondem 25% dos córregos urbanos. O Tempo, Belo Horizonte, 
29 jan. 2020. Disponível em: https://www.otempo.com.br/cidades/avenidas-de-belo-horizonte-escondem-25-

dos-corregos-urbanos-1.2290483. Acesso em: 30 jan. 2020.

1. Como notícias e reportagens 
frequentemente se referem a ações 
já ocorridas, há a predominância de 
verbos fl exionados no passado.

2. a) Surgiu, disse e reduziu.
2. b) Ocorriam, canalizava, 
passava, iam canalizando e 
afastava.

4. a) Está fl exionada no futuro (futuro do subjuntivo).
4. b) Se ocorresse/tivesse ocorrido uma enchente avassaladora no Arrudas, [...] 
a via seria/teria sido inundada.
4. c) Espera-se que os estudantes respondam que a forma verbal ocorresse/
tivesse ocorrido (pretérito imperfeito do subjuntivo) não indica uma ação que 
realmente ocorreu, mas sim uma ação que podia ou não ter ocorrido.

3. Espera-se que os estudantes apontem a locução verbal iam canalizando. O verbo ir, 
seguido de uma forma verbal no gerúndio, expressa uma ação progressiva. O gerúndio, 
nesse caso, exprime uma ideia de progressão indefi nida.

Estratégias didáticas e comentários nas Orientações para o professor.
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Os verbos variam em tempo para situar aquilo que se diz em relação ao momento da 
enunciação e situar o leitor ou ouvinte quanto às relações que o texto estabelece entre 
passado, presente e futuro. O aspecto verbal é diferente do tempo, mas intimamente 
relacionado a ele, marcando uma perspectiva que se tem do processo verbal: se a ação 
ou o estado estão concluídos ou não; sua duração ou momentaneidade; se a ação de 
fato ocorreu, se podia ou não ter ocorrido.

Compare uma frase extraída da reportagem que você leu com a adaptação feita nela, 
mudando-se a forma verbal.

 � “Uma vez revestido de concreto, o rio deixou de ser um curso d’água para ser um canal”.

 �Uma vez revestido de concreto, o rio deixava exprime noção de processo: o rio aos poucos 
deixou de ser curso d'água para ser um canal. A duração dá ênfase ao processo que trans-
forma uma coisa em outra.

As formas verbais das duas frases pertencem ao tempo passado e marcam uma ação já 
ocorrida. O aspecto dessas formas verbais, no entanto, é diferenciado.

No primeiro caso, no trecho extraído da reportagem, deixou indica uma ação já concluída 
e que não se repete mais.

No segundo caso, deixava exprime noção de processo: o rio, aos poucos, deixou de ser curso 
d'água para ser um canal. A duração dá ênfase ao processo que transforma uma coisa em outra.

O aspecto verbal ocorre com base em oposições de sentido, que podem ser relacionadas: 
concluso/não concluso, pontualidade/duração, ação ocorrida/ação em processo.

Se o processo verbal exprime algo concluído, o aspecto é perfectivo (pretérito perfeito); se 
exprimir algo não acabado, o aspecto é imperfectivo (pretérito imperfeito). No modo subjuntivo, 
o passado pode também exprimir algo que poderia ter ocorrido e não ocorreu. Nesse caso o 
aspecto também é imperfectivo.

Observe, a seguir, outros exemplos adaptados comparados com uma frase extraída da 
reportagem.

 � A solução do passado afastou o problema para as áreas baixas. (aspecto perfectivo) – 
nesse caso o enunciado exprime uma ação que foi concluída: o problema passou a existir 
em áreas baixas.
 � A solução do passado afastara/tinha afastado o problema para as áreas baixas. (aspecto 
perfectivo) – aqui o enunciado se refere a um passado anterior; pode ser que depois dessa 
referência a situação tenha mudado; por exemplo, a solução tinha afastado o problema 
para outras áreas mas em seguida a calha do rio foi alargada ou o rio voltou a correr em 
seu leito normal e o problema foi sanado.
 � “A solução do passado afastava o problema para as áreas baixas”. (aspecto imperfectivo) – 
aqui o imperfeito destaca a duração de uma solução.

Dessa forma, pode-se concluir que:

Ação concluída

Ação não concluída

Aspecto perfectivo

Aspecto imperfectivo

Pretérito perfeito do indicativo e pre-
térito mais-que-perfeito do indicativo

Pretérito imperfeito do indicativo
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Compare, nos exemplos a seguir, a expressão da ideia de duração, ou seja, a 
forma verbal que indica algo que se prolonga no tempo, e a de pontualidade, isto 
é, a expressão de  algo que é pontual, que ocorre e acaba. 

Compare como isso ocorre nos exemplos a seguir. O primeiro é um trecho da 
reportagem lida, e os outros dois são frases adaptadas.

 � “Quando se canalizava um rio, o problema passava para outros rios”. [...] 
(aspecto imperfectivo)

 �Quando se canalizou o rio, o problema passou para os outros rios. (aspecto 
perfectivo)

 � A prefeitura canalizara/tinha canalizado o rio e o problema passou para os 
outros rios. (aspecto perfectivo)

No primeiro exemplo, as formas verbais canalizava e passava exprimem a ideia 
de algo que aconteceu por um período prolongado. O período sugere que se cana-
lizou mais de um rio. Assim, o aspecto dessas formas verbais é imperfectivo. 

Nas frases adaptadas, as formas verbais exprimem a ideia de pontualidade e 
o aspecto delas é perfectivo. No primeiro caso, a forma verbal exprime um evento 
que está no passado do enunciado. No segundo, sugere um evento anterior a outro 
já referido no passado do enunciado.

Observe, no esquema a seguir, como essas informações podem ser organizadas. 

Ação pontual

Ação duradoura, pro-
cessual ou repetitiva

Aspecto perfectivo

Aspecto imperfectivo

Pretérito perfeito do indicativo e pre-
térito mais-que-perfeito do indicativo

Pretérito imperfeito do indicativo

O aspecto exprime ainda uma ação que podia ou não ter ocorrido. Observe a 
frase adaptada no exemplo a seguir.

 � Se a prefeitura canalizasse o rio, o problema passaria para os outros rios.

 � Se a prefeitura tivesse canalizado o rio, o problema passaria para outros rios. 
(aspecto imperfectivo)

Perceba que, nesses exemplos, as formas verbais destacadas não exprimem 
uma ação que certamente aconteceu, mas algo que poderia ter acontecido. Nesses 
casos, as formas verbais assumem também um aspecto imperfectivo.

Veja o esquema que sintetiza essa informação. 

Possibilidade ou 
não de o fato ter 

ocorrido
Aspecto imperfectivo Pretérito imperfeito do subjuntivo

118

D3-LING-EM-3087-V1-S3-102-154-LA-G21-AV.indd   118D3-LING-EM-3087-V1-S3-102-154-LA-G21-AV.indd   118 17/09/20   18:0917/09/20   18:09



Leia, a seguir, um trecho de uma notícia sobre um engenheiro 
que desenvolveu uma empresa para auxiliar a população no caso 
de enchentes.

Jovem engenheiro cria negócio para 
ajudar pessoas no Jardim Pantanal
Matheus Cardoso, de 23 anos, é um empreendedor que se dedica a 
reformar casas populares na zona leste de São Paulo

As ruas alagadas do Jardim Pantanal, bairro às margens do Tietê, mar-
caram a vida de Matheus Cardoso. O jovem cresceu convivendo com as 
difi culdades de uma comunidade que surgiu em área de transbordo do 
rio. Estudou engenharia e transformou a vontade de ajudar seus vizinhos 
em um negócio social ao criar a Moradigna. A empresa reforma casas de 
pessoas de baixa renda a um custo baixo.

“Minha história é muito parecida com a de outros brasileiros”, diz 
Cardoso. “Meus pais vieram da Bahia para São Paulo no fi m dos anos 
1980 em busca de uma vida melhor e foram parar em uma comunidade 
que estava se formando na época, o Jardim Pantanal, na zona leste de 
São Paulo. Como tantas outras que surgem na cidade, era uma área ina-
dequada e sem estrutura”.

As enchentes faziam parte do calendário do bairro. “Convivíamos por 
meses com a água nas ruas e dentro das casas. Meu pai ia trabalhar de 
chinelo, com a calça dobrada e uma garrafa de água nas mãos. Quando 
chegava em um lugar seco, lavava os pés e colocava o sapato. Na volta para 
casa a situação se repetia”. O bairro também sofria com condições precá-
rias de saneamento.

Cardoso conta que a família chegou a perder uma casa tentando cons-
truir andares sobre as lajes para fugir das enchentes. “Chegou a um ponto 
insustentável. Meus pais tiveram de demolir tudo e fomos morar em uma 
casa bem menor”.

O pai estudou até o segundo grau e trabalha com logística de obras, o 
que inspirou o fi lho, ainda menino, a trabalhar no ramo da construção 
civil. A mãe completou o ensino fundamental e após o divórcio passou a 
trabalhar como empregada doméstica para melhorar a renda da família.

Estudar era uma necessidade. “Meus pais sempre nos incentivaram 
a estudar. Era a janela de oportunidade, o caminho para sair do Jardim 
Pantanal. E isso valeu para mim e para os meus irmãos. Minha irmã mais 
velha é professora na rede pública e o caçula estuda engenharia aeroes-
pacial na Universidade Federal do ABC”.

[...]
DUNDER, K. Jovem engenheiro cria negócio para ajudar pessoas do Jardim Pantanal. R7, 23 mar. 

2018. Disponível em: https://noticias.r7.com/economia/jovem-engenheiro-cria-negocio-para-ajudar-
pessoas-do-jardim-pantanal-23032018. Acesso em: 30 jan. 2020.

Não escreva no livroAtividades

» Cardoso decidiu 
mudar a vida do 
Jardim Pantanal.

#ficaadica

A história da notícia 
que você leu é um exemplo 
de empreendedorismo 
social, um tipo de negócio 
que, além de gerar lucros, 
tem o objetivo de atender 
às necessidades de popu-
lações que vivem em 
situação de vulnerabili-
dade. Há muitas iniciativas 
como a de Matheus no 
Brasil e em todo o mundo. 
No clássico documentário 
Quem se importa (2013), 
dirigido por Mara Mourão, 
são apresentadas histó-
rias de empreendedores 
sociais em diversos países, 
como Brasil, Peru, Tanzânia 
e Estados Unidos.

Quem se importa . 
Direção: Mara Mourão. 
Produção de Mamo Filmes 
e Girafa Filmes. Alemanha/
Brasil: IMOVISION, 2013. 
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 1. A notícia que você leu apresenta a iniciativa de Matheus Cardoso, um jovem engenheiro 
que fundou uma empresa cujo objetivo é reformar casas de pessoas de baixa renda. Essa 
atividade é denominada de empreendedorismo social. Sobre esse assunto, responda 
às questões a seguir. 
a) Você já tinha ouvido falar em empreendedorismo social? Comente com os colegas o 

que sabe a respeito. 
b) Na notícia, Matheus afirma que um dos fatores que o motivou a criar a empresa foi a 

discrepância social na cidade de São Paulo. A região do Jardim Pantanal, onde o jovem 
vivia com a família, faz parte da várzea do Rio Tietê e sofre com frequentes transbor-
damentos, que causam enchentes e inundam as moradias. Observe, a seguir, uma 
fotografia aérea desse bairro.

Em sua opinião, qual é a importância de existir inciativas como a de Matheus em 
regiões como essa? O que a construção de casas em uma região tão próxima ao 
rio revela sobre as formas de ocupação da cidade? Que relação essa ocupação tem 
com desigualdade social?

c) Pense nos problemas de seu bairro, comunidade ou município: que realidades você 
gostaria de transformar? Que iniciativas ajudariam a melhorar a vivência das pessoas 
que moram nesse local? Converse com os colegas.

 2. Identifique os fatos do passado de Matheus Cardoso que justificam a fundação da 
Moradigna. Que importância tem essa retomada no conjunto da notícia?

 3. No primeiro parágrafo, ao se referir à Moradigna, a notícia diz: “A empresa reforma casas 
de pessoas de baixa renda a um custo baixo”.
a) Suponha que a empresa tenha sido fechada. Como deveria ser a afirmação de 

Matheus? Justifique sua resposta.
b) Suponha agora que Matheus tivesse afirmado: "A empresa reformou casas de pessoas 

de baixa renda". Que sentido tem essa afirmação com o emprego do perfectivo?
c) A frase original da notícia tem o verbo flexionado no tempo presente. As tratadas nos 

itens a e b têm os verbos flexionados no passado. Embora os tempos verbais sejam 
diferentes, uma das frases que você escreveu tem um sentido mais próximo da frase 
original. Qual é essa frase? Explique.

 » Vista aérea do Jardim Pantanal, às margens do Rio Tietê, na zona leste de São Paulo (SP). 
Foto de 2011.
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Resposta pessoal. Caso os estudantes não conheçam muito sobre o assunto, incentivá-los a 
pesquisar. 

1. b) Espera-se que os estudantes compreendam que iniciativas como a de Matheus em um bairro como o Jardim Pantanal, que sofre com a falta de infraestrutura, são importantes 
para melhorar a qualidade de vida da população, que tem suas casas danificadas pelas enchentes e poucos recursos financeiros para reformá-las. De modo mais amplo, os 
estudantes devem reconhecer que o empreendedorismo social é importante para transformar realidades de populações em vulnerabilidade social, já que são iniciativas que não 

3. c) A primeira frase, de aspecto imperfectivo. O pretérito imperfeito do indicativo (reformava) expressa uma ação que, no passado, repetia-se com certa frequência; 
o presente do indicativo (reforma), por sua vez, expressa uma ação habitual do tempo atual. Assim, as duas frases se aproximam por expressarem algo que se 
prolonga no tempo, ainda que uma esteja no passado e a outra, no presente.

visam apenas o lucro, mas  
também o bem-estar da  
população. A ocupação de áreas, 
como a da imagem, mostra um 
certo desordenamento na expansão 
da cidade, podendo revelar a 
ausência do poder público tanto 
na ordenação do espaço quanto 
na garantia de infraestrutura para 
a região. Essa área é ocupada, 
sobretudo, por aqueles que não têm 
alternativas mais adequadas de 
moradia nem perspectivas melhores 
condições de vida. Professor, sugerir 
a reflexão: como o estado poderia 
regulamentar a ocupação de áreas 
da cidade como essa? Os estudantes 
podem realizar um debate sobre 
essa questão considerando também 
as características do lugar onde 
vivem.
1. c) Respostas pessoais. Essa 
atividade tem o objetivo de 
aproximar o tema da realidade 
dos estudantes. Incentivá-los a 
identificar os problemas sociais ou 
ambientais do entorno e a pensar, 
hipoteticamente, em iniciativas que 
possam suprir as necessidades dos 
moradores. Se julgar conveniente, 
sugerir que pesquisem histórias 
de empreendedores sociais 
no município, no estado ou 
na região em que a escola se 
encontra, a fim de que comecem 
a criar um repertório sobre o 
tema e a compreender como o 
empreendedorismo social pode ser 
aplicado no contexto deles.
2. Matheus Cardoso foi criado 
em uma família de baixa renda e 
passou por várias adversidades, 
incluindo as frequentes enchentes 
no bairro onde cresceu, o Jardim 
Pantanal. A Moradigna tem como 
objetivo auxiliar pessoas nas 
mesmas condições em que ele 
viveu a melhorar suas vidas no que 
diz respeito à conquista de uma 
moradia digna. Contar a história 
de Matheus reforça a relevância da 
reportagem.
3. a) A empresa reformava casas de 
pessoas de baixa renda a um custo 
baixo. A forma verbal no imperfeito 
expressa ações repetidas: a 
empresa fez isso várias vezes, 
com várias casas.
3. b) A afirmação acentua que 
foram ações pontuais, que 
ficaram definitivamente no 
passado. Professor, conversar  
com os estudantes sobre a 
nuance de sentido.  
A forma verbal nessa afirmação 
acentuaria ainda mais o passado 
das atividades da empresa.
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 4. A notícia recorre ao discurso direto para dar voz ao depoimento de Cardoso.
a) Em dois desses depoimentos reproduzidos, todos as formas verbais se enquadram 

no aspecto imperfectivo. Indique quais são esses depoimentos.
b) Explique que sentido produz a escolha desse aspecto.
c) A escolha desse aspecto contribui para a apresentação da crítica às condições precá-

rias do bairro onde morava Cardoso. Explique por quê.

 5. Considere a forma verbal destacada na seguinte frase: “Cardoso conta que a família 
chegou a perder uma casa tentando construir andares sobre as lajes para fugir das 
enchentes”.
a) A forma verbal destacada exprime que aspecto verbal?
b) Caso Matheus tivesse afirmado: "... a família perdia casas...", que sentido seria produzido?
c) Uma forma nominal do verbo presente no texto passa a ideia de ação não concluída. 

Identifique-a e explique como se produz essa ação inconclusa.

4. a) “Convivíamos por 
meses com a água nas 
ruas e dentro das casas. 
Meu pai ia trabalhar 
de chinelo, com a calça 
dobrada e uma garrafa de 
água nas mãos. Quando 
chegava em um lugar seco, 
lavava os pés e colocava o 
sapato. Na volta para casa 
a situação se repetia.” 
(terceiro parágrafo)
4. b) A escolha do 
pretérito imperfeito 
do indicativo (aspecto 
imperfectivo) indica ações 
duradouras e repetitivas.
4. c) Ao mencionar 
que enchentes e suas 
consequências eram ações 
repetitivas, sinaliza-se que 
o poder público nada fazia 
para alterar essa situação.
5. a) A forma verbal 
chegou está fl exionada 
no pretérito perfeito, 
ou seja, o aspecto é o 
perfectivo.
5. b) Flexionado no 
imperfectivo, estaria 
afi rmando que a família 
sempre perdia casas em 
enchentes, como algo que 
se repetia.
5. c) A forma nominal é 
o gerúndio tentando e 
passa a ideia de que a 
ação de construção não 
chegou a ser concluída.

#saibamais

Você conheceu o caso de um jovem empreendedor social brasileiro e refletiu sobre 
esse modelo de negócio. Para ampliar suas reflexões sobre o tema, leia o trecho de 
texto a seguir, que diferencia o empreendedorismo comum do empreendedorismo 
social e comenta o papel do lucro em ambos os casos.

O que é empreendedorismo social?
A relação com o lucro é um dos aspectos que diferenciam o empreendedorismo 
social do empreendedorismo comum

[...]
O empreendedorismo social é uma forma de empreendedorismo que 

tem como objetivo principal produzir bens e serviços que benefi ciem a socie-
dade local e global, com foco nos problemas sociais e na sociedade que os 
enfrenta mais proximamente.

O empreendedorismo social busca resgatar as pessoas de situações de 
risco social e promover a melhoria de sua condição de vida na sociedade, por 
meio da geração de capital social, inclusão e emancipação social.

A questão do lucro
O lucro é um dos aspectos que diferenciam o empreendedorismo comum do 

empreendedorismo social. Para o empreendedor comum, o lucro é o propul-
sor do empreendimento. A proposta do empreendimento comum é atender 
a mercados que podem confortavelmente pagar pelo novo produto ou serviço. 
Portanto, esse tipo de negócio é projetado para gerar lucro fi nanceiro. [...]

O empreendedor social, em contrapartida, não tem como prioridade criar 
lucros fi nanceiros substanciais para seus investidores – organizações fi lan-
trópicas e governamentais na maior parte – ou para si mesmo. Em vez disso, 
o empreendedor social busca valor na forma de benefí cios transformacio-
nais em grande escala, que se acumulam em um segmento signifi cativo da 
sociedade ou na sociedade em geral. [...]

LEGNAIOLI, S. O que é empreendedorismo social? eCycle, c2010/2020. Disponível em: https://www.ecycle.com.
br/6518-empreendedorismo-social.html. Acesso em: 8 jun. 2020.
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Os fatos eternizados pela 
luz da fotografia
A palavra fotografia tem origem grega: é a junção dos termos photo, que signi-

fica luz, e graphein, que pode significar desenhar ou registrar. É disso que se trata a 
fotografia: um "desenho" ou um "registro". No contexto do jornal, esse veículo que 
cresceu com as cidades, as fotografias são pensadas para informar sobre eventos, 
tornar visíveis fatos narrados e até comprovar acontecimentos.

Nas páginas seguintes, você vai conhecer outros caminhos que essa linguagem 
pode percorrer, seu diálogo com os fatos e com o mundo da Arte.

Quando a foto vai além dos fatos

Sentir o mundo

Você vai fazer uma atividade de percepção e observação da luz da sala de aula, em 
dupla, com o colega da sua fileira na turma (o que está à sua frente ou o que está atrás 
de você). Depois, faça um registro individual dessa observação, esboçando como a luz 
banha seu colega, ou seja, como a luz atinge seu corpo.
 1. Separe uma folha do seu caderno e um lápis grafite (se possível, de mina mole, 

2B a 6B).
 2. Vire-se de frente para o colega e sente-se confortavelmente. Encontre espaço para 

os dois cadernos na mesa que estiver entre vocês dois.
 3. Feche os olhos, tape-os com as mãos e aguarde um minuto.
 4. Abra os olhos devagar e olhe fixamente para o seu colega. Você pode observar o 

rosto, os cabelos, os ombros, os braços e o dorso dele, mas tente não olhar para 
nada além do colega antes de responder às perguntas a seguir.
a) Há um lado do corpo do seu colega que recebe mais luz do que o outro?
b) Você consegue perceber duas áreas diferentes de luz no corpo dele: uma iluminada 

e outra menos iluminada ou na sombra?
 5. Faça um esboço do seu colega (um desenho simplificado sem muitos detalhes), 

no qual seja possível perceber exatamente que parte do corpo está iluminada e 
que parte está na sombra, desenhando uma linha que separa essas duas áreas. 
Hachure a parte sombreada, destacando-a da área de luz.
É possível que algum estudante apareça totalmente iluminado ou totalmente na sombra; nesse caso, é importante verifi car 
se os esboços correspondem ao ponto de vista do estudante que desenhou e do local em que ele estava no momento do 
desenho.

Para perceber como o fotojornalismo pode eternizar fatos marcantes, você vai 
observar, na próxima página, uma fotografia que mostra a família e os vizinhos 
do iugoslavo Nasimi Elshani, de 28 anos, no segundo dia de seu velório. Nasimi 
morreu em 1990 em razão de protestos que ocorreram no Kosovo.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Jornalistas e fotojornalistas estão sempre em busca 
de fatos, mesmo antes que eles aconteçam: é impor-
tante estar na hora certa no lugar certo. Nesse espírito, 
o fotógrafo francês Georges Mérillon (1957-) partiu, em 
janeiro de 1990, para ver de perto o ardor desarmado 
dos jovens separatistas albaneses do Kosovo, que 
estavam sob ataque da polícia sérvia. No segundo dia 
de sua jornada no local, entretanto, ouviu sobre uma 
emboscada contra os rapazes do pequeno vilarejo de 
Nagafc. Lá chegando, encontra o lugar em um clima 
caótico e hostil e se vê, com seus colegas de profis-
são, quase forçado pelos habitantes locais a visitar o 
velório de um dos quatro jovens mortos pela polícia 
sérvia (foram 35 feridos).

» MÉRILLON, G. Vigília fúnebre no Kosovo. 1990. Fotografia.

GEORGES MERILLON/GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGES

Georges 
Mérillon

O fotógrafo fran-
cês Georges Mérillon 
(1957-) começou a tra-
balhar como freelancer
em 1980 e logo fundou 
com colegas a agência 
Collectif Presse (1981). Anos de-
pois, ingressou na Agência Gamma 
(1987-2005), pela qual cobriu acon-
tecimentos marcantes, como as 
guerras no Golfo, na Iugoslávia, no 
Kosovo e no Afeganistão. Foi colabo-
rador do Libération, L’Express, TIME, 
Newsweek, Paris Match, Le Figaro 
Magazine e Stern. Desde 2007, atua 
na Le Figaro Magazine. Seu trabalho 
fotográfi co recebeu diversos prêmios.

#sobre

» Foto de 
Georges 
Mérillon 
em 2013. GE
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Inconformados, os albaneses queriam contar a injustiça 
sofrida, mostrar sua dor. Mérillon atravessa o primeiro cômodo, 
repleto de homens e, ao chegar ao segundo, percebe o ar do 
quarto carregado pelo frio e pela quantidade de mulheres em 
um lugar tão pequeno: sentadas em volta do corpo do jovem, 
estendido sobre o chão, elas lotam o espaço. Em questão 
de minutos, faz oito cliques, e guarda na memória um deles, 
quando apenas a luz natural invadia a cena, expressando o clima 
do mais profundo sofrimento. O filme foi enviado para a revista, 
em Paris, pelas mãos de um colega. Ele só veria a foto revelada 
tempos depois – era assim que se trabalhava na época da foto-
grafia analógica.

Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Olhar

 1. Descreva, com o máximo de detalhes possível, o tema da fotogra-
fia que você vê. Fale das cores e das formas.

» Analisar

 2. Como você viu, Mérillon aproveitou-se de um momento de luz 
natural para capturar essa cena. Observe e descreva: de onde vem 
a luz que invade o ambiente? Até onde ela chega?

 3. Na imagem, a mãe de Nasimi, Sabrié, e sua irmã Aferdita estão sen-
tadas à direita; já sua irmã Ryvije está no centro da cena. Observe 
e descreva como a luz banha o rosto de Ryvije.

» Interpretar

 4. Como você relaciona esse efeito luminoso com os sentimentos 
que o rosto de Ryvije, a irmã ao centro, expressa?

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

Para observar a posição da luz em uma imagem foto-
gráfica, é preciso sempre tomar como referência o ponto de 
vista do fotógrafo: repare que posição ele ocupa na cena, o 
que se apresenta diante de seus olhos e, consequentemente,  
de sua câmera no momento do clique.

A luz lateral é aquela que incide lateralmente sobre 
o assunto fotografado, que vem de uma das laterais do 
fotógrafo. Sua característica é destacar a textura e a profun-
didade dos elementos de uma cena, já que uma parte deles 
aparece iluminada e outra, na sombra. Ao mesmo tempo, 
pode determinar perda de detalhes dos elementos que per-
manecem na sombra.

#saibamais

Pietà do Kosovo
Nasimi Elshani foi morto 

na cidade de Nagafc, quando 
se encaminhava para um 
protesto contra a decisão do 
governo iugoslavo que decre-
tara a perda da autonomia do 
Kosovo, até então província da 
Sérvia. Esse conflito ocasionou, 
uma década depois, a Guerra do 
Kosovo, na antiga Iugoslávia. O 
episódio que resultou na morte 
de Nasimi foi considerado 
pequeno e, por isso, a foto-
grafia do rapaz sendo velado, 
tirada por Georges Mérillon, 
acabou não sendo publicada 
naquele momento pela revista 
que o contratou.

No mesmo ano, a fotogra-
fia ilustrou uma reportagem 
sobre o tema da dor na revista 
do jornal Le Figaro, em página 
dupla, o que chamou a atenção 
do então presidente da 
França, Franç ois Mitterrand. 
Convidado pelo jornal para 
comentar o que seria para ele 
a foto do ano, Mitterrand elege 
essa imagem, o que confere a 
ela grande visibilidade. 

O registro de Mérillon 
ficou conhecido como Pietà
do Kosovo ao ser premiado no 
World Press Photo, em 1991.

2. A luz vem da esquerda para a direita 
(provavelmente de uma janela ou abertura na 
parede), em direção à parede direita e ao fundo.
3. O rosto de Ryvije aparece dividido: a metade 
esquerda recebe a luz que invade a cena; a outra 
metade fi ca escurecida, na sombra.
4. A luz lateral no rosto de Ryvije atribui ainda 
mais dramaticidade a seu desespero, enquanto 
sua expressão facial é acentuada pelas sombras.

Estratégias didáticas e comentários nas Orientações para o professor.
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 5. Repare na mãe de Nasimi e em sua irmã Aferdita.

#saibamais

Kosovo
O Kosovo é um território que, ao longo da história, fez parte dos impérios Romano, Bizantino, 

Búlgaro, Sérvio e Otomano. No século XX foi integrado à Sérvia, apesar da composição étnica de sua 
população – a maioria é albanesa. O país declarou sua independência em 2008, após sucessivos 
confrontos com a Sérvia. No entanto, o reconhecimento internacional é limitado, ou seja, nem todos 
os países da comunidade internacional o reconhecem como Estado-nação, apesar de ter recebido 
o reconhecimento da ONU em 2010.

A guerra pela libertação do Kosovo ocorreu entre 1998 a 1999 e opôs a população albanesa, 
desarmada, às tropas federais e a tropas militares sérvias.

Os manifestantes exigiam a manutenção da autonomia do povo de origem étnica albanesa, 
que vinha sofrendo opressão política e cultural desde 1989, quando o então líder sérvio Slobodan 
Milosevic decidiu reduzir a autonomia de Kosovo.
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a) O que os gestos e a expressão corporal e facial da mãe revelam? De que maneira eles 
se diferenciam da expressão de Ryvije, a irmã que está no centro da cena?

b) Observe agora o olhar de Aferdita, a irmã de Nasimi que está à direita da mãe. Para 
que direção ela parece olhar e o que sua expressão facial revela? De que maneira se 
diferencia das outras mulheres na cena?

 6. Observe novamente a fotografia e identifique as estruturas formais por trás dela. 
Descreva pelo menos duas formas geométricas em diferentes locais da imagem.

» Interpretar

 7. Você viu que, no contexto jornalístico, as fotografias também têm o objetivo de infor-
mar ou até de comprovar acontecimentos.
a) A fotografia que você analisou foi registrada em um contexto de intensos e violentos 

conflitos, motivados por disputas de independência e domínio territorial. O que ela 
informa sobre esses conflitos?

b) Apesar de ter registrado um momento que, para muitas culturas, pode ser íntimo, 
como a angústia e o luto durante o velório de um familiar, essa imagem desempe-
nha um papel histórico relevante, tendo sido contemplada com diversos prêmios de 
fotografia. Explique de que maneira o registro de uma dor tão particular no contexto 
em que foi fotografada pode ganhar importância universal.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

5. a) O corpo da mãe se 
inclina sobre o do fi lho, 
como se fosse cuidar 
dele e abraçá-lo. Seu 
rosto expressa dor, mas 
também resignação, 
diferente do de Ryvije, 
que expressa desespero.

5. b) Afredita parece 
olhar discretamente em 
direção à câmera, com 
seus olhos voltados 
para quem fotografa 
a cena. Sua expressão 
facial é mais séria, 
contida. Seu olhar 
e sua expressão se 
diferenciam das demais 
mulheres que compõem 
a cena porque é a 
única que parece 
notar a presença do 
fotógrafo, ao contrário 
das outras, que 
aparentam estar mais 
absorvidas pela dor do 
momento e olham para 
Ryvije com expressão 
de consternação – 
algumas procuram 
consolá-la.
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Fatos em tinta, luz e sombra
O pintor Rembrandt van Rijn foi um renomado retratista que, em suas próprias 

palavras, buscava “captar a atividade da alma” no rosto de seus modelos. Sua 
linguagem não era a fotografia, sequer inventada em seu tempo, mas a pintura; 
e seu ponto forte era o retrato, no qual ele explorava o jogo de luz e sombra para 
evidenciar a fisionomia de suas personagens.

A cena a seguir, uma das maiores pinturas de retratos do início do século XVII, 
de fato aconteceu e foi uma encomenda do doutor Nicolaes Tulp (1593-1674), 
cirurgião que fez questão de registrar sua dissecação anual para a guilda de cirur-
giões em 1632. A fim de tornar a pintura mais real, Rembrandt tentava imitar as 
condições de luz vistas a olho nu.

» REMBRANDT, 
H. R. A lição de 

anatomia do dr. 
Nicolaes Tulp. 

1632. Óleo sobre 
tela, 169,5 cm x
216,5 cm. Museu 

Mauritshuis, 
Haia, Holanda. M
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Rembrandt van Rijn
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) foi um pintor e grava-

dor holandês. É considerado um dos maiores nomes da história da Arte 
europeia e holandesa. É possível acompanhar sua trajetória pessoal e 
profi ssional por meio dos seus inúmeros autorretratos, que vão desde a 
juventude até a velhice, feitos com total sinceridade. Apesar de ter alcan-
çado sucesso na juventude, seus últimos anos foram marcados por uma 
tragédia pessoal e difi culdades fi nanceiras. No entanto, suas gravuras 
e pinturas foram populares em toda a sua vida, mantendo elevada sua 
reputação como artista.

#sobre

» REMBRANDT, H. R. 
Autorretrato com 
dois círculos. 1655-
1659. Óleo sobre tela, 
114, 3 cm x 94 cm.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Olhar

 1. Descreva a direção da luz pintada por Rembrandt e detalhe como ela banha a perso-
nagem grisalha, que está curvada sobre o cadáver.

» Identificar

 2. Identifique se o contraste dessa cena é alto ou baixo. Justifique sua resposta.

Contraste é a distância tonal entre a quantidade de luz e de sombra em uma cena. 
Quanto maior a intensidade das luzes (presença de brancos luminosos) e das sombras 
(presença de negros profundos), maior o contraste da cena. Diz-se que uma cena com 
tais características tem contraste alto. Já quanto menor a intensidade das luzes (ausên-
cia de brancos luminosos) e das sombras (ausência de negros profundos) – e, portanto, 
maior proximidade entre seus valores tonais – menor o contraste. Uma cena assim tem 
contraste baixo.

 3. Observe novamente a imagem e tente identificar alguma forma geométrica por trás 
dela. Descreva-a na cena.

» Analisar

 4. Esse quadro ficou exposto no salão do Teatro de Anatomia de Amsterdã, para grande 
honra de Rembrandt, que, sabendo disso, pela primeira vez assinou seu nome por 
extenso. O período de exposição no salão foi de 1632 a 1828. Os outros sete membros 
da guilda dos cirurgiões também sabiam do prestígio que teria quem fosse incluído na 
pintura e, por isso, pagaram comissões para serem retratados. O que suas expressões 
faciais e corporais revelam?

 5. Retome o boxe #saibamais “Pietà do Kosovo”, nas páginas anteriores. Nele, você viu 
que, em 1990, o então presidente francês François Mitterrand considerou a fotogra-
fia Vigília fúnebre no Kosovo, de Geórges Mérillon, como a melhor daquele ano em 
entrevista ao periódico Le Figaro. Em depoimento ao mesmo periódico, Mitterrand 
deu ainda a declaração a seguir.

“Como não pensar em uma tela de Mantegna ou Rembrandt? A cólera e a 
dor têm sempre o mesmo rosto. Um dos mais graves problemas que espera 
a Europa neste final de século é o das minorias. É preciso atacá-lo o mais 
rápido possível”.

MITERRAND, F. 23 [sic] janvier 1990. Le Kosovo chora seus mortos, VSD, n. 694, 20-26 de dezembro 1990 
(“número coleção. 1990: O jornal do ano por François Miterrand”), p. 40-41.

Você imagina por que Mitterrand compara a fotografia de Mérillon a uma pintura de 
Rembrandt? Retome as duas obras observadas, seu contexto de produção e aponte o 
que elas têm em comum e em que se diferenciam.

1. A direção da luz nessa pintura é lateral, incide da esquerda para a direita, e ilumina o lado esquerdo o rosto do 
homem, deixando o lado direito, depois do nariz, na sombra. Pode-se perceber que seu corpo, abaixo da gola da 
camisa, também está bastante sombreado.

2. O contraste nessa pintura é alto, pois há presença de brancos luminosos nas golas das 
vestimentas e negros profundos nas roupas que estão na sombra.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Estratégias didáticas e respostas nas Orientações para o professor.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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Esculpindo com a luz
A iluminação natural foi essencial aos fotógrafos antes da invenção da ele-

tricidade. Nadar foi o primeiro grande retratista cujo uso exemplar da luz lateral 
ressaltou as qualidades expressivas das maiores personalidades de seu período.

A luz natural continuou sendo usada pelos fotojornalistas, já que, fora dos estú-
dios, eles têm de lidar com a luz da rua e dos ambientes em que circulam, como o 
quarto ocupado pela família de Nasimi, no Kosovo.

» NADAR, F. Retrato 
de Sarah Bernhardt, 

1959. Alemanha.

Nadar
Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910), conhecido como Nadar, nasceu em Paris, 

na França, e foi caricaturista, fotógrafo e escritor. Assinava seus artigos em jornais 
com o pseudônimo Nadar e, em 1842, foi viver em Paris, vendendo caricaturas aos 
jornais humorísticos. Nos anos 1850, já era um fotógrafo conhecido, com estúdio 
que se tornou ponto de encontro dos intelectuais parisienses. Foi pioneiro da foto-
grafi a aérea (feita em um balão, em 1858) e de iluminação com luz de magnésio 
(1858/1860), que lhe permitiu registrar as famosas catacumbas e os esgotos de 
Paris. Foi em seu bem frequentado estúdio que aconteceu a primeira exposição de 
pintura dos impressionistas (1874).

#sobre

» HUMBERT, A. Caricatura 
de Nadar e seu balão. 
1863. Litografia pintada.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

» Olhar

 1. Observe a fotografia de Sarah Bernhardt. Descreva a direção da luz (de onde ela vem) 
e que efeito propicia sobre a personagem.

 2. Diferentemente de outros fotógrafos da época, que usavam adereços e roupas para 
conferir notoriedade aos seus retratados, Nadar optava por um despojamento abso-
luto em busca da expressão da alma de quem posava para sua câmera. Fazia questão 
de deixar as personalidades importantes de sua época muito à vontade diante de sua 
câmera. Observe a postura corporal de Sarah Bernhardt: o que revela a expressividade 
de seu corpo envolto nesse tecido? Descreva.

A representação das vestes das personagens nas obras de arte clássicas é 
chamada panejamento.

Explorar o panejamento tem sido uma prática comum aos artistas desde o 
Renascimento: trabalhar o caimento, as dobras, as pregas e os efeitos dos panos 
que vestem as figuras é uma estratégia eficaz para a construção do volume e do 
belo, que perdura até hoje.

O termo, originalmente usado na pintura e na escultura, pode ser utilizado 
para produções artísticas em diversas linguagens da arte, como a fotografia, o 
cinema, entre outras.

» Identificar

 3. Olhe novamente a imagem. Que figura geométrica você observa estruturando
a forma da fotografia?

1. A luz vem da esquerda, 
deixando o lado direito 
do rosto e do corpo de 
Sarah Bernhardt levemente 
sombreados. O efeito é 
de volume, ressaltando a 
textura da pele, do cabelo e 
do tecido que a envolve.
2. Sarah Bernhardt parece 
muito segura – é possível 
ver seu ombro desnudo 
entre as dobras de tecido 
cuidadosamente ajeitadas 
em torno dela. Seu olhar 
é direto e suas mãos 
repousam uma sobre 
a outra, revelando um 
domínio corporal sobre 
si e sobre o tecido, que 
ela segura com o braço 
esquerdo (o direito na foto).
3. Embora sem aparecer 
por inteiro, é evidente 
que a forma do tecido em 
torno do corpo da atriz a 
transforma em um grande 
triângulo, cuja ponta 
superior é o rosto.

#saibamais

A megacelebridade Sarah Bernhardt
Henriette Rosine Bernard é o nome de batismo 

da atriz Sarah Bernhardt, nascida em 1844, em 
Paris, na França. Foi uma das primeiras megace-
lebridades do mundo, atraindo os holofotes de 
sua época tanto por suas interpretações, sempre 
dramáticas e intensas, quanto por sua vida trans-
gressora fora dos palcos e das telonas. Algumas 
escolhas artísticas da atriz também são contro-
versas: causou polêmica por interpretar papéis 
masculinos, como na adaptação cinematográfica 
da peça Hamlet (1609), de Wiliam Shakespeare, 
em 1900. Outro papel marcante de sua carreira 
foi o de Dama das Camélias (1852), de Alexandre 
Dumas. A atriz também possuía uma ligação com o Brasil: visitou o país quatro vezes, algumas 
durante o reinado de D. Pedro II. Em sua última visita, sofreu um acidente em cena, ocasionando 
sérios problemas em sua perna. A atriz morreu em 1923, aos 78 anos de idade, também em Paris. 

» A atriz Sarah Bernhardt em interpretação. 
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» MICHELANGELO, 
B. Pietà. 1499. 
Escultura em 

mármore, 
174 cm x 195 cm. 

Basílica de São 
Pedro, Vaticano. BA
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explorar
#para

A Pietà de Michelangelo
A obra Pietà (“piedade”, em italiano) é conhecida por inúmeras qualidades, dentre 

elas, a translucidez de sua matéria: a luz atravessa a pedra da qual a escultura é feita, 
o que confere um efeito transparente e delicado à textura da pele das personagens. 
Foi esculpida com martelo e cinzel em um único bloco de mármore pelo artista ita-
liano Michelangelo Buonarroti , em 1499, que analisou cada parte do bloco de pedra 
trazido de Carrara – região norte da Toscana, Itália – imaginando as formas possíveis 
de serem construídas, planejando tudo antes mesmo de tocá-lo com suas ferra-
mentas. O artista “via” as formas dentro do mármore e trabalhava para libertá-las. 
É uma das obras mais representativas do Renascimento italiano.

Michelangelo explicava seu método usando a metáfora da tina de água: traba-
lhava um lado do bloco de mármore por vez, como se ele estivesse imerso em uma 
grande tina cheia de água, libertando-se aos poucos do líquido e revelando, assim, 
a face submersa. Seu método pode ser classificado como subtrativo, ou seja, ele 
retirava material do bloco de mármore para criar formas.

Ele demorou um ano para esculpir a obra Pietà, encomendada pelo cardeal 
Jean de Bilhères para um monumento fúnebre da capela de Santa Petronilla. Por 
ser muito jovem (apenas 25 anos), chegaram a duvidar que ele fosse realmente o 
criador da escultura. 

Observe a escultura a seguir.

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

Os métodos do artista
O processo escultórico com o mármore (ou qualquer pedra) 

exige ferramentas abrasivas, entre as quais se destacam o 
martelo e o cinzel (de onde vem a expressão cinzelada). Existem 
dois métodos básicos de trabalho: o direto, no qual se trabalha 
diretamente sobre a pedra – como Michelangelo –, e o indireto, 
no qual o artista primeiramente usa um modelo de gesso ou 
argila e depois o copia na pedra com o auxílio de instrumentos 
de precisão. Ambos passam por três fases: o desbaste da pedra, 
o refino (no qual se usa o cinzel) e, finalmente, o polimento. 

Para conhecer mais sobre o tema, você pode acessar o vídeo 
indicado a seguir. Apesar de ser em inglês, ele pode ajudá-lo a visualizar a maneira como, a partir do 
martelo e do cinzel, manuseados pelo artesão, uma escultura surge por meio do processo indireto. Em 
tradução livre, o título significa "Assista a uma obra de arte surgir a partir de um bloco de pedra sólido". 

• WATCH a masterpiece emerge from a solid block of stone. 2017. Vídeo (8min55s). Publicado 
pelo canal National Geographic. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2q5IVRkXJtk. 
Acesso em: 5 ago. 2020.

 1. A obra representa Jesus, após sua crucificação e morte, nos 
braços de Maria, sua mãe. Essa temática era recorrente nas 
pinturas e esculturas da época. Pesquise que artistas renas-
centistas exploraram esse tema. 

 2. Considerando o material manipulado por Michelangelo 
para a criação da escultura Pietà, observe o tratamento 
dado aos tecidos da roupa de Maria e descreva o efeito 
obtido pelo artista.

 3. Como você descreveria a expressão representada no rosto 
da mãe de Jesus?

 4. O artista empregou algum outro recurso para exaltar os sen-
timentos de Maria na obra? Qual?

 5. Observe novamente a escultura.
a) É possível perceber uma forma geométrica que orientou 

a composição dessa escultura de Michelangelo? Qual 
seria ela?

b) De que modo é possível relacioná-la com a iconogra-
fia cristã?

 6. Agora que você já analisou a Pietà de Michelangelo e a 
fotografia Vigília fúnebre no Kosovo, de Mérillon, conhe-
cida informalmente como "Pietà do Kosovo", responda
às questões.
a) Em sua opinião, o que justifica a comparação temática 

entre as duas obras?
b) Descreva elementos das obras que justifiquem sua resposta.

Michelangelo 
Buonarroti

O  a r t i s t a 
Michelangelo 
Buonarroti (1475-
1564) nasceu na 
Itália e teve muitas 
ocupações: foi 
pintor, escultor e 
arquiteto. É con-
siderado um dos 
maiores repre-
s e n t a n t e s  d o 
Renascimento italiano. Desde pequeno, 
demonstrava interesse por desenhar. 
Com 13 anos, começou a estudar pintura 
na ofi cina dos irmãos Ghirlandaio, em 
Florença. Em 1489, foi estudar no Jardim 
de São Marco, uma academia de artes 
fi nanciada por Lorenzo de Medici. Em 
1492, concluiu sua primeira escultura, 
Madonna da escada, mas foram as 
obras Pietà (1499), Davi (1504), Moisés 
(1515), O juízo fi nal (1536) e os afrescos 
da Capela Sistina, trabalho realizado 
durante quatro anos (de 1508 a 1512),
que consagraram o artista.

#sobre

» Retrato de 
Michelangelo 
Buonarroti, 
século XVII. 
Óleo sobre 
madeira, 
23 cm x 23 cm.
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Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

» O martelo e o cinzel são duas 
ferramentas muito usadas no 
processo escultórico.

6. b) É possível que os estudantes mencionem a posição do tronco, os 
braços abertos demonstrando cuidado, as mãos viradas para cima e a 
expressão facial de ambas as mães como justifi cativas para a associação 
temática entre as duas imagens.

6. a) Resposta pessoal.
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Retratos fotográfi cos
Nas páginas anteriores, você viu diferentes modos de representação de cenas 

da realidade em contextos, épocas e lugares diversos. Você viu também como 
esses objetos artísticos exploram a luz lateral e o panejamento para produzir sen-
tidos. Agora, chegou a hora de colocar os conhecimentos adquiridos em prática. 

» O que você vai fazer
Você e seus colegas, organizados em grupos de três a quatro integrantes, devem 

criar retratos fotográficos com base em cenas inspiradas em sua realidade e nos 
objetos de arte apresentados nesta Sequência. Quem vai fotografar, quem vai pro-
duzir a cena e quem vai posar? Todos os estudantes! A rotatividade de papéis deve 
ser prevista pelos grupos para que todos possam experimentar todas as funções.

Materiais
• Câmera fotográfica ou smartphone.
• Cortinas.
• Lençóis.
• Cangas e/ou tecidos lisos diversos.

» Planejar e criar
• Para começar, dividam-se em pequenos grupos e organizem-se para  realizar 

o rodízio dos papéis: do fotógrafo, do produtor de cena e das personagens que 
serão fotografadas. Para isso, o grupo deve prever também quantas cenas 
serão necessárias para que todos vivenciem todos os papéis.

• Defina, com os colegas, se um ou mais estudantes vão posar como modelos 
para o fotógrafo, de acordo com o objetivo da cena e o planejamento realizado 
pelo grupo. Como a ideia é explorar a dramaticidade por meio do panejamento, 
considerem utilizar todo tipo de material disponível que possa se transformar 
em elemento cênico para compor a fotografia.

• Para cada cena a ser fotografada, é importante elaborar um guia de pré-pro-
dução fotográfica. Cada guia deve conter as informações a seguir.
1.  Esboços feitos com desenhos, prevendo como será montada a cena para 

a fotografia. 
É preciso detalhar a pose da personagem e como ela usará o pano (no ombro, 
nas costas, no colo, na cabeça, entre outras possibilidades). O grupo deve 
tentar explorar a composição simétrica com a base geométrica de triângulo 
na imagem que vai construir.

2.  Definição do local onde a fotografia será realizada. 
Para essa escolha, o grupo precisa considerar que o fotógrafo deve estar localizado 
perto de uma janela ou porta, para que a incidência da luz seja lateral –

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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 caso contrário, o panejamento sairá “apagado”. Um fundo neutro pode colaborar para 
ressaltar a expressão da personagem retratada, como fez Nadar.

3.  Planejamento da ação, ou seja, como cada membro do grupo deve se posicionar e 
atuar no momento da realização das fotografias. Por exemplo: o fotógrafo assume 
sua posição em relação à luz, enquanto o produtor arruma a posição do modelo em 
relação à câmera, bem como o pano, para valorizar as dobras e produzir o efeito 
esperado de panejamento e, ao mesmo tempo, o modelo faz sua pose (talvez 
sentado ou apoiado em um banco seja o ideal, já que terá de esperar a produção 
do panejamento).
É muito importante que os retratados e os fotógrafos aprovem as fotos antes 
da divulgação (em ambientes profissionais, esses itens constam dos contratos e 
dizem respeito aos direitos de imagem e direitos autorais).

 » Compartilhar
• Ao finalizar a produção fotográfica, a turma pode conversar sobre a melhor forma de 

apresentá-las: criar um blogue para postar as fotografias ou expô-las em local pre-
viamente definido na escola. Certifique-se de colocar o nome de todos os integrantes 
da equipe ao lado das fotos, informando quem fez o quê: essa é a ficha técnica.

• As fotografias podem ser descarregadas em computadores na sala de informática da 
escola e salvas na rede. Evitem enviar as imagens por dispositivos de mensagens de 
texto, pois, ao compactar a imagem para o envio, a qualidade da fotografia também 
é alterada. Agora, é só divulgar os trabalhos e convidar os membros da comunidade 
escolar para apreciar as produções. É possível selecionar quem pode ver as postagens.

 » Avaliar
Em uma roda de conversa, avalie como cada um contribuiu para cada uma das etapas, 

indicando no que seria possível melhorar nas próximas produções.
• Os grupos conseguiram se organizar na etapa de planejamento, estabelecendo um 

rodízio de funções de modo que todos os integrantes puderam participar de cada 
uma delas?

• Todos os integrantes se engajaram nos processos de separação dos materiais dis-
poníveis e criação artística? 

• A diversidade da turma foi respeitada, considerando os diferentes modos de pensar 
e as as habilidades de cada um? 

• Como avaliam a exploração da luz natural e do panejamento no resultado final? Saiu 
como o planejado? Caso contrário, qual aspecto poderia ser melhorado? E os pontos 
fortes da produção, quais são?

• Todos contribuíram com ideias e sugestões para o compartilhamentodas 
produções? 

• Agora faça, com os colegas, uma avaliação geral da produção, considerando o con-
junto de todas as etapas e, especialmente, o planejamento, o entendimento mútuo e 
as relações interpessoais, e responda: o que deve ser melhorado para uma eventual 
produção? 
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Corpo sustentável 
na cidade
Com a industrialização e a informatização, um número cada vez maior de auto-

móveis, motos e outros veículos motorizados tem ocupado as cidades. É possível 
que o uso desses meios de transporte e a conectividade digital tenham deixado as 
pessoas mais sedentárias, causando uma diminuição na quantidade de movimen-
tos corporais que elas realizam diariamente. Nos últimos anos, no entanto, a saúde 
e o bem-estar da população têm recebido destaque em discussões sobre como o 
planejamento urbano pode estimular as pessoas a se movimentar e a incorporar 
atividades físicas em sua rotina.

2. Respostas pessoais. 
Professor, considerar a 
percepção dos estudantes. 
No caso das capitais e 
das metrópoles, é possível 
que o acesso a lugares 
que permitem a prática de 
esportes ao ar livre, como 
quadras, praças e parques 
bem conservados, dependa 
de múltiplos fatores, como 
o perfi l socioeconômico da 
região. Se achar relevante, 
ampliar a discussão pedindo 
a eles que pesquisem 
as possibilidades que 
outros bairros oferecem e, 
caso essa diferença seja 
observada, problematizar 
com eles o motivo para que 

As academias e os clubes são uma opção contra o sedentarismo, mas podem não 
ser financeiramente acessíveis a uma parcela da população. Por isso, reflita sobre ativi-
dades que utilizem o espaço público em prol do seu bem-estar. Afinal, a cidade também 
é sua e pode ser usada a seu favor.
 1. Você pratica esportes ou atividades físicas ao ar livre? Em caso afirmativo, cite quais 

e diga onde costuma realizá-los.
 2. Junte-se a outros dois colegas e pesquise atividades físicas que podem ser prati-

cadas ao ar livre em sua cidade ou em seu bairro. Para isso, compartilhe com seu 
grupo a resposta que você deu à atividade anterior, veja a deles e, juntos, reflitam: 
que outras possibilidades, além das atividades físicas mencionadas, poderiam ser 
praticadas ao ar livre considerando o contexto local? 

 3. Considere as respostas aos itens anteriores e debata com a turma: sua cidade ou 
seu bairro estão preparados para a prática de atividades físicas em espaços públi-
cos? Por quê? Registre no caderno o que você percebe sobre isso.

 4. Quais são os principais obstáculos para a realização de práticas corporais no 
ambiente urbano? Compartilhe sua opinião com a turma e debata com ela essa 
questão.

Ler o mundo

A seguir, você vai ler duas imagens e uma reportagem que mostram formas 
de interação entre as pessoas e a cidade. Essas formas beneficiam as práticas 
corporais e a relação entre a comunidade e o espaço em que vive e compartilha. 
Observe atentamente as imagens e, depois, leia a reportagem, atentando para os 
relatos apresentados. 

Planejamento urbano é o estudo que visa desenvolver projetos e políticas públicas para 
melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos cidadãos que vivem em áreas urbanas ou 
para planejar as áreas que ainda estão em desenvolvimento.

ela ocorra. Se a escola 
estiver localizada em 
uma cidade pequena 
ou mais homogênea, 
sugere-se que eles 
pesquisem as condições de 
cidades próximas ou das 
grandes cidades do estado 
onde vivem. Mencionar 
que, atualmente, as 
práticas corporais para a 
promoção e manutenção 
da saúde vêm despertando 
o interesse dos gestores 
das iniciativas pública 
e privada. Em alguns 
casos, esse interesse se 
refl ete no incentivo à 
construção e à manutenção 
de ambientes públicos, 
como ciclovias, parques e 
praças esportivas. Porém, 
em geral, é possível que 
a realidade esteja muito 
distante do ideal. Por isso, 
é importante aproximar 
esse tema do contexto em 
que os estudantes vivem, 
a fi m de identifi carem os 
problemas e as qualidades 
de seu entorno.
3. Resposta pessoal. 
Professor, se achar 
oportuno, conversar com os 
estudantes sobre a questão, 
alertando para a presença 
dominante, nos grandes 
centros, de carros, motos e 
caminhões, que fazem das 
ruas lugares perigosos para 
brincar, praticar esportes e 
corrida, andar de bicicleta, 
entre outros. Lembrá-los 
de que alternativas viáveis 

para a realização dessas atividades são as praças e parques, muito importantes para a comunidade por favorecerem tanto atividades físicas como sociais; 
são, porém, muitas vezes lugares inseguros, sem iluminação adequada e sem a manutenção necessária.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.

Resposta pessoal.

1. Resposta pessoal. Os estudantes podem responder que jogam futebol em quadras de praças ou 
parques, em campos de várzea ou, ainda, de maneira improvisada na rua ou na praia; que andam de skate
ou de bicicleta; que praticam caminhadas – seja por opção, seja para realizar suas atividades do dia a dia. 
Nesse momento, é importante que, com base em suas experiências pessoais, eles comecem a refl etir sobre 
as possibilidades que o espaço em que vivem oferece.
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Leitura 1

» Parque da Cidade, em Jundiaí (SP). Foto de 2019.

» Parque Municipal Getúlio Vargas, em Canoas (RS). Foto de 2019.

Depois de permitir que os estudantes observem as imagens livremente, conversar com eles sobre o fato de que 
preocupações com o trânsito, com a poluição e com a falta de estrutura adequada para treinar devem ser levadas em 
conta, mas, com as devidas precauções, é possível interagir nas ruas da cidade e trocar experiências com diferentes 
pessoas. Algumas modalidades são mais fáceis de serem praticadas na rua, como a caminhada, que é uma atividade 
leve, que não exige habilidades especiais e pode ser feita em praticamente qualquer lugar; a corrida de rua, que usa 
a cidade como espaço de treino e pode trazer benefícios para a saúde mental e física, mas ela requer do praticante 
mais atenção com a postura e respiração; o ciclismo que, além de ser um meio de transporte sustentável, traz 
benefícios para o corpo. Destacar, no entanto, que ciclistas menos experientes devem optar por parques e ciclovias.
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Estratégias didáticas nas 
Orientações para o 
professor.
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Atividade física reforça ocupação 
de espaço público

Por Redação, 00:00 / 5 de setembro de 2016

Além de proporcionar benefícios para a saúde da população, as ações movimentam 
locais e reduzem a insegurança

Leitura 2

» Pracinha da Medianeira, na Avenida Heráclito Graça, no bairro Aldeota, grupos de amigos se 
reúnem semanalmente para jogar vôlei; já a quadra para jogos de basquete é a opção das noites 
na Praça da OAB, na Av. Washington Soares, no bairro Edson Queiroz.

Conhecida por suas praias, Fortaleza tem como um dos seus principais atrativos 
o clima que favorece a realização de diversas atividades fí sicas ao ar livre. Quando a 
noite cai, a terra do sol mostra que tem muito mais do que areia e mar para oferecer 
à população. Espaços para prática de vôlei, basquete, futebol de areia, caminhada e 
atividades funcionais são algumas das modalidades à disposição em diversos pontos 
da cidade.

Nem sempre as cidades contam com espaços como os das fotos da Leitura 1. 
Algumas, inclusive, apresentam inúmeros obstáculos para as práticas corporais ao 
ar livre. Por outro lado, quando elas oferecem segurança, podem se transformar 
em um ambiente desafiador e, ao mesmo tempo, favorável para diversos esportes. 
Por isso, o ambiente urbano deve ser discutido e encarado como um poderoso 
espaço de promoção da saúde física e mental.

Para pensar criticamente sobre esse tema, leia a reportagem a seguir, que trata 
da ocupação do espaço público para a prática esportiva em Fortaleza, no Ceará. 
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Prevenir para evitar problemas
Lugares movimentados, com segurança e boa iluminação, são os principais crité-

rios utilizados pelos atletas da noite para elegerem o local de suas atividades físicas.  
O estudante Beto Martins, 19, reúne, semanalmente, grupo de 15 amigos para jogarem 
vôlei na pracinha da Medianeira, na Avenida Heráclito Graça, Aldeota, e ressalta como 
a requalificação do espaço público contribuiu para a realização desse momento.

“Desde quando essa pracinha foi reformada, nós jogamos aqui e nunca tivemos pro-
blema. Antes da obra, era bem bagunçado, total abandono. Depois, ganhou também boa 
iluminação, eu me sinto seguro”, relata.

Segundo ele, essa iniciativa demonstra a importância de ocupar os espaços da cidade. 
“É ideal que as pessoas saiam de casa, a cidade não é para se aproveitar somente durante o 
dia. Um local desabitado é muito mais propício para o desenvolvimento da criminalidade”.

Quadras
Em um outro ponto de Fortaleza, na Praça da OAB, localizada na Avenida Washington 

Soares, bairro Edson Queiroz, grupos se dividem nos espaços oferecidos. O fotógrafo 
Israel Machado, 27, é um dos que utilizam a quadra de basquete e conta nunca ter tido 
problemas no local, apesar da falta de policiamento.

“Jogo aqui umas três vezes por semana. Ainda não tive problemas com segurança, 
mas nunca vi policiais por aqui. Acho o espaço tão bem iluminado e bem frequentado 
que me sinto seguro. Também faço atividades físicas no parque do Cocó, até tarde da 
noite, só que lá sempre vejo policiais”, relata Israel.

Para o fotógrafo, ocupar áreas públicas pode ser uma forma de incentivo ao esporte. “As 
pessoas costumam procurar academias, lugares fechados. Espaços como esse são muito 
interessantes, um local aberto onde a gente pode treinar e estimular outras pessoas”.

O educador físico Vidal Filho, 31, relata também esses benefícios: “Você pode viver 
um pouco do que sua cidade oferece e se exercitar. A proposta de ir para rua é ter acesso 
aos mais diversos grupos, ter pessoas de vários locais se exercitando”.

[...]

Ocupação
O geógrafo e professor do Laboratório de Planejamento Urbano e Regional da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), Alexandre Queiroz Pereira, relata a importân-
cia da conscientização da ocupação de áreas públicas pela população. “Esses espaços 
são a essência da cidade, um local de contato entre as pessoas que é cultural, político e 
esportivo. O espaço público é a materialização disso tudo”.

Segundo Alexandre, a busca por parques e a transformação de ruas em espaços para 
caminhar e pedalar são tendências mundiais. Para o professor, a proliferação dessa 
ocupação é positiva e traz benefícios para os habitantes, como a diminuição da crimi-
nalidade. “A ocupação ajuda no combate à violência e ainda na promoção da saúde. A 
partir do momento que esses grupos vão para rua, isso gera nas pessoas o desejo de 
cuidar do que é público e contribui para a preservação desse espaço”.

Contudo, o poder público não consegue administrar esses espaços sem realizar par-
cerias. “O papel das políticas públicas, primeiramente, é cuidar dos espaços, mas a ajuda 
de outras entidades é fundamental para levar essa conscientização até a população”, 
ressalta o professor.

[...]
ATIVIDADE física reforça ocupação de espaço público. Diário do Nordeste, Fortaleza, 5 set. 2016. Disponível em: 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/atividade-fisica-reforca-ocupacao-de-espaco-
publico-1.1611645. Acesso em: 28 abr. 2020.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. Observe as imagens da Leitura 1.
a) Faça uma descrição dos espaços, destacando os aspectos que favore-

cem a prática de atividades físicas.
b) É possível afirmar que os locais estão bem conservados. Por quê?
c) Qual é a importância de existir, para as comunidades, lugares como esses?
d) Pensando em saúde, que práticas corporais poderiam ser realizadas em 

espaços como esses?

 2. Pesquise, na internet ou em jornais locais, imagens de outros parques, 
praças e academias ao ar livre destinados à prática esportiva e ao lazer no 
bairro, na cidade ou na região em que você vive. Depois, em seu caderno, 
registre se:
a) esses lugares são parecidos com os das fotos e por quê.
b) onde estão localizados. 
c) se são de fácil acesso para a população em geral ou não e por quê. 
d) se parecem seguros e bem iluminados.
 Compartilhe suas respostas com os colegas e veja se as percepções de 

vocês coincidiram ou não. 

 3. Com base na Leitura 2, responda às questões a seguir.
a) O texto traz alguns depoimentos de pessoas que praticam atividades 

físicas ao ar livre em Fortaleza, capital do Ceará. Quais são os critérios 
que elas levam em consideração para escolher o local de suas práticas?

b) A reportagem traz o depoimento de um geógrafo, especialista em pla-
nejamento urbano. Qual é a opinião dele sobre a ocupação de espaços 
públicos para práticas corporais e esportivas? Registre-a no caderno 
com suas palavras. 

c) Segundo o geógrafo, é dever do poder público cuidar da manutenção dos 
espaços destinados ao lazer e à prática esportiva. Você sabe se, em sua 
cidade ou região, há algum projeto que vise à manutenção de áreas como 
essas? Se sim, quais? Pesquise na internet ou em jornais e compartilhe 
sua resposta com os colegas.

d) Em sua opinião, conhecer as possibilidades e as condições que a sua cidade 
oferece para a manutenção de sua saúde física e mental é importante? Por 
quê? Que atitudes podem ser adotadas a partir dessa conscientização?

1. a) Sugestão de resposta: na imagem 1 há áreas verdes, iluminação, ciclofaixa e aparelhos bem conservados para a prática de exercícios. 
Na imagem 2, há ciclofaixas, pista de corrida, parque com brinquedos para as crianças e muito espaço verde. A resposta pode variar de 
acordo com as percepções dos estudantes sobre o espaço.

Vários exercícios físicos, como caminhada, corrida, passeios de 
bicicleta, patinação, alongamentos, entre outros.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

» A prática de 
esporte ao ar livre 
proporciona uma 
relação entre as 
pessoas e a cidade 
em que moram.

PEOPLEIMAGES/E+/GETTY IMAGES

#ficaadica

Capitais brasileiras 
“amigas” da atividade 
física

Em 2018, após um ano 
de pesquisas, a PUC-PR 
e a Veja SAÚDE lançaram 
um relatório detalhado das 
condições que as capitais 
brasileiras oferecem para 
que seus cidadãos adotem 
um estilo de vida mais sau-
dável. O ranking  apurou, junto 
às prefeituras das capitais, 
dados de indicadores que, 
segundo estudos científicos, 
favorecem a prática de ativi-
dades físicas e a mobilidade 
urbana. Entre os critérios 
usados para estabelecer a 
classificação final, estão o 
acesso a espaços de lazer,
acesso a transporte público,
estrutura viária para a 
atividade física, desenho 
urbano, entre outros. Para 
conferir o desempenho das 
capitais e ler o estudo com-
pleto, que conta ainda com 
um esquema do que deveria 
ser a cidade “dos sonhos” 
para a prática de atividades 
físicas, acesse o endereço 
eletrônico a seguir. 

RUPRECHT, T. SANTOS, 
M. T. O Ranking das Capitais 
Brasileiras Amigas da 
Atividade Física. Veja SAÚDE, 
1 nov. de 2018. Disponível 
em:  https://saude.abril.com.
br/especiais/o-ranking-das
-capitais-brasileiras-amigas
-da-atividade-fisica/. Acesso 
em: 31 de ago. 2020.

Estratégias didáticas e respostas nas Orientações 
para o professor.

Resposta 
pessoal.

3. a) As pessoas buscam lugares seguros, movimentados e bem iluminados.
3. c) Resposta pessoal.

Resposta 
pessoal.

Resposta pessoal.
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Leia um trecho de entrevista com o educador físico Marcio Atalla, que explica como as 
cidades evoluíram tecnologicamente sem pensar na necessidade que o corpo humano tem 
de se manter ativo. Depois, em grupos de aproximadamente cinco estudantes, responda às 
questões de 4 a 6.

[...]

Segundo Atalla, o estilo de vida tecnológico e a forma como as cidades são organizadas – 
especialmente, mas não exclusivamente no Brasil – têm levado as pessoas a menos movimento 
no dia a dia. É preciso usar carro ou ônibus para a ida ao trabalho, resolvem-se muitos problemas 
pela internet e, se há a necessidade de compras, ninguém mais vai ao centro (ou Savassi, no caso 
de BH, como lembra Atalla), mas sim a shoppings, cheios de escadas rolantes.

Por isso, as políticas públicas precisam considerar essa tendência para transformar as cidades 
e os bairros, além de criar incentivos para a prática de atividades físicas. [...]

Acho que o Brasil é mais parecido com os Estados Unidos, onde cidades são totalmente pensa-
das para o carro. Muito shopping, bairros mais segmentados. Em BH, por exemplo, tem a Cidade 
Administrativa, não é? Ninguém mora lá, todo mundo tem de ir de carro, ou de ônibus, inte-
grando com o metrô. Não a pé ou de bicicleta. Esse tipo de cidade prevaleceu. […]

[…] A bicicleta, por exemplo, funciona em trajetos planos. Então, em BH, não seria em todo 
lugar e seria sempre integrada ao sistema de transporte. Não dá para ela ser a solução da mobi-
lidade urbana, mas pode ser integrada. As iniciativas de atividades físicas em parques e praças 
precisam ser mais atrativas para a população também. Não dá para ser só aquele tanto de apa-
relhos, sem manutenção, sem orientação. Isso não tem efeito nenhum.

DIAS, M. Marcio Atalla e os riscos do sedentarismo. Revista Encontro, Belo Horizonte, 2 maio 2019. Disponível em: https://www.
revistaencontro.com.br/canal/revista/2019/05/marcio-atalla-e-os-riscos-do-sedentarismo.html. Acesso em: 12 mar. 2020.

 4. Você concorda que o estilo de vida tecnológico e a falta de planejamento das cidades, que são desen-
volvidas para os carros e os tansportes coletivos motorizados, contribuem para que as pessoas 
sejam mais sedentárias? Debata essa questão com os colegas do grupo e, depois, procure ouvir o 
que os outros grupos têm a dizer.

 5. No texto, Atalla fala sobre as bicicletas enquanto auxílio no problema da mobilidade urbana. 
Segundo o que ele afirma na entrevista e os conhecimentos que você tem sobre o assunto, res-
ponda às questões.
a) Atalla afirma que a bicicleta, para ser um meio de transporte eficiente em cidades brasileiras que 

não são planas, poderia ser integrada ao sistema de transporte público. Como a integração poderia 
acontecer nesse caso? Com os colegas, formule uma hipótese.

b) O que é necessário para que as pessoas façam uso seguro da bicicleta? Que cuidados um ciclista 
iniciante deve ter? Se preciso, realize uma breve pesquisa sobre o tema.

 6. Segundo o educador físico, os aparelhos em parques e praças devem estar bem conservados, 
receber manutenção e possuir orientação de uso. Você já identificou, em seu bairro ou cidade, 
aparelhos para ginástica em praças ou parques? Se sim, eles possuíam instruções de uso e 
estavam bem conservados?

 7. Volte a pensar na cidade do futuro: na opinião do grupo, que iniciativas o poder público poderia tomar 
para que as atividades físicas ao ar livre sejam mais atrativas? Procure responder a essa pergunta, 
pensando na realidade local e nas preferências que podem ser percebidas em sua comunidade.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.

5. a) Resposta possível: para promover a integração da bicicleta com o transporte coletivo, podem ser instalados bicicletários seguros em pontos estratégicos, como 
próximo a estações do metrô, terminais de ônibus e pontos de passagem de ônibus fretado. Além disso, as cidades e os municípios devem contar com ciclovias e 
ciclofaixas seguras e bem sinalizadas.
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Corrida: saúde para o corpo e para a mente
Você vai ler um trecho de um texto que trata de outra modali-

dade que pode ser praticada na cidade e que tem ganhado cada vez 
mais adeptos: a corrida de rua.

Corrida ajuda no combate à ansiedade; 
veja treino para iniciantes

5 km, 10 km, 21 km, 42 km. Não importa a extensão do trajeto: as 
corridas se tornaram eventos que vieram para fi car nas grandes cida-
des brasileiras. Os corredores também invadiram parques e calçadas. 

Trata-se de uma das atividades  sicas das mais democráticas: bas-
tam camiseta, short e um par de tênis. Seus bene cios são inúmeros. 
“A corrida promove perda de peso e aumento da capacidade cardior-
respiratória”, explica o ortopedista Noel Oizerovici Foni, da Sociedade 
Benefi cente Israelita Brasileira Albert Einstein. Isso afasta o risco de 
problemas como obesidade, diabetes e pressão alta. Além disso, forta-
lece a musculatura, sobretudo a das pernas. 

A mente também agradece as passadas ligeiras. “Correr diminui a 
ansiedade, o estresse e a depressão porque é uma atividade lúdica, feita 
tanto em grupo como individualmente”, conta Foni. Esse efeito também 
ocorre porque toda a suadeira estimula a liberação de endorfi nas, nosso 
relaxante natural. 
OLIVEIRA, F. de. Corrida ajuda no combate à ansiedade; veja treino para iniciantes. VivaBem, 8 nov. 

2019. Disponível em: www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/11/08/corrida-ajuda-no-
combate-a-ansiedade-veja-treino-para-iniciantes.htm. Acesso em: 12 mar. 2020.

 1. Para complementar as informações sobre corrida, reúna-se com outros 
dois colegas e pesquise, em fontes confiáveis, os pontos a seguir. Em 
um dia combinado, apresentem os resultados da pesquisa aos demais 
colegas da turma.
a) Quais são os cuidados que uma pessoa sedentária deve ter ao iniciar 

essa prática e quais são os malefícios da corrida se esses cuidados não 
forem tomados.

b) Quais são os movimentos corporais adequados para não ocasionar 
lesões aos músculos e às articulações.

c) Qual é a prática respiratória que os corredores devem adotar.
d) Quais são as condições que as ruas e os espaços escolhidos para 

a corrida devem oferecer para que a atividade seja realizada
com segurança.

explorar
#para

lúdico: divertido, recreativo.

» A corrida estimula a liberação 
de endorfinas, que promovem

a sensação de bem-estar.
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Estratégias didáticas, respostas e comentários nas 
Orientações para o professor.

1. a)  Sintomas relacionados ao overtraining
(treinamento em excesso) são os mais 
comuns, seguido de lesões articulares, 
cansaço demasiado, dores musculares e até 
problemas cardíacos mais graves. Professor, 
reforçar a importância de se praticar exercícios 
físicos com acompanhamento e orientação 
adequados.
1. b) Fazer um aquecimento com exercícios de 
coordenação ou caminhada antes de iniciar as 
atividades esportivas e preparar o corpo com 
um programa de exercícios de resistência e 
estabilização.
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 2. Além de ser uma modalidade olímpica, maratonas e provas de corrida de rua também 
fazem parte do calendário de eventos esportivos de muitas cidades ao redor do mundo. 
Observe as duas imagens a seguir.

 » Atletas quenianas em 
uma modalidade de 
prova de corrida nas 
Olimpíadas de 2016, 
no Rio de Janeiro (RJ).

 » Participantes da Corrida 
Internacional de São 
Silvestre de 2018. São 
Paulo (SP).

a) Leia as legendas e responda: o que as imagens têm em comum? E o que têm de dife-
rente? Compartilhe suas respostas com os colegas. 

b) A Corrida Internacional de São Silvestre é uma maratona muito popular, que ocorre 
anualmente na cidade de São Paulo desde 1925. O percurso atual, de 15 km, tem 
largada na Avenida Paulista e passa pelos pontos mais emblemáticos dessa capital. 
O evento conta com a participação de milhares de pessoas, entre as quais atletas 
profissionais de alto nível, que vêm ao país especialmente para disputar a prova. 
Invariavelmente, são estes que a vencem e disputam os primeiros lugares. No entanto, 
a maior parte dos participantes são pessoas “comuns” – corredores amadores ou até 
aventureiros. Com base nessas informações, responda: qual pode ser a importância 
de um evento como esse, que convida milhares de pessoas a ocupar as ruas da cidade 
para movimentar seus corpos? 

 3. Junte-se a mais dois colegas e pesquise maratonas ou provas de corridas abertas 
à participação popular em seu município, estado ou região. Depois, compartilhem o 
resultado com o restante da turma e discutam: apesar de serem eventos pontuais, eles 
podem trazer benefícios permanentes ou duradouros para a relação dos participantes 
com a cidade e com a prática esportiva? Justifiquem.

Imagem 1

Imagem 2
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2. b) Espera-se que os estudantes respondam 
que eventos como a Corrida Internacional 
de São Silvestre são importantes porque 
convidam as pessoas a ocupar uma cidade 
para participar de um evento esportivo, 
podendo ressignificar a relação que elas têm 
com as ruas e com a história dos locais por 
onde a maratona passa. Além disso, esse 
tipo de evento pode despertar no público em 
geral o interesse pela corrida e pela prática 
esportiva ao ar livre.
3. A resposta vai variar de acordo com o 
contexto do local em que os estudantes vivem. 
Espera-se que eles percebam que eventos 
desse tipo podem estimular as pessoas a 
incluir uma atividade física em sua rotina.

Respostas e comentários nas Orientações para o professor.
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Deslocamentos
Chegou a hora de colocar as ideias sobre corpo sustentável em um projeto de 

“cidade ideal”, que inclua mobilidade urbana sustentável e políticas públicas de pro-
moção da saúde e do bem-estar da população. É importante a participação de todos 
os estudantes nesta atividade para reunir várias opiniões sobre o tema abordado.

» O que você vai fazer
Com toda a turma, você fará uma caminhada ao redor da escola para identificar 

as qualidades e os defeitos da região para a prática de atividades físicas, como a 
corrida, a caminhada e o ciclismo.

» Planejar
A turma deve se organizar em grupos de cinco estudantes para planejar os 

critérios de observação. Cada grupo pode montar dois checklists – um que diz 
respeito às possibilidades de práticas corporais que a região oferece e outro que 
elenca as condições do espaço para o deslocamento urbano a pé ou de bicicleta. É 
possível utilizar os exemplos de roteiros a seguir ou montar outros que atendam 
melhor às suas necessidades.

Práticas corporais

• Há praças, parques ou áreas verdes ao redor da escola?
• Caso haja praças e parques, há aparelhos para a realização de atividades 

físicas? Há orientações sobre como utilizá-los?
• As ruas, calçadas, praças, parques e aparelhos estão bem conservados?
• O local é bem iluminado?
• Há várias pessoas circulando ou praticando atividades físicas?
• O local passa uma sensação de insegurança?
• Existem quadras poliesportivas para a prática de esportes coletivos, como vôlei, 

basquete e futebol? Como é o estado de conservação e limpeza desses espaços?

Mobilidade urbana

• Há ciclovias ou ciclofaixas? Como está a qualidade de sua sinalização?
• As calçadas são esburacadas?
• Há muitas ladeiras na região, dificultando tanto o deslocamento a pé quanto 

de bicicleta?

Depois de montar os checklists, planeje com o professor o dia para a realização 
da caminhada.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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 » Praticar
A prática será realizada em dois momentos. Organize-se no grupo formado na 

etapa anterior e siga os passos a seguir.

Momento 1

• Realize a caminhada ao redor da escola para identificar os itens elencados no 
checklist.

• Faça anotações no caderno sobre os aspectos observados e, se possível, tire 
fotografias ou filme os locais que considerar adequados e aqueles que preci-
sam de reparos e melhorias.

• Volte para a escola e discuta, com toda a turma, sobre as possibilidades de 
práticas corporais que as ruas oferecem. Escolha aquelas que, segundo a per-
cepção de vocês, possam ser realizadas.

• Combine um dia para a realização da(s) prática(s) escolhida(s).

Momento 2

No dia combinado com o professor, volte ao local escolhido e realize as práticas 
corporais. Durante a atividade, procure observar se as impressões iniciais das con-
dições do local estavam corretas ou se acrescentaria outros reparos necessários 
que foram percebidos apenas por meio da prática.

 » Compartilhar
Chegou a hora de sistematizar as observações que o grupo fez no Momento 1 

e as impressões ao realizar as práticas corporais no Momento 2.
Para isso, reúna-se com seu grupo e siga as orientações.

• Reveja as anotações, os vídeos e as fotografias realizadas no Momento 1 e con-
verse sobre a prática realizada no Momento 2. Aponte quais práticas corporais 
poderiam ser realizadas naquela região e quais são seus benefícios para a saúde.

• Discuta sobre as melhorias necessárias para que essas práticas sejam realiza-
das de maneira segura e agradável.

• Converse sobre a qualidade das vias públicas para o deslocamento a pé e de 
bicicleta e projete algumas melhorias que auxiliem na mobilidade nesses locais.

• Monte uma apresentação com todos os aspectos mencionados nos itens ante-
riores e outros que o grupo julgar necessários, incluindo as fotos ou os vídeos.

• Combine com o professor um dia para que cada grupo apresente o que prepa-
rou para a turma. Se possível, projete os vídeos e as fotos.

 » Avaliar
Depois de todas as apresentações, avalie a realização das atividades e compare 

o que cada um dos grupos observou, respondendo às seguintes questões.
• Todos observaram as mesmas coisas? O que foi igual? O que foi diferente?
• Se a turma fosse montar uma lista única com todas as sugestões de melhorias 

para a região, que itens entrariam nela?
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O futuro e as cidades 
sustentáveis
Até aqui, nesta Sequência, você viu que a intervenção humana no curso natural dos 

rios pode causar problemas graves para as cidades, e também refletiu sobre como o 
espaço público poderia ser planejado, a fim de privilegiar a saúde dos cidadãos e o uso 
de meios de transporte sustentáveis. Todas essas discussões vão ajudar você a reali-
zar as reflexões propostas a seguir e a imaginar como poderia ser a cidade do futuro.

Para evitar colapsos globais relacionados à poluição e à exploração dos recursos 
naturais do planeta, é necessário que os países se unam e cooperem para planejar 
um futuro possível. No entanto, da mesma forma que se espera a colaboração de 
lideranças no combate à poluição e no incentivo à exploração sustentável, é preciso 
que cada indivíduo faça a sua parte. 

Sustentabilidade: essa palavra tão divulgada nos dias de hoje não está relacionada 
apenas ao futuro. É preciso pensar o presente para que seja possível projetar a vida. Discuta 
com os colegas estas questões.
 1. Pra você, o que é sustentabilidade? Escreva uma definição dessa palavra em seu 

caderno, sem fazer pesquisas prévias nem consultar um dicionário neste momento. 
Depois, compartilhe sua definição com os colegas e discuta com eles sobre os sentidos 
desse termo. 

 2. Como ações sustentáveis podem contribuir para a melhoria das cidades?
 3. Em sua opinião, você e sua turma, no cotidiano escolar, praticam ações sustentáveis? Se 

sim, quais? Caso não pratiquem, quais ações sustentáveis poderiam começar a adotar?

Ler o mundo

Você vai ler, a seguir, um trecho de artigo científico publicado na revista aca-
dêmica de uma universidade. Nele, a autora, Clara Brandi, discute quais seriam as 
possíveis medidas a ser tomadas para que as cidades do futuro possam de fato 
existir. Antes de ler o texto, leia o boxe sobre a autora e lembre-se de que um artigo 
científico possui características específicas, relacionadas à estrutura do texto, à 
seleção de palavras e à argumentação, que restringem o público leitor.

Clara Brandi
Doutora pelo Instituto Universitário Europeu, na Itália, e mestre em Filosofi a Política 

pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Formou-se em Economia pela Universidade de 
Friburgo, na Alemanha. Atualmente, é pesquisadora sênior e líder de projetos no Departamento 
de Economia Mundial e Financiamento de Desenvolvimento do Instituto de Desenvolvimento 
Alemão. Seus principais focos de pesquisa são governança global e a relação entre comércio 
internacional, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas.

#sobre

» Foto de 
Clara Brandi.
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1. Refere-se à busca 
pelo equilíbrio entre 
a disponibilidade dos 
recursos naturais e 
a exploração deles 
por parte de toda a 
sociedade. Tem como 
objetivo a preservação do 
ambiente e dos recursos 
que ele pode oferecer , 
evitando o esgotamento 
e promovendo a melhoria 
da qualidade de vida de 
toda a população.
2. Elas podem promover o 
equilíbrio na relação entre 
as pessoas e o ambiente.
3. Espera-se que os 
estudantes citem 
ações relacionadas 
ao descarte do lixo, à 
economia de luz e água, 
ao consumo consciente, 
à convivência inclusiva.
Professor, destacar 
também a questão do 
transporte e das relações 
no mundo do trabalho.

Estratégias didáticas e comentários nas Orientações 
para o professor.

144

D3-LING-EM-3087-V1-S3-102-154-LA-G21-AV.indd   144D3-LING-EM-3087-V1-S3-102-154-LA-G21-AV.indd   144 17/09/20   18:0917/09/20   18:09



Leitura

A transformação urbana rumo à 
sustentabilidade

Frente ao desafi o de aproveitar o potencial da urbanização para cum-
prir a Agenda 2030 e o Acordo de Paris, em seu mais recente relatório, o 
Conselho Consultivo Alemão Sobre Mudanças Globais traduz as princi-
pais dimensões da Agenda 2030 em uma bússola normativa que fornece 
orientações para a modelagem dos processos de urbanização futuros e 
em andamento, englobando três dimensões.

A primeira delas requer que a urbanização permaneça alinhada 
com os sistemas naturais sustentáveis de suporte à vida, ao cumprir 
os chamados “limites” ou “fronteiras planetárias” e ao proteger o meio 
ambiente local [...].

A segunda dimensão está relacionada à inclusão substantiva, polí-
tica e econômica dos habitantes das cidades [...]. Isso inclui acesso à 
alimentação, água potável limpa, saneamento, cuidados com a saúde e a 
educação, mercados de trabalho, direitos eleitorais e direitos processuais 
de informação.

A terceira dimensão da bússola normativa para o desenvolvimento 
urbano refere-se à diversidade sociocultural e espacial das cidades e 
sociedades urbanas. [...]

Os principais campos de ação para a transformação urbana rumo à 
sustentabilidade incluem:

Energia e Mitigação da Mudança Climática: as emissões de dióxido 
de carbono nas cidades devem ser zeradas para permitir a transformação 
energética global em direção aos sistemas de energia livres de emissão 
de dióxido de carbono. No entanto, o acesso à energia e à infraestrutura
ainda deve ser garantido a milhões de habitantes das cidades.

Adaptação às Mudanças Climáticas: o desenvolvimento urbano deve 
levar mais em consideração a necessidade de adaptação às mudanças cli-
máticas, por exemplo, ao integrar a mitigação da mudança climática e 
a adaptação climática em um planejamento de longo prazo e ao desen-
volver estratégias de conscientização e de preparação para desastres 
naturais para proteger a população.

Mobilidade e Transporte: a mobilidade urbana oferece um potencial 
considerável, visto que os sistemas de transporte urbanos são grandes 
responsáveis pela emissão de carbono. Os sistemas de transporte devem 
ser totalmente descarbonizados, no máximo, até 2070, por exemplo, por 
meio de um sistema de transporte público local que funcione de forma 
adequada e que seja bem desenvolvido, além de uma estrutura que faci-
lite a locomoção de pedestres e ciclistas. Ao mesmo tempo, deve-se tornar 
a mobilidade inclusiva para que os indivíduos de todas as classes sociais 
possam viajar pelas cidades de forma fácil e com baixo custo.

#ficaadica

O texto que você vai ler 
faz parte do projeto Cidades 
Sustentáveis, publicado em 
2018 pela FGV Projetos. 
Essa publicação, em versão 
bilingue (português e inglês), 
conta com diversos artigos 
que discutem temas como 
sustentabilidade, urbanismo 
e mobilidade urbana sob a 
ótica de especialistas e auto-
ridades nesses temas. 

CIDADES Sustentáveis. 
FGV Projetos, São Paulo: 
2018. Disponível em: https://
fgvprojetos.fgv.br/publica
cao/cidades-sustentaveis. 
Acesso em: 1 set. 2020.

» Cidades Sustentáveis. FGV 
Projetos, São Paulo: 2018
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Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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Forma Urbana: deve haver um foco maior em conceitos fl exíveis no 
desenvolvimento arquitetônico e urbano para aumentar as possibilida-
des de se responder à dinâmica populacional ou à mudança climática. 
Planejamento e desenvolvimento urbano não devem apenas ter baixa 
emissão de carbono, mas também devem realçar estratégias locais adap-
tadas que respeitem contextos geográfi cos e culturais.

Redução da Pobreza e da Desigualdade: governos locais devem 
garantir que não só atores-chave, como também aqueles menos bem-or-
ganizados e as partes interessadas da sociedade civil tenham perspectivas 
sufi cientes para contribuir para a modelagem do desenvolvimento urbano 
e para a melhoria de suas condições de vida, por exemplo, ao fortalecer e 
desenvolver distritos informais e frequentemente precários e ao mobilizar 
recursos fi nanceiros públicos e privados adequados.

[...]
Como consequência da urbanização, observamos que os desafi os e 

o potencial do desenvolvimento global sustentável estão cada vez mais 
concentrados nas cidades. O papel das cidades é, sem dúvidas, impe-
rativo para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável e para o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris. 
Enquanto a urbanização pode ser administrada de forma alinhada com os 
objetivos determinados pelas agendas internacionais de desenvolvimento 
sustentável, precauções relevantes devem ser adotadas agora para garantir 
que as cidades evoluam de forma sustentável.

BRANDI, C. O papel das cidades: implementação da Agenda 2030 e do Acordo de Paris. Cadernos FGV 
Projetos: cidades sustentáveis, Rio de Janeiro, ano 13, n. 32, p. 76-82, mar. 2018.

» Emblema do Acordo de 
Paris sobre o Clima, assinado em 2015.

#saibamais

Acordo de Paris sobre o Clima
No âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CQNUMC) – que 

tem o objetivo de estabelecer uma cooperação internacional sobre questões técnicas e políticas contra 
o aquecimento global –, está o Acordo de Paris: um tratado aprovado durante convenção em Paris, 
em 2015, e assinado por diversas nações do mundo ao longo 2016. Esse tratado rege medidas para 
a redução da emissão de gases estufas, a fim de diminuir os efeitos do aquecimento global a partir 
de 2020, com metas para 2025 e para 2030. Os 195 países que assinaram o documento assumem 
o compromisso de implementar essas medidas e de cumprir as metas estabelecidas. Além desse 

acordo, há ainda as Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (NDC) – documentos que esta-

belecem compromissos e contribuições 
específicas para cada nação. 

Você pode encontrar informações 
detalhadas sobre o Acordo de Paris, 
bem como o texto completo do docu-

mento e respostas às dúvidas mais 
frequentes, no site oficial da Organização 

das Nações Unidas (ONU), disponível em: 
https://nacoesunidas.org/acordodeparis/ 

(acesso em: 1o set. 2020).

ONU

agenda: plano ou 
programa de ação; 

relação de atividades e 
compromissos.

dimensão: âmbito, 
aspecto, perspectiva.

modelagem: formatação.
mitigação: 

abrandamento, 
suavização.

infraestrutura: condições 
indispensáveis para a 

organização de uma 
cidade, de um estado, de 

um país.
imperativo: fundamental, 

necessário.
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Não escreva no livroPensar e compartilhar

 1. O artigo de Clara Brandi foi publicado em 2018 e logo no início se refere a dois docu-
mentos: a Agenda 2030 e o Acordo de Paris.
a) Retome o boxe #saibamais da página anterior, sobre o Acordo de Paris. Nele, é men-

cionada a existência da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). Pesquise, 
em sites da internet, as contribuições assumidas pelo Brasil nesse acordo. Uma possi-
bilidade é consultar o sites do Ministério do Meio Ambiente ou outras fontes confiáveis 
e preferencialmente oficiais. Depois, compartilhe o resultado da pesquisa com os 
colegas e, com eles, discuta a importância da implementação desse tipo de medidas 
para o futuro das cidades.

b) Leia, agora, um trecho do Preâmbulo da Agenda 30, um documento que, assim como 
o Acordo de Paris, também foi assinado por vários países membros da ONU, em 2015, 
e que pretende criar um plano de ação para as pessoas e para o planeta. 

Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liber-
dade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e 
dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafi o global e um requisito 
indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colabora-
tiva, implementarão este plano. [...]

ONU. Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para um desenvolvimento sustentável. [S.l. ] 2015. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf. Acesso em: 1 set. de 2020.

Para implementar as mudanças pretendidas, a Agenda 2030 estabeleceu 17 
objetivos principais. Em sites confiáveis, pesquise quais são esses 17 objetivos e 
responda: qual é a importância de centenas de países do mundo se comprometerem 
com mudanças como essas?

c) Como você viu, a agenda 2030 foi assinada por vários países, em 2015, e o Acordo de 
Paris, no ano seguinte, em 2016. Considerando a pesquisa que você fez e os objeti-
vos dos documentos, aponte o que eles têm em comum e quais são suas principais 
diferenças.

d) Qual é a importância de a autora se referir a esses textos logo no primeiro parágrafo?

 2. Releia o primeiro parágrafo do texto.
a) A que leitor esse artigo se dirige mais diretamente? Explique levando em conta o meio 

no qual foi publicado.
b) O que se pressupõe sobre o leitor do artigo com relação aos conhecimentos prévios 

que deve ter?

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

Respostas e comentários nas Orientações para o professor. 

Pressupõe-se que o leitor, além de conhecer os documentos ofi ciais, tenha noção sobre urbanismo.

Os textos que circulam na esfera de ensino e pesquisa podem visar a um 
leitor mais ou menos especializado. Caso o leitor visado seja especialista no 
assunto discutido, o autor parte da ideia de que ele já domine certo vocabulário 
e tenha repertório que garanta a compreensão do texto. Caso o leitor visado não 
seja especialista, o autor precisa ter maior controle sobre o vocabulário empre-
gado e considerar a necessidade de dar explicações mais detalhadas sobre as 
referências usadas no texto.

1. c) Em comum, há 
o fato de ambos os 
documentos terem 
sido assinados por 
diversos países em 
consonância com a 
ONU e de buscarem 
um desenvolvimento 
pautado na 
sustentabilidade 
com metas para ser 
cumpridas até 2013. 
Como diferença, 
pode-se sinalar o fato 
de a Agenda 30 ter 
entre seus principais 
objetivos a erradicação 
da pobreza e o 
estabelecimento da paz 
universal, e o Acordo de 
Paris busca desacelerar 
a emissão de gases 
poluentes e amenizar os 
efeitos do aquecimento 
global. 
1. d) O objetivo é 
indicar, já no início, os 
documentos ofi ciais que 
vão pautar seu artigo 
e seus argumentos, 
bem como marcar um 
posicionamento perante 
o desenvolvimento e a 
exploração das pessoas 
nos centros urbanos.
2. a) Dirige-se a um 
leitor especializado em 
questões urbanas ou de 
desenvolvimento social, 
haja vista que o texto 
foi publicado em uma 
revista acadêmica sobre 
projetos sustentáveis.

Estratégias didáticas nas Orientações para o professor.
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 3. Em gêneros como artigo científico ou de divulgação científica, a ideia a ser defendida 
pelo autor do artigo e os objetivos do texto devem ficar claros já na introdução. Isso 
permite ao leitor acompanhar o percurso dos argumentos.
a) Para transformar as informações do Acordo de Paris e da Agenda 2030 em prática 

efetiva, a autora indica que vai apresentar uma “bússola normativa”. Explique o sentido 
produzido por essa expressão nesse texto.

b) Para facilitar a leitura e identificação de informações em um texto, é comum que ele 
seja dividido em blocos ou etapas. Como essa estratégia é utilizada pela autora?

 4. As três dimensões apresentadas no texto, que podem nortear a realização do Acordo 
de Paris e da Agenda 2030, referem-se a três diferentes aspectos da sustentabilidade 
a ser desenvolvidos nas cidades. Responda às questões a seguir.
a) Copie o quadro a seguir no caderno e preencha-o indicando, de modo bem resumido, 

a que se refere cada uma das dimensões.

Dimensão Refere-se à...

Primeira exploração do meio ambiente.

Segunda inclusão social, política e econômica dos habitantes das cidades.

Terceira diversidade sociocultural e espacial das cidades e sociedades urbanas.

b) Alguns conceitos apresentados nas dimensões têm sentidos específicos e por 
isso foram representados entre aspas. Embora o leitor possa não ter conhe-
cimento específico sobre esses conceitos, é possível, pelo contexto, chegar ao 
que seria uma definição próxima. Considerando seu conhecimento de mundo 
sobre questões de sustentabilidade, explique o que significam os “limites” ou 
as “fronteiras planetárias”.

c) A palavra substantivo, no terceiro parágrafo do texto, é utilizada como um adjetivo. 
Na linguagem do direito e das leis, o termo substantivo expressa “o que constitui o 
texto fundamental das leis, o que estabelece princípios que definem as relações das 
pessoas em sociedade”. Considere essa definição e explique o que seria uma “inclusão 
substantiva” dos habitantes das cidades.

 5. A linguagem de textos acadêmicos, que se destinam a um leitor especializado, pode 
ser muito formal e recorrer a expressões específicas de determinadas áreas.
a) Procure no texto palavras e expressões que você desconhece, fora as já discutidas 

aqui, e pesquise o significado delas.
b) Qual a importância da utilização de uma linguagem formal e técnica em um texto aca-

dêmico como esse, considerando seu público e as informações que deseja transmitir?

Ela divide as propostas da bússola normativa em três dimensões, as quais vai apresentar nos parágrafos seguintes.

5. a) É possível que os 
estudantes mencionem: 
dióxido de carbono
(“gás carbônico”), 
descarbonizados
(“que não vão produzir 
carbono”), dinâmica 
populacional (“processos 
de desenvolvimento, 
mobilidade e crescimento 
da população”), atores-
-chave (“pessoas com 
importante papel”).
5. b) A linguagem deve 
ser técnica e formal 
para não dar margem a 
ambiguidades e múltiplas 
interpretações e para 
que os conceitos sejam 
claramente defi nidos para 
qualquer leitor.

3. a) Como uma bússola 
é aquilo que direciona, a 
autora propõe um caminho 
com algumas normas a ser 
seguidas que vão efetivar as 
propostas dos documentos 
ofi ciais.
4. b) Limites ou fronteiras 
referem-se à capacidade 
do que o planeta consegue 
produzir, para que não 
haja nenhuma escassez e 
degradação do meio.
4. c) Uma inclusão 
substantiva seria uma 
inclusão efetiva dos 
habitantes nos direitos 
e deveres previstos nas 
leis que defi niriam seus 
comportamentos.

A linguagem utilizada em textos acadêmicos deve estar de acordo com a norma-padrão, 
ser formal (de acordo com o contexto de circulação do texto e seu público-alvo), objetiva
(não deve apresentar subjetividade), impessoal (em terceira pessoa) e concisa (não deve se 
estender além das informações fundamentais necessárias à argumentação).
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 6. Depois de apresentar as três dimensões de mudanças globais, a autora especifica como 
essas mudanças poderiam se concretizar em transformações urbanas.
a) Copie o quadro a seguir no caderno e preencha-o com os campos de ação relacionados 

a cada uma das dimensões.

Dimensão Campo de atuação

Primeira Energia e mitigação da mudança climática
Adaptação às mudanças climáticas

Segunda Mobilidade e transporte
Redução da pobreza e da desigualdade

Terceira Forma urbana

b) Considerando os objetivos argumentativos do texto, qual é a importância de que cada 
campo de ação se relacione com uma das dimensões apresentadas?

 7. Embora as ações propostas pelo Acordo de Paris e pela Agenda 2030 sejam muito 
globais, o texto defende a importância fundamental das cidades nesse processo de 
construção de um mundo melhor.
a) Qual trecho do último parágrafo expressa essa tese defendida pela autora?
b) Como já foi discutido, a linguagem científica deve ser objetiva e impessoal. Na conclu-

são do texto, no entanto, a autora escapa desse princípio ao utilizar uma expressão 
que reforça sua tese e a preocupação com o desenvolvimento das cidades. Identifique 
essa expressão e explique sua importância argumentativa.

c) A autora ainda recorre a um recurso gráfico que reforça a necessidade da ação sus-
tentável nas cidades. Qual é esse recurso gráfico?

d) Considerando os objetivos e limites pretendidos pelo Acordo de Paris e pela Agenda 
2030, por que a tese defendida pela autora destaca a necessidade imediata de 
mudança de práticas nas cidades?

7. b) A expressão 
sem dúvidas reforça 
a argumentação, a 
importância e mesmo a 
inevitabilidade de ação 
nas cidades.
7. c) A utilização de 
itálico na palavra 
agora.
7. d) Porque, se nada 
for feito desde já, os 
objetivos não poderão 
ser cumpridos dentro do 
tempo limite estipulado; 
daí a urgência.

6. b) Essa relação se 
faz necessária como 
processo argumentativo 
para demonstrar como 
uma dimensão mais 
global e geral pode ser 
aplicada em um nível 
mais específi co, que é o 
desenvolvimento urbano.
7. a) Como consequência 
da urbanização, 
observamos que os 
desafi os e o potencial do 
desenvolvimento global 
sustentável estão cada 
vez mais concentrados 
nas cidades.

Um artigo acadêmico e outros gêneros dessa esfera têm como objeto uma investigação 
científica, filosófica ou artística. Deve garantir rigor científico, objetividade e clareza.

Embora a qualidade de um texto acadêmico dependa fundamentalmente de seu conteúdo, 
a forma de apresentação pode permitir algumas variações de linguagem que reforçam alguns 
aspectos argumentativos do texto. Essas variações podem incluir a utilização de linguagem 
figurada; destaques como aspas, negrito, itálico etc.

#saibamais

Afi nal, o que é mobilidade urbana sustentável?
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), publicou, em 2016, um estudo sobre mobi-

lidade urbana sustentável depois de verificar que as condições de mobilidade nas cidades estavam 
muito deterioradas. Para os autores do estudo, esse assunto deve ser objeto de preocupação para 
ações voltadas ao desenvolvimento sustentável que, segundo o documento, deve considerar a 
proteção ambiental, a sustentabilidade econômica e a justiça social.

Saiba mais informações no endereço: IPEA. TD 2194 – Mobilidade Urbana Sustentável: concei-
tos, tendências e reflexões. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/
TDs/td_2194.pdf. Acesso em: 9 set. 2020.
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Infográfi co
Ao longo deste volume, você acompanhou diferentes discussões sobre cidades e leu textos 

que tratam da possibilidade de pensar outros modelos de cidade que possam se desenvolver 
por meio de formas sustentáveis, que respeitem tanto a natureza quanto os seus habitantes, 
garantindo os direitos mais básicos.

As informações apresentadas pelo artigo científico atestam essas possibilidades, mas 
podem ser pouco acessíveis a um público geral. Uma das formas possíveis de democratizar 
as informações e tornar a sua compreensão mais ampla é a utilização de recursos gráficos para 
reproduzir as mesmas informações por meio de um infográfico, que você vai produzir agora.

» O que você vai fazer
Infográfico é uma forma de apresentar visualmente informações e dados, articulando 

imagens (ilustrações, gráficos, ícones) e textos. Os infográficos sistematizam e organizam 
informações complexas em itens, ícones e formas que tornam a informação mais acessível 
ao leitor. Observe o infográfico a seguir.

Fonte: ARIDE, A. Lições sobre mobilidade: infográfico. Rio de Janeiro, 21 fev. 2016. Behance: Aline Aride. Disponível em: 
https://www.behance.net/gallery/34251151/Licoes-sobre-mobilidade-Infografico. Acesso em: 6 maio 2020.
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UCT/FETRANSPOR/YOUDO

 1. Qual é a principal informação do infográfico? Como ela está representada 
visualmente?

 2. Como se constrói uma linha do tempo para facilitar a visualização das transfor-
mações da mobilidade urbana no Brasil?

Note que, no infográfico, há uma presença proporcional de elementos grá-
ficos e visuais e textos escritos. Desse modo, a visualização das informações 
é facilitada. Destaca-se a linha do tempo nesse infográfico. A compreensão 
dessa linha, por sua vez, dá-se por meio de textos explicativos curtos, que 
indicam as transformações ocorridas. Cumprem papel fundamental nesse info-
gráfico a variedade das fontes (tamanho, formato, cor) e a utilização de ícones 
e imagens ampliadas (lupas).

1. A principal informação é a 
mobilidade urbana. Além da 
informação do título e dos 
textos, é representada pela 
presença maciça de meios de 
transporte na cidade. 
2. Cria-se uma linha do tempo, 
a partir de 1950, com cores 
quentes (amarela, laranja, 
vermelha), que contrastam com 
as cores frias (tons do azul) e 
neutras (branca, cinza), que 
predominam no restante do 
infográfi co. As cores quentes 
da linha do tempo, que vão 
gradativamente se tornando 
mais escuras, indicam as 
transformações observadas 
na mobilidade urbana, 
acompanhadas de pequenos 
textos. A primeira coluna da linha 
do tempo tem um tratamento 
visual diferente por se tratar 
de um período anterior a 1950, 
em que ainda não havia uma 
urbanização intensa no país.

O infográfico que você vai produzir tem como objetivo facilitar o acesso às 
informações apresentadas no artigo “A transformação urbana rumo à sustenta-
bilidade”, que você já leu, e relacionar as informações das dimensões globais de 
transformação com os campos de ação. Nesse infográfico, você deverá relacionar 
essas informações e apresentá-las de uma forma visual, imediata e concisa.

» Planejar
• Leia novamente as dimensões e os campos de ação. Relacione as informações 

apresentadas e resuma-as em pequenos tópicos e textos, identificando quais 
e como devem aparecer em seu gráfico.

• Crie um título e um texto introdutório para seu infográfico.

UCT/FETRANSPOR/YOUDO

Lupa Miniaturas

Linha do tempo

Variedade 
das fontes

Ícones
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• Rascunhe a diagramação da página: pense se vai utilizar gráficos em barras, 
linhas, pizza e outros recursos simples ou imagens mais elaboradas, como os 
desenhos do infográfico apresentado. Verifique se é possível inserir alguns 
ícones para resumir o conteúdo em listas ou itens.

• É preciso hierarquizar as informações do infográfico, deixando visível a ordem 
de importância delas. Também é necessário pensar e deixar clara a ordem em 
que o leitor deve ler as informações.

• O importante é esquematizar e resumir o máximo possível, transformando 
informações complexas em itens, ícones e formas que simplificam a compre-
ensão do leitor.

 » Produzir
• Você poderá produzir esse infográfico em um editor de textos ou de imagens, 

em sites específicos de produção de infográficos ou em uma cartolina.
• Mesmo com muito planejamento, pode acontecer de sobrar ou faltar espaço. 

Nesse caso, reorganize as informações de forma a deixar o layout do infográfico 
mais dinâmico e agradável.

• Organize as informações em listas, itens; utilize imagens, ícones ou outros 
recursos visuais para facilitar a leitura.

• Utilize fontes diferentes, marcando as seções, modificando também as cores 
e os tamanhos. Se for utilizar um editor de textos, procure fontes que permi-
tam uma fácil leitura e que possuam todos os caracteres especiais (como os 
acentos gráficos).
As cores que você vai escolher devem se relacionar com o tema discutido, 

orientar a ordem de leitura e facilitar a compreensão.

 » Revisar e editar
Depois de pronto, verifique se ainda restaram alguns equívocos gramaticais 

nos textos e se o infográfico deixa evidente uma ordem de leitura, bem como se 
são reproduzidas todas as informações necessárias.

 » Avaliar
Após fazer uma avaliação atenta do seu infográfico, mostre-o aos colegas para 

que eles também o avaliem e apontem o que pode ser melhorado. Se os colegas 
fizerem apontamentos de ajustes que devam ser feitos, caso concorde com eles, 
faça os ajustes e finalize seu infográfico.

 » Compartilhar
Finalizados todos os infográficos, resta compartilhá-los com outros leitores 

de fora da sala de aula. Combine com a turma uma forma de fazer isso. Uma pos-
sibilidade é divulgá-los nas redes sociais e nos canais de comunicação da turma. 
Também é possível criar painéis no colégio para expô-los.
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MAPA INTERATIVO • Etapa fi nal
Nas etapas anteriores deste projeto, você e sua equipe registraram como é, no 

presente, a cidade onde vivem, criando um mapa cultural e de esportes e lazer, e 
como era a cidade no passado, elaborando um mapa histórico-cultural. 

» O que fazer
Agora, você vai imaginar como poderia ser essa cidade no futuro, se todos os 

problemas identificados fossem resolvidos: você vai produzir o mapa utópico. 

» Para produzir
• Reúna-se com os mesmos colegas de grupo das etapas anteriores e considere  

todas as discussões feitas ao longo das três Sequências e todos os problemas 
destacados na cidade onde moram, como os relacionados a mobilidade, saúde, 
infraestrutura, saneamento básico, esporte, lazer, cultura etc. 

• Localize novamente a cidade em um mapa virtual ou físico. 
• Assinale no mapa os lugares que você e sua equipe julgam problemáticos, 

descrevam como são esses lugares e como eles seriam após as mudanças 
e ações que vocês propõem, imaginando essa cidade utópica. Para visualizar 
um exemplo real de mudança em São Paulo, que ganhou um espaço de lazer 
e mais áreas verdes, veja as imagens abaixo.

PARA 
FAZER 
JUNTO

PARA 

AntesA DepoisB
ED VIGGIANI/PULSAR IMAGENSMAURICIO LIMA/AFP

• Não é preciso limitar a imaginação: mesmo que a cidade projetada dificilmente 
saia do projeto, você e sua equipe devem indicar quais seriam os caminhos 
possíveis para solucionar os problemas identificados. 

• Vocês podem indicar também no mapa alguma prática ou ação atual que já 
esteja sendo feita, caso haja iniciativas desse tipo. 

• Depois de concluída esta etapa, é hora de finalizar o projeto.

Estratégias didáticas nas Orientações 
para o professor.

» A Implosão dos pavilhões 6, 8 e 9 do Complexo Penitenciário do Carandiru, em São Paulo (SP), em 2002.
» B  No lugar em que funcionava o maior presídio da América Latina, foi construído o Parque da Juventude Dom 

Paulo Evaristo Arns, com ampla área verde e espaços públicos que abrigam  atividades culturais, recreativas e 
esportivas. Foto de 2007.
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 » Compartilhar

Depois das leituras, discussões e atividades desenvolvidas ao longo das três 
Sequências e da formulação dos mapas desenvolvidos até aqui, você e sua equipe 
podem ter outro olhar sobre a cidade em que moram e, assim, refletir sobre a for-
mação histórica do lugar, observar como está na atualidade e pensar um ideal de 
cidade. Agora é hora de finalizar essa discussão juntando os mapas produzidos e 
compartilhando-os com a comunidade.

Os mapas que foram produzidos e armazenados estão com os links salvos ou 
guardados fisicamente com o grupo. Agora, a proposta é reuni-los para que mais 
pessoas possam acessá-los, a fim de não deixar esse debate sobre urbanismo 
desaparecer. Para tanto, você e sua equipe devem compartilhar os mapas pela 
internet ou fazer um mural no colégio.

• Para que os mapas façam sentido, é fundamental que cada um tenha um texto 
de apresentação que explique seus objetivos. No texto de apresentação, devem 
ser indicadas as características de cada mapa e como o leitor deve relacionar 
os textos escritos aos lugares destacados nos mapas.

• O texto de apresentação deve ser produzido coletivamente pelo grupo. Verifique 
se a leitura do texto de apresentação permite que o leitor compreenda tanto 
as orientações de leitura quanto as informações apresentadas em cada mapa. 
Para isso, faça uma revisão gramatical e textual, verificando se o texto está 
coeso e coerente.

• Caso os mapas tenham sido feitos na forma física, os textos que vão ser expos-
tos com eles no mural da escola podem ser impressos ou manuscritos. 

• Se o grupo tiver optado pelos mapas virtuais, é preciso verificar se os devidos 
links estão funcionando. Organize os links dos mapas em um site ou em uma 
postagem de rede social.

• Para compartilhar a atividade na forma virtual, é possível criar uma página 
em algum site de hospedagem, utilizar um template que dialogue estetica-
mente com a proposta do grupo, inserir seus textos e os links em seguida.  
É importante deixar espaço para comentários na página, para dar continuidade 
ao diálogo. Se possível, seria interessante compartilhar os textos e os links dos 
mapas no perfil pessoal dos integrantes nas redes sociais ou criar um grupo de 
discussão sobre a cidade onde moram e utilizar essa postagem como destaque 
para começar uma discussão.

 » Avaliar

Converse com os colegas sobre as questões a seguir.
• Que etapa(s) você teve mais dificuldade em desenvolver? Por quê?
• O que você achou mais interessante ao fazer o mapa interativo da sua cidade? 
• A forma como o grupo se organizou foi satisfatória? Por quê? 
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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 a área (três 
letras) ou o componente 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 especí-
ficas estão organizadas em campos de atuação social. A 
seguir, apresentamos os textos na íntegra das competências 
gerais, competências e habilidades específicas trabalhadas 
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, mate-
mática 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 
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 posicio-
namento 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 possibili-
dades 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.

(EM13LGG105) Analisar e experimentar diversos processos 
de remidiação de produções multissemióticas, multimídia e 
transmídia, desenvolvendo diferentes modos de participação 
e intervenção 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, protagonismo 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 consciência 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 diver-
sas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes 
linguagens, 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.

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 com-
preender 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 variedade 
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 preconceito 
linguístico.

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.

(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 
protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à 
diversidade de saberes, identidades e culturas.

(EM13LGG601) Apropriar-se do patrimônio artístico de dife-
rentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, 
bem como os processos de legitimação das manifesta-
ções 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 
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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.

(EM13LP08) Analisar elementos e aspectos da sintaxe do 
português, como a ordem dos constituintes da sentença (e 
os efeitos 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.

(EM13LP11) Fazer curadoria de informação, tendo em vista 
diferentes propósitos e projetos discursivos.

(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 
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(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 com-
posicional e ao estilo do gênero em questão, à clareza, à 
progressão temática e à variedade linguística empregada, 
como também aos elementos relacionados à fala (modula-
ção de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração 
etc.) e à cinestesia (postura corporal, movimentos e gestu-
alidade 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 de atuação na vida pública

(EM13LP23) Analisar criticamente o histórico e o discurso 
político de candidatos, propagandas políticas, políticas 
públicas, programas e propostas de governo, de forma a 
participar do debate político e tomar decisões conscientes 
e fundamentadas.

(EM13LP24) Analisar formas não institucionalizadas de 
participação social, sobretudo as vinculadas a manifesta-
ções artísticas, produções culturais, intervenções urbanas 
e formas de expressão típica das culturas juvenis que 
pretendam expor uma problemática ou promover uma refle-
xão/ação, posicionando-se em relação a essas produções 
e manifestações.

(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.

(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.

(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 
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de enciclopédia (colaborativa ou não), infográfico (estático ou 
animado), relato de experimento, relatório, relatório multi-
midiático 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 significativos de socialização e divulgação 
do conhecimento.

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.

(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.

(EM13LP42) Acompanhar, analisar e discutir a cobertura 
da mídia diante de acontecimentos e questões de relevân-
cia 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 man-
ter-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 noti-
ciosos 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 (resenhas, 
ensaios etc.) e outros gêneros próprios das formas de expres-
são das culturas juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay 
etc.), em várias mídias, vivenciando de forma significativa 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.

(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 indivíduo 
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 relaciona-
dos 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.

(EM13LP53) Produzir apresentações e comentários apreciativos 
e críticos sobre livros, filmes, discos, canções, espetáculos de 
teatro e dança, exposições etc. (resenhas, vlogs e podcasts lite-
rários e artísticos, playlists comentadas, fanzines, e-zines etc.).
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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!

Os autores
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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?

D2_LING_EM_3087_V2_161_193_MPG_G21-AV.indd   164D2_LING_EM_3087_V2_161_193_MPG_G21-AV.indd   164 15/09/20   11:4315/09/20   11:43



165

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.
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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.
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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 

D2_LING_EM_3087_V2_161_193_MPG_G21-AV.indd   173D2_LING_EM_3087_V2_161_193_MPG_G21-AV.indd   173 15/09/20   11:4315/09/20   11:43



174

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 Uakit

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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As cidades são o tema central deste volume. No mundo contemporâneo, elas têm papel 
fundamental não só porque concentram a maior parte da população mundial, mas também 
porque nelas se concentram as principais decisões políticas, econômicas e sociais. 

A discussão sobre as cidades abre caminho para o estudo de diferentes gêneros e práticas de 
estudo, para a refl exão sobre as questões da vida na esfera coletiva e na esfera individual, na atuação 
de cada um no cotidiano. O reconhecimento de si e do lugar de vivência e experiência abre espaço 
para refl etir sobre a importância da colaboração de todos para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. No caso do Ensino Médio, isso é importante visto que o estudante é sempre 
convidado, dentro da abordagem das cidades, a pensar sobre suas escolhas e seu projeto de vida.

Neste volume, os estudantes são convidados a ampliar seu olhar sobre o espaço da cidade, 
analisando-a como um lugar que está em constante transformação, que concentra diferentes 
saberes e poderes e que pode apresentar diferentes características, signifi cados e modos de 
organização, a depender da época e da região em que se encontra. Esse fi o condutor sustenta 
os conteúdos, as atividades e as orientações didáticas propostos para a área de Linguagens e 
suas Tecnologias, que abarca os componentes curriculares Língua Portuguesa, Arte e Educação 
Física, ao longo das três Sequências que compõem este volume, a saber: “A cidade em fatos”, 
“Um país que se urbaniza” e “Desafi os urbanos: vamos encarar?”. Com isso, espera-se que os 
estudantes possam se sentir engajados na construção da cidade onde querem viver, atuando 
de forma autônoma e plena como cidadãos.

Objetivos e justificativas do volume
Neste volume, o estudo de Língua Portuguesa se dá a partir da compreensão e da análise 

dos contextos de produção e circulação de variados gêneros textuais, a exemplo dos gêneros 
notícia, reportagem, propostas governamentais, conto, romance e artigo científi co, de modo a 
ampliar a visão de mundo dos estudantes sobre a cidade. Essa abordagem das cidades permite 
discutir o processo de desenvolvimento das sociedades humanas, pois nelas se cristalizam as 
produções linguísticas, científi cas, sociais e culturais de todas as demais áreas, como as Ciências 
Humanas, Ciências da Natureza e Matemática.

No estudo de Arte, a partir também do diálogo com o contexto da cidade, os estudantes 
são convidados a fruir, apreciar, observar e ouvir diferentes práticas de linguagem, como foto-
grafi a, pintura, grafi te e música, de modo a aumentar a sensibilidade diante das manifestações 
artísticas, bem como exercitar a imaginação e a criatividade. Essas manifestações permitem 
construir diálogos com o contexto cultural da cidade e aguçar a percepção sensível e estética 
sobre a arte urbana.

No estudo de Educação Física, o foco está na análise de práticas corporais vivenciadas na cidade, 
a exemplo do basquete de rua, do futebol, das corridas e caminhadas e de outras experiências. O 
objetivo é levar os estudantes a reconhecê-las como formas de socialização e de cuidado consigo 
e com a própria saúde. Além disso, essas práticas devem também ser consideradas atividades de 
lazer, de bem-estar e de construção de laços com a coletividade.

Abertura de volume
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Os estudantes são levados a refletir sobre as transformações causadas pela urbanização 
acelerada, desde o início do século XXI, observando também suas implicações sociais, culturais, 
econômicas e políticas. A aplicação dessas reflexões leva os estudantes a utilizar, em Língua 
Portuguesa, as diferentes formas de linguagem para enriquecer a produção de comentários, 
vídeos de história oral e infográfico. Em Arte, a aplicação se dá por meio da criação de estêncil, 
paródia de música e retratos fotográficos. Em Educação Física, a aplicação envolve a vivência 
em práticas de basquete de rua, jogo de futsal e deslocamentos a pé.

O tema da cidade justifica-se ao contemplar a pluralidade de debates da contemporanei-
dade, seus conflitos e seus embates. Propõe-se aqui ao estudante como objetivo refletir sobre 
esse objeto complexo, a partir das diferentes práticas de linguagem, de modo a estabelecer um 
diálogo interdiscursivo entre elas. Essa reflexão crítica oferece aos estudantes caminhos para 
observar a cidade em que vivem, a fim de que possam pensar, como cidadãos, nas melhores 
formas de se (re)construir a cidade em que eles gostariam de viver.

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 dos estudantes. Ver a seguir os 
temas das Sequências e a formação disciplinar correspondente a cada um deles neste volume.

Sequências Temas Formação disciplinar 
dos professores

Sequência 1 
A cidade em fatos

Os fatos da vida na cidade Letras – Língua Portuguesa

Para pensar sobre a cidade de seu tempo Letras – Língua Portuguesa

Arte nas veias da cidade Arte

O esporte para além das quatro linhas Educação Física

Para fazer junto: Mapa interativo – Primeira etapa Letras – Língua Portuguesa, Arte,  
Educação Física

Sequência 2 
Um país que se urbaniza

Entre o social e o familiar: valores Letras – Língua Portuguesa

A representação da burguesia na Arte Arte

Das elites às massas: o futebol conquista o 
Brasil Educação Física

Políticas públicas para as cidades: propostas Letras – Língua Portuguesa

Para fazer junto: Mapa interativo – Segunda etapa Letras – Língua Portuguesa, Arte,  
Educação Física

Sequência 3  Desafios 
urbanos: vamos encarar?

Realidades urbanas Letras – Língua Portuguesa

Os fatos eternizados pela luz da fotografia Arte

Corpo sustentável na cidade Educação Física

O futuro e as cidades sustentáveis Letras – Língua Portuguesa

Para fazer junto: Mapa interativo – Etapa final Letras – Língua Portuguesa, Arte,  
Educação Física
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Competências gerais e específi cas, habilidades de Linguagens e suas Tecnologias
e de Língua Portuguesa da BNCC do volume
Competências gerais: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10
Competências específi 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
EM13LGG105

EM13LGG201
EM13LGG202
EM13LGG203
EM13LGG204
EM13LGG301

EM13LGG302
EM13LGG303
EM13LGG304
EM13LGG401
EM13LGG402

EM13LGG501
EM13LGG503
EM13LGG601
EM13LGG602
EM13LGG603

EM13LGG604
EM13LGG701
EM13LGG702
EM13LGG703
EM13LGG704

EM13LP01
EM13LP02
EM13LP03
EM13LP04
EM13LP05
EM13LP06

EM13LP07
EM13LP08
EM13LP11
EM13LP14
EM13LP15
EM13LP16

EM13LP17
EM13LP18
EM13LP23
EM13LP24
EM13LP26
EM13LP27

EM13LP28
EM13LP30
EM13LP31
EM13LP32
EM13LP33
EM13LP34

EM13LP36
EM13LP38
EM13LP42
EM13LP43
EM13LP45
EM13LP46

EM13LP48
EM13LP49
EM13LP50
EM13LP51
EM13LP52
EM13LP53

Habilidades de Língua Portuguesa

Abordagem teórico-metodológica 
articulada às competências e 
habilidades do volume

A coleção tem como eixo organizador o conceito de projetos discursivos, enten-
dido como uma malha de enunciados que dialogam a partir de um tema central, 
cuja discussão se amplia por meio do trabalho com diferentes gêneros, diferentes 
linguagens, em diferentes campos de atuação. Este volume se sustenta sobre os 
conhecimentos a respeito do mundo físico, social e cultural, materializados na cons-
trução, na organização e na ocupação das cidades.

Considera o espaço urbano como um dos temas centrais de organização da vida 
em sociedade no mundo contemporâneo. Os componentes curriculares Língua 
Portuguesa, Arte e Educação Física, articulados de modo dialógico por meio de 
objetos artísticos, de gêneros discursivos e de práticas corporais de circulação 
social, permitem desenvolver as competências gerais, as competências específi -
cas e as respectivas habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular na 
etapa do Ensino Médio, para a área de Linguagens e suas Tecnologias.
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As Sequências deste volume propiciam o desenvolvimento das competências 
gerais 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10, pois, além de trabalharem a valorização dos conhe-
cimentos historicamente construídos dos componentes curriculares de Língua 
Portuguesa, Arte e Educação Física, incentivam os estudantes a exercitar a curio-
sidade, análise crítica e criatividade nos diferentes componentes, investigando 
causas, elaborando e testando hipóteses para aprender e resolver problemas, como 
feito na seção #paraexplorar e na subseção Pensar e compartilhar.

Neste volume, os estudantes também valorizam e fruem diversas manifestações 
artísticas e culturais em objetos artísticos que favorecem o trabalho com mani-
festações artísticas urbanas, como fotografia, pintura, grafite e música. A vida na 
cidade requer que os estudantes recorram a diferentes linguagens, bem como a 
conhecimentos das linguagens artística e científica, para que possam expressar e 
partilhar experiências e sentimentos. Por isso, eles utilizam diferentes linguagens 
em todo o volume, especialmente na seção #nósnaprática, na qual são convi-
dados a produzir textos verbais, orais ou multimodais, a criar objetos artísticos e 
a realizar práticas corporais; e também na seção Para fazer junto, que propõe a 
construção de projetos coletivos multimidiáticos maiores e modos de comparti-
lhá-los com a comunidade.

Essa abordagem, que se alonga nas três Sequências deste volume, também 
tem a intenção de valorizar a diversidade de vivências que possibilitam que os 
estudantes apreendam as relações do mundo do trabalho e possam fazer escolhas 
que estejam alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida.

Uma vez que a vida em sociedade depende de uma postura colaborativa, res-
peitosa, ética e autônoma, o trabalho com diferentes gêneros discursivos – como 
notícia, reportagem, propostas governamentais, artigo científico, entre outros – 
esteia-se também na relevância de se trabalhar com fatos, dados e informações 
confiáveis. Isso permite que os estudantes formulem proposições e defendam 
ideias e pontos de vista que contribuam com a coletividade.

O enfoque deste projeto discursivo sobre a cidade propicia que os estudantes 
se aprofundem também na própria realidade nacional. No Brasil, as questões da 
urbanidade tornaram-se centrais para a discussão de problemas complexos, como a 
mobilidade, o cultivo de espaços de convivência para o lazer e a arte, a manutenção 
de uma relação sustentável entre o ser humano e a natureza, entre muitos outros.

Nesse sentido, as estratégias didáticas e as atividades oferecidas neste volume 
servem como uma ferramenta de apoio para o desenvolvimento da capacidade 
de análise crítica e também para a construção da identidade coletiva e indivi-
dual do estudante. Não se trata, portanto, de um material que padroniza a ação 
do professor, mas que garante a ele autonomia em sua prática diária ao mesmo 
tempo que a empara com farta oferta de orientações para leituras, atividades 
práticas e teóricas.
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A cidade em fatos

Esta Sequência tem como foco a cidade e os acontecimentos, eventos e 

fatos que constituem o cotidiano, tornando a cidade um lugar onde a sociedade 

se desenvolve. Nesse sentido, os estudantes são convidados a refletir sobre o 

espaço da cidade e sobre a vida em sociedade, por meio do conhecimento de 

diferentes realidades e práticas historicamente construídas nas cidades brasi-

leiras. Ao longo desta Sequência, são propostas diferentes frentes de trabalho 

para cada um dos componentes da área de Linguagens, que têm como obje-

tivo levar o estudante a observar que é na cidade, onde vive a maior parte da 

população brasileira, que se constroem as relações sociais e se aplicam certas 

políticas públicas. 

Em Língua Portuguesa, os estudantes ampliam os seus conhecimentos sobre 

a cidade, com base no estudo dos gêneros notícia, reportagem e conto, em 

seus contextos de produção e circulação. Em Arte, o foco se dará nas práticas 

de grafite, que também dialogam com o contexto cultural da cidade. Já em 

Educação Física, os estudantes serão convidados a analisar práticas corporais 

que acontecem na cidade, como o basquete de rua. Espera-se que, com essa 

proposta, os estudantes consigam estabelecer diálogos entre as práticas de lin-

guagem, aperfeiçoar sua percepção estética e reconhecer as práticas corporais 

como formas de socialização e cuidado consigo mesmo.

» Cronograma 

Tema Aulas

Os fatos da vida na cidade 12 aulas

Para pensar sobre a cidade de seu tempo 8 aulas

Arte nas veias da cidade 8 aulas

O esporte para além das quatro linhas 6 aulas

Para fazer junto – Mapa interativo – Primeira etapa 2 aulas

Os fatos da vida na cidade Página 10

� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo pro-

fessor com formação disciplinar em Língua Portuguesa. Há espaço para o 

desenvolvimento de atividades paralelas de integração com outras áreas de 

conhecimento, as quais são sugeridas ao longo da Sequência.
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Ler o mundo Página 10

» Estratégias didáticas 

� O quadro propõe atividades para levantar os conhecimentos prévios dos 
estudantes a respeito da vida na cidade. Há possibilidade de trabalhar em 
conjunto com os professores de Geografia e História nessa abordagem.

� A exploração dos conhecimentos prévios que os estudantes têm sobre o 
assunto permite levantar o repertório e a refl exão que já desenvolveram e cria 
uma base para, em seguida, partir para a leitura dos textos. Recomenda-se, 
sempre que possível, adotar esse procedimento, considerando os posicio-
namentos dos estudantes, para que, então, eles possam fazer suas próprias 
explicações e considerações.

� Discutir o conceito de cidade levantado pelos estudantes, trabalhando os 
aspectos de como se dão as relações do ser humano com o espaço e a natu-
reza – exploração feita nas atividades 1 e 2. Recomenda-se, ainda, discutir 
os conceitos de cidade, cidadão e cidadania levando em conta as defi nições 
desses termos a parir de diversas perspectivas, como a sociológica e a histó-
rica, destacando sobretudo a aproximação semântica do radical de cada um. 

� Lembrar aos estudantes que o conceito  de cidadão pode ser entendido não 
só como o habitante da cidade. Hoje, o sentido do termo prolonga-se para o 
exercício dos deveres e o usufruto dos direitos constitucionais, o que garante 
a cidadania. Essa exploração pode ser desenvolvida ao longo do trabalho 
com as atividades 3 e 4.

� Sugere-se discutir com a turma quem são os responsáveis por garantir o res-
peito aos direitos e deveres dos cidadãos. Onde esses direitos e deveres estão 
registrados? Ao promover uma discussão como essa, vale a pena apresentar 
a eles alguns artigos da Constituição federal, de 1988, dis-
ponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm (acesso em: 4 ago. 2020). Recomenda-se 
focar na seção que trata dos direitos e deveres individuais 
e coletivos. Se considerar adequado, é possível trabalhar 
essas questões com base na indicação do boxe Midiateca 
do estudante ao lado.

� Importante manter atenção à discussão entre os estudan-
tes em sala de aula para que seja encaminhada de modo 
produtivo, ou seja, que os argumentos sejam bem fun-
damentados e que seja mantido o foco sobre o tema em 
questão. Espera-se também que mantenham o clima de 
cordialidade mesmo quando houver divergências entre 
eles. Recomenda-se tornar a expressão das ideias de forma 
plural uma prática recorrente em sala de aula, bem como a 
investigação científi ca dos problemas apresentados.

Midiateca do estudante

� SENADO FEDERAL. Agência 
Senado. Direitos e garantias 
fundamentais do cidadão. 
Brasília, DF, [201-?]. Disponível 
em:  w w w.senado.gov.br/
noticias/ jornal/cidadania/
DireitosCidadao/not01.htm. 
Acesso em: 4 ago. 2020.

Esse texto apresenta, de 
maneira sintética, os direitos 
e deveres individuais e coleti-
vos previstos pela Constituição 
federal. Entre seus dispositivos 
mais importantes, destacam-se 
os que tratam das garantias 
essenciais para o exercício 
da cidadania.
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� É importante estimular a participação de todos os estudantes na discus-
são, respeitando o posicionamento e as opiniões dos colegas. Destacar aos 
estudantes a relevância da discussão realizada em sala de aula para a com-
preensão da notícia que será lida a seguir. Dependendo da turma, pode 
ser necessário fazer um número maior ou menor de intervenções, como  
solicitar a participação dos estudantes mais tímidos por meio de ques-
tionamentos. Caso necessário, lembrar aos estudantes que essa prática é 
também formadora para o exercício pleno da cidadania.

» Respostas e comentários 

 1. Respostas pessoais. Dependendo de onde a escola estiver situada, é possível 
que os estudantes destaquem problemas relacionados a enchentes, desmo-
ronamentos, escassez de água, circulação de ventos, ou poluição com a baixa 
umidade do ar.

 2. Espera-se que os estudantes destaquem a necessidade de planejamento urbano 
para a construção de dispositivos para o escoamento de águas pluviais, a manu-
tenção ou a criação de áreas verdes, a construção de açudes etc.

 3. Espera-se que os estudantes percebam que existem canais abertos de comunica-
ção com o governo, assim como a possibilidade de realização de abaixo-assinados, 
compartilhamentos e comentários em redes sociais.

4. Respostas pessoais. Caso os estudantes digam que se informam por meio de 
jornais, perguntar a eles se leem a versão impressa ou se têm acesso às versões 
digitais. É possível, também, que alguns estudantes digam que se informam por 
meio de notícias publicadas em mídias sociais ou compartilhadas em aplicativos 
de mensagens instantâneas. Nesse caso, sugere-se perguntar a eles se costumam 
checar em outras fontes o que leem.

Leitura Páginas 11 a 13

» Estratégias didáticas 
� Pedir aos estudantes que observem o texto do título da notícia e o aspecto 

visual dela e que formulem hipóteses sobre o texto a ser lido. Espera-se que 
indiquem que se trata de uma notícia publicada no site de um jornal.

� Recomenda-se dedicar um momento da aula para que os estudantes 
possam, de maneira individual e silenciosa, ler a notícia e explorar os seus 
elementos não verbais (as fotografi as e os ícones de redes sociais). Em 
seguida, é possível realizar uma leitura compartilhada e em voz alta, feita por 
mais de um estudante, com ou sem a participação do professor. Se houver 
disponibilidade de acesso à internet, os estudantes podem ser orientados 
a acessar o site para conferirem a notícia em seu suporte original.

� Ao fi nal da leitura, verifi car com os estudantes se as hipóteses levantadas 
no início se revelaram verdadeiras. Se desejar, retomar também a discussão 
sobre os problemas da cidade, os fenômenos da natureza e a intervenção 
do ser humano.
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Pensar e compartilhar Páginas 14 a 19

» Estratégias didáticas
� Sugere-se realizar as atividades desta subseção de maneiras variadas, levando-

-se em conta a realidade de cada turma. Nesse sentido, é possível encaminhá-las 
individualmente ou em duplas, por exemplo, bem como corrigi-las com base 
na mesma organização. Nessa etapa, pode-se também utilizar o quadro como 
suporte para a correção das atividades ou solicitar aos estudantes que expo-
nham suas respostas em voz alta.

� É relevante articular a atividade 2 ao boxe #paralembrar (p. 14), a fi m de que o 
estudante retome as principais características do gênero notícia. Se considerar 
necessário, levar à sala de aula outros jornais impressos ou projetar no quadro 
imagens de textos de notícias, para que os estudantes identifi quem os lides de 
algumas outras notícias.

� Com base nas refl exões propostas na atividade 3 e nas informações do boxe 
conceito (p. 14), propor aos estudantes uma conversa sobre os efeitos positivos e 
negativos da publicação de notícias em meios digitais. Um dos pontos importantes 
dessa discussão reside nos efeitos negativos da pressão por rapidez e dinamismo 
na produção de notícias. Entre esses problemas, podem ser citadas a falta de che-
cagem de fontes, a presença de informações equivocadas ou imprecisas e até 
mesmo, em casos mais raros, a quebra da ética jornalística – quando se anuncia, 
por exemplo, a morte de uma pessoa sem que haja conhecimento ou consenti-
mento dos familiares a respeito dessa informação. No caso do Brasil, confundem-se 
também as redes sociais com a própria internet, como se pode conferir nesta 
reportagem, disponível em: https://olhardigital.com.br/noticia/55-dos-brasileiros
acham-que-o-facebook-e-a-internet-diz-pesquisa/65422 (acesso em: 5 ago. 2020), 
o que pode prejudicar o entendimento de que há outras fontes de informação.

� O boxe #fi caadica (p. 16) abre espaço para encaminhar com os estudantes uma 
conversa sobre a importância da divulgação científi ca para a formação crítica 
do cidadão e como ela pode auxiliar, por exemplo, na tomada de decisão. Essa 
atividade pode contar com o apoio dos professores da disciplina de Geografi a 
ou da área de Ciências da Natureza para aprofundar aspectos sobre o clima e 
refl etir sobre a importância da divulgação científi ca nessas áreas.

� Se necessário, durante o encaminhamento das atividades 13 a 18 (p. 18-19), 
a respeito dos comentários de internet, propor aos estudantes uma refl exão 
sobre o discurso de ódio que tem predominado em alguns espaços da inter-
net. Destacar que o discurso de ódio pode ser caracterizado como um tipo de 
hostilidade contra integrantes de um determinado grupo em virtude de sua 
raça, cor, etnicidade, nacionalidade, gênero ou religião, que instiga a prática 
de violência e discriminação contra, geralmente, minorias. Pode ser relevante 
distinguir tal prática da simples antipatia, por exemplo. Se desejar, podem-se 
destacar, por exemplo, iniciativas como a da ONG SaferLab, que trabalha com 
a promoção de uma internet segura no Brasil. Neste link, há uma defi nição de 
discurso de ódio formulada pela ONG: http://saferlab.org.br/o-que-e-discurso-
de-odio/index.html (acesso em: 5 ago. 2020).
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 � Vale a pena refletir com os estudantes sobre a importância de ler gêneros jornalísticos 
no cotidiano para acompanhar as notícias e as informações da sua cidade e do mundo. 
Um diálogo como esse visa a incentivar os estudantes a se tornarem aptos a se posicio-
narem criticamente sobre os problemas e também a proporem soluções, sendo capazes 
de participar plenamente da sociedade como cidadãos.

 » Respostas e comentários 

 1. b) É possível discutir a problemática da desigualdade de acesso à tecnologia e à internet no Brasil. 
Se considerar adequado, a respeito desse tema, é possível apresentar aos estudantes a notícia 
que informa que três em cada quatro brasileiros acessam a internet, disponível em: https://
agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/brasil-tem-134-milhoes-de-usuarios-de- 
internet-aponta-pesquisa (acesso em: 4 ago. 2020). Como se trata de uma notícia, ela pode ser 
analisada de modo complementar e comparativo.

 3. a) Porque, provavelmente, os números relativos ao acumulado de chuvas foram se alterando ao 
longo do dia.

b) É provável que as pessoas interessadas na notícia sejam moradores da região metropolitana de 
Belo Horizonte, que, ao saber de problemas de deslocamento na cidade em tempo real, podem 
evitar as áreas alagadas e as avenidas interditadas.

c) Espera-se que os estudantes respondam que a mídia digital permite que as notícias sejam publica-
das e atualizadas em tempo real, à medida que os fatos ocorrem, ao contrário da mídia impressa, 
cujas pautas devem ser fechadas no dia anterior ao da publicação para que seja possível enviar o 
jornal à gráfica e imprimi-lo. Além disso, a mídia digital permite que mais leitores tenham acesso 
às notícias sobre acontecimentos em outras cidades e estados.

 5. b) Espera-se que os estudantes respondam que, apesar de os alagamentos terem sido causados 
por fortes chuvas, suas consequências poderiam ter sido evitadas com um planejamento 
urbano adequado.

 6. b) Se for conveniente, reforçar, aqui, a importância da leitura das imagens, fotos e ilustrações para 
a compreensão global da notícia.

c) Esta atividade tem o objetivo de levar o estudante a reconhecer a composição multimidiática das 
notícias veiculadas em meios digitais, o que permite a combinação de diferentes modalidades verbais 
(escritas ou sonoras) e visuais (imagens estáticas ou em movimento, como vídeos e gifs) em um mesmo 
texto. É importante ressaltar a característica hipermidiática dessas notícias, que permite a navegação 
por meio de hyperlinks entre diferentes meios – indo do site do jornal para a plataforma de vídeo, de 
lá para a rede social, e assim por diante –, a fim de ler informações sobre um mesmo acontecimento.

 8. Para a realização desta atividade, sugere-se organizar a turma em pequenos grupos e reservar um 
momento para que os estudantes façam a leitura do texto. Em seguida, propor uma leitura compar-
tilhada. Se achar interessante, dedicar um tempo para discutir a relação entre as cidades e os rios 
analisada no artigo. Antes da pesquisa, verificar a necessidade de reservar a sala de informática ou 
a biblioteca, se houver, para o desenvolvimento do trabalho dos estudantes. Sugere-se não realizar 
esta atividade de maneira apressada; ao contrário, vale a pena escutar ativamente os resultados a 
que os estudantes chegaram, bem como valorizar as análises construídas por eles na atividade 9. 
Espera-se, assim, que eles possam desenvolver a sua capacidade de análise crítica.

 9. c) É recomendável que essa observação seja sustentada em fatos e dados. Nesse sentido, recomen-
da-se oferecer aos estudantes a fonte de pesquisa do serviço Cidades@, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em: https://cidades.ibge.gov.br/ (acesso em: 5 ago. 2020). Esse 
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serviço apresenta um panorama de todos os municípios do Brasil, das unidades federativas e 
da União em diferentes aspectos, tais como indicadores de trabalho, educação, gênero, saúde 
etc. Nesse site, os estudantes poderão pesquisar informações sobre o saneamento básico do 
município em que vivem.

 10. Os estudantes podem responder que, apesar de a notícia fazer referência aos desastres causados 
pela forte chuva, tanto o título quanto o texto trazem informações relevantes para o leitor adotando 
uma linguagem objetiva e, por isso, não se trata de uma notícia sensacionalista. No entanto, reco-
menda-se permitir que os estudantes se expressem caso tenham uma compreensão diferente da 
notícia analisada. Sugere-se estimular a troca de ideias e fazer que fiquem atentos à argumentação, 
levando-os a defender suas opiniões com base em fatos, dados, exemplos, em informações objetivas.

Retomar com eles o conceito de sensacionalismo e pedir que deem exemplos de programas televisivos 
ou portais da internet que, na opinião deles, são sensacionalistas e pedir que justifiquem.

Para ampliar a discussão, explorar com eles a primeira página de jornais que circulam na cidade onde 
vivem. Se possível, pedir que observem a primeira página do mesmo jornal nas versões impressa e digital, 
se houver, e perguntar se notam alguma diferença na maneira como as notícias são apresentadas em 
uma plataforma e na outra. Pedir que façam um levantamento da manchete, dos títulos, das imagens 
e do texto das notícias destacadas na primeira página, questionando-os: “As notícias são mais positivas 
ou negativas?”; “São relevantes? Por quê?”; “Observem a linguagem utilizada nos títulos e no texto: na 
opinião de vocês, ela tem como intencionalidade apenas informar o leitor ou procura emocionar, alarmar, 
destacar relevância etc.? Por quê?”; “Que linha editorial vocês acreditam que esse jornal segue?”; “Com 
que tipo de leitor querem interagir?”. É importante reforçar que a manchete jornalística destaca uma 
notícia na página do jornal, o que informa que ela é a mais importante daquela edição do periódico. 
Graficamente, esse destaque é dado pelo tamanho da fonte, maior do que a dos outros títulos, e o texto 
sempre procura chamar a atenção do leitor para o conteúdo principal da notícia. 

Explicar ainda que notícias sensacionalistas costumam apresentar palavras, expressões e pontua-
ção em tom alarmista com o objetivo de captar a emoção do público, geralmente com a finalidade 
de ampliar o número de vendas ou de atrair acessos (no caso de portais de internet), nem sempre 
mantendo compromisso com a ética ou com a veracidade da informação. Estimular os estudantes 
a perceber que a primeira página de um jornal tem papel fundamental na definição de um projeto 
editorial. Essa atividade pode ser um primeiro passo para aproximá-los dessa percepção.

 11. Se achar interessante, perguntar aos estudantes se há alguma forma de interação entre o leitor e o 
jornal impresso. Espera-se que respondam que a seção geralmente denominada “Carta do leitor” 
pode ser interpretada dessa maneira. Explorar a função dessa seção, explicando aos estudantes que, 
no tempo em que não havia internet, os leitores enviavam pelos Correios suas cartas com mensagens, 
críticas e elogios ao veículo ou com comentários sobre as notícias nele veiculadas. Hoje, os meios de 
interação com os leitores envolvem não apenas o e-mail, mas também as redes sociais digitais.

 12.  b)  É importante esclarecer que o engajamento representa qualquer tipo de envolvimento ou inte-
ração com um perfil de uma rede social, seja uma marca, seja uma empresa, seja um veículo de 
mídia, sejam outros usuários. Essas interações podem variar de uma curtida até comentários e 
compartilhamentos que, dependendo de quem os faz e/ou do modo como são feitos, podem 
influenciar outros leitores. Diferentes redes sociais aplicam em suas plataformas métodos dis-
tintos de engajamento, mas alguns são similares. Esta atividade abre espaço para a discussão de 
dois aspectos relevantes das redes sociais. O primeiro é o uso fabricado e artificial de parâmetros 
de engajamento nas redes – como o emprego de bots (internet bots ou web robots), os chama-
dos “robôs”, aplicativos de softwares que têm como objetivo reproduzir ações humanas na 
internet de maneira repetida e padronizada –, inflando números de curtidas e de comentários, 
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por exemplo. O segundo é a reflexão a respeito do papel dos influenciadores digitais no 
consumo de bens e serviços, de modo que muitos deles usam seus canais digitais como 
plataformas de promoção de marcas e de produtos.

 13. b) Neste momento, pode ser uma boa oportunidade perguntar aos estudantes se eles já viram 
discursos de ódio ou preconceitos serem propagados em sites ou portais de notícias. É impor-
tante que eles entendam o aspecto nocivo desse comportamento à imagem de uma pessoa 
ou de um grupo social e, se for o caso, que a turma possa ser capaz de dar apoio adequado para 
o caso de algum dos estudantes já ter sido vítima desse tipo de conduta.

c) Após as respostas dos estudantes, se conveniente, perguntar também se, no caso da rede 
social Twitter, o ato de retuitar configura endosso, tal como “curtir”. Espera-se que respondam 
que não, pois, nesse caso, há a opção de “comentar”, ou seja, apresentar a sua opinião sobre 
o tweet retuitado.

15. b)  Levar os estudantes a perceber que o leitor Henrique produz um contra-argumento para 
a opinião de Cristiano, que argumenta que as cidades crescem e, desse modo, fica difícil 
cuidar de tudo, responsabilizando a população e minimizando, assim, a responsabilidade 
da prefeitura. Henrique parte desse argumento e diz que as cidades cresceram e que não 
há como mudá-las, defendendo a importância da ação da prefeitura no planejamento do 
espaço público.

Se considerar produtivo, observar com os estudantes se eles notam algum desvio ortográ-
fico nos comentários dos leitores, pedindo que comentem se esses desvios atrapalham a 
compreensão dessa mensagem e se eles são propositais. Esse pode ser um momento inte-
ressante para abordar aspectos da língua em uso, associada à linguagem informal, frente 
às situações de uso da norma-padrão. Esta atividade pode ser associada à exploração do 
boxe conceito (p. 19).

c) Atentar à argumentação dos estudantes, orientando-os em relação à consistência e à coe-
rência do posicionamento e à sustentação com dados, fatos e exemplos.

17. b) Seria interessante observar que é possível afirmar que, em geral, todos os comentários con-
tribuem para a discussão, mas vale destacar que a ironia usada por um dos comentaristas, 
que grafa “ÇEI” para caracterizar o povo que “não tem educação”, não soma informação nem 
reflexão, além de revelar preconceito linguístico ao associar desconhecimento de grafia à falta 
de educação.

 » Formação continuada
O recorte do artigo a seguir, do jornalista e pesquisador Carlos Castilho, analisa a 

prática do jornalismo na era digital das redes sociais.

O jornalismo digital está virando um quebra-cabeça editorial
Hoje, o jornalismo tende a ser praticado num conjunto de plataformas integradas, onde o 

sucesso de uma depende do êxito das demais. As novas tecnologias de informação e comu-
nicação geraram uma violenta concorrência pela atenção dos usuários, o que está levando 
as empresas e jornalistas autônomos a explorar todas as possibilidades digitais para atrair 
diferentes segmentos do público.

A narrativa jornalística, antes submetida a uma camisa de força pelas limitações das 
tecnologias disponíveis, hoje pode assumir diferentes formatos visuais e auditivos, além 
de diversificar abordagens e buscar, a todo custo, uma interação com leitores, ouvintes e 
telespectadores. [...]
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 Para produzir notícias e disputar a atenção do público, os editores de um projeto jor-
nalístico terão que montar uma página web, criar uma conta no Twitter, ter um espaço no 
Facebook e no YouTube, por exemplo. A notícia será distribuída entre plataformas, em ver-
sões diferentes, para aproveitar as vantagens específicas de cada uma delas. [...] 

Assim, o exercício do jornalismo na era digital tende a ser cada vez mais complexo, porque 
as notícias estão deixando de ser lineares, tipo começo, meio e fi m. Em breve, você vai pular do 
Twitter para o Facebook, para o YouTube ou uma página web quando estiver interessado num 
mesmo assunto. Se, por um lado, a complexidade vai exigir dos jornalistas muito mais preparo 
técnico, sensibilidade social e capacidade de relacionar informações, por outro, o resultado do 
trabalho dos profi ssionais envolvidos na produção de uma notícia terá a capacidade de gerar 
um envolvimento dos leitores com o tema abordado numa intensidade muito maior do que 
na era do papel. A maioria das pessoas ainda não se deu conta dessa mudança revolucionária, 
mas é o que já está começando a acontecer.

CASTILHO, C. O jornalismo digital está virando um quebra-cabeças editorial. Observatório da Imprensa, Campinas, 
ed. 1075, 18 fev. 2020. Disponível em: www.observatoriodaimprensa.com.br/novas-tecnologias/

o-jornalismo-digital-esta-virando-um-quebra-cabecas-editorial. Acesso em: 9 jul. 2020.

Pensar a língua Páginas 20 a 23

» Estratégias didáticas
� Solicitar aos estudantes que leiam a notícia “Velho Chico transborda e cheia pode 

aumentar volume do açude de Boqueirão” e explorar com eles os sentidos do texto. 
Ao longo da leitura, é importante explorar os quadros e as questões associadas. 
Recomenda-se verifi car, nesse procedimento de leitura, o conhecimento prévio dos 
estudantes relativo à classe de palavras advérbio e suas funções na produção de 
efeitos de sentido em um texto. A depender dos conhecimentos da turma, dedicar 
mais tempo nesse momento de revisão, que pode ser feita com base nas informações 
contidas no boxe conceito (p. 20).

� O esquema a seguir, sobre a categorização dos advérbios, pode servir de suporte em 
sala de aula para as explicações dos sentidos atribuídos pelo advérbio como classe de 
palavra que modifi ca um determinado núcleo, mais comumente um núcleo verbal. 
Alguns desses exemplos podem ser explorados em associação à leitura do lide da 
notícia “Recuperação de nascente eleva qualidade de vida de quilombolas em União 
dos Palmares” (p. 21). Adicionalmente, se desejar, explicar que certas palavras que 
denotam exclusão, inclusão, situação, designação, retifi cação, afetividade, realce etc. 
podem ser confundidas com advérbios, mas têm classifi cação à parte.

Advérbio

Modo

TempoNegação

Dúvida Lugar

Causa

Intensidade

Afi rmação

D2_LING_EM_3087_V1_S1_194_226_MP_G21-AV.indd   205D2_LING_EM_3087_V1_S1_194_226_MP_G21-AV.indd   205 16/09/20   13:5516/09/20   13:55



206

�  Destacar que o objetivo desta seção é promover uma compreensão 
dos efeitos de sentido criados pelo uso de advérbios e adjuntos 
adverbiais em diferentes gêneros. Nas notícias, por exemplo, 
alguns advérbios ou locuções adverbiais (e outras formas deriva-
das em advérbios) são essenciais para a compreensão do texto, 
ao passo que outros têm seu uso restrito por carregarem juízos de 
valor – como ocorre com os advérbios modalizadores. Esse uso res-
trito não signifi ca que esses advérbios não sejam usados – como 
mostra o exemplo do advérbio apenas. 

�  A leitura da seção Formação continuada destas Orientações
(p. 207) aprofunda a discussão sobre o uso de modalizadores nos 
textos do campo jornalístico-midiático. O mais importante nesses 
casos é que os estudantes possam compreender os efeitos de 
sentido desses usos nos textos como modalizadores de discurso, 
em vez de decorarem a classifi cação em si.

�  Explicar que a modalização é um fenômeno enunciativo-discur-
sivo que indica uma atitude do falante em relação a seu próprio 
enunciado, de modo explícito ou implícito. Nesse sentido, vale 
frisar que o uso dos advérbios – sobretudo os advérbios certa-
mente, possivelmente, obrigatoriamente, necessariamente, 
teoricamente, praticamente, felizmente, lamentavelmente, 
curiosamente, entre outros – é uma das marcas de modalização.

�  Se achar necessário, levar à sala de aula mais notícias e exemplos, 
para que os estudantes possam compreender melhor esse tópico 
gramatical e observar os advérbios em uso e seus efeitos de mar-
cação temporal, de modalização, de intensifi cação, entre outros. 

» Respostas e comentários 

 1. b) Explorar com os estudantes caso a caso, de acordo com as necessidades de com-

preensão da turma. Desde janeiro de 2013 indica o período em que o rio São 

Francisco não sofreu grandes cheias. Desde o último dia 5 de março informa a 

data a partir de quando as águas do rio São Francisco e as águas da chuva chega-

ram ao açude Epitácio Pessoa, na Paraíba. A expressão dia 19 de dezembro do 
ano passado informa que no ano anterior, na data apontada, as águas da transpo-

sição do rio São Francisco chegaram à Paraíba. O termo dia 14 de março de 2018
é a data em que as obras de transposição das águas do rio São Francisco para a 

Paraíba foram suspensas temporariamente. O período de quatro meses foi o prazo 

máximo dado para a conclusão das obras dos açudes de Poções e Camalaú.

Midiateca do professor

� NEVES, M. H. de M. A gra-
mática do português 
revelada em textos. São 
Paulo: Editora Unesp, 2018.

Essa gramática é também 
uma gramática de usos, mas 
que tem como principal 
aspecto constitutivo levar 
em conta textos de circula-
ção social, o que permite a 
análise tanto dos usos padrão 
quanto dos não padrão. Nela, 
há uma abordagem completa 
dos advérbios e dos sintagmas 
adverbiais, o que permite refl e-
tir sobre a natureza do advérbio 
e seus aspectos morfológicos, 
sintáticos e semânticos.

� NEVES, M. H. de M. Texto 
e gramática. São Paulo: 
Contexto, 2018.

Esse livro tem um capítulo 
especialmente dedicado à 
modalização dos enunciados, à 
manifestação das modalidades 
e à sua alocação nos diver-
sos níveis de organização dos 
enunciados. Aqui, a gramática 
é tomada em uma perspectiva 
teórica como organizadora das 
relações, das signifi cações e dos 
efeitos pragmáticos no texto.
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 2. Explorar o uso do advérbio então com base na acepção “naquela época”, indicando 
que uma dada situação ou fato era de um jeito e se modificou. No caso, se necessário, 
notar que o Ministério da Integração Nacional (MI) foi um órgão do governo federal 
brasileiro criado em 1999 que se fundiu, em 2019, com o Ministério das Cidades para 
formar o chamado Ministério do Desenvolvimento Regional.

 » Formação continuada

Leia a seguir um trecho do artigo de Erivaldo Pereira do Nascimento, professor 
e pesquisador da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sobre a modalização em 
textos do gênero jornalístico. Ele propõe que os gêneros jornalísticos, ainda que 
busquem a objetividade, apresentam também características de argumentação.

A modalização no gênero notícia jornalística
A notícia jornalística, diferentemente do que é proposto em manuais de redação de 

empresas jornalísticas, é um gênero do discurso marcado pela presença de elementos 
argumentativos. A pretensa objetividade desse gênero, muitas vezes denominado de 
informativo, é atenuada ou desfeita através de diferentes estratégias semântico-argu-
mentativas, tais como a polifonia, a modalização através de verbos dicendi, os operadores 
argumentativos, o arrazoado por autoridade, entre outras. 

[...]
[...] o fenômeno da argumentação, inerente à linguagem humana, mobiliza diferentes 

recursos semântico-discursivos e [...] esses recursos variam de um gênero do discurso 
para outro, dadas as funções de cada um e as esferas nas quais estão inseridos. Por essa 
razão, a argumentação não pode continuar a ser tratada como uma característica apenas 
de alguns gêneros do discurso. Da mesma maneira, não se justifica a divisão de gêneros 
informativos e gêneros opinativos, no universo jornalístico.

NASCIMENTO, E. P. do. A modalização no gênero notícia jornalística.  
Revista do Gelne, Natal, v. 8, n. 1-2, p. 71-85, 2006. Disponível em:  

https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/11519/8109.  
Acesso em: 5 ago. 2020.

 » Atividade complementar

 1. Leia as orações a seguir e reescreva-as, modalizando-as com o auxílio de advérbios, 
de modo a inserir um julgamento de valor sobre os fatos descritos.
a) Todos os estudantes da turma tiraram boas notas em Física.
b) Não se sabe o impacto das chuvas na colheita de grãos deste ano.
c) Após as férias, os jogadores voltarão a treinar em agosto.
d) Naquela empresa, não havia ninguém preparado para a tarefa demandada.

Sugestões de resposta: a) Felizmentea) Felizmente, todos os estudantes da turma tiraram boas notas em Física.  
b) Infelizmenteb) Infelizmente, não se sabe o impacto das chuvas na colheita de grãos deste ano. c)c) Após as férias, 
os jogadores voltarão a treinar pesadamentepesadamente em agosto. d)d) Naquela empresa, tristementetristemente, não 
havia ninguém preparado para a tarefa demandada.
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Atividades Página 23

» Estratégias didáticas
� Esta subseção oferece a oportunidade de trabalhar com a modalização de 

maneira contextualizada, considerando um texto de circulação real. É possí-
vel iniciar uma conversa com os estudantes a respeito do interesse deles nos 
chamados carnavais fora de época, levantando os conhecimentos prévios que 
eles têm sobre essa prática cultural que marca o calendário de manifestações 
artísticas em várias cidades brasileiras.

� Após promover a leitura da notícia “Liga de blocos de rua faz evento na cidade 
neste fi m de semana”, pode ser produtivo encaminhar uma segunda leitura 
com os estudantes a fi m de que busquem identifi car as condições de pro-
dução do texto e refl etir sobre elas, considerando o veículo em que ele foi 
publicado, a data de publicação e a relação entre essa data e o assunto da 
notícia. Essa exploração apoia o desenvolvimento da atividade 1 (p. 23).

» Respostas e comentários 

 1. a) Espera-se que os estudantes notem que a publicação, em dezembro, de uma 
notícia sobre o Carnaval aponta para um assunto inesperado, provoca uma quebra 
de expectativa, ao mesmo tempo que justifica a própria publicação dessa notícia –
uma vez que ela trata de ensaio e aquecimento para o Carnaval do início do 
ano seguinte.

c) Comentar com os estudantes que a marcação da opinião, por meio do uso dos advér-
bios ainda e já, denota um juízo de valor. Levar os estudantes a refl etir sobre o teor 
dessa opinião (positiva ou negativa), com base em outras marcas do texto. Espera-se 
que eles notem que as expressões quem não aguenta mais esperar e os ansiosos
reforçam essa opinião e imprimem um tom ao texto.

 2. Se considerar necessário, relembrar aos estudantes os processos de formação de 
palavras por derivação, frisando para eles que a mudança de classe gramatical de 
determinadas palavras é um procedimento comum na língua, chamado derivação 
imprópria. Nesse exemplo específi co, bons atua como advérbio que intensifi ca o 
tempo marcado pelo substantivo meses. É possível explorar as variações de efeitos 
de sentido com o uso de termos como muitos meses ou vários meses.

#nósnaprática Páginas 24 a 26

» Estratégias didáticas
� Esta proposta prática de produção de comentários deve demandar entre duas 

e três aulas para ser realizada. Os fi os condutores dessa produção devem ser: 
o respeito e o estímulo ao pluralismo de ideias, durante as discussões e as 
atividades feitas em sala; o rigor da investigação científi ca, na tarefa de pes-
quisa; e a ética, na produção de comentários em notícias que sejam marcados 
pela civilidade e pela consciência. Esse guia serve para organizar o trabalho 
e pode ser adaptado às necessidades e à realidade da turma.
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 � Pode ser produtivo iniciar esta proposta em uma atividade de conversa com 
os estudantes sobre o costume de ler ou de escrever comentários em notícias. 
É importante que eles justifiquem suas respostas. Pode-se propor uma con-
versa aos estudantes, a partir das seguintes questões: qual é a importância da 
seção de comentários dos leitores nos sites? Qual é o tipo de comportamento 
predominante nessa seção? Como é a linguagem utilizada? Como deveria ser 
a participação do leitor? Por que alguns veículos de comunicação apresentam 
a seguinte mensagem no início da seção: “Os comentários não representam a 
 opinião deste jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem”, bem 
como “regras de uso”? E por que outros apresentam os botões “DENUNCIE” 
ou “COMENTE” abaixo do comentário? Por que alguns se reservam o direito de 
selecionar os comentários apresentados?

 � Se achar interessante, pode-se reservar um momento para explicar aos estu-
dantes a importância de aprender sobre os gêneros utilizados no cotidiano, 
tanto para a sua compreensão quanto para a produção adequada ao gênero. 
Destacar que o domínio dos gêneros possibilita atuar na sociedade de forma 
ativa como cidadão. 

 � É relevante verificar os materiais necessários para a realização dessa produ-
ção, conforme indicado na etapa O que você vai fazer (p. 24-25). Sugere-se 
partir das considerações feitas pelos estudantes na conversa inicial e ler com 
a turma os trechos do projeto de lei no 7.582/2014, que define os crimes de 
ódio e intolerância, principalmente o artigo 5o, recortado a seguir: “Praticar, 
induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, por meio de discurso de 
ódio ou pela fabricação, comercialização, veiculação e distribuição de símbo-
los, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda, por qualquer meio, 
inclusive pelos meios de comunicação e pela internet, em razão de classe e 
origem social, condição de migrante, refugiado ou deslocado interno, orien-
tação sexual, identidade e expressão de gênero, idade, religião, situação de 
rua e deficiência”. 

 � Em seguida, recomenda-se orientar os estudantes sobre a atividade adequa-
damente. Para isso, discutir com eles a necessidade da adoção de conduta 
ética na internet, com base na ementa do projeto de lei no 7.582/2014. É 
importante avaliar, antes do desenvolvimento dessa produção, se esse 
projeto foi devidamente aprovado e transformado em lei no Congresso 
Nacional e se houve alterações entre os artigos propostos para as ações 
consideradas crimes.

 � Na etapa Planejar (p. 25), verificar a necessidade de reservar a sala de 
informática. Caso a atividade virtual não seja possível, selecionar um texto, 
apresentar para a turma em alguma cópia material e solicitar que produzam 
os comentários em tempo real. Pedir aos estudantes que cada um leia o texto 
que produziu e fazer os comentários circularem pela turma. Em um segundo 
momento, permitir que respondam a esses textos com novos comentários.
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� Se achar conveniente, reforçar com os estudantes a importância da busca 
por fontes confi áveis e por textos cujas informações tenham boa qualidade. 
Para a escolha coletiva da notícia, estimular em sala de aula um clima de coo-
peração, em que os estudantes respeitem os posicionamentos dos colegas 
e ofereçam considerações bem fundamentadas. Verifi car a necessidade de 
fazer mais ou menos intervenções durante esse processo, a fi m de manter a 
produtividade desta etapa.

� Na etapa Produzir (p. 26), orientar os estudantes para a produção do comen-
tário de notícia. Verifi car se todos eles compreenderam os procedimentos. 
Pode-se também solicitar a participação dos estudantes, para que auxiliem os 
colegas na compreensão dessas orientações. Em seguida, na etapa Revisar e 
editar (p. 26), é importante reforçar a necessidade de uma boa revisão antes 
da publicação do comentário. Se achar interessante, sugerir aos estudantes 
que peçam a um colega uma segunda leitura do texto, para propor as modi-
fi cações que eles acharem necessárias.

Para pensar sobre a cidade de seu tempo Página 27

� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo pro-
fessor com formação disciplinar em Língua Portuguesa. Há espaço para o 
desenvolvimento de atividades paralelas de integração com outras áreas de 
conhecimento, as quais são sugeridas ao longo da Sequência.

Ler o mundo Página 27

» Estratégias didáticas 

� Fomentar em sala de aula um ambiente em que os estudantes possam com-
partilhar suas percepções e experiências sobre o espaço da cidade com 
posicionamentos bem fundamentados, lembrando-lhes a importância de se 
refl etir sobre o espaço em que vivemos para propor também modifi cações 
nele. Evitar “passar” apressadamente pelo momento de discussão em sala, 
pois o conhecimento é construído em etapas pelo estudante. Nesse sentido, 
o professor atua como um facilitador desse processo.

� Recomenda-se que a exploração de conhecimentos prévios dos estudantes, 
neste tema, envolva uma discussão sobre a relação entre a questão racial e 
as desigualdades sociais ou uma discussão sobre o que é viver na periferia 
da sociedade.

� Como estratégias para os estudantes serem introduzidos a esses temas – sobre 
periferia e desigualdade racial –, solicitar que eles vejam antecipadamente 
os vídeos indicados no boxe Midiateca do professor destas Orientações
(p. 211). É possível solicitar que assistam a esses vídeos em casa e tomem 
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nota do que lhes chama a atenção em pelo menos um dos 
vídeos. A troca de ideias entre os estudantes também é pro-
dutiva se houver grupos que possam assistir às diferentes 
indicações e compartilhar suas experiências e seus sentidos 
com outros grupos da turma.

� Depois dessa atividade inicial, espera-se que os estudantes 
tenham adquirido embasamento para realizar as ativida-
des de 1 a 3. A atividade 4 permite encaminhar a leitura 
do boxe #sobre (p. 27) a respeito do escritor João Antônio. 
Se for relevante, é possível indicar aos estudantes uma 
reportagem que amplia fatos sobre a vida e a obra do 
autor, disponível em: www.jornaldocampus.usp.br/index.
php/2018/06/joao-antonio-o-ilustre-desconhecido-de-
presidente-altino (acesso em: 5 ago. 2020).

» Respostas e comentários 

 1. Se desejar, destacar que, a depender das dimensões de uma cidade, 
é possível que existam vários centros e várias periferias. A indicação 
do boxe Midiateca do professor, ao lado, aborda como as divisões 
geográfi cas tradicionais podem não dar conta da realidade com-
plexa e heterogênea de uma cidade como São Paulo (SP). Essas 
questões podem ajudá-lo a encaminhar esta atividade com os estu-
dantes, com base em uma abordagem teórica.

 3. Destacar para os estudantes como pessoas marginalizadas podem viver tanto nas 
periferias como nas regiões centrais e mesmo nobres das cidades. Destacar também a 
existência de uma população em situação de rua, que vive em grande parte das cidades 
do Brasil.

 4. Se achar conveniente, lembrar aos estudantes o nome de autores sobre os quais podem 
pesquisar, como: Ferréz, que trata dos subúrbios de São Paulo (SP); Lima Barreto, crítico 
contundente de uma literatura que valorizava o preciosismo da linguagem e temas 
clássicos e que produzia uma prosa protagonizada pelos habitantes dos subúrbios; 
certos livros de Jorge Amado, como Capitães da areia. Pode-se ainda remeter ao movi-
mento hip-hop, que tematiza em suas letras a vida nas periferias dos centros urbanos. 
Se achar interessante, a turma pode eleger uma dentre as obras apresentadas e apro-
fundar o estudo, seja lendo-a integralmente, seja conhecendo outras obras do mesmo 
artista, seja debatendo-a mais detidamente.

Leitura Páginas 28 e 29

» Estratégias didáticas 
� Aproveitar o momento anterior à leitura do texto para perguntar aos estu-

dantes sobre as expectativas diante do título do livro e do conto do autor. 
Sugere-se sempre aproveitar os conhecimentos prévios dos estudantes ao 
iniciar o estudo de novos conteúdos, partindo deles para as suas considerações 

Midiateca do professor

� DESIGUALDADE racial no 
Brasil: 2 minutos para enten-
der! 2016. Vídeo (2min35s). 
P u b l i c a d o  p e l o  c a n a l 
Superinteressante. Disponível 
em: https://youtu.be/ufbZke 
xu7E0. Acesso em: 6 ago. 2020.

Esse vídeo apresenta, de 
forma comparativa e didática, 
dados sobre a desigualdade 
racial no Brasil.

� O QUE É periferia. 2015. Vídeo 
(6min10s). Publicado pelo canal 
Agência Mural de Jornalismo 
das Periferias. Disponível em: 
https://youtu.be/XCf6qguz30w. 
Acesso em: 17 jul. 2020.

Nesse vídeo, produzido por 
uma agência de jornalismo 
focada em periferias, é possível 
assistir a depoimentos de mora-
dores de bairros da periferia de 
cidades do estado de São Paulo, 
sobre suas realidades urbanas e 
seus lugares de vivência.
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e explicações. Recomenda-se variar as estratégias de leitura em sala de aula,  
por exemplo, solicitando aos estudantes uma leitura individual silenciosa e, 
posteriormente, uma leitura coletiva em voz alta.

� Se desejar, reservar um momento, após a leitura do texto, para que os estu-
dantes compartilhem as suas percepções e os seus sentimentos sobre o texto 
lido e os aspectos que lhes chamaram a atenção, como linguagem utilizada, 
personagens, diálogos etc. Assim, o professor pode “antecipar” conteúdos 
que serão trabalhados a seguir, bem como estimular a capacidade de análise 
dos estudantes.

» Formação continuada 
Em 1975, Flávio Aguiar publicou um artigo sobre o livro Malagueta, Perus e 

Bacanaço, de João Antônio. O recorte a seguir é de uma crítica em que Aguiar 
revisita seu antigo artigo e comenta a forma de construção de uma imagem do 
Brasil na literatura de João Antônio.

Evocação de João Antônio ou do purgatório ao inferno
[...] construído [o Brasil de João Antônio] através da busca de uma adequação entre 

o valor estético, a forma, que aqui inclui uma visão sobre o gênero escolhido, o conto ou 
no último caso a reportagem com laivos de crônica, e a função da literatura. Este Brasil 
assim decomposto, analisado e recomposto, é retro, é raiz e é também projeto. Não se pode 
dizer que a literatura de João Antônio seja pessimista, nem mesmo amarga. Ela procura 
se valer do argumento de mostrar “as coisas como elas são”, deseducando o leitor para 
a apreciação de uma literatura que seja o adorno, ou o sorriso da sociedade, ou mesmo, 
e isso também é decisivo, uma literatura que se torne autocomplacente consigo mesma 
pela louvação da denúncia. Penso que o projeto desse Brasil de João Antônio está em levar 
as mentes e os corações de seus leitores à consideração da radicalidade como elemento 
decisivo na formação da consciência. É uma literatura radical, de uma estética radical, 
cujos personagens enfrentam situações limite, e nisto reside uma certa grandeza. [...]

[...]

AGUIAR, F. Evocação de João Antônio ou do purgatório ao inferno. Remate de Males, 
Campinas, v. 19, p. 105-120, 1999. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/

ojs/index.php/remate/article/view/8636102/3811. Acesso em: 6 ago. 2020.

Pensar e compartilhar Páginas 29 a 31

» Estratégias didáticas 
� Abre-se aqui a possibilidade de trabalho conjunto com o professor de 

História sobre a relação entre a questão social e racial no Brasil. Muitas 
abordagens e recortes de análise são possíveis no que toca a esse tópico, 
mas o mais importante é que essas abordagens sejam pautadas pela ética 
e pela sensibilidade no tratamento de um tema tão relevante na contem-
poraneidade. Uma abordagem sobre o perfil da população em situação de 
rua, por exemplo, pode ser o caminho para introduzir o assunto, de modo 
integrado ao desenvolvimento da atividade 1 (p. 29).
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 � Gênero literário bastante produtivo no contexto brasileiro, o conto pode fazer 
parte da rotina de leituras do estudante na escola. De pouca extensão e, 
geralmente, com trama de bastante impacto no leitor, a leitura de contos 
pode ser uma maneira de incentivar a formação do hábito da leitura entre 
os estudantes. Pode-se, por exemplo, ler um conto por semana e reservar 
um momento para analisá-lo em sala de aula coletivamente com os estu-
dantes. Se achar interessante, incentivar a leitura e a produção desse gênero, 
com base nas indicações de leitura do boxe Midiateca do estudante destas 
Orientações (p. 217).

 � A atividade 12 (p. 31) oferece uma oportunidade importante para levar os 
estudantes a refletir e reconhecer, na contemporaneidade, a diversidade de 
autores que também retratam cenários periféricos e dão voz a personagens 
que vivem à margem da sociedade. 

 � Alguns autores fazem desse cenário marginal o centro de sua produção literária. 
Caso os estudantes reconheçam esses autores, pedir-lhes que partilhem suas 
experiências de leitura, digam quem são esses autores e quais de suas obras 
eles já leram. Caso os estudantes não tenham tido contato com autores cuja 
produção enfoque as periferias, pode ser relevante indicar-lhes algum ponto de 
partida que seja atrelado, por exemplo, ao desenvolvimento de uma pesquisa 
quanto ao estado da arte no que diz respeito à chamada literatura marginal.

 � Essa proposta metodológica visa a desenvolver alguns passos iniciais dos pro-
cedimentos de pesquisa do estado da arte. É essencial que o professor forneça 
orientação para a pesquisa, uma vez que os estudantes precisarão reconhecer 
alguns autores fundamentais dessa vertente literária e também identificar 
fontes confiáveis de pesquisa. É possível compartilhar o nome de alguns 
desses autores fundamentais com a turma, a exemplo de Ferréz, Jenyffer 
Nascimento, Sérgio Vaz, Sacolinha, Marcelino Freire, Allan da Rosa, Geovani 
Martins, entre outros. A seção Formação continuada destas Orientações  
(p. 216) amplia a discussão em torno da literatura marginal e o tema da cidade.

 � Encaminhar com os estudantes uma atividade de pesquisa em bancos de teses 
e de dissertações de universidades, os quais permitem encontrar as pesquisas 
mais recentes a respeito do tema. Nesse levantamento do estado da arte, é 
relevante propor aos estudantes que pesquisem nesses bancos de produção 
acadêmica algumas das palavras-chave que compõem o objeto e suas variantes 
– nesse caso, além de “literatura marginal”, os estudantes podem ser orienta-
dos a procurar por “literatura periférica” e “literatura da periferia”, por exemplo.

 � Explicar aos estudantes que a pesquisa do estado da arte tem dois objetivos 
primordiais: o primeiro é servir como etapa de revisão bibliográfica de uma 
pesquisa mais ampla (como um trabalho de conclusão de curso, uma monogra-
fia, uma dissertação ou uma tese); o segundo é servir como pesquisa científica 
em si mesma, oferecendo uma espécie de síntese dos estudos mais atuais em 
uma determinada área de conhecimento. O levantamento do estado da arte 
pode ser identificado com várias terminologias – como levantamento biblio-
gráfico ou revisão de literatura. No caso da pesquisa proposta, a respeito da 
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literatura marginal ou periférica, essa produção acadêmica deve se 
concentrar, de um modo geral, nas pesquisas da área dos estudos 
linguísticos – como crítica literária, linguística textual, linguística 
aplicada, estudos do discurso, ensino de língua portuguesa, e assim 
por diante. O interesse dos estudantes deve ajudar a delinear o 
direcionamento desse levantamento do estado da arte.

�   Um procedimento relevante para esse levantamento parte da 
seleção de um trabalho de pesquisa (artigo científi co, monografi a, 
dissertação ou tese) e da observação das referências bibliográfi cas 
utilizadas, que podem ser comparadas com as referências de outras 
pesquisas. Essa comparação ajuda os estudantes a ter ideia de 
quais são as teorias de base da pesquisa e seus respectivos autores. 

�   É recomendável iniciar essa pesquisa do estado da arte com 
um título de pesquisa previamente defi nido. Esse título ajuda 
a selecionar e direcionar o uso de palavras-chave nas buscas 
dos bancos de teses. Caso seja necessário, é possível aprofun-
dar esses procedimentos de pesquisa, que são discutidos no site: 
www.nucleodoconhecimento.com.br/blog/videos/o-que-e-o-
estado-da-arte (acesso em: 7 ago. 2020). É possível orientar os 
estudantes a pesquisar esse estado da arte também em outras 
fontes, a exemplo de revistas acadêmicas e anais de congressos 
científi cos, dicionários temáticos específi cos da área e enciclopé-
dias. Há diversos sites que servem como plataforma de publicação 
e divulgação de artigos acadêmicos, como o Scientifi c Electronic 
Library Online (SciELO) e o Academia.edu.

� No boxe #saibamais (p. 29), solicitar aos estudantes que indi-
quem alguns autores que sejam exemplos das escolas literárias 
clássicas. Se achar interessante, apresentar à turma alguns desses 
autores e ler trechos de suas obras. O objetivo é que os estudan-
tes possam comparar e notar as diferenças de estilo em relação 
ao conto de João Antônio, conhecido por quebrar as regras esta-
belecidas pela tradição literária.

» Respostas e comentários

 1. Espera-se que os estudantes percebam que um livro de contos se direciona a quem é 
alfabetizado. Por isso, é importante mostrar a eles qual é a parcela de pessoas alfabe-
tizadas. Reproduzir para eles a tabela da página seguinte, com dados mais completos 
da série histórica do analfabetismo no Brasil entre 1900 e 2000. Reservar um momento 
para que eles possam ler as informações nela contidas. Em seguida, observar com eles 
o movimento da taxa de analfabetismo no período. É importante que eles notem uma 
queda intensa no período – de 65,3% para 13,6% –, o que fi ca ainda mais notável se 
considerado o aumento populacional. 
a) Espera-se que os estudantes percebam que a falta de políticas de acesso à cultura e 

problemas fi nanceiros podem limitar consideravelmente o contato com livros e com 
outras expressões artísticas e culturais.

Midiateca do professor

� E S TA D O  d a  a r te :  n a 
prática (aula 01).  2019. 
Vídeo (8min46s). Publicado 
pelo canal Revista Científica 
Núcleo do Conhecimento. 
Disponível em: https://youtu.
be/D0gHg9pMGq4. Acesso 
em: 7 ago. 2020.

Esse vídeo apresenta alguns 
dos aspectos fundamentais da 
pesquisa do estado da arte, 
tomado como um cenário de 
compreensão e identificação 
das pesquisas mais atuais de 
um tema. 

� FERREIRA, N. S. A. As pes-
quisas denominadas “estado 
da ar te” .  Educação & 
Sociedade, ano XXIII, n. 79, p. 
257-272, ago. 2002. Disponível 
em: www.scielo.br/pdf/es/
v23n79/10857.pdf. Acesso em: 
7 ago. 2020.

Nesse artigo, observa-se 
que as pesquisas do estado da 
arte têm em comum o desafi o 
de mapear e de discutir uma 
certa produção acadêmica em 
diferentes campos do conhe-
cimento, identificando o que 
foi produzido em diferentes 
épocas e lugares e em que 
condições têm sido produzidas 
dissertações e teses.
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Analfabetismo na faixa de 15 anos ou mais – Brasil – 1900/2000

Ano

População de 15 anos ou mais

Total  
(em milhares)

Analfabeta  
(em milhares)

Taxa de  
analfabetismo 

(em %)

1900 9 728 6 348 65,3
1920 17 564 11 409 65
1940 23 648 13 269 56,1
1950 30 188 15 272 50,6
1960 40 233 15 964 39,7
1970 53 633 18 100 33,7
1980 74 600 19 356 25,9
1991 94 891 18 682 19,7
2000 119 533 16 295 13,6

Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Mapa do analfabetismo no Brasil.  
Brasília, DF: Inep, [2003]. p. 6. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/ 

Mapa+do+analfabetismo+no+Brasil/a53ac9ee-c0c0-4727-b216-035c65c45e1b. Acesso em: 6 ago. 2020.

b) Espera-se que os estudantes cheguem à conclusão de que seria um público letrado, com poder 
aquisitivo e acesso à cultura, diferentemente das personagens do conto. Se achar interessante, 
propor aos estudantes uma conversa sobre as mudanças no perfil de leitores no Brasil. Perguntar 
a eles se as dificuldades de acesso a livros no Brasil continuam a ser um problema na atualidade. A 
discussão sobre os hábitos de leitura hoje em dia pode ser ampliada à luz dos dados das pesquisas 
Retratos da Leitura no Brasil, disponíveis em: http://prolivro.org.br/pesquisas-retratos-da-leitura/
sobre-a-pesquisa-2/ (acesso em: 6 ago. 2020). A quarta edição da pesquisa, de 2015, por exemplo, 
mostrou que a população brasileira lê, em média, 4,96 livros por ano.

 2. a) Levar os estudantes a compreender as informações subentendidas, aquelas que não estão expli-
citadas claramente no texto.

c) Além disso, podem ser apontados outros problemas sociais, como a ausência de familiares do 
menino, a moradia precária, o racismo, a fome, o frio causado pela falta de abrigo e de vestuário 
adequado, a falta de oportunidades de estudo e de trabalho digno, entre outros aspectos. É impor-
tante incentivar os estudantes a buscar as marcas textuais que ressaltam os aspectos citados.

 3. b) Espera-se que os estudantes notem que a tarefa do menino de levar um “embrulhinho branco e 
bem feito” como se “estivesse fazendo uma coisa errada” pode deixar subentendida a realização 
de tarefas escusas pela criança, uma espécie de exploração infantil.

 4. b) Ressaltar aos estudantes que o menino vivia em situação de marginalidade, o que torna constante 
o medo advindo das hostilidades (como violência física ou moral, o desprezo e o preconceito) 
dos demais habitantes da cidade. Pode-se acrescentar também o fato de o menino, de 10 anos 
de idade, andar sozinho à noite, fato que pode deixá-lo sujeito a ser assaltado, por exemplo.

c) Se achar interessante, discutir com os estudantes os paralelos ou as semelhanças que podem ser 
encontradas no cotidiano das cidades brasileiras na atualidade.

 5. Destacar para os estudantes como, no Brasil, a questão racial está intimamente relacionada às con-
sequências diretas do processo de abolição.

 8. a) Por meio da ambientação que acentua o clima frio e da descrição das ruas e avenidas longas, 
intermináveis, com poucos carros e poucas pessoas nas ruas.

 9. Se achar conveniente, solicitar aos estudantes que indiquem outras obras literárias que conhecem 
e que também utilizam o recurso do discurso indireto livre. 
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Midiateca do professor

� BOSI, A. (org.). O conto brasileiro contemporâneo. 14. ed. São Paulo: Cultrix, 2002.
Seleção de contos brasileiros feita pelo crítico e professor Alfredo Bosi; entre os autores, estão: Autran Dourado, Murilo 

Rubião, Lygia Fagundes Telles e João Antônio.

� HAPKE, I.; MEDEIROS, M.; PEÇANHA, É.; TENNINA, L. (org.). Polifonias marginais. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2015.
Esse livro tem como tema a periferia. Reúne entrevistas com poetas e escritores, organizadores de programas culturais, 

ativistas e rappers que foram ouvidos como fontes para o estudo dos autores para as teses e dissertações que produziram.

» Formação continuada 
Este recorte de um artigo de Lucas de Oliveira, docente e pesquisador da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), analisa a relação entre a cidade, a periferia e a literatura marginal.

Experiência literária e experiência urbana: notas sobre a literatura marginal
[...] parece haver uma disposição, por parte desses novos escritores que despontam na cena 

literária brasileira, de fi gurar a realidade que os circunda por meio de formas idiossincráticas de 
expressão, ressignifi cação, fi ccionalização e desestigmatização de periferias urbanas. O espaço social 
adquire centralidade literária ao ponto de formatar a dimensão temática da proposta estética do 
movimento marginal. A experiência urbana, que acaba por suscitar uma experiência estética, revela 
que as práticas literárias, os modos de organização empreendidos por agentes da cultura periférica, 
os saberes locais e as expressividades literárias provocados no cerne do movimento não podem ser 
apartados da presença espacial. [...]

[...] A literatura e, em especial, a poesia são utilizadas como veículos para a estruturação de um 
discurso que recolhe histórias e memórias de uma realidade que é dura, mas repleta de afetividade, 
e cuja força está na forma, mas também na proposta de denunciar o estado corrente das coisas – com 
uma perspectiva histórica do passado, “de antigamente”, mas também com os olhos no presente –, 
sempre mantendo em vista um horizonte de expectativas e esperanças para o futuro. Trata-se, tam-
bém, de manipular o objeto literário como estratégia para esclarecer os próprios pares e de alertar 
leitores/espectadores sobre alguns mecanismos de marginalização, de uma máquina urbana que 
suga, cada vez mais, os jovens negros e periféricos para suas engrenagens. 

Eu diria que, de modo geral, os espaços urbanos periféricos são transformados em recursos nas ações 
de seus agentes, na medida em que eles manejam palavras, símbolos, gírias e códigos diversos, bem como 
artefatos que lhes estão disponíveis, para produzir enunciados e comunicar-se com os outros, a fi m de 
reivindicar espaços de fala, escrita, ação e atuação. A arte torna-se, nessa medida, uma práxis, uma expe-
riência compartilhada, uma forma de vivenciar e pensar a cidade que a comporta e que a circunda. [...]

[...]

OLIVEIRA, L. A. de. Experiência literária e experiência urbana: notas sobre a literatura marginal. Veredas: revista da Associação Internacional de 
Lusitanistas, n. 27, p. 24-46, jan./jun. 2017. Disponível em: https://revistaveredas.org/index.php/ver/article/view/401/400. Acesso em: 6 ago. 2020.

#paraexplorar Página 31

» Estratégias didáticas 
� Orientar os estudantes no encaminhamento de uma pesquisa em fontes confi áveis de 

uma variedade de artistas, como pintores, escultores, cineastas, compositores, e assim 
por diante. Entre essas possibilidades de exploração com os estudantes estão, também, 
os gêneros musicais do rap e do hip-hop, a exemplo de discos dos Racionais MC’s e de 
Emicida; obras cinematográfi cas como Central do Brasil (Brasil, 1998), Cidade de Deus
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(Brasil, 2002) e 5x favela: agora por nós mesmos (Brasil, 
2010); ou mesmo as pinturas de Rodrigo Yudi Honda e de 
Wallace Pato. Essas indicações são apenas sugestões, que 
podem ser adaptadas e variadas considerando a realidade 
da turma. Essa atividade de pesquisa oferece a oportunidade 
para introduzir também o próximo tema desta Sequência.

� Pode ser interessante desenvolver essa pesquisa em par-
ceria com o professor de Arte. A classe pode eleger uma 
dentre as obras apresentadas e aprofundar o estudo, seja 
lendo uma obra integral, seja conhecendo outras obras do 
mesmo artista, seja debatendo mais detidamente sobre a 
obra apresentada. Nesse sentido, vale a pena que os estu-
dantes apresentem essas obras e justifi quem suas escolhas, 
em termos de gêneros e seus artistas representantes.

� Verifi car a possibilidade de a turma apresentar uma mostra 
cultural de Arte da periferia, em que se pode expor na 
escola recortes selecionados dessas obras e artistas pes-
quisados. Em uma data a ser combinada, os estudantes 
formam uma mostra sobre cada obra escolhida, expondo a 
maneira como a periferia é retratada com suas práticas cul-
turais, seus modos de vida, a história dos lugares retratados, 
e assim por diante. Recomenda-se também o encaminha-
mento de um momento para a troca de ideias, em que os 
estudantes respondem a dúvidas e questionamentos dos colegas. 

Arte nas veias da cidade Página 32

� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo professor com for-
mação disciplinar em Arte. Há espaço para o desenvolvimento de atividades paralelas de 
integração com outras áreas de conhecimento, as quais são sugeridas ao longo da Sequência.

Grafite e resistência Página 32

» Estratégias didáticas 
� Recomenda-se levantar o conhecimento prévio dos estudantes debatendo algumas 

iniciativas das esferas privada e pública para remover grafi tes nas grandes cidades. É 
importante criar, nesse momento, um ambiente em que os estudantes possam com-
partilhar suas considerações de maneira respeitosa com o professor e os colegas. Se 
necessário, fazer intervenções e guiar a discussão feita em sala. 

� Aproveitar para explorar os conhecimentos que os estudantes detêm sobre o assunto: 
as experiências e percepções ao verem grafi tes pelas cidades onde vivem. É possível que 
surjam comentários preconceituosos ou que alguns desconsiderem essa forma de mani-
festação artística. Caso isso ocorra, podem-se investigar coletivamente, em sala de aula, os 
porquês dessa percepção.

Midiateca do estudante

� TELLES, L. F. A estrutura da 
bolha de sabão. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010.

Clássico da literatura brasi-
leira, esse livro de 1978 reúne 
oito contos da autora, cujos 
temas são a rejeição e a forma-
ção da identidade. O título do 
livro nomeia um dos contos 
mais conhecidos da autora.

� FONSECA, R. Contos de 
amor. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2013.

Publicado pela primeira vez 
em 1997, os sete contos desse 
livro abordam o tema do amor 
em um clima de insatisfação, 
violência e repressão.

� SCLIAR, M. Contos e crôni-
cas para ler na escola. São 
Paulo: Objetiva, 2011.

Esse livro reúne os melhores 
textos do autor, conhecido por 
ser um grande narrador urbano 
da fi cção brasileira.

D2_LING_EM_3087_V1_S1_194_226_MP_G21-AV.indd   217D2_LING_EM_3087_V1_S1_194_226_MP_G21-AV.indd   217 16/09/20   13:5516/09/20   13:55



218

Sentir o mundo Página 32

» Estratégias didáticas 
� Orientar a turma para possíveis riscos e os cuidados necessários para a realização da ati-

vidade de observação e fotografi a de muros grafi tados no ambiente externo da escola. 
Para atividades fora da escola, recomenda-se solicitar autorização prévia aos pais e res-
ponsáveis e à gestão escolar. 

� Perguntar aos estudantes se conhecem o artista Eder Muniz e as suas obras. Estimulá-
-los a observar e fruir a produção artística dele. Em seguida, é possível explorar com eles os ele-
mentos visuais do grafi te, descrevendo-os e analisando-os em detalhe. Se achar interessante, 
indicar aos estudantes a reportagem recomendada no boxe Midiateca do estudante abaixo.

» Respostas e comentários 

1. Incentivar os estudantes a observar a cidade onde vivem e pedir a eles que busquem registrar, com os 
dispositivos que tiverem à mão, as expressões artísticas como grafi tes, stickers ou pinturas. Caso não 
seja possível encontrar essas manifestações no entorno da escola ou no bairro em que eles vivem, pode 
ser interessante permitir que façam essa pesquisa na internet, com base no uso de sites de localização 
geográfi ca e navegação por ruas. Recomenda-se que esses registros sejam analisados em busca de 
narrativas – uma mera pichação, por exemplo, é capaz de contar uma história e indicar a marca de um 
indivíduo ou grupo responsáveis. Isso também vale para obras como grafi tes e outras pinturas.

Midiateca do estudante

� ARTISTA visual Eder Muniz 
conhecido como “Calangos” . 
Arte sem Fronteiras, [s. l.], 
3 set. 2016. Disponível em: https://
artesemfronteiras.com/artista-
visual-eder-muniz-calangos/. Acesso 
em: 6 ago. 2020.

Essa reportagem apresenta 
alguns trabalhos do artista visual
Eder Muniz, tratando também de seu 
estilo e de suas referências artísticas.

 3. Se houver disponibilidade, é possível incentivar o compartilha-
mento desses registros em plataformas digitais de fotografi a 
ou por meio de publicações nas redes sociais dos estudantes. 
Pode-se sugerir também a organização desses registros em um 
tipo de galeria visual, com base nessas plataformas. É importante 
que esses registros suscitem uma refl exão a respeito de a arte 
urbana ser quase sempre vista por quem está em movimento. 
Promover esse debate partindo da realidade dos estudantes, dei-
xando que eles contem sobre os meios de transporte que usam 
para se deslocar pela cidade e sobre como esses meios permitem 
que eles a vejam.

» Formação continuada 
Este recorte do livro do historiador de arte italiano Giulio Argan refl ete sobre como as 

pessoas se relacionam com as mudanças na cidade.

História da arte como história da cidade 
Cada um de nós, em seus itinerários urbanos diários, deixa trabalhar a memória e a imaginação: 

anota as mínimas mudanças, a nova pintura de uma fachada, o novo letreiro de uma loja; curioso com 
as mudanças em andamento, olhará pelas frestas de um tapume para ver o que estão fazendo do outro 
lado; imagina e, portanto, de certa forma projeta, que aquele velho casebre será substituído por um 
edifí cio decente, que aquela rua demasiado estreita será alargada, que o trânsito será mais discipli-
nado ou até mesmo proibido naquele determinado ponto da cidade; lembra-se de como era aquela rua 
quando, menino, a percorria para ir à escola ou quando, mais tarde, por ela passeava com a namorada; 
ou o famoso incêndio, o crime de que falaram todos os jornais, etc. [...] Como o espaço da pintura de 
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Pollock, o espaço da cidade interior tem um ritmo de fundo constante, mas é infi nitamente variado, 
muda de fi gura e de tom do dia para a noite, da manhã para a tarde – o espaço da rua que percorremos 
de manhã para ir trabalhar é diferente do espaço da mesma rua percorrida à tarde.

[...]
ARGAN, G. C. História da arte como história da cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 232-233.

Pensar e compartilhar Página 33

» Estratégias didáticas 
� Recomenda-se variar nas estratégias de proposição (individualmente ou em dupla) e 

correção de atividades (que pode ser feita de modo oral, com o auxílio do quadro, ou 
com a participação dos estudantes, que compartilham suas respostas com os colegas). 

� Ao longo do encaminhamento do boxe conceito (p. 33), perguntar aos estudantes que 
outros tipos de suporte para trabalhos de arte eles conhecem. Se considerar interessante, 
perguntar a eles se costumam visitar exposições de arte em museus e espaços culturais 
e, em caso afi rmativo, se eles também leem as informações descritivas das legendas das 
obras. Levar os estudantes a pensar que tipo de informação elas oferecem.

» Respostas e comentários

 1. a) Destacar aos estudantes que o fato de o grafi te ser uma expressão urbana de arte permite que 
ele seja uma manifestação capaz de interagir com os elementos presentes na cidade e dialogar 
com a população, seus hábitos, seus costumes e sua cultura.

Grafite em outra escala Página 34

» Estratégias didáticas
� Para que os estudantes possam desenvolver mais a sua capacidade analítica, é possível 

propor uma comparação entre o grafi te de Eder Muniz, estudado no subtema Grafi te e 
resistência (p. 32), e o grafi te de Rui Amaral. 

� Essa comparação pode ter como objetivo analisar aspectos variados, como a disposição 
espacial das composições, os assuntos que retratam, o modo como usam as cores, os 
suportes e os lugares em que foram produzidas, entre outros.

� Recomenda-se que a abordagem do boxe #fi caadica promova uma refl exão sobre a
relação entre grafi te e turismo. Sugere-se propor aos estudantes uma conversa sobre 
a visão das pessoas sobre o grafi te e a ação das políticas públicas da cidade sobre essa 
manifestação artística. Como forma de aproximação do conteúdo desenvolvido neste 
tema, pode-se também exibir e discutir com os estudantes o documentário indicado 
no boxe Midiateca do estudante destas Orientações (p. 220). A partir da experiência 
dos estudantes, é possível discutir como se dá o impacto de uma obra de arte urbana 
na sociedade, sobretudo em lugares em que essas obras atraem visitação de turistas e 
interesse econômico para a região onde estão instaladas.

� Essa refl exão dos estudantes também pode englobar a efemeridade do grafi te como uma 
das marcas fundamentais dessa manifestação e como isso se relaciona com o fato de ele ser 
também uma produção espontânea e geralmente anônima. Levar os estudantes a perceber 
que, diferentemente do que ocorre com outras manifestações artísticas, um museu ou outra 
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instituição não podem tomar posse de um grafi te e colocarem-no em uma exposição ou 
venderem-no como produto. Nesse sentido, vale a pena observar as maneiras pelas quais 
o mercado de obras de arte tenta se apropriar das produções de arte urbana – o que de 
alguma forma subverte sua função social. Um dos casos exemplares é o de Banksy, pseu-
dônimo de um artista britânico que se mantém no anonimato, mas cujas obras vêm sendo 
objeto de negociação em leilões de arte por altas somas de dinheiro, a exemplo da repor-
tagem: www.bbc.com/portuguese/geral-45771649 (acesso em: 6 ago. 2020). Essa refl exão 
pode levar os estudantes a pensar, por exemplo, sobre o sentido de obras marcadas por 
um conteúdo de crítica social e política serem absorvidas pelo comércio e tratadas como 
mercadoria. Os interesses da turma é que devem ditar o tom desse encaminhamento.

� Durante a leitura do boxe #fi caadica (p. 36), convidar os estudantes a buscar esse lugar na 
internet e passear por ele virtualmente. Durante o trabalho com o boxe #sobre (p. 34), se 
desejar, indicar aos estudantes uma visita ao acervo virtual de arte urbana do artista, em: 
https://arteforadomuseu.com.br/artistas/rui-amaral (acesso em: 7 ago. 2020).

Midiateca do estudante

� PIXO. Direção: João Wainer, Roberto T. Oliveira. São Paulo: Sindicato Paralelo Filmes, 2010. Vídeo (61 min). 
Disponível em: https://vimeo.com/29691112. Acesso em: 7 ago. 2020.

Esse documentário retrata a pichação e a vida de alguns pichadores, levando em conta o fenômeno cultural em 
São Paulo (SP) e no exterior.

Pensar e compartilhar Página 36

» Estratégias didáticas 

� Para o encaminhamento das atividades, recomenda-se levar a atenção dos estudantes às 
produções analisadas em sala de aula. Para expandir o repertório deles sobre obras e artistas 
de grafi te, pode-se indicar a eles acessar os sites de outros artistas, sejam eles brasileiros, 
como OSGEMEOS (Gustavo e Otávio Pandolfo), Daniel Melim, Luna Buschinelli, entre outros, 
sejam eles estrangeiros, como Banksy e Blu. Essas indicações podem ser articuladas à explo-
ração do boxe #saibamais (p. 36).

� Comentar com os estudantes que a efemeridade é uma característica própria do grafi te, em 
razão da exposição em espaços públicos naturalmente sujeitos às intempéries. Quando é 
restaurado e mantido por iniciativa do poder público, o grafi te perde seu caráter de efêmero 
e ganha estatuto de arte permanente. É o caso do mural do artista Rui Amaral que, instalado 
em espaço público, tem paradoxalmente se perpetuado por constantes restaurações; ao 
passo que certos painéis criados no interior de museus, espaços naturais de obras perma-
nentes, têm prazo programado para sua destruição.

» Respostas e comentários 

 5. a) Ambos têm linhas de contorno preto; as de Eder Muniz são mais fi nas e delicadas, quase se mis-
turando ao desenho, e foram feitas com spray; as de Rui Amaral são mais grossas, destacando-se 
do restante da fi gura, e foram feitas com rolo de espuma. Se achar conveniente, enfatize que 
a arte do grafi te pode ser produzida com diferentes materiais e técnicas e, por isso, apresenta 
diferentes resultados.
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b) Não. Enquanto na obra de Muniz a mistura de cores é explorada com delicadeza, com sobreposi-
ções e transições sutis, o que só é possível pelo uso do spray (contribuindo para a construção da 
leveza de seu mundo mágico), as cores da obra de Amaral são puras e destacadas umas das outras, 
dando a impressão de solidez; elas não se misturam nem se sobrepõem, mas estão justapostas e 
separadas. Se considerar pertinente, comente a respeito do trabalho de Rui Amaral nos anos 1980, 
o qual foi considerado grafi te, principalmente pelo caráter contraventor num período em que as 
distinções entre picho, grafi te e pintura mural não se colocavam. Hoje, porém, passados mais de 
40 anos de produção dessa obra, há quem discuta sua categorização: se ela pode ser considerada 
grafi te, já que não usa spray, e se pode ser considerada contraventora, uma vez que tem sido res-
taurada e mantida como patrimônio pela própria prefeitura da cidade. Tais aspectos podem ser 
discutidos em sala. Considerar, portanto, o valor histórico e o papel inovador já consolidados do 
artista no país.

#paraexplorar Páginas 37 e 38

» Estratégias didáticas 
� Se achar conveniente, levando em conta as imposições do espaço urbano, pode-se propor 

uma discussão sobre os benefícios da arte como um elemento integrador do indivíduo na 
comunidade em que vive. É importante negociar com os estudantes os sentidos da expressão 
“ocupação urbana”, que remete também à noção de “espaço público”. Se considerar adequado, 
levantar os conhecimentos prévios dos estudantes sobre esses conceitos. Explicar que o 
grafi te e a arte urbana, de modo geral, têm um modo de ocupação das ruas e das paredes em
grandes metrópoles e funcionam como um modo de inserir a arte na rotina das pessoas, 
em seus caminhos, em seus trajetos. Essa ocupação se dá não apenas ao ilustrar problemas 
sociais, mas também por colorir e por chamar a atenção das pessoas para lugares antes igno-
rados e relegados, passando até mesmo a serem pontos de referência urbana. Trata-se de uma 
forma de ocupação que valoriza o espaço público.

� No trabalho com o boxe #saibamais (p. 37), se for adequado, 
propor aos estudantes que se reúnam em grupos e pesquisem 
iniciativas semelhantes à do Jardim Miriam Arte Clube (Jamac) no 
município ou na região em que vivem. Orientar os grupos a sele-
cionar uma dessas organizações e explorar as propostas delas, as 
intervenções que fi zeram, as atividades educacionais e sociais que 
desenvolvem (se houver), entre outros aspectos interessantes.

#nósnaprática Páginas 39 a 41

» Estratégias didáticas 
� Na etapa O que você vai fazer (p. 39), orientar os estudantes 

quanto à realização desta atividade e verifi car com antecedên-
cia os locais disponíveis para a exposição dos trabalhos.

� Estimular o uso da criatividade ao selecionarem a imagem que será produzida. Se achar con-
veniente, dedicar um momento para que os estudantes pesquisem na internet possibilidades 

A construção de aulas em 
conjunto com os professores 
da área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas pode auxiliar 
na compreensão das noções de 
“ocupação urbana” e de “espaço 
público”, que podem ser obser-
vadas na contemporaneidade e 
analisadas retrospectivamente ao 
longo do tempo.

Integração
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de criação. É importante encorajar a pluralidade de ideias (durante as conversas entre os 
integrantes do grupo). Alertar sobre os possíveis riscos no manuseio dos materiais, de modo 
a garantir a integridade física dos estudantes e demais participantes da atividade.

� Na etapa Planejar e criar (p. 39), é importante a participação ativa do professor para verifi -
car se o desenho escolhido gerará uma boa matriz. Lembrar aos estudantes que o desenho 
deverá ser destacado da matriz inteiramente. Por isso, a forma dele deve ser fechada – daí 
a importância dos esboços. Para a escolha da matriz, estimular um clima de cordialidade, 
para que eles façam considerações sobre o trabalho dos colegas de modo respeitoso.

� A organização dos materiais deve levar em conta tanto os que a escola pode fornecer 
quanto os que cada estudante deve providenciar. Todo o material necessário para a 
atividade deve ser separado com antecedência. Para que a atividade também seja ecolo-
gicamente sustentável, verifi car a possibilidade de aproveitamento ou troca de materiais 
entre os estudantes. 

� Antes da etapa Produzir (p. 40), ensinar os estudantes a usar o estilete, mantendo a mão 
esquerda segurando com fi rmeza o acetato ao lado do corpo e a direita (apenas para os 
destros) desenhando o corte. Frisar com eles a prática de sempre cortar da esquerda para 
a direita, nunca na direção do próprio corpo ou da outra mão. Lembrar a eles também 
de irem quebrando a ponta do estilete no lugar marcado quando ela for fi cando cega. O 
estilete não deve exigir força, mas precisão.

� Para evitar acidentes, recomenda-se reforçar mais uma vez os procedimentos de segurança 
para a produção do estêncil. Se necessário, pedir aos estudantes que também observem a 
postura dos colegas durante a atividade e se atentem a elas.

� Se achar necessário, realizar todo o estêncil, para que os estudantes possam visualizar 
todos os procedimentos de execução antes de eles próprios produzirem. Pode ser neces-
sário também solicitar que eles mantenham a organização e limpeza da sala de aula e dos 
materiais: tanto os deles quanto os dos colegas (como a roupa, por exemplo).

� Ao abordar o boxe #saibamais (p. 40), se necessário, é possível expor aos estudantes uma 
demonstração da produção e da aplicação da técnica de estêncil. Este rápido tutorial mostra 
como esse método funciona: https://youtu.be/1kvqMIEjSzE (acesso em: 7 ago. 2020).

� A etapa Compartilhar (p. 41) pode ser realizada de outras formas, caso não haja dis-
ponibilidade de espaço na escola. Os estudantes podem pintar no papel e expor seus 
trabalhos em espaços permitidos, como dentro da sala de aula, ou mesmo produzir os 
estênceis e digitalizá-los para compartilhamento via internet. Recomenda-se que os estu-
dantes tenham uma experiência de multiplicidade, ou seja, de pintar com a mesma matriz/
máscara mais de uma vez.

� Frequentemente, os estudantes não dão importância à prática da autoavaliação. Se 
necessário, reforçar o valor dela como uma ferramenta necessária no processo de apren-
dizagem e autoconhecimento.

O esporte para além das quatro linhas Página 42

� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo professor com formação 
disciplinar em Educação Física. Há espaço para o desenvolvimento de atividades paralelas de 
integração com outras áreas de conhecimento, as quais são sugeridas ao longo da Sequência.
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Ler o mundo Página 42

» Estratégias didáticas 
� Sugere-se estimular, por meio de perguntas e questionamentos, os estudantes a refl etir 

sobre os problemas apresentados. É possível perguntar a eles quais espaços de lazer cos-
tumam ocupar e quais são as práticas que vivenciam ali. Sugere-se reservar um momento 
para que eles possam compartilhar suas experiências e seus sentimentos como jovens e 
estudantes, refl etindo sobre as maneiras como se relacionam com o espaço da cidade. 

� Se achar interessante, pode-se incluir na discussão o papel do Estado na garantia de 
espaços públicos e lazer a todos os cidadãos de uma comunidade, bem como a necessi-
dade de incluir a população nessa discussão e na tomada de decisões. 

� Estimular os estudantes a expor as suas opiniões de modo respeitoso e ético. Da mesma 
maneira, incentivar, também, que tenham uma escuta ativa diante das considerações 
feitas pelos colegas. Esse procedimento pode auxiliar no desenvolvimento da capacidade 
crítica dos estudantes ao propor análises propositivas.

» Respostas e comentários 

 1. É importante sondar com os estudantes quais espaços públicos eles conhecem e frequentam no 
lugar onde vivem, sobretudo aqueles usados para o lazer (realização de práticas corporais lúdicas 
ou competitivas) e para a convivência. É possível acrescentar que, na ausência de espaços públicos 
adequados, muitos espaços privados se transformam em ambientes de confraternização e lazer, a 
exemplo de shopping centers ou postos de combustível.

 2. Se julgar pertinente, recomendar a leitura de um artigo para a discussão dos conceitos de espaço 
público e de espaço privado, escrito por um advogado: https://emiliopuime.jusbrasil.com.br/
artigos/112339069/diferencas-entre-espaco-publico-privado-e-acessivel-ao-publico (acesso em: 
7 ago. 2020). Ver, a seguir, um esquema explicativo.

Espaço 
público

Espaço 
privado

Livre

Ruas, avenidas, 
parques, praças, 

praias.

Prefeitura, fórum, 
hospitais, escolas 

públicas.

Shopping centers, 
bancos.

Com 
restrição

De circulação 
pública

 3. Pode-se propor uma conversa com os estudantes sobre a difi culdade de acesso a atividades de lazer 
na periferia, por exemplo, ou como o espaço da cidade está organizado de modo a privilegiar os 
moradores dos grandes centros. 

Leituras 1 e 2 Páginas 44 e 45

» Estratégias didáticas
� Após a discussão feita em sala de aula, convidar os estudantes à leitura dos textos. Para isso, 

recomenda-se fazer uma proposta do tema com entusiasmo. Em seguida, sugere-se dividir 
a leitura em dois momentos: uma individual e silenciosa, e outra coletiva e em voz alta. 
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Antes da leitura do texto, explorar a fotografi a da Leitura 1
(p. 44), para que os estudantes identifi quem a prática esportiva 
analisada e fi quem atentos aos elementos que podem auxiliar na 
compreensão do conteúdo estudado.

� Pode-se perguntar aos estudantes que prática esportiva faz parte 
do movimento de rua hip-hop. Espera-se que respondam “bas-
quete de rua”. Aproveitar para desenvolver uma conversa com eles, 
verifi cando o que sabem sobre esse esporte, quais são as regras, 
se já o praticaram, quais são os equipamentos necessários para a 
sua prática etc. Sugere-se partir desses comentários para que o 
professor faça as considerações que julgar pertinentes.

� Há a possibilidade de discutir também a participação feminina 
em esportes de rua, a partir do vídeo sugerido no boxe Midiateca 
do estudante desta página.

Pensar e compartilhar Página 46

» Estratégias didáticas
� Estas atividades podem ser realizadas individualmente ou em grupo. No 

momento da correção, pode-se pedir a alguns estudantes que compar-
tilhem as suas respostas com a turma. Se achar interessante, sugere-se 
confrontar as respostas e estimular um embate produtivo de ideias.

» Respostas e comentários 

 1. Colocam-se aqui as questões de organização do espaço público e segu-
rança. Se achar pertinente, reservar um momento para aprofundar-se 
nesses temas.

 2.  O objetivo desta pergunta é fazer os estudantes entenderem que o bas-
quete de rua pode ser realizado com qualquer quantidade de jogadores 
na quadra, com qualquer vestimenta e usando qualquer tipo de material 
e estrutura para sua realização.

Midiateca do estudante

� O PODER na quadra: a 
rua é das minas. 2018. Vídeo 
(2min45s). Publicado pelo canal 
Trip TV. Episódio 1. Disponível 
em: https://youtu.be/U96_-
WEn4tQ. Acesso em: 7 ago. 2020. 

Nesse vídeo, é possível assis-
tir a depoimentos de mulheres 
que praticam basquete de rua 
em que elas relatam as difi-
culdades e o signifi cado dessa 
prática esportiva na vida delas.

Midiateca do professor

� SILVA, B. das N. O street-
ball  trazendo o hip-hop
para a escola. In: COLÓQUIO 
INTERNACIONAL CULTURAS 
JOVENS AFRO-BRASIL AMÉRICA: 
ENCONTROS E DESENCONTROS. 
Anais [...]. São Paulo: Faculdade 
de Educação da Universidade 
de São Paulo, 2012. Disponível 
em: www3.fe.usp.br/secoes/
inst/novo/agenda_eventos/
inscricoes/PDF_SWF/12096.pdf. 
Acesso em: 7 ago. 2020.

Esse artigo relata a expe-
riência de uma professora 
de Educação Física ao inserir 
o streetball em uma escola 
municipal da cidade de Jundiaí 
(SP) com uma turma do Ensino 
Fundamental – Anos Finais.

 3. Após acatar as respostas da turma, sugere-se promover uma discussão na turma e levar os estu-
dantes a refl etir sobre o fato de que o basquete de rua é uma manifestação cultural complexa que 
envolve temas sociais além do esporte e, tal como o grafi te, pode ser entendido como resistência a 
uma cultura urbana que não favorece o encontro, o lúdico, o lazer e as práticas corporais, sobretudo 
para a população das periferias. A cultura hip-hop usa o esporte e a arte como uma poderosa voz 
que reivindica lugar para sua expressão como parte da cultura urbana. Infl uenciado pela cultura 
hip-hop, o basquete de rua se manifesta juntamente com variadas formas de arte. São vários os ele-
mentos importantes dentro de um jogo de basquete de rua, como os MCs (mestres de cerimônia), 
DJs, grafi te, break dancing, entre outros.

 4. Sugere-se nesta questão o uso do quadro como suporte para escrever as diferenças e semelhanças 
entre as modalidades esportivas.

 5.  Atentar à argumentação dos estudantes e, se achar necessário, promover uma discussão relacio-
nando o basquete de rua com o futsal, que também foi uma prática esportiva ressignifi cada (dos 
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campos para as quadras) e é muito praticada em todo o mundo. Dirigida atualmente pela Fifa, orga-
niza Copa do Mundo própria, porém ainda não é incluída em competições como os Jogos Olímpicos.

 6. Comentar com os estudantes que esse fenômeno se dá por se tratar de uma modalidade que tem 
como um de seus objetivos principais o lazer e que utiliza elementos criativos em seu jogo, diferen-
temente dos gestos mecanizados do esporte tradicional de quadra; ou seja, muitas vezes a qualidade 
e o prazer pelo jogo são mais importantes do que o resultado fi nal. Outro ponto importante são as 
regras, que são menos rígidas, fazendo que esse esporte possa ser praticado em qualquer local e 
com qualquer tipo de formação, desde o um contra um até o cinco contra cinco. Entre as disputas 
ofi ciais, está  o 3 × 3, que é  o torneio mais conhecido no Brasil.

#paraexplorar Página 46

» Estratégias didáticas 
� Orientar os estudantes a observar as inúmeras difi culdades que as pessoas podem 

enfrentar para realizar atividades de lazer nos espaços públicos, como a falta de estrutura 
física, a violência dos centros urbanos, a falta de transporte público, entre outras. Auxiliar 
os estudantes a perceber que as difi culdades destacadas afetam, de maneira diferente, os 
indivíduos, de acordo com gênero, idade, classe social, presença de alguma defi ciência 
física ou mental, por exemplo.

� Nesta atividade, também é importante levar os estudantes a perceber o esporte como um 
elemento de integração entre os indivíduos de uma comunidade. Uma maneira de fazer 
isso é promover uma refl exão de como eles podem contribuir para o bem-estar da sua 
comunidade escolar – por exemplo, ensinando a prática do basquete de rua aos adolescen-
tes de outras turmas da escola. Outra maneira é produzir um guia de ações para eliminar 
difi culdades e impedimentos para a participação feminina nos esportes de rua.

#nósnaprática Páginas 47 e 49

» Estratégias didáticas 
� Na etapa O que você vai fazer (p. 47), orientar os estudantes quanto aos possíveis riscos 

no desenvolvimento desta atividade e alertá-los sobre a importância de se tomarem 
medidas de segurança para a proteção deles, dos colegas e de todas as pessoas envolvi-
das na execução das etapas da atividade.

� Se houver resistência entre os estudantes para aderir a esta proposta, reforçar com eles a ideia 
de que o basquete de rua tem como premissa democratizar o acesso a uma prática esportiva. 
Sugere-se falar com os estudantes com entusiasmo, de maneira a engajá-los nesta atividade.

� O ideal é que todos vivenciem as três experiências (planejar, jogar e fi lmar), para que a 
atividade contemple os aspectos atitudinais, procedimentais e conceituais em todos da 
turma. Portanto, estimular os estudantes a participar de todas as etapas da atividade.

� Na etapa Planejar (p. 47-48), estimular os estudantes a manter um diálogo produtivo para 
as tomadas de decisão do grupo. Promover entre eles um clima amistoso em que todos 
possam expressar seus posicionamentos e escutar os demais com respeito e atenção. Se 
necessário, fazer intervenções para orientá-los nesse sentido.

� Na etapa Praticar (p. 48-49), é importante verifi car com antecedência a possibilidade de a 
escola fornecer o equipamento de som para uso nesta atividade. Se não for possível, per-
guntar aos estudantes se podem trazer um para a escola.

� Verifi car também entre os estudantes se há consenso sobre as regras estabelecidas para 
o jogo e para a pontuação, para evitar problemas durante a prática da atividade. Nesse 
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sentido, talvez seja necessária também a criação de uma espécie de comissão de arbitra-
gem entre os estudantes, para analisar pontos duvidosos.

� Para enriquecer o desenvolvimento da prática do basquete de rua em suas aulas, pode 
ser interessante apresentar alguns vídeos para que os estudantes entrem em contato 
(mesmo que de forma virtual) com essa prática corporal tão complexa. Os estudantes com 
defi ciên cia também podem participar de diversas maneiras, não apenas como jogadores 
(em que as regras e o espaço são adaptados), mas também exercendo as demais funções 
que envolvem essa produção. 

� Caso haja pessoas com defi ciência na turma, é possível acomodá-las de maneiras variadas 
nas atividades, seja na produção do jogo, seja na arbitragem, entre outras possibilidades. 
Se houver limitações que não as impeçam de participar como jogadores, vale a pena 
adaptar o jogo para que todos participem.

� Se achar interessante, na etapa Avaliar (p. 49), pode-se incluir também um momento de 
autoavaliação, em que os estudantes possam refl etir sobre seu desempenho e também 
o da turma. Se necessário, considerar a produção de um registro escrito.

� Na etapa Compartilhar (p. 49), é provável que os estudantes dominem o uso de progra-
mas de edição de áudio e vídeo. No entanto, se não for esse o caso, verifi car a possibilidade 
de algum estudante de outra turma ou professor dedicar algum tempo para ensiná-los.

Para fazer junto – Mapa interativo – 
Primeira etapa Páginas 50 e 51

» Estratégias didáticas
� Para iniciar esta atividade, recomenda-se incluir a participação de professores de outras 

áreas do conhecimento que possam contribuir para o desenvolvimento da atividade 
mobilizando e orientando os estudantes. Os professores da área de Linguagens indica-
dos para o desenvolvimento desta produção podem ser o de Língua Portuguesa, o de 
Arte ou o de Educação Física. Além disso, o professor de Geografi a pode ser de grande 
contribuição no desenvolvimento desta proposta.

� A etapa O que fazer (p. 50) oferece a oportunidade de compartilhar com os estudantes 
as orientações gerais do trabalho. Se achar necessário, mostrar mapas virtuais disponíveis 
na internet, do tipo interativo em que há a indicação de lugares, para que eles possam 
considerar como modelos possíveis. Podem ser utilizados como exemplos sites como 
o Arte Fora do Museu, indicado anteriormente ao se analisar o trabalho de Rui Amaral 
(p. 220 destas Orientações) ou o Museu Aberto de Arte Urbana, disponível em: https://
museuabertodearteurbana.wordpress.com/ (acesso em: 7 ago. 2020).

� Verifi car, com base no número de estudantes da turma, a quantidade ideal de integrantes 
por grupo. Caso se opte pela produção do mapa virtual, verifi car com antecedência a pos-
sibilidade de reservar, se houver, a sala de informática para a realização desta atividade. 

� Na etapa Para produzir (p. 50-51), orientar os grupos a defi nir as tarefas para cada um dos 
seus integrantes, de modo que todos tenham uma participação equitativa. Se a cidade 
em questão for muito grande e apresentar inúmeros lugares que podem ser identifi cados, 
sugere-se que os grupos delimitem diferentes regiões ou bairros da cidade.

� É possível criar o mapa interativo no Google Maps, abrindo o aplicativo e selecionando 
“Seus lugares/mapa/Criar mapa”. Deve-se centralizar o mapa; a partir daí, é possível inserir 
marcadores (pins) e as respectivas descrições e imagens e compartilhar o mapa produzido.
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SEQUÊNCIA 2 Um país que se urbaniza

Esta Sequência estimula os estudantes a observarem as cidades em que 
vivem e aquelas que os rodeiam, percebam os diferentes estilos de vida nas 
cidades e articulem conhecimentos, saberes e valores em torno da convivência 
em núcleos urbanos. As transformações causadas pela urbanização acelerada, 
neste início de século XXI, têm implicações variadas, gerando impactos sociais 
(como a deficiência no atendimento às demandas da crescente população), 
culturais (como novas formas de manifestações artísticas), econômicos e políti-
cos (como a necessidade de políticas públicas voltadas para a participação das 
pessoas em sociedade). Tais mudanças propiciam novas formas de as pessoas 
pensarem e falarem sobre o mundo. Ao longo dos temas abordados, são pro-
postas análises das maneiras pelas quais, na esteira dessas transformações, as 
diferentes linguagens foram ganhando novos contornos e acionando outras 
possibilidades de reflexão.

» Cronograma 

Tema Aulas

Entre o social e o familiar: valores 9 aulas

A representação da burguesia na Arte 7 aulas

Das elites às massas: o futebol conquista o Brasil 7 aulas

Políticas públicas para as cidades: propostas 9 aulas

Ler Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 2 aulas

Para fazer junto – Mapa interativo – Segunda etapa 2 aulas

Entre o social e o familiar: valores Página 52

� 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 
da Sequência.
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Ler o mundo Página 52

» Estratégias didáticas
� As atividades propostas para este boxe abrem a possibilidade de discussão 

sobre os modelos de organização familiar existentes na sociedade con-
temporânea, levando em conta também o papel de cada um dentro dessa 
organização. Deve-se garantir que todos os estudantes se sintam acolhidos 
em suas particularidades e modos de pensar; por isso, sugere-se orientá-los 
a respeitar os colegas e a compreender que os modos de vida de cada um 
são igualmente válidos.

� Para desenvolver tais atividades em diálogo com as culturas juvenis, suge-
re-se propor uma refl exão sobre o status conferido pelos bens materiais na 
atualidade. É possível estabelecer uma relação entre o apego aos bens mate-
riais presente na burguesia do século XIX e a ostentação contemporânea, que 
se manifesta na cultura de diferentes maneiras, desde as letras de funk e rap
aos mercados de luxo. 

» Respostas e comentários 

 1. Espera-se que os estudantes mencionem itens como imóveis, joias e bens duráveis de 
família, como automóveis, por exemplo.

 2.  A visão idealizada de família constituída por pai, mãe e fi lhos, na qual a mulher se dedica 
exclusivamente ao lar, aos filhos e às tarefas domésticas do cotidiano, cumprindo 
o papel de sustentáculo da família. O homem representa a autoridade do lar e cumpre o
papel de provedor econômico. De acordo com essa visão, a mãe mantém uma relação mais 
próxima dos fi lhos, enquanto o pai é uma fi gura mais distante. Espera-se que os estudantes 
problematizem essas visões idealizadas de família, argumentando que são inadequadas 
e ultrapassadas na atualidade. Os papéis sociais na família contemporânea não são tão 
facilmente percebidos, além de existirem muitas constituições possíveis de família.

 3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes mencionem também bens imateriais, 
a exemplo de valores e de habilidades. É possível direcionar a discussão para uma 

Midiateca do estudante

� RINCON Sapiência: consumo. 
2010. Áudio (4min24s). Publicado 
pelo canal TheContaminado. 
Disponível em: https://youtu.
be/KpBkpcQvVYE. Acesso em: 3 
ago. 2020.

A música “Consumo”, do 
cantor Rincon Sapiência, propõe 
uma refl exão crítica sobre a desi-
gualdade social e o apego aos 
bens materiais na atualidade. Tal 
refl exão pode contribuir para a 
discussão proposta no boxe Ler 
o mundo (p. 52).

abordagem inicial do texto da seção Leitura (p. 53 e 54), que apre-
senta algumas personagens do romance Memórias póstumas de Brás 
Cubas, de Machado de Assis. Sugere-se colocar colocar em discussão, 
por exemplo, que tipos de valores estão em jogo na divisão de bens 
materiais – uma reflexão prévia que pode contribuir para a construção 
de sentidos do texto pelos estudantes.

Leitura Páginas 53 e 54

» Estratégias didáticas 
� Antes de iniciar a leitura do texto, recomenda-se estimular uma 

refl exão entre os estudantes sobre o fato de o narrador do romance 
Memórias póstumas de Brás Cubas nomear-se defunto autor, 
em vez de autor defunto. Sugere-se que eles sejam estimulados 
a analisar comparativamente a função semântica que cada um 
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dos termos – defunto e autor – exerce em ambas as expressões. Espera-se que 
eles reconheçam que a construção defunto autor pressupõe que o narrador 
só se tornou escritor após a morte. É possível aprofundar a abordagem na ati-
vidade 1 das Atividades complementares (235 e 236) destas Orientações.

 � O boxe #sobre (p. 53) permite refletir com os estudantes sobre as questões 
raciais e sobre a forma como o tema está presente na literatura machadiana. 
Se possível, estimular os estudantes a pensar nas estratégias literárias de que 
Machado de Assis, um escritor negro do século XIX, precisou lançar mão para, 
ao mesmo tempo que tecia críticas à sociedade burguesa, continuar sendo lido 
pela mesma burguesia que ele criticava.

 � Após a leitura do texto, recomenda-se propor uma discussão entre os estudantes a 
respeito do gênero textual romance, partindo dos conhecimentos prévios deles sobre 
outros gêneros narrativos, como o conto. Se julgar pertinente, a discussão pode ser 
feita com base no esquema a seguir – o qual poderá ser retomado ao longo do estudo 
do folhetim, na atividade 7 da subseção Pensar e compartilhar (p. 55 a 59).

 » Formação continuada
A tabela a seguir mostra que, até 2014, apenas 2,5% dos romancistas brasileiros não 

eram brancos. Esse dado pode servir de base para estimular uma discussão, a partir 
da obra de Machado de Assis, a respeito do espaço que os autores negros ocupam 
na literatura brasileira e das posições sociais que a população negra sustenta em uma 
sociedade como a nossa.

Cor dos escritores no Brasil –séculos XX e XXI
Período 1965-1979 1990-2004 2005-2014

Brancos 80 (93%) 155 (93,9%) 192 (97,5%)
Não identificados 6 (7%) 6 (3,6%) –
Não brancos – 4 (2,4%) 5 (2,5%)

Total 86 165 197
Fonte: OLIVEIRA, A. de. Os negros como protagonistas na literatura num país de maioria negra. El País, São 
Paulo, 22 maio 2018. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/05/21/cultura/1526921273_678732.
html. Acesso em: 3 ago. 2020.

Texto Narrativo 
Discorre sobre um acontecimento 

real ou fictício.

Romance
Narrativa fictícia longa que 

apresenta várias personagens. 
Geralmente, possui mais de 

um núcleo de enredo em 
paralelo à trama principal e seus 

acontecimentos se desenvolvem em 
um tempo narrativo mais amplo.

Conto
Narrativa fictícia curta que 

apresenta poucas personagens. 
Geralmente, possui apenas 

um núcleo de enredo e seus 
acontecimentos se desenvolvem 

em um tempo narrativo  
mais conciso.
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Pensar e compartilhar Páginas 55 a 59

» Estratégias didáticas
� O narrador da obra de Machado de Assis tem caracterís-

ticas notáveis, cujo reconhecimento pelos estudantes é 
importante, bem como o levantamento de hipóteses a 
seu respeito. Entre essas marcas, destacam-se: o estabe-
lecimento de um diálogo com o leitor, por meio do qual 
o narrador busca adesão a uma certa visão de mundo; o 
uso da ironia; e a pouca confiabilidade desse narrador, 
dadas suas atitudes eticamente questionáveis. É possível 
realizar esse trabalho ao longo do encaminhamento da 
atividade 2, nas Atividades complementares (235 e 236)
destas Orientações.

Midiateca do professor

� ACADEMIA BRASILEIRA 
DE LETRAS. Machado de 
Assis.  Rio de Janeiro, [201-?].
Disponível em: www.aca
demia.org.br/academicos/
machado-de-assis. Acesso em: 
3 ago. 2020.

No link, é possível ter acesso 
a diferentes informações a res-
peito do autor Machado de 
Assis, como biografia, biblio-
grafi a, adaptações de sua obra, 
entre outros conteúdos.

� A ironia é um fator que distingue o estilo de Machado de Assis dos demais 
escritores de sua época. Se julgar pertinente, é possível abordar o conceito de 
ironia com maior profundidade após o término da atividade 1 (p. 55). Sugere-se 
retomar com os estudantes seus conhecimentos prévios sobre fi guras retóricas 
ou fi guras de linguagem e explicar a eles que a ironia consiste em um recurso 
que altera o campo semântico de palavras ou frases com a intenção de veicular 
um sentido contrário ao do que foi enunciado, conforme sugerido no comentá-
rio sobre a atividade 1 e. A atividade 4 das Atividades complementares (236) 
destas Orientações pode ser realizada neste momento da aula.

� Se julgar pertinente, para estimular a discussão sobre novos modelos de 
organização familiar, é possível pedir aos estudantes que discorram sobre as 
constituições familiares que eles conhecem, estimulando o respeito à diversi-
dade e ao turno de fala de cada um.

� O boxe #saibamais (p. 55) discorre sobre outros romances de Machado de Assis, 
aproximando-os do Realismo e do Romantismo. É uma boa oportunidade para 
apresentar aos estudantes algumas diferenças entre esses movimentos literários, 
explicando que, se as obras próximas ao Romantismo tinham por característica 
maior idealização do amor, as obras próximas ao Realismo tinham por caracte-
rística a crítica social contundente, por vezes baseada em estratégias discursivas 
repletas de ironia.

� Após a realização da pesquisa proposta no comentário sobre a atividade 
4 b (p. 56), sugere-se orientar os estudantes a realizar uma discussão sobre 
os benefícios da entrada das mulheres no mercado de trabalho, bem como 
sobre a importância social da luta pela igualdade salarial entre os gêneros. 
Caso possua acesso ao jornal Nexo, compartilhar com os estudantes o gráfico 
que mostra a proporção de mulheres em cada setor do mercado de trabalho 
para auxiliá-los durante a reflexão sobre os papéis de gênero, disponível 
em: www.nexojornal.com.br/grafico/2019/03/08/A-presença-de-mulheres
-no-mercado-de-trabalho-no-Brasil-e-no-mundo (acesso em: 20 jun. 2020).
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 � O boxe #saibamais (p. 57), que trata da ascensão da burguesia no Brasil, apre-
senta o romance Senhora, de José de Alencar, que narra a história de Aurélia 
Camargo, uma garota pobre, filha de uma costureira, que sonha em casar 
com seu noivo, Fernando Seixas, por quem é abandonada e trocada por uma 
menina rica que proporcionaria a ele um futuro promissor, em razão do dote 
que receberia. A reviravolta na vida das personagens ocorre quando Aurélia 
enriquece ao receber uma herança. Para se vingar de Fernando, Aurélia decide 
cobrir o dote de sua noiva, “comprando-o”.

 � O enredo do romance propõe uma abertura para a discussão sobre os este-
reótipos de gênero, que, em alguma medida, sofrem uma inversão quando 
o homem é colocado na posição daquele que pode ser comprado. Se optar 
por desenvolver esse tema, é possível retomar a pesquisa sobre o papel da 
mulher, proposta aos estudantes no comentário sobre a atividade 4 b, e 
propor uma reflexão sobre como cada um se sentiria ao ocupar o lugar do 
outro atualmente na sociedade.

 � O boxe conceito pode ser ampliado com a explicação de que o folhetim marca 
o início de narrativas seriadas, cujos equivalentes contemporâneos são as 
novelas ou as séries televisivas. Para gerar expectativa no leitor, o capítulo do 
folhetim geralmente era encerrado em um momento de clímax da narrativa.

 � Durante a realização das atividades 6, 8 e 9, observar a oportunidade de 
realizar um trabalho socioemocional com o objetivo de garantir que todos 
os estudantes se sintam acolhidos. Caso necessário, sugere-se realizar uma 
roda de conversa com enfoque na narrativa de resistência das pessoas negras, 
para oferecer aos estudantes novas perspectivas de representatividade. Nesse 
sentido, sugere-se propor uma pesquisa sobre personalidades negras impor-
tantes e o seu papel na história do Brasil, conforme solicitado na atividade 5 
das Atividades complementares (p. 236) destas Orientações.

 � O boxe #saibamais (p. 58) discorre sobre o romance A escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães. Se julgar oportuno, é possível pedir aos estudantes que 
pesquisem sobre esse autor e discutam a respeito do fato de ele ter carac-
terizado a personagem principal de seu romance, Isaura, como uma mulher 
branca – tal escolha rendeu ao autor acusações de racismo. No entanto, ele 
foi um ferrenho abolicionista, defensor da justiça e da liberdade. Consta que, 
quando era juiz de direito em Catalão (GO), libertou os presos porque não 
compactuava com os maus-tratos que os detentos sofriam. Segundo o autor, 
a ideia de construir uma personagem feminina branca e escravizada teve o 
intuito de sensibilizar o público leitor burguês, especialmente as mulheres, para 
a crueldade associada à condição dos escravizados. Dessa forma, ele acreditava 
que despertaria a empatia dessa classe social pela personagem – o que não 
aconteceria se ela fosse negra – e, assim, poderia despertar a solidariedade e 
gerar adesão ao movimento abolicionista.

 � Para desenvolver o tema da herança da escravidão no Brasil, sugere-se 
propor aos estudantes uma discussão sobre o infográfico “Se você não acre-
dita na herança histórica da escravidão, encare os dados” (disponível em: 
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https://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2015/10/voce-e-racista-so-nao 
-sabe-disso-ainda.html; acesso em: 3 ago. 2020), que explicita os papéis sociais 
geralmente ocupados pela população negra na sociedade. É possível retomar 
o tema da desigualdade de gênero ao comparar, por exemplo, a média salarial 
das mulheres brancas à das mulheres negras.

 » Respostas e comentários 

 1. a) Se possível, aproveitar a questão para retomar com os estudantes o conceito de inten-
cionalidade discursiva, em comparação com o de intencionalidade das personagens. 
Esse conceito pode ser desenvolvido com base na figura da ironia, abordada inicial-
mente na atividade 1 e (p. 55), para esclarecer que o que a personagem diz ou deseja 
(intencionalidade da personagem) por vezes tem o objetivo discursivo de provocar 
uma reflexão crítica no leitor (intencionalidade discursiva).

b) Explicitar aos estudantes, com base no trecho lido, a naturalização da inclusão dos negros 
escravizados como mercadoria, perceptível no conceito da ironia machadiana, que, ao 
naturalizar as relações de poder e a violência cometida pela classe social dominante, 
termina por expor o absurdo da situação da escravidão. Nesse sentido, a ironia estaria 
contida na contradição entre o que é enunciado no texto, a respeito do negro escravizado 
visto como mercadoria, e o contexto de produção da obra, escrita por um autor negro 
neto de escravizados libertos.

e) Se julgar pertinente, retomar com os estudantes a definição do conceito de ironia como 
uma figura de linguagem em que um enunciado, em uma dada situação, constrói efeitos 
de sentido por meio de palavras ou expressões com significado oposto ou diverso do usual.

 2. c) A reflexão acerca da utilização dos adjetivos com valor argumentativo ou com valor 
subjetivo pode ser ampliada com base na leitura do artigo de opinião “O presidente 
companheiro e o companheiro presidente”, de autoria do professor Pasquale Cipro Neto, 
disponível em: www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1411200205.htm (acesso em: 3 
ago. 2020). Nele, são apresentados exemplos nos quais a ordem em que substantivo e 
adjetivo são colocados, um em relação ao outro, implica diferentes efeitos de sentido.

 4. b) Espera-se que os estudantes observem que tanto os valores sobre o casamento quanto 
os modelos de organização familiar mudaram em comparação com a sociedade bra-
sileira do século XIX. Com base nessa realidade, é possível discutir os novos modelos 
de organização familiar existentes na sociedade contemporânea, assim como lançar 
um novo olhar para o papel da mulher na sociedade, com base nas conquistas de 
direitos, na inserção no mercado de trabalho e nas lutas contemporâneas por respeito, 
valorização, dignidade, e assim por diante. Se julgar interessante, é possível propor 
aos estudantes que pesquisem sobre a presença feminina no mercado de trabalho do 
século XXI e sobre as cobranças a que as mulheres ainda são submetidas em relação 
ao casamento, ao lar e à família, por exemplo. Alguns desses temas são apresenta-
dos no breve ensaio “Mulheres: lutas históricas e desafios atuais”, publicado no site 
do Museu do Amanhã, disponível em: https://museudoamanha.org.br/pt-br/artigo 
-mulheres-lutas-historicas-e-desafios-atuais (acesso em: 3 ago. 2020), que pode ser 
compartilhado com os estudantes.

 6. b) Se julgar oportuno, apresentar o conteúdo produzido pelo Museu Afro Brasil sobre o 
tema “Trabalho e escravidão”, disponível em: https://youtu.be/vwIKjB_0FoA (acesso em: 
3 ago. 2020).
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 8. d) Retomar o conceito de ironia – figura que produz um sentido de zombaria ou de crítica 
a alguma situação – a fim de explicitar aos estudantes a crítica à situação narrada. 
Espera-se que notem que a naturalidade na negociação de divisão dos escravizados não 
deve ser vista como uma cena banal, mas, sobretudo, como uma crítica ao tratamento 
desumano dispensado aos escravizados, que são incluídos como uma herança a ser 
dividida tanto quanto a prataria. Assim, por meio da ironia, o autor constrói um efeito 
de sentido de banalização de algo que, em realidade, deveria ser compreendido pelo 
interlocutor como esdrúxulo.

 9. Sugere-se orientar os grupos de estudantes para a realização da pesquisa, destacando-
-lhes a importância da consulta a fontes confiáveis, na internet e em meios impressos, 
e incentivando-os a buscar livros de História a respeito do tema proposto. Também é 
possível orientá-los a conversar com professores da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas para ampliar seus conhecimentos sobre o tema da Abolição da Escravatura 
no Brasil.

O movimento abolicionista – liderado, entre outros, por juristas, jornalistas e pelos pró-
prios escravizados – almejava não somente a libertação, mas também a concessão de 
direitos às pessoas que foram escravizadas, contribuindo para a sua plena inserção na 
sociedade. Dessa forma, é possível perceber que o movimento, fundamental para a 
Abolição da Escravatura, ultrapassava as diretrizes previstas pela Lei Áurea, que, em 1888, 
aboliu oficialmente a escravatura.

Algumas leis a antecederam: Lei Eusébio de Queirós, de 1850 (proibia o tráfico negreiro); 
Lei do Ventre Livre, de 1871 (decretava livres da escravidão os nascidos a partir da data de 
promulgação da lei); e Lei dos Sexagenários, de 1885 (libertava os maiores de 60 anos e 
indenizava os proprietários dos negros libertos). Os principais abolicionistas que podem 
ser citados pelos estudantes são: André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio e Joaquim 
Nabuco. Os estudantes também podem escolher um dos abolicionistas e redigir e apresen-
tar a sua biografia para a turma.

10. a) A sege é uma carruagem fechada com duas rodas e um assento, puxada por dois cavalos; 
o boleeiro é a pessoa que a conduz. Verificar se a imagem encontrada pelos estudantes 
de fato corresponde a uma sege.

b) Espera-se que os estudantes encontrem ilustrações de uma sege nas ruas de cidades do 
século XIX. Se considerar necessário, sugerir a eles que visitem o site do Museu Virtual 
do Transporte Urbano, disponível em: www.museudantu.org.br/QRiodeJaneiro.htm 
(acesso em: 3 ago. 2020). A pesquisa pode ser ampliada e abarcar também outros meios 
de transporte terrestre utilizados no tempo retratado pela narrativa, como as carroças, 
amplamente utilizadas para transporte de mercadorias e deslocamento de pessoas no 
século XIX. Algumas expressões, ainda usadas hoje em dia, revelam a importância atri-
buída às carroças no passado: uma delas é estrada carroçável, que designa as vias nas 
quais podem trafegar carroças, carros de boi e similares; outra é cavalo-vapor (CV), que 
designa a unidade de medida da potência do motor de um veículo.

c) Comentar com a turma que a sege era um tipo de transporte simples, criado para percor-
rer pequenas distâncias e transportar um número limitado de pessoas. Por isso, é possível 
supor que a necessidade de percorrer grandes distâncias era pequena na época.

13. Organizar os estudantes em pequenos grupos para que cada um fique responsável pela 
pesquisa de um dos tópicos sugeridos na atividade. Espera-se que os grupos realizem a 
pesquisa, em sites de busca, utilizando palavras-chave relacionadas aos tópicos.
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É importante que os estudantes encontrem informações sobre o movi-
mento favorável à Abolição e os impactos dela para os ex-escravizados
e para a sociedade. Vale a pena ressaltar que o movimento enfrentou 
forte resistência, sobretudo de fazendeiros, que queriam prolongar pelo 
máximo de tempo possível a exploração da mão de obra escravizada 
–, de modo que o Brasil foi o último Estado-nação a aprovar uma lei de 
Abolição da Escravidão, vários anos depois de leis similares terem sido 
aprovadas em países independentes, como os Estados Unidos (1863), e 
nas metrópoles a respeito de suas colônias, como a então República da 
França (1848) e o então Império Britânico (1833).
Espera-se que os estudantes pesquisem também sobre os agrupamen-
tos de ex-escravizados após a Abolição, bem como a maneira como se 
deu a ocupação espacial da cidade do Rio de Janeiro, fruto da falta de 
oportunidades econômicas e sociais direcionadas à população recém-
-liberta. É importante que a pesquisa investigue tanto as formas de 
ocupação e as funções geralmente assumidas por esses grupos quanto 
as condições de vida às quais foram relegados.

O mais importante da atividade é a discussão que se segue ao levanta-
mento das informações. É relevante estabelecer critérios de formação 

É possível construir aulas 
em conjunto com o professor 
de História para orientar a ati-
vidade de pesquisa proposta 
na atividade 13 da subseção
Pensar e compartilhar
(p. 59). Os estudantes podem 
ser estimulados a entrar em 
contato com textos históricos 
sobre a escravidão ou a reco-
nhecer as diferenças entre o 
processo abolicionista no Brasil 
e os ocorridos em outros países, 
como os Estados Unidos, com 
o objetivo de analisar a dispari-
dade nos indicadores sociais da 
população negra e a inserção 
dessa população no mercado 
de trabalho desses países.

Integração

dos grupos de pesquisa e ressaltar a importância de se trabalhar com pessoas com as quais 
os estudantes ainda não tenham feito outras atividades. Durante a discussão, vale observar 
a argumentação dos estudantes e a sustentação factual dela.

» Formação continuada
O gráfi co a seguir mostra a diferença na participação no mercado de trabalho entre 

homens e mulheres, que varia conforme a região do mundo. A reportagem associada 
a ele, publicada na fonte citada, discute essa variação, os papéis das mulheres no 
mercado de trabalho e a relação entre homens e mulheres desempregados. Se for 
possível o acesso ao site, compartilhar com os estudantes a reportagem.

Participação no mercado de trabalho em 2018 (em %)

   71,9
   74
    77,1
   67,9
    77,2
   74,7
    79,4
   79
  63,4
  67
   73,5

   Homens Mulheres
21,9
      64,7
    51,5
     55,8
18,9
     59,1
     56,5
27,6
    51,6
    51,8
    45,1

Norte da África
África Subsaariana
América Latina e Caribe
América do Norte
Estados árabes
Leste da Ásia
Sudeste da Ásia e Pacífi co
Sul da Ásia
Oeste, Norte e Sul da Europa
Leste Europeu
Ásia Central e Ocidental

Fonte: Relatório “Tendências para as Mulheres”, da Organização Internacional do Trabalho.
FÁBIO, A. C. A desigualdade de gênero no mercado de trabalho mundial, em 3 pontos. Nexo, São Paulo, 8 mar. 2018. 

Disponível em: www.nexojornal.com.br/expresso/2018/03/08/A-desigualdade-de-gênero-no-mercado-de-trabalho-mundial-
em-3-pontos. Acesso em: 3 ago. 2020.
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» Formação continuada

O trecho  a seguir foi retirado da obra Um mestre na periferia do 
capitalismo, que analisa de maneira atenta a construção da estética 
machadiana em Memórias póstumas de Brás Cubas. O autor do 
ensaio percebe que a ironia em Machado de Assis tem por objetivo 
conciliar os interesses liberais aos costumes locais, invertendo os ideais 
do Liberalismo para benefício próprio.

[...] A sua especialidade [da ironia machadiana] está em observar e 
conceber sequências onde o enviesamento das formas modernas atenda à 
constelação dos interesses locais. A impropriedade no uso delas, ou melhor, 
a adequação social de seu uso impróprio são a verdadeira menina dos olhos 
da invenção machadiana, que identifi ca aí algo particular, digno de ser mos-
trado e interrogado.

[...] 

SCHWARZ, R. Um mestre na periferia do capitalismo. 
São Paulo: Editora 34, 2000. p. 123.

Se julgar oportuno, é possí-
vel construir aulas em conjunto 
com os professores da área de 
Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, para discutir o papel 
da mulher em diferentes países 
ao longo dos anos. As aulas 
podem ser baseadas tanto nas 
pesquisas realizadas pelos estu-
dantes quanto na reportagem 
sugerida na seção Formação 
continuada (p. 234) destas 
Orientações. Os objetivos da 
proposta são mostrar aos estu-
dantes que a condição da mulher 
assume diferentes roupagens ao 
redor do mundo e associar essas 
diferenças às características cul-
turais e econômicas dos países.

Integração

Midiateca do professor

� SANTOS, L. H. L. dos; MOURA, M. Roberto Schwarz: um crítico na periferia do capitalismo. Pesquisa 
Fapesp, São Paulo, n. 98, p. 12-19, abr. 2004. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/um-critico
-na-periferia-do-capitalismo/. Acesso em: 3 ago. 2020.

Nessa entrevista, o crítico literário Roberto Schwarz, especializado na obra machadiana, discorre sobre 
sua carreira e a crítica literária brasileira.

� BRANDÃO, A. P. (org.). Modos de fazer: caderno de atividades, saberes e fazeres. Rio de Janeiro: 
Fundação Roberto Marinho, 2010. (A cor da cultura, v. 4). Disponível em: www.acordacultura.org.br/sites/
default/fi les/kit/MODOSDEFAZER-WEB-CORRIGIDA.pdf. Acesso em: 3 ago. 2020.

Esse material é parte da coleção “A cor da cultura”, cujo objetivo é oferecer suporte metodológico e teó-
rico-prático para o professor enfrentar discussões étnico-raciais na escola. Além de textos com linguagem 
acessível, para diferentes faixas etárias, o caderno também apresenta diversas atividades que podem ser 
adaptadas para os estudantes do Ensino Médio.

» Atividades complementares

1. O narrador de Memórias póstumas de Brás Cubas intitula-se defunto autor. A expressão 
poderia ser trocada por autor defunto sem alteração de sentido? Argumente.
Espera-se que os estudantes reconheçam a diferença de sentido entre as expressões defunto autor e
autor defunto. Se a primeira pressupõe que o narrador se tornou escritor após a morte, a segunda in-
dica que escrever era um ofício que o narrador exercia durante a vida. Essa questão também pode ser 
explorada com base em critérios semânticos, pois a palavra que assume função de adjetivo em cada 
uma das expressões pressupõe uma característica adquirida (“autor” ou “defunto”, respectivamente).

 2. No início do capítulo XLVI de Memórias póstumas de Brás Cubas, o narrador dirige-se 
ao leitor para relatar um acontecimento. Considerando o texto lido, qual parece ser a 
motivação do narrador para explorar sua proximidade com o leitor?
Espera-se que os estudantes reconheçam que, ao explorar a proximidade com o leitor, o narrador 
procura persuadi-lo a legitimar a sua versão da história narrada.
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 3. É possível afi rmar que a intencionalidade da obra Memórias póstumas de Brás
Cubas e a intencionalidade do narrador dos acontecimentos são as mesmas? Justifi que 
sua resposta.
As intencionalidades da obra e do narrador são distintas, pois, se por um lado a obra tece uma crítica 
ao sistema social da época, pelo outro o narrador procura legitimar seu ponto de vista sobre os acon-
tecimentos que relata.

 4. Considerando os seus conhecimentos sobre desigualdade racial e de gênero, indique 
as frases que, se ditas por uma mulher negra, poderiam ser compreendidas pela fi gura 
de linguagem da ironia.
a) Em todos os lugares que trabalhei, sempre recebi um salário maior que meus colegas 

homens e brancos.
b) Em minha empresa, os cargos de chefi a são majoritariamente ocupados por pessoas 

brancas.
c) Ainda há baixa representatividade de pessoas negras na mídia como um todo.
d) Nunca tive problemas para comprar produtos feitos para cabelos crespos. As pessoas 

que possuem cabelos lisos, por sua vez, sempre se deparam com a ausência de pro-
dutos para seu tipo capilar.

e) As mulheres negras e os homens brancos sempre tiveram as mesmas oportunidades.
alternativas a, d e e

 5. Um passo muito importante na luta contra a desigualdade racial é reconhecer as per-
sonalidades negras brasileiras e valorizar o espaço que elas ocupam na mídia e a sua 
importância no combate ao racismo. Por isso, esta atividade propõe uma pesquisa 
sobre elas. Busque uma personalidade negra brasileira que você admire e escreva um 
parágrafo a respeito dessa pessoa. Em seguida, será realizada uma roda de conversa 
para expor as pesquisas realizadas.
Espera-se que os estudantes reconheçam personalidades negras brasileiras nos universos artístico e inte-
lectual. Durante a roda de conversa, os estudantes devem apresentar a personalidade escolhida a fi m de se 
estabelecer um intercâmbio de conhecimentos entre a turma.

#paraexplorar Páginas 60 a 61

» Estratégias didáticas
� É importante orientar os estudantes a escolher uma obra para ser lida pela 

turma. Essa escolha pode ser baseada em gostos pessoais, em buscas na 
internet ou na seleção da obra em uma biblioteca (seja a da escola, seja a 
da cidade). Também é possível indicar uma obra para a leitura. Exemplos: o 
livro O cortiço, de Aluísio Azevedo, apresenta o cotidiano de pessoas que 
viviam nos cortiços da cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX; os 
poemas “Última canção do beco” e “O beco”, de Manuel Bandeira, são dedi-
cados ao Rio de Janeiro.

� Outro ponto relevante da exploração é a defesa que o estudante fará diante 
dos colegas. Por que os outros estudantes deveriam ler a sugestão apre-
sentada? O estudante terá de desenvolver argumentos para defender sua 
escolha e convencer os colegas.

� É possível variar os modos de conduzir as atividades, de acordo com a rea-
lidade escolar. Pode-se propor que cada estudante escolha um texto com 
base nos critérios apresentados e o leia com antecedência, com o objetivo de 
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apresentá-lo à turma. Em uma data previamente combinada, os estudantes 
devem formar uma roda de conversa durante a qual cada um apresentará 
oralmente uma resenha da obra escolhida, expondo a maneira como a cidade 
foi retratada nela – o contexto histórico, os costumes representados, as per-
sonagens etc. Depois dessas apresentações, os estudantes devem  formar 
duplas para trocar os textos, a fi m de que cada um leia o texto escolhido 
pelo colega. Apesar de a troca poder ser livre, vale a pena notar se há mais 
de um exemplar de cada texto, para o caso de haver interesses partilhados 
por mais de um estudante. Em seguida, é possível encaminhar um segundo 
momento de troca de ideias, em que os estudantes respondem às opiniões 
apresentadas no início pelo outro colega da dupla.

A representação da burguesia na Arte Página 62

� Sugere-se que este tema bem como os subtemas relacionados – O valor 
afetivo dos objetos (p. 62), Elementos da linguagem visual:  composição 
e simetria (p. 65), A composição neoclássica (p. 66) e A música em casa e 
a música das ruas (p. 69) –, sejam desenvolvidos, de forma prioritária, pelo 
professor com formação disciplinar em Arte, pois há o enfoque no desenvol-
vimento de habilidades de Arte e no trabalho com componentes artísticos 
diversos. Há espaço para a realização de atividades paralelas de integração 
com outras áreas de conhecimento, sugeridas ao longo da Sequência.

� Para aproximar a análise da pintura burguesa do cotidiano dos estudantes, é 
possível traçar um comparativo com a fotografi a, mais precisamente com os 
retratos de família. À época, o recurso da pintura era utilizado para registrar 
a estrutura familiar, seus costumes e suas tradições.

O valor afetivo dos objetos Página 62

» Estratégias didáticas 

� No subtema O valor afetivo dos objetos (p. 62), sugere-se orientar os 
estudantes na preparação para as atividades sugeridas no boxe Sentir o 
mundo (p. 62), combinando, previamente, uma data para a realização da 
proposta, de modo que todos consigam selecionar os objetos a tempo e 
levá-los para a escola. É importante que os objetos possam ser transpor-
tados facilmente.

� Trabalhar com a memória afetiva pode ser bastante emocionante para os 
estudantes; por isso, é importante ressaltar a importância de praticar a escuta 
atenta e o respeito aos turnos de fala, criando, assim, um ambiente em que 
todos se sintam confortáveis para compartilhar suas memórias.

� A atividade 4 da subseção Pensar e compartilhar (p. 64) oferece subsídios 
para o início de uma discussão acerca dos papéis ocupados por homens e 
mulheres na sociedade burguesa do século XIX.
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� Na atividade 5 (p. 64), a presença do bebê negro no quadro analisado pode 
servir de mote para uma discussão sobre a presença de pessoas negras em 
pinturas e os papéis sociais que exercem, uma vez que, em meio a várias 
pessoas brancas, o bebê aparece antes como objeto simbólico do que como 
sujeito. Essa discussão pode ser aprofundada em uma atividade de pesquisa, 
conforme sugerido na atividade 2 das Atividades complementares (p. 239)
destas Orientações.

Sentir o mundo Página 62

» Estratégias didáticas

� Este boxe também abre espaço para aprofundar a diferença entre valor 
afetivo e valor material dos objetos, tendo por base o estudo já realizado do 
capítulo “A herança”, na seção Leitura (p. 53-54). Se julgar pertinente, durante 
a realização da atividade, sugere-se explicar aos estudantes que objetos que 
carregam memórias afetivas não possuem necessariamente valor fi nanceiro 
para terceiros, apesar de serem extremamente importantes para seus donos. 

Pensar e compartilhar Páginas 63 e 64   

» Respostas e comentários

1. Esta é uma boa oportunidade para os estudantes desenvolverem a capacidade de 
inferência, pois há características da família retratada, como a existência de emprega-
dos na casa, que são apenas sugeridas pela pintura, exigindo um trabalho interpretativo 
mais aprofundado para serem observadas.

 3. Se possível, com base na importância de cada personagem na pintura de acordo com 
sua posição no espaço, vale a pena conduzir a atividade estimulando os estudantes a 
refl etir sobre as estruturas familiares do século XIX.

 4. Este é um bom momento para levantar uma discussão sobre os papéis de gênero na 
sociedade burguesa.

 5. Esta proposta de discussão também pode ser conduzida com o intuito de levar os 
estudantes a uma refl exão sobre a forma como o racismo operava na sociedade bur-
guesa, pois o bebê negro pode ser percebido como um objeto de cena, ainda que 
possa representar também os ideais republicanos. Conduzir a discussão orientando os 
estudantes a respeitar os turnos de fala e as opiniões divergentes. Orientá-los também 
sobre a importância de manter sempre um tom respeitoso nos momentos de troca com 
a turma, principalmente ao discordar de alguma opinião.

A elaboração de aulas em conjunto com os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
pode auxiliar na compreensão dos diferentes papéis sociais em voga na sociedade burguesa do século XIX.

Integração
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Elementos da linguagem visual: 
composição e simetria Página 65

» Estratégias didáticas

� Para desenvolver a leitura inferencial, sugere-se explicar aos estudantes que, 
por vezes, um objeto artístico exige interpretações dos elementos presentes na 
obra, das possíveis razões de tais elementos estarem dispostos ou serem apre-
sentados de determinadas maneiras e análise do contexto da obra. A esse tipo 
de leitura, que exige uma análise de contexto e articulação de conhecimentos 
prévios, dá-se o nome de inferência.

Pensar e compartilhar Página 65   
» Estratégias didáticas
� Durante as atividades 1 e 3 (p. 65), se possível, convidar os estudantes a 

refl etir sobre a forma como o posicionamento espacial das pessoas – não só 
em uma pintura, mas também em uma fotografi a ou em enquadramentos de 
fi lmes ou séries –, muitas vezes, revela os papéis sociais exercidos por elas.

� Se achar oportuno, sugerir aos estudantes que pesquisem e explorem em deta-
lhes, na internet, a pintura Cena de família de Adolfo Augusto Pinto (1891).

� Para que os estudantes compreendam as mudanças que a classe burguesa 
trouxe para a produção pictórica, sugere-se estimulá-los a discutir sobre 
os movimentos artísticos anteriores ao século XIX. Caso eles não possuam 
conhecimentos prévios sobre o assunto, sugere-se a realização da atividade 
1 das Atividades complementares a seguir.

» Atividades complementares

 1. Para compreender as mudanças que a classe burguesa do século XIX trouxe para a 
produção artística brasileira, realize uma breve pesquisa sobre as características das 
pinturas brasileiras anteriores à segunda metade do século XIX. Em seguida, discuta 
com os colegas as mudanças que observou, com base na pintura Cena de família de 
Adolfo Augusto Pinto (1891).
Espera-se que os estudantes encontrem informações sobre a pintura histórica e sua função de consolidação 
da imagem nacional. A produção pictórica burguesa, por sua vez, tinha por objetivo retratar o cotidiano.

 2. Na pintura brasileira, as pessoas negras sempre tiveram menor representatividade do 
que as pessoas brancas e, quando eram representadas, ocupavam espaços relaciona-
dos à servidão. Os negros que exerciam papéis sociais de destaque costumavam ser 
“embranquecidos” em retratos, como aconteceu com o escritor Machado de Assis. Em 
sua opinião, essa tentativa de embranquecimento das pessoas negras ainda acontece 
na atualidade? Quais são os motivos que levam as pessoas negras a serem “embranque-
cidas” e o que se pode fazer para evitar tais situações? Para responder a essas perguntas, 
realize uma pesquisa sobre o tema.
Espera-se que os estudantes reconheçam o processo de embranquecimento como um refl exo do 
racismo no país. Essa questão pode ser discutida em uma roda de conversa que estimule o debate 
sobre o tema proposto. Durante a atividade, eles devem ser orientados a respeitar os turnos de fala e 
argumentar de maneira respeitosa sobre o seu ponto de vista.
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A composição neoclássica Página 66   

» Estratégias didáticas 
� Para que os estudantes possam desenvolver ainda mais 

a capacidade analítica, é possível propor uma compara-
ção entre as obras Cena de família de Adolfo Augusto 
Pinto (1891), estudada anteriormente, e O juramento 
dos Horácios (1876). A comparação permite analisar 
tanto a disposição espacial das composições, quanto os 
papéis masculinos e femininos que parecem estar em 
jogo nos dois momentos históricos representados.

O conceito de simetria pode ser 
desenvolvido com base na elaboração de 
aulas em conjunto com os professores das 
áreas de Matemática e suas Tecnologias e 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
Ao reconhecerem a existência da simetria 
em formas da natureza e em operações 
matemáticas, os estudantes poderão 
se apropriar com mais facilidade da lin-
guagem das artes por percebê-la mais 
próxima de seu cotidiano.

Integração

Midiateca do estudante

� MUSEU DO LOUVRE. Disponível em: www.louvre.fr/en. Acesso em: 3 ago. 2020. Versão do site em inglês.
� MUSEU BRITÂNICO. Disponível em: www.britishmuseum.org/collection. Acesso em: 3 ago. 2020. Versão do site em inglês.
� POR DENTRO do Museu Nacional: redescubra a coleção antes do incêndio de 2018. In: GOOGLE ARTS & CULTURE. 
Disponível em: https://artsandculture.google.com/project/museu-nacional-brasil. Acesso em: 3 ago. 2020.

Caso os estudantes queiram conhecer mais sobre a composição neoclássica ou sobre outras composições artísticas de 
seu interesse, as indicações acima dão acesso a alguns acervos virtuais de museus. 

Pensar e compartilhar  Páginas 67 e 68   

» Respostas e comentários
 6. a) Retomar a discussão sobre papéis de gênero. É possível orientar os estudantes a obser-

var como a separação entre masculino e feminino aparece marcada na pintura e como 
a barreira entre os dois universos é retratada como intransponível.

c) Sugere-se retomar a pintura Cena de família de Adolfo Augusto Pinto (1891) durante 
a realização desta atividade, para que os estudantes verifi quem se a separação entre os 
universos masculino e feminino permanece a mesma. É possível desenvolver essa refl exão 
por meio da atividade 2 das Atividades complementares a seguir.

» Atividades complementares
1.  A simetria está presente não só nas obras de arte, mas também em 

muitos elementos da natureza e na Matemática. Considerando 
esse fato, cite três elementos da natureza que possuam simetria 
e, em seguida, faça, em seu caderno, um desenho livre que utilize 
a simetria para destacar um elemento dos demais.
Espera-se que os estudantes citem animais, plantas ou formações geológicas 
que apresentem simetria, como as asas da borboleta, fl ores e a cauda de um 
pavão. Espera-se também que eles consigam escolher um elemento cujo 
destaque faça sentido no contexto do desenho elaborado.

 2. Trace um comparativo entre a maneira como as mulheres foram representadas nas pinturas 
Cena de família de Adolfo Augusto Pinto (1891) e O juramento dos Horácios (1876). Pelo 
que você pôde perceber, a mulher ocupa posições sociais parecidas nas duas obras? Aponte 
semelhanças e diferenças.
Espera-se que os estudantes percebam que as mulheres não ocupam posição de destaque em nenhuma 
das representações; contudo, na segunda pintura, a distância entre os universos masculino e feminino é 
ainda maior, pois os homens, retratados em pé, parecem excluir as mulheres – pertencentes ao ambiente 
doméstico – do que está em jogo, a guerra.

O boxe #saibamais (p. 67) traz o 
contexto histórico de produção da 
obra O juramento dos Horácios
(1876) e pode ser aprofundado por 
meio de integração com a disciplina 
de História. O conhecimento sobre 
história romana pode contribuir para 
a interpretação dessa obra e auxiliar
a compreensão dos estudantes.

Integração
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A música em casa e a música das ruas Página 69

» Estratégias didáticas 

� Esta é uma boa oportunidade para aprofundar o estudo da posição social ocupada 
pelas mulheres no fi nal do século XIX e início do século XX. A contradição relacio-
nada ao fato de as mulheres, apesar de receberem educação musical, não poderem 
se dedicar à música profi ssionalmente pode ser explorada com os estudantes. Para 
isso, perguntar a eles se conhecem outras contradições sociais que envolvem o 
papel da mulher nos dias de hoje.

� O boxe #sobre (p. 69) possibilita o aprofundamento no estudo da vida e obra de 
Chiquinha Gonzaga, que pode ser desenvolvido em conjunto com o professor 
da disciplina de Língua Portuguesa.

� Seria interessante promover uma discussão sobre o gênero marchinha de 
Carnaval e suas modifi cações ao longo do tempo. Sugere-se estimular os 
estudantes a discorrer sobre as marchinhas de Carnaval que eles conhecem 
e comparar o ritmo e a composição delas com a canção “Ó abre-alas”, de 
Chiquinha Gonzaga.

� Organizar o momento de escuta da canção com os estudantes para a realiza-
ção das atividades propostas. Pode ser necessário ouvi-la mais de uma vez. 
Conversar com eles sobre a experiência, questionando-os se já conheciam a 
marchinha ou se já possuíam alguma informação sobre Chiquinha Gonzaga.

� É interessante que os estudantes sejam estimulados a reconhecer a métrica 
e a rima na canção para que compreendam a maneira como os recursos poéticos 
se articulam com os recursos musicais. As Atividades complementares (p. 242) 
destas Orientações oferecem subsídios para a abordagem.

Pensar e compartilhar Página 70

» Respostas e comentários 

 1.  Pode ser que os estudantes não percebam o bumbo com facilidade nesta audição, 
embora ele esteja presente e se faça mais audível em outro momento da marchinha.

 6.   Propor uma nova escuta da gravação, observando a marcação (1-2-3-4), cantando a 
letra e marchando com os estudantes.

 7.  Após a fi nalização desta atividade, que encerra a subseção, abrir espaço para uma dis-
cussão acerca da educação musical na atualidade. É possível estimular os estudantes 
a refl etir sobre o tema, avaliando se o conhecimento musical ainda está concentrado 
nas classes sociais mais altas.

Midiateca do professor

� LEITE, C.; ABREU, M. O que é ser mulher para a arte? Um apanhado histórico da represen-
tação feminina nas artes. 24 jul. 2018. Medium: Equipe Mídium. Disponível em: https://medium.com/
midium/o-que-%C3%A9-ser-mulher-para-a-arte-fc12f75976d. Acesso em: 3 ago. 2020.

Esse artigo oferece um apanhado histórico da representação feminina nas artes, apresentando obras 
nas quais as mulheres são percebidas sob o olhar de suas semelhantes.
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» Atividades complementares

 1. Os recursos de métrica e rima contribuem para a atribuição de ritmo ao texto poético 
e, consequentemente, às canções. Considerando a análise da canção “Ó abre-alas”, 
responda às questões a seguir.
a) A canção apresenta uma estrutura de rimas e versos que se repete? Justifi que sua 

resposta.
Sim, pois a rima acontece entre palavras iguais e acompanha a repetição dos versos.

b) Qual parece ser a função da repetição dos versos na canção?
Facilitar a memorização da marchinha.

Midiateca do professor

� CESAR, R. do N. A compo-
sição de uma pioneira: de 
Francisca a Chiquinha. Dissertação 
(Mestrado em Antropologia 
Social) – Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade 
Estadual de Campinas, Campinas, 
SP, 2015. Disponível em: www.
repositorio.unicamp.br/handle/
REPOSIP/279633. Acesso em: 
3 ago. 2020.

Essa dissertação tem por 
objetivo analisar a trajetória de 
Chiquinha Gonzaga, sua for-
mação como musicista e sua 
identidade como mulher.

� MATEIRO, T.; ILARI, B. (org.). 
Pedagogias em educação 
musical. Curitiba: InterSaberes, 
2012. (Série Educação Musical). 
E-book.

Esse livro reúne ensaios sobre 
o trabalho de dez grandes 
pedagogos musicais que são 
referências para diversos edu-
cadores no Brasil e no mundo.

A análise da marchinha de 
Carnaval possibilita a cons-
trução de aulas integradas 
com o professor de Língua 
Portuguesa, com o objetivo de 
estimular os estudantes a reco-
nhecer os recursos de métrica e 
rima utilizados na canção. Essa 
integração também pode ser 
aproveitada durante o estudo 
do gênero paródia, proposto na 
seção #nósnaprática (p. 71).

Integração

#nósnaprática Páginas 71 e 72   

» Estratégias didáticas 
� Explicar que a paródia musical consiste na recriação de uma obra 

já existente, mantendo a melodia e alterando a letra. Em geral, 
trata de assuntos polêmicos de forma bem-humorada, cômica, 
leve e descontraída. Defi nir com os estudantes algumas regras 
para a produção, como não usar palavras de sentido chulo ou con-
teúdos que possam ser entendidos como ofensivos ou agressivos.

� Avaliar também a possibilidade de apresentar as paródias em 
uma mostra cultural ou outro evento escolar, para o maior público 
possível, a fi m de valorizar a produção da turma.

Das elites às massas: o futebol 
conquista o Brasil Página 73

� 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 e no trabalho com práticas corporais. Há espaço para a rea-
lização de atividades paralelas de integração com outras áreas de 
conhecimento, sugeridas ao longo da Sequência.

� O boxe Ler o mundo (p. 73) permite refletir sobre o racismo no 
futebol, tema explorado de forma recorrente ao longo desta 
Sequência. Para aprofundar o estudo sobre a desigualdade 
racial no futebol, é possível propor aos estudantes que leiam 
a reportagem disponível no link: https://brasil.elpais.com/
esportes/2020-02-17/cotas-raciais-um-caminho-para-melhorar
-o-futebol.html (acesso em: 3 ago. 2020). Em seguida, suge-
re-se pedir que respondam à atividade 1 das Atividades 
complementares (p. 246) do tema em questão, presentes 
nestas Orientações.

� É interessante utilizar a discussão proposta no boxe Ler o mundo
(p. 73) para explicar que, além da desigualdade racial, no uni-
verso do futebol também há muita desigualdade de gênero. 
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É possível associar essa reflexão às discussões já realizadas no decorrer da 
Sequência e explicar que as jogadoras de futebol feminino recebem salários 
menores que os dos jogadores de futebol masculino. Esse aspecto também 
pode ser visto no infográfico disponível em: www.politize.com.br/copa-do
-mundo-feminina-e-desigualdade-de-genero (acesso em: 3 ago. 2020). O 
tópico também pode ser explorado por meio da atividade 2 das Atividades 
complementares (p. 246) destas Orientações.

Ler o mundo Página 73

» Estratégias didáticas 
� O boxe possibilita o desenvolvimento de uma análise refl exiva sobre a função 

social do futebol. Se possível, durante a leitura e realização das atividades, 
sugerir aos estudantes que discorram sobre projetos sociais desenvolvidos 
nos bairros em que residem que utilizam a prática esportiva como estraté-
gia para diminuir a evasão escolar, perguntando a eles se já participaram de 
algum projeto social do tipo. 

» Respostas e comentários 

 3. Orientar os estudantes a realizar a pesquisa em sites confi áveis. Em seguida, se julgar opor-
tuno, debater com a turma como um esporte tão popular pode ainda registrar esse tipo de 
violência contra jogadores, alguns deles verdadeiros ídolos nos times em que atuam.

Leitura 1 Página 74

» Estratégias didáticas 
� Sugerir aos estudantes a leitura compartilhada da reportagem “Da elite 

branca ao rei negro”, do jornal El País, disponível em: https://brasil.elpais.
com/brasil/2014/06/12/deportes/1402597598_180020.html (acesso em: 3 
ago. 2020), para enriquecer o conhecimento sobre a história do futebol e 
para alimentar futuras discussões sobre o tema.

� É possível pedir aos estudantes que utilizem os conhecimentos adquiridos ao 
longo desta Sequência para pensar se há simetria na fotografi a analisada. Se 
orientados a observar a maneira como o campo de futebol ocupa posição de 
destaque em relação aos demais elementos da fotografi a, eles também podem 
inferir a importância do esporte para a comunidade em questão.

Leitura 2 Páginas 75 e 76   

» Estratégias didáticas
� A obra Futebol, de Candido Portinari, será retomada na subseção 

Pensar e compartilhar (p. 77). Sugere-se a visita ao site ofi cial do 
artista, disponível em: http://www.portinari.org.br/ (acesso em: 
3 ago. 2020), onde é possível encontrar diferentes informações 
sobre sua produção artística, assim como sua trajetória de vida 
e outras ações promovidas pelo Projeto Portinari.

Midiateca do professor

� KESSLER,  C.  S .  (org.) . 
Mulheres na área: gênero, 
diversidade e inserções no 
futebol. Porto Alegre: Editora 
UFRGS, 2016.

Esse livro reúne 12 artigos 
que analisam a participação 
feminina no futebol brasileiro.
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» Formação continuada

O texto a seguir compõe uma reportagem que fez um levanta-
mento com 163 atletas e treinadores negros a respeito do racismo 
no futebol. O estudo mostrou que 48,1% desses profissionais de 
60 clubes das Séries A, B e C afirmaram ter sido vítimas de racismo. 
Essa reportagem pode ser abordada de maneira interdisciplinar, 
em parceria com professores de outras áreas do conhecimento, 
como Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas.

Levantamento inédito: quase metade dos atletas negros 
das Séries A, B e C sofreu racismo no futebol

A fala anônima de um dos atletas a responder o levantamento traz 
uma vertente dos atos racistas dentro dos estádios, onde 63% das ofen-
sas partem da torcida adversária. Essas ofensas fazem com que 39% 
dos jogadores peçam punição aos agressores. Mas outro fator chama a 
atenção: 27,7% dos entrevistados acreditam que campanhas educa-
tivas, que mostrem a origem do problema, podem reduzir os casos.

[...]
QUEM PRATICOU O ATO?

1,3%
Dirigente adversário
Jogador do mesmo time
Outros

63,2%
torcida adversária

18,4%
jogador adversário

9,2%
torcida da equipe

5,3%
do dirigente do clube

[...]

CASTRO, E. de. Levantamento inédito: quase metade dos atletas negros das Séries A, B e C sofreu 
racismo no futebol. Globo Esporte, Recife, 12 nov. 2019. Disponível em: https://globoesporte.globo.
com/pe/futebol/noticia/levantamento-inedito-quase-metade-dos-atletas-negros-das-series-a-b-e-c-

sofreu-racismo-no-futebol.ghtml. Acesso em: 3 ago. 2020.

Pensar e compartilhar Página 77

» Estratégias didáticas 

� O boxe #saibamais (p. 76) oferece a possibilidade de explorar 
diversas modalidades inspiradas no futebol tradicional, como o 
três dentro três fora, a rebatida, o golzinho, entre outras. Seria 
interessante levantar com os estudantes as diferentes regras de 
cada um desses jogos e o local onde costumam ser praticados. 
O resultado pode ser compartilhado com a turma na quadra, 
onde os estudantes poderiam também colocar em prática 
alguns dos jogos apresentados.

A elaboração de aulas inte-
gradas com os professores da 
área de Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas é interes-
sante para aprofundar o estudo 
das relações entre o futebol e 
mudanças econômicas, políti-
cas e sociais. As aulas podem 
ter como objetivo analisar o 
percurso histórico do futebol 
ou de que maneira o esporte é 
afetado por mudanças geopolí-
ticas, por exemplo.

Integração

D2_LING_EM_3087_V1_S2_227_259_MP_G21.indd   244D2_LING_EM_3087_V1_S2_227_259_MP_G21.indd   244 16/09/20   13:5516/09/20   13:55



245

» Respostas e comentários

 3. Para a realização da pesquisa, os estudantes podem conversar com moradores do 
entorno ou tomar por base as suas próprias experiências. Sugere-se incentivá-los a 
investigar os locais da comunidade onde o esporte é praticado e a identifi car o perfi l 
dos praticantes por meio de entrevistas, por exemplo.

 4. Se o tema interessar aos estudantes, é possível propor uma pesquisa mais aprofundada 
sobre a história do futebol. É possível também sugerir uma visita virtual ao Museu do 
Futebol, em São Paulo (SP), disponível em: https://artsandculture.google.com/partner/
museu-do-futebol (acesso em: 3 ago. 2020). O futebol é introduzido, no Brasil, em 1894, 
quando Charles Miller (1874-1953) chega de Londres, Inglaterra, trazendo uma bola e 
as regras do esporte. No ano seguinte, seria realizado o primeiro jogo ofi cial, em São 
Paulo (SP). Desde então, o Brasil acompanhou o surgimento de muitos clubes de futebol 
amador. A década de 1930 foi marcada pela realização da primeira Copa do Mundo, no 
Uruguai (1930), e pela profi ssionalização do futebol, em 1933. Em 1938, o Brasil obteve 
o terceiro lugar na Copa do Mundo disputada na França, e o atacante Leônidas da Silva 
(1913-2004) se destacou como artilheiro da competição, o que trouxe muito orgulho para 
a nação. Depois dessa copa, o futebol já era considerado uma paixão nacional, revelando 
muitos ídolos, como Garrincha (1933-1983), atleta fundamental para a conquista da Copa 
do Mundo de 1962. Como muitos outros atletas, ele era oriundo das classes mais desfa-
vorecidas da sociedade.
É interessante apontar que o ambiente virtual do Museu do Futebol oferece exposições 
específi cas sobre a atuação das mulheres nesse esporte e seus marcos históricos, que 
podem ser acrescentados à linha do tempo elaborada pelos estudantes.

 5. b) Também pode-se discutir algumas ações violentas das torcidas organizadas, que 
causam terror e desunião no futebol, o que contraria o objetivo primordial de todo 
esporte: promover uma convivência saudável e de união. Além disso, as refl exões 
sobre a relação entre futebol e política podem ser retomadas neste momento.

#paraexplorar Página 78

» Estratégias didáticas 
� Os episódios do podcast Bola de Chumbo, da Folha de S.Paulo, disponíveis 

em: www1.folha.uol.com.br/podcasts/bola-de-chumbo/ (acesso em: 3 ago. 
2020), podem oferecer importantes subsídios para o debate. As temáticas 
exploram a relação entre futebol, política e guerras com base na análise de 
momentos em que o esporte se tornou estopim para confl itos ou espaço de 
resistência ao totalitarismo. Sugere-se orientar os estudantes a escutar alguns 
episódios como forma de se preparar para a atividade.

� Observar se o júri realmente considerou os pontos mais importantes do 
debate. Orientar os estudantes a fazer anotações no caderno durante as 
falas dos grupos e realizar intervenções, se necessário. O mediador deve estar 
sempre atento para que as regras e a ordem do debate sejam cumpridas.

� A atividade possibilita, por meio de aulas integradas com o professor de 
Língua Portuguesa, que os estudantes aprofundem aspectos do gênero 
debate regrado.
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#nósnaprática Páginas 79 e 80

» Estratégias didáticas 
� Vale a pena investigar se os estudantes já praticaram futsal em anos anteriores. 

Se necessário, pode-se fazer uma pequena dinâmica de ensino-aprendizado 
dessa modalidade esportiva. As equipes mistas permitem que alguns pontos 
de atenção sejam identifi cados, como a exclusão das meninas e de colegas 
menos habilidosos, por exemplo; dessa forma, essas ações podem ser revistas 
para que sejam evitadas em jogos futuros.

� Caso haja algum estudante com defi ciência na turma, algumas adaptações 
ao jogo serão necessárias. Sugestões: para pessoas com defi ciência visual, o 
vídeo disponível em: https://youtu.be/EQqOdealoPQ (acesso em: 3 ago. 2020) 
apresenta diversas ideias; para a adaptação para a adaptação da modalidade 
para pessoas com defi ciência física, o vídeo disponível em: https://youtu.be/
rILBl191_6k (acesso em: 3 ago. 2020) contém boas soluções.

» Atividades complementares
 1. Considerando o que você já estudou sobre os refl exos da escravidão na sociedade 

contemporânea e sobre o futebol, responda às questões a seguir.
a) Sabe-se que existe uma disparidade entre a quantidade de jogadores e de técnicos de 

futebol brancos e negros. Formule uma hipótese para explicar por que isso ocorre.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes compreendam que essa disparidade é refl exo do 
preconceito e da discriminação raciais, que geram a desigualdade social e condições de oportuni-
dades antagônicas entre pessoas brancas e negras.

b) Você acredita que sistemas de incentivo à contratação de técnicos negros podem ser 
uma boa solução para o problema apresentado no item a?
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes construam bons argumentos para defender o seu 
ponto de vista.

c) Você acredita que o futebol apresenta situações de racismo ou reproduz desigualda-
des raciais? Justifi que sua resposta.
Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes recuperem discussões anteriores para construir 
uma resposta embasada em fatos históricos estudados ao longo da Sequência.

 2. Durante o estudo sobre o futebol, você entrou em contato com o percurso histórico do 
esporte na modalidade masculina. Agora é hora de você conhecer um pouco mais a moda-
lidade feminina desse esporte. Para isso, leia a reportagem “Mulheres passaram 40 anos 
proibidas por lei de jogar futebol no Brasil”, disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/
ciencias-humanas/mulheres-passaram-40-anos-sem-poder-jogar-futebol-no-brasil/ 
(acesso em: 3 ago. 2020). Em seguida, discuta com seus colegas sobre as questões a seguir.
a) Qual era a justifi cativa utilizada pelo governo Vargas para a proibição da prática de 

futebol por mulheres? Você concorda com ela? Justifi que sua resposta.
De acordo com o Decreto-lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, o futebol era um esporte incompatí-
vel com as condições da natureza feminina.

b) Quais mudanças ocorreram no mundo do futebol após a revogação do decreto-lei de 
proibição, em 1983?
O futebol feminino foi regulamentado e campeonatos de futebol feminino passaram a ser organizados 
no Brasil, que conta agora com uma seleção feminina de futebol participante de campeonatos mundiais.

c) Em sua opinião, as mudanças no mundo do esporte acompanham as mudanças da 
sociedade? Explique sua resposta.
Espera-se que os estudantes consigam, com base na reportagem, construir argumentos para res-
ponder às questões. É possível que surjam algumas opiniões divergentes durante a atividade; caso 
isso ocorra, os estudantes devem ser orientados a assumir uma postura de respeito.
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Políticas públicas para as cidades: 
propostas Página 81

� 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 o gênero 
discurso político. Há espaço para a realização de atividades paralelas de inte-
gração com outras áreas de conhecimento, sugeridas ao longo da Sequência.

� A construção de aulas integradas com os professores da área de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas pode oferecer aos estudantes a oportunidade 
de conhecer diferentes formas de organização social e política das cidades, 
bem como analisá-las em seu percurso histórico. O professor de História 
poderá desenvolver aspectos relacionados ao surgimento das cidades-Es-
tado gregas, e o professor de Sociologia poderá propor uma análise sobre os 
diversos sistemas de organização política existentes no mundo.

Ler o mundo Página 81

» Respostas e comentários 

 4. Destacar para os estudantes que petições, abaixo-assinados, cartas abertas e até o 
voto são formas de participar da gestão municipal; por isso, eles devem estar atentos 
para a importância dessas ações, a fi m de participarem da vida política. Caso julgar 
interessante a exploração das distinções entre os gêneros textuais, explicar que tanto 
a petição quanto o abaixo-assinado são documentos por meio dos quais são reivin-
dicadas a uma autoridade resoluções de problemas – o abaixo-assinado tem autoria 
coletiva; a petição, autoria individual.

 5. Pedir aos estudantes que justifi quem suas escolhas. É uma oportunidade para envolver 
a turma na discussão, de forma que todos possam avaliar as colocações dos colegas e 
discutir conjuntamente as prioridades e os desafi os para a cidade na visão de cada um.

Leitura 1 Página 82

» Estratégias didáticas 

� Durante a leitura, se julgar pertinente, resgatar o signifi cado de termos desco-
nhecidos para os estudantes. Também é possível iniciar uma discussão sobre 
as escolhas linguísticas realizadas pelo autor do texto, considerando seu con-
texto histórico de produção.

� Estimular os estudantes a analisar as estratégias argumentativas presentes 
nesse gênero textual pode ser importante para que eles consigam realizar as 
atividades propostas com mais desenvoltura. Para isso, explicar a eles que, 
antes de apresentar as medidas, o autor faz uma breve introdução e, em 
seguida, desenvolve-a para destacar a importância delas, buscando persuadir 
o leitor a apoiá-las.
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Leitura 2 Páginas 83 e 84

» Estratégias didáticas
� Após a leitura dos dois textos indicados, sugere-se incentivar uma refl exão 

sobre as diferenças entre eles e o texto da Leitura 1 (p. 82), considerando a 
forma composicional, o estilo e a temática de cada um deles.

� Para isso, encaminhar a discussão para o fato de o texto da Leitura 1 ter sido 
proposto pela gestão que compunha o governo da época em que foi escrito 
(início do século XX); os textos da Leitura 2 (p. 83 e 84), por sua vez, fazem 
parte de propostas de campanhas mais atuais, ou seja, foram escritos por 
candidatos que queriam se eleger. Em seguida, pedir aos estudantes que 
destaquem expressões que caracterizam cada um dos textos.

� Esta é uma boa oportunidade para explicar aos estudantes que textos 
escritos com o mesmo objetivo podem apresentar características bastante 
diferentes. Ainda que os dois candidatos cujos textos são apresentados na 
Leitura 2 tenham o mesmo objetivo – ocupar um cargo na Prefeitura de 
Belo Horizonte (MG) –, a maneira como eles abordam tal objetivo é bas-
tante diferente. O primeiro candidato opta por um discurso mais ameno; o 
segundo é mais incisivo e se coloca na posição de prefeito algumas vezes 
ao longo do texto. Também há diferenças na maneira como os candidatos 
compartilham suas propostas. Para aprofundar a análise comparativa dos 
textos, sugere-se a realização da atividade 1 das Atividades complemen-
tares (p. 256 e 257) destas Orientações.

Pensar e compartilhar Páginas 85 a 87

» Estratégias didáticas 
� A relação entre fenômenos climáticos e intensa urbanização pode ser 

explorada pelos estudantes de maneira mais profunda, pois se trata de um 
conteúdo muito atual. Assim, sugere-se propor que pesquisem e discutam a 
relação entre o plantio de árvores e a diminuição de alagamentos, bem como 
o fenômeno das ilhas de calor, para que compreendam a importância dos 
meios de transporte não poluentes para a vida urbana.

� A divergência entre as estratégias discursivas abordadas pelos dois candi-
datos citados na Leitura 2 (p. 83-84) pode ser abordada com base em um 
aprofundamento na análise do discurso. Assim, além de apresentarem con-
teúdos atraentes que visam à melhoria urbana e social, as propostas também 
procuram construir um discurso que tenha credibilidade junto ao público, 
lançando mão de diversas estratégias para isso.

� Nas propostas apresentadas, o primeiro candidato optou por uma postura 
mais branda, não realizou promessas e tampouco se colocou como futuro 
prefeito da cidade, como podemos observar pela utilização da expressão O 
próximo prefeito, por exemplo. O segundo candidato, por sua vez, explicita 
suas promessas, como sugere o trecho: “[O candidato X] vai articular com 
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as prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte [...]”. Além disso, o 
primeiro candidato apresenta as ações de seu plano de governo com base 
em uma estrutura de tópicos, enquanto o segundo insere suas propostas no 
corpo do texto, sem destacá-las visualmente para o eleitor.

 � Sugere-se aprofundar o estudo do gênero crônica durante o desenvolvimento 
da atividade 5 da subseção Pensar e compartilhar (p. 85), explicando aos 
estudantes que, por serem um gênero marcado tematicamente pelo coti-
diano, as crônicas costumam estar conectadas ao momento histórico em que 
foram escritas. Além disso, ainda que as crônicas sejam essencialmente nar-
rativas, também se aproximam de alguns outros gêneros textuais nos quais 
predominam sequências descritivas e expositivas. Em seguida, apresentar aos 
estudantes o esquema a seguir.

Crônica

Características  
do gênero crônica

• Texto de curta extensão.

Quando narrativa, apresenta:

• enredo próximo ao cotidiano;

• poucas ou nenhuma 

personagem;

• espaço e tempo reduzidos.

Alguns tipos de crônica

• Narrativa: narra um 
acontecimento.

• Descritiva: descreve algo ou 
determinada situação.

• Dissertativa: apresenta 
argumentos para defender uma 
opinião.

• Jornalística: propõe reflexões 
sobre temas atuais.

 � É possível aprofundar o estudo das diferenças entre os trechos analisados na 
atividade 10 da subseção Pensar e compartilhar (p. 86). Para isso, explicar 
aos estudantes que o primeiro trecho, além de ser menos conciso, também 
explora as informações de forma mais detalhada; com isso, procura especificar 
o alcance das propostas, talvez como estratégia para se proteger de cobran-
ças futuras da população. O primeiro trecho evidencia que a prioridade será 
“o caminhamento seguro e confortável dos pedestres”; o segundo explora as 
noções de segurança e conforto sem nenhuma restrição, de forma que elas 
possam ser expandidas para outras esferas de significação que extrapolam o 
caminho dos pedestres, por exemplo.
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 � Se julgar pertinente, é possível aproveitar a atividade 11 subseção Pensar 
e compartilhar (p. 87) para retomar com os estudantes as formas nominais 
do verbo e o conceito de flexão verbal. Esse resgate pode ser importante 
para facilitar o desenvolvimento do conteúdo apresentado na seção Pensar a 
língua (p. 89-91). Para isso, explicar que conjugar um verbo significa flexioná-
-lo de acordo com seus tempos , modos, pessoas, números e vozes para que 
se adéque ao contexto de enunciação pretendido, ou seja, para que atribua 
sentido a uma determinada estrutura linguística. As formas nominais do 
verbo, com exceção do infinitivo pessoal, não se flexionam/se modificam e 
desempenham funções de substantivo, adjetivo ou advérbio. São elas:

 I.  infinitivo, que indica a ação verbal sem inseri-la em um tempo determinado, 
podendo ter valor de substantivo;

 II.  particípio, que indica uma ação concluída e pode ter valor adjetivo;

 III.  gerúndio, que indica uma ação verbal em curso e pode ter valor de adjetivo 
ou advérbio.

 � Caso julgar pertinente o aprofundamento do estudo do gênero entrevista 
para desenvolver a atividade 12 da subseção Pensar e compartilhar 
(p. 87), explicar aos estudantes que esse gênero geralmente tem por objetivo 
informar o leitor sobre algo e que é veiculado pelos meios de comunicação. 
Para produzir uma entrevista, é necessário escolher um tema e elaborar um 
roteiro que conduzirá a realização das perguntas. Além disso, as entrevistas 
devem apresentar título e serem revisadas antes da publicação.

 � O boxe conceito (p. 87) oferece a oportunidade de aprofundar o estudo das 
situações formais e informais de interlocução. Para isso, explicar aos estu-
dantes que a norma-padrão da língua deve ser utilizada em situações que 
exigem maior formalidade; contudo, isso não significa que a utilização de 
variações linguísticas, gírias ou estruturas de linguagem não previstas pela 
norma-padrão deva sempre ser descartada. Usar a língua com proficiência, 
portanto, significa conseguir transitar entre as diferentes situações de dis-
curso, reconhecendo e adequando a linguagem para cada situação. Se julgar 
pertinente, é possível pedir aos estudantes que pensem em exemplos de 
momentos em que o uso da linguagem formal pode ser inadequado, como 
durante uma partida de videogame ou em uma conversa com um grupo de 
amigos da mesma idade. No entanto, o uso da linguagem informal é inade-
quado durante a elaboração de um texto escrito para uma autoridade ou em 
uma situação de entrevista de emprego, por exemplo.

 » Respostas e comentários

 2. Espera-se que os estudantes destaquem aspectos que, de fato, afetem a coletividade. 
Seria interessante se eles comparassem as propostas apresentadas no documento pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro com o contexto deles, observando se alguma delas seria 
desejável para o contexto atual da cidade onde vivem.

D2_LING_EM_3087_V1_S2_227_259_MP_G21.indd   250D2_LING_EM_3087_V1_S2_227_259_MP_G21.indd   250 16/09/20   13:5616/09/20   13:56



251

 4. c) Este é um bom momento para explicar aos estudantes que, muitas 
vezes, as propostas políticas oferecem soluções que desconsideram 
as camadas mais pobres da população, que, além de vivenciarem a 
escassez de transporte público, por exemplo, também são afetadas 
negativamente por obras de urbanização que terminam por encarecer 
o custo de vida em certas áreas, forçando-as a buscar outros lugares 
para viver, morar geralmente mais distantes das regiões centrais das 
cidades, onde se concentram os empregos.

 6. a) Espera-se que os estudantes se aproximem da seguinte defi nição: mobi-
lidade urbana é o que permite o deslocamento das pessoas em uma 
cidade. Segundo a Política Nacional de Mobilidade Urbana (lei no 12.587, 
de 3 de janeiro de 2012), a noção de mobilidade consiste em um con-
junto de políticas de transporte e circulação cujo objetivo é promover o 
acesso amplo e democrático ao espaço urbano. Isso signifi ca que pedes-
tres e ciclistas também devem ser favorecidos pela mobilidade urbana. 
Se considerar adequado, compartilhar com os estudantes o texto dessa 
lei, disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/
lei/l12587.htm (acesso em: 4 ago. 2020).

 7. b) Discorrer também sobre as diferenças na estratégia argumentativa 
dos dois candidatos, que perpassam pela sua enunciação, retomando 
os marcadores discursivos utilizados por cada um deles. Espera-se 
que os estudantes percebam, por exemplo, que o primeiro candidato 
desenvolve seu discurso com menos jargões políticos e que essa carac-
terística pode ser parte de sua estratégia para convencer os eleitores de 
que suas propostas, por serem menos associadas à ideia de promessa 
de campanha, são preferíveis.

 8. a) Com sinais sincronizados, há menor perda de tempo em paradas nas 
vias e maior fl uidez do tráfego, além de proporcionar maior segurança 
para o pedestre.

  b) A conclusão da rodoviária, situada próximo ao metrô, incentivaria a 
utilização de transporte coletivo.

 c) Com uma total acessibilidade à frota, pessoas com defi ciência ou mobi-
lidade reduzida poderiam utilizar o transporte coletivo sem precisar 
pagar por transporte individual.

  d) Ações de prioridade ao pedestre incentivariam a redução da utilização 
de veículos motorizados e maior mobilidade a pé.

9.  a) Destacar aos estudantes que a quebra de paradigmas depende do con-
texto. Em cidades onde os carros são maioria, o incentivo ao uso da 
bicicleta pode representar uma quebra de paradigma. Em cidades em 
que o uso da bicicleta é frequente, o incentivo a um transporte público 
efi caz talvez seja a quebra.

c) Retomar a resposta dos estudantes à atividade 9 a (p. 86) e discutir com 
a turma se a implantação de transportes públicos efi cientes para todos 
poderia ser considerada, nesse contexto, uma quebra de paradigmas 
ou a simples garantia de um direito básico dos cidadãos. Também há a 
possibilidade de retomar as discussões já realizadas e propor uma refl e-
xão sobre a necessidade de fornecer transporte público e educação para 
toda a população sem, contudo, causar o encarecimento do custo de 
vida em regiões afastadas da cidade.

Midiateca do estudante

� G E N T E F I E D.  Pro d u ç ã o : 
Monica Macer, Kim Roth, Teri 
Weinberg, Aaliyah Williams, 
America Ferrera, Charles D. 
King. EUA: Netfl ix, 2020. Vídeo 
(10 episódios – 30 min. cada).

Essa série acompanha uma 
família mexicana que mora 
nos Estados Unidos e luta, 
ao mesmo tempo, contra o 
racismo e a gentrificação do 
bairro em que vive, enquanto 
tenta administrar uma lancho-
nete para seu sustento.

A relação entre fenômenos 
climáticos e urbanização pode 
ser desenvolvida com base em 
aulas integradas com o professor 
de Geografia. Desse modo, os 
estudantes terão recursos para 
pensar as propostas de campa-
nha de um ponto de vista crítico 
às consequências ambientais 
causadas pelas ações descritas. 
A integração também pode ser 
interessante para que os estu-
dantes desenvolvam atividades 
de pesquisa sobre o fenômeno 
da gentrifi cação e as suas conse-
quências sociais.

Integração
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10. b) Vale a pena considerar e discutir as hipóteses dos estudantes. Explicar a eles que o dis-
curso mais prolixo é com frequência associado a sabedoria, erudição, conhecimento, 
ilustração, inteligência; o candidato, ao adotar a prolixidade, pensa poder associar sua 
imagem a essas características. Destacar também como, a depender do eleitor-leitor, 
esse discurso pode ser até mesmo considerado vago, uma “enrolação”.

 12. Os estudantes deverão identifi car, no texto, as principais propostas dos candidatos e pla-
nejar a entrevista de forma a buscar esclarecimentos sobre uma delas. Assim, por exemplo, 
se o candidato afi rma que quer:  “Quebrar paradigmas, investir na infraestrutura e implan-
tar um sistema de transporte público efi ciente”, o estudante-jornalista pode perguntar a 
ele a quais paradigmas se refere, quais investimentos especifi camente pretende fazer, o 
que seria um transporte público efi ciente, quais seriam os benefícios para a comunidade, 
entre outros.

» Formação continuada

No artigo “A vida ao rés do chão”, Antonio Candido apresenta considerações analí-
ticas sobre o gênero crônica e discorre sobre sua importância para a sociedade.

Midiateca do professor

� BAGNO, M. O preconceito 
linguístico: o que é, como se 
faz. São Paulo: Loyola, 2011.

Nesse livro, Marcos Bagno 
discorre sobre os diferentes 
modos de falar do português 
brasileiro, argumentando que a 
norma-padrão, diferentemente 
do que se pensa, é apenas uma 
descrição parcial da língua. 
Para o autor, todas as variações 
devem ser tratadas como igual-
mente válidas.

A vida ao rés do chão
[...] Ora, a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a 

dimensão das coisas e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, 
numa revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e mostra 
nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. Ela 
é amiga da verdade e da poesia nas suas formas mais diretas e também 
nas suas formas mais fantásticas, sobretudo porque quase sempre utiliza 
o humor. 

Isto acontece porque não tem pretensões a durar, uma vez que é fi lha 
do jornal e da era da máquina, onde tudo acaba tão depressa. Ela não foi 
feita originariamente para o livro, mas para essa publicação efêmera que 
se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de 
sapatos ou forrar o chão da cozinha. [...]

[...]

CANDIDO, A. A vida ao rés do chão. In: CRÔNICAS. 
São Paulo: Ática, 2013. p. 24-29. (Para gostar de ler, v. 5). 

#paraexplorar Página 88

» Estratégias didáticas

� Uma possibilidade é orientar os estudantes a fazer buscas, em sites confiá-
veis, de artigos publicados em revistas científicas, relatórios de pesquisas, 
entre outros.

� Verifi car a possibilidade de a turma redigir, com base nas pesquisas realiza-
das, uma proposta de melhoria para a região onde a escola se encontra. O 
texto pode ser encaminhado a um vereador da cidade. Se não for possível, 
sugere-se organizar com a turma um abaixo-assinado para que a discussão 
não se restrinja apenas a uma atividade escolar e possa se converter em uma 
proposta cidadã.

D2_LING_EM_3087_V1_S2_227_259_MP_G21.indd   252D2_LING_EM_3087_V1_S2_227_259_MP_G21.indd   252 16/09/20   13:5616/09/20   13:56



253

Pensar a língua Páginas 89 a 91

» Estratégias didáticas
� Após a leitura do texto “Revolta da Vacina: desinformação ou rebelião justa?” 

(p. 89-90), aprofundar a discussão sobre a importância da vacinação e sobre 
o modo como os governantes podem mobilizar a população para que se 
imunize. Também é possível propor aos estudantes que realizem uma pes-
quisa sobre o tema, conforme as orientações da atividade 2 das Atividades 
complementares (p. 257) destas Orientações.

� Se julgar necessário, durante a realização da atividade 3 que acompanha 
o texto (p. 89), retomar com os estudantes a diferença entre frase, oração 
e período, aprofundando a discussão sobre a importância do verbo como 
marcador temporal de um discurso. Para isso, explicar que uma frase é um 
enunciado de sentido completo que pode ou não conter um verbo; uma 
oração é uma construção linguística que gira em torno de um verbo, a qual 
pode ou não possuir sentido completo; e um período é uma unidade sintá-
tica formada por uma ou mais orações, que se inicia com letra maiúscula e é 
fi nalizado pelo ponto-fi nal. A atividade 3 das Atividades complementares 
(p. 257) destas Orientações propõe uma refl exão sobre o assunto.

� A atividade 4 que acompanha o texto (p. 89) pode ser mais bem compre-
endida pelos estudantes após uma breve retomada do conceito de fl exão 
verbal. Assim, sugere-se relembrar aos estudantes que o termo fl exão se 
refere à maneira como o verbo se modifi ca ou se conjuga para se adequar ao 
tempo, indicando o momento em que determinado fato verbal ocorreu, e ao 
modo, indicando a atitude do enunciador diante do fato verbal, por exemplo. 
As demais possibilidades de fl exão verbal (número, pessoa e voz) podem 
ser apresentadas posteriormente. Também é importante retomar os tempos 
verbais do passado no modo indicativo (pretérito mais-que-perfeito, pretérito 
perfeito e pretérito imperfeito), explicando que o primeiro se refere a uma 
ação ocorrida antes de outra no passado; o segundo, a uma ação pontual, 
com início e fi m determinados no passado; e o terceiro, a uma ação ocorrida 
no passado que se repetiu ou se estendeu por um tempo maior.

� Apresentar aos estudantes a diferença entre enunciado e enunciação para 
facilitar a compreensão dos tempos verbais. Explicar que o enunciado se 
refere ao que é dito; e a enunciação, ao modo de dizer, o que envolve tanto 
o momento em que determinado enunciado é proferido quanto a atitude 
do falante ao proferir o enunciado. Explicar que os tempos verbais são ana-
lisados em relação ao momento da enunciação. Por isso, se um enunciado, 
situado temporalmente de maneira fi ccional ou não no século XIX, refere-se 
ao século XX, ele aciona o tempo futuro em relação ao momento de enun-
ciação, mesmo que para os leitores da atualidade ambas as informações se 
encontrem no passado, por exemplo.

� Caso julgar necessário aprofundar o tema, explicando que o momento da enun-
ciação pode ou não coincidir com o momento da escrita. Um texto de fi cção, por 
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exemplo, escrito por um autor da atualidade, pode ter como narrador protagonista 
uma personagem que vive um romance durante a Segunda Guerra Mundial ou 
um confl ito no século XXIII. Portanto, é muito importante diferenciar o presente 
do enunciado do presente da escrita ou do momento da leitura do texto. O uso 
dos tempos verbais e a relação entre eles se reportam ao presente do enunciado.

� Para que os estudantes compreendam a diferença entre os tempos e modos 
verbais em sua totalidade, é interessante lançar mão de recursos visuais. Se julgar 
pertinente, utilizar os esquemas a seguir durante a explicação dos tempos verbais.

� Durante a explicação dos modos verbais do subjuntivo e do indicativo, se pos-
sível esclarecer a diferença entre o futuro do pretérito do modo indicativo e os 
tempos verbais do modo subjuntivo. Para isso, explicar que o futuro do pretérito 
do modo indicativo geralmente indica uma ação que acontecerá se uma outra 
ação no passado acontecer; assim, há uma relação de condição entre a ação do 
passado no modo subjuntivo e a ação que certamente acontecerá no futuro caso 
a ação expressa no modo subjuntivo se realize. No período: “Eu jogaria futebol 
se tivesse um campeonato de esportes na escola.”, o que compreendemos é que 
o enunciador certamente jogaria futebol (futuro do pretérito do indicativo) caso 
um campeonato acontecesse na escola (modo subjuntivo).

Negativo Afi rmativo

Presente

Imperfeito

Pretérito Futuro

Mais-que- 
-perfeito Perfeito Futuro do 

presente
Futuro do 
pretérito

Indicativo

Presente Pretérito imperfeito Futuro

Subjuntivo

Imperativo

As revoltas oriundas da urbanização do Rio de Janeiro, como a Revolta da Vacina, podem ser abor-
dadas em aulas integradas com os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 
Os professores de História e Geografi a podem propor o estudo de textos sobre a temática da 
urbanização e suas consequências históricas, que seriam posteriormente analisados também do 
ponto de vista morfossintático, por exemplo.

Integração
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Atividades  Páginas 92 e 93

» Estratégias didáticas
� Para aprofundar o estudo do relato de viagem, sugere-se explicar aos estu-

dantes que esse gênero textual apresenta muitos elementos narrativos, além 
de trazer formas verbais majoritariamente no passado, pois objetiva relatar 
algo que já ocorreu. Geralmente, por meio do relato de viagem, o autor 
descreve situações, curiosidades, o trajeto e as particularidades da viagem 
realizada, bem como apresenta impressões pessoais.

» Respostas e comentários 

 2. a) Pedir aos estudantes que façam a correspondência modo-temporal das 
formas verbais indicadas por eles. Esta atividade também poderá auxiliá-
-los durante a realização da atividade 2 b (p. 92).

 3. a) Relembrar aos estudantes que sintagma é um conjunto de elementos 
ordenados que mantêm entre si relação de dependência, sendo organi-
zados em torno de um núcleo; vários sintagmas formam uma oração. Os 
sintagmas verbais, por exemplo, são formados por todas as palavras que 
estabelecem relação de dependência com um verbo, núcleo do sintagma.

b) Retomar com os estudantes que as locuções verbais dos tempos simples 
são estruturas formadas, na voz ativa, por um verbo principal na forma 
nominal (infi nitivo, particípio ou gerúndio) e um verbo auxiliar fl exionado, 
que indica as marcas de tempo, modo, número e pessoa. Nos tempos com-
postos, a locução verbal passa a ser formada por três formas verbais.

#nósnaprática Páginas 94 a 96

» Estratégias didáticas
� Esta é uma boa oportunidade para discutir com os estudantes as diferen-

ças linguísticas entre os relatos orais transcritos e os relatos produzidos 
originalmente por escrito. Os relatos orais apresentam marcas de oralidade 
bastante evidentes, que contribuem para a expressão da subjetividade; os 
relatos produzidos originalmente por escrito normalmente se apresentam 
em um registro mais formal. Caso queira aprofundar o estudo das marcas de 
oralidade, sugere-se realizar a atividade 4 das Atividades complementares
(p. 257) destas Orientações.

� O texto abre espaço para retomar as discussões sobre os papéis de gênero, as 
quais acompanham a Sequência. Se julgar oportuno, apresentar o depoimento 
completo para os estudantes, presente no acervo do site Museu da Pessoa, 
disponível em: https://acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/historia/
trazendo-novidades-para-a-cidade-125617 (acesso em: 4 ago. 2020). Perguntar 
aos estudantes se, para eles, existe algum estranhamento em relação ao fato de 
Lazy Ulhôa Bijos ter sofrido preconceito por usar calça comprida. Em seguida, 
é possível estimulá-los a criar hipóteses sobre como os papéis de gênero se 
confi guravam na cidade de dona Lazy quando ela era jovem e quais mudanças 
em relação a essa confi guração ocorreram na atualidade.

A diferença entre as grandes 
metrópoles e as cidades ama-
zônicas, que se confi guram com 
base em modelos mais sustentá-
veis, pode servir de subsídio para 
a construção de aulas integradas 
com o professor de Geografia. 
Podem-se explorar, por um lado, 
as diferenças entre as cidades 
brasileiras e, por outro, relatos 
de viagens diversifi cados, anco-
rados pelo estudo dos tempos 
verbais, por exemplo.

Integração
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 � Após a leitura do depoimento completo, sugere-se que os estudantes realizem uma pesquisa 
sobre o significado de palavras ou expressões desconhecidas. Durante a atividade, é possível 
explicar que o relato apresenta, além das marcas de oralidade, outras que permitem associar 
as características do falar de dona Lazy a determinada região do Brasil. As variações linguísti-
cas regionais são diversas: determinadas regiões do país fazem uso, por exemplo, de palavras 
inexistentes em outras. Durante a discussão, sugere-se estimular os estudantes a reconhecer 
as marcas de regionalismo presentes em seu modo de falar, explicando que essas variações 
enriquecem a nossa língua e demonstram a diversidade cultural de nosso país.

 � Uma outra possibilidade é organizar um evento na escola para projetar os vídeos produzidos 
pela turma. Toda a comunidade escolar e os moradores do entorno poderiam ser convidados a 
participar da sessão. É uma ótima forma de apresentar os trabalhos dos estudantes e valorizar a 
memória da comunidade onde a escola está inserida.

 � Para a produção de um testemunho oral, os estudantes deverão captar um registro da 
memória de alguém que vivenciou um fato, por meio do depoimento desse indivíduo. 
Essa produção geralmente pode ser realizada com base nos procedimentos de produção 
de uma entrevista – apresentados de maneira sintética na seção Formação continuada 
destas Orientações (p. 257-258). O mais adequado é que sejam explicitados ao longo 
do desenvolvimento da etapa Planejar (p. 95). A entrevista, nesse caso, não é o gênero 
textual do campo jornalístico-midiático, mas um método de pesquisa para registro de um 
depoimento ou de um relato de memórias. Esse procedimento também abre espaço para 
que os estudantes tomem contato com diferentes mídias, de modo que possam recorrer 
a ferramentas e dispositivos técnicos para manipulação e edição dessas entrevistas.

 � Explicar aos estudantes que a produção de um relato demanda a preparação prévia de 
perguntas e o levantamento de informações sobre o contexto e outros fatos da vida do 
entrevistado. De modo geral, a entrevista pressupõe uma interação social por meio da 
qual os estudantes, no papel de entrevistadores, poderão obter informações do entrevis-
tado. Nesse caso, é também uma maneira de coletar dados sobre um objeto específico, 
com uma finalidade de pesquisa.

 » Atividades complementares 

 1. Observe os excertos a seguir, extraídos das propostas de mobilidade apresentadas pelos dois can-
didatos na seção Leitura 2 (p. 83-84).

Candidato 1
E BH vive momentos delicados no tema mobilidade urbana. O próximo prefeito terá uma missão 

difícil pela frente se quiser devolver aos cidadãos o direito de [se] deslocar pela cidade sem estresse e 
com a rapidez que a vida moderna exige. [...]

Candidato 2
Entendendo que a ampliação do metrô, além de atender a um desejo antigo da população de Belo 

Horizonte, é uma das alternativas para desafogar o trânsito da capital, a [proposta do candidato] tem 
mecanismos para articular com o Governo Federal a liberação de recursos para efetivamente expandir 
as linhas do metrô.
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a) É possível notar que os candidatos utilizam estratégias argumentativas distintas entre si para 
marcar o seu posicionamento. Aponte ao menos uma delas.
Sugestão de resposta: de forma oposta ao candidato 2, o candidato 1 não assume de maneira explícita a posição 
de futuro prefeito, tampouco faz afirmações utilizando a primeira pessoa do singular. Assim, ele se mantém mais 
distanciado de seu próprio discurso.

b) Crie hipóteses para justificar a escolha de tais estratégias por cada um dos candidatos.
Sugestões de respostas: ao criar um maior distanciamento, o candidato 1 se insere em uma posição menos comum 
no discurso político, geralmente marcado por personalismos e promessas. Assim, atribui a si mesmo uma imagem 
mais moderada, que pode agradar parte do eleitorado. O candidato 2, por sua vez, assume o personalismo como 
forma de criar a identificação subjetiva com o texto e com o eleitorado, que passará a reconhecê-lo como o enun-
ciador de determinado discurso e de determinadas promessas.

 2. Após a leitura do texto “Revolta da Vacina: desinformação ou rebelião justa?” (p. 89-90), realize uma 
pesquisa sobre as consequências da revolta e sobre a maneira como a vacinação é percebida pela 
população na atualidade. Em seguida, faça um registro comparativo em forma de texto que demonstre 
as porcentagens da população brasileira que se recusava a se vacinar nos anos iniciais do século XX e 
da população que se recusa a se vacinar na atualidade. Após essa etapa, responda às questões a seguir.
a) Que diferença podemos perceber entre as formas verbais utilizadas para descrever a situação da 

vacinação no Brasil no início do século XX e as utilizadas para descrevê-la na atualidade?
Espera-se que os estudantes percebam que utilizaram formas verbais no pretérito para descrever a situação da 
vacinação no século XX e formas verbais no presente para descrever a situação na atualidade.

b) Em sua opinião, que medidas poderiam ser tomadas pelos governantes para conscientizar a popu-
lação sobre a importância da vacinação?
Os estudantes poderão apontar medidas como campanhas de conscientização divulgadas na mídia e nas escolas.

 3. Com base em seus conhecimentos sobre frase, oração e período, responda às questões a seguir.
a) É correto afirmar que toda frase é uma oração? Justifique sua resposta.

Não, pois a oração precisa conter verbos e nem sempre possui sentido completo. As frases não necessariamente 
possuem verbos e precisam ter sentido completo.

b) Podemos afirmar que toda frase é um período? Justifique sua resposta.
Não, pois o período é formado por orações, e as frases nem sempre são consideradas orações.

 4. Após a leitura do relato de dona Lazy (p. 94 e 95), responda às questões a seguir.
a) Aponte duas palavras ou expressões que atribuem características orais para o discurso apresentado.

Espera-se que os estudantes reconheçam o uso de cê (“você”) e sabe? como possibilidades de resposta.
b) A leitura de um texto com caraterísticas orais coloca o leitor em uma posição específica, raramente 

explorada por textos mais formais. Contudo, essa posição por vezes figura em textos literários, 
como no capítulo XLVI de Memórias póstumas de Brás Cubas, estudado no início da Sequência. 
As expressões evidenciadas no item a, por exemplo, marcam essa relação estabelecida com o leitor. 
Que posição é essa?
Espera-se que os estudantes identifiquem que os relatos orais colocam o leitor em uma posição de diálogo com o 
autor. Essa posição é evidenciada por marcas de oralidade, cujo efeito de sentido é causar a impressão de diálogo 
entre autor e leitor. Em textos literários, o diálogo se estabelece entre a personagem e o leitor.

 » Formação continuada

O entrevistado é um sujeito que detém vivências, memórias, experiências, dados ou opiniões. 
Por isso, é possível dizer que esse sujeito é capaz de contribuir com a realização de uma pes-
quisa, ao partilhar seus saberes sobre o objeto pesquisado. Isso faz com que a relevância do 
entrevistado seja sempre um passo crucial no planejamento de uma entrevista. Há variados 
modos de realizar uma entrevista de acordo com o objetivo pretendido.
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Classifi cando variações de entrevista
[...]
Entrevista não diretiva (não estruturada): atende principalmente a fi nalidades exploratórias, 

sendo comum sua utilização no detalhamento de questões/problemas e formulação/organização mais 
precisa dos conceitos relacionados. Neste caso, a estruturação da entrevista é reduzida ao mínimo. O 
entrevistador introduz mais ou menos rapidamente um tema, a ser desenvolvido pelo entrevistado. A 
partir do momento em que este começa a falar, o entrevistador, sem interromper ou questionar, per-
manece numa atitude de escuta. [...]

Entrevista semidiretiva (semiestruturada): nela a formulação da maioria das perguntas [é] pre-
vista com antecedência e sua localização é provisoriamente determinada. O entrevistador tem uma 
participação bem mais ativa em relação à entrevista não diretiva, embora ele deva observar um roteiro 
mais ou menos preciso e ordenado de questões. Contudo, apesar de observar um roteiro, o entrevistador 
pode fazer perguntas adicionais para elucidar questões ou ajudar a recompor o contexto.

Entrevista padronizada (estruturada): realizada através do uso de roteiros de entrevista, nos 
quais a formulação e a sequência das perguntas são previamente determinadas. Esta sequência rígida 
torna a liberdade do entrevistador quase nula. Embora bastante criticada em seus pressupostos e vali-
dade científi ca, a entrevista padronizada permite com maior facilidade a comparação de respostas e 
sua quantifi cação. É bastante utilizada nas pesquisas do tipo survey.

[...]
Entrevista oral: bastante utilizada em pesquisas que incluem a obtenção de informações amplas e 

detalhadas sobre processos sociais, como em História Oral. É realizada sem questões rigidamente pré-
-fi xadas (o que supõe, além de um roteiro geral, estratégias de condução da entrevista), privilegiando 
a posição do informante, cuja escolha adequada é crucial. Isso porque se supõe, a priori, que as infor-
mações recebidas têm valor irrefutável, não apenas porque testemunham fatos e conhecimentos, mas 
também porque atestam relações implícitas, tensões, confl itos, sentimentos e ideologias que revelam 
os traços de uma época e seu contexto. [...]

Neste tipo de entrevista, a participação do entrevistador é bastante ativa e o registro das informa-
ções é feito através de gravação e/ou anotação simultânea, para o que poderá ser útil a divisão da tarefa 
entre mais de um entrevistador.

Entrevista escrita: bastante semelhante ao questionário (no qual os informantes preenchem as 
respostas na ausência do pesquisador), esta modalidade de entrevista é realizada a partir de um docu-
mento escrito (denominado roteiro de entrevista), em geral preenchido pelo próprio entrevistador, que 
questiona o entrevistado e registra suas respostas.

[...]

COLOGNESE, S. A.; MÉLO, J. L. B. de. A técnica de entrevista na pesquisa social. 
Cadernos de Sociologia, Porto Alegre, v. 9, p. 143-159, 1998. Disponível em: http://docs.fct.unesp.br/

docentes/geo/necio_turra/PESQUISA%20EM%20GEOGRAFIA/A%20t%E9cnica%20da%20entrevista%20na%20pesquisa%20social.pdf. 
Acesso em: 4 ago. 2020. 

Ler Ciências Humanas e Sociais Aplicadas Página 97

» Estratégias didáticas
� Sugere-se explorar, após a leitura do texto, as características do gênero relato histórico. 

Para isso, explicar aos estudantes que esse gênero tem por objetivo apresentar um fato 
ocorrido em determinado momento. Os textos desse gênero costumam obedecer à 
sequência cronológica dos fatos narrados e utilizar linguagem formal; além disso, confi -
guram-se como textos expositivos por apresentarem determinadas informações ao leitor.
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Pensar e compartilhar Páginas 98 a 99

» Respostas e comentários

 3. Ao trabalhar com a sistematização de dados do texto, os estudantes poderão desenvolver a habili-
dade EM13CHS103 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Para isso, explicar a eles que o resumo 
pode ser elaborado em algumas etapas. Primeiramente, eles deverão selecionar as informações 
importantes para cada dado apresentado no texto, conforme a cronologia proposta na atividade 
2 (p. 98). Em seguida, deverão relacionar essas informações, estabelecendo as relações críticas entre 
elas sugeridas pelo próprio texto.

 4. c) Se julgar oportuno, pedir aos estudantes que pesquisem mais sobre as “cidades operárias” e as 
moradias oferecidas aos trabalhadores em cidades de todo o Brasil. Com esta atividade, será 
possível trabalhar a habilidade EM13CHS401 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Para isso, 
estimulá-los a analisar de que forma a existência dessas moradias é refl exo das transformações 
das cidades, que terminam por fomentar novas relações sociais. Também é possível ampliar a 
pesquisa e pedir aos estudantes que analisem o funcionamento das cidades-dormitório.

 5. Orientar os estudantes a realizar a pesquisa na internet e a consultar fontes confi áveis (de preferên-
cia, mais de uma). Com esta atividade, será possível trabalhar a habilidade EM13CHS101 de Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. Durante a pesquisa, estimulá-los a consultar  fontes que utilizem dife-
rentes linguagens para apresentar as características da Belém do século XX e das cidades europeias 
no mesmo período. Em seguida, sugere-se pedir a eles que elaborem uma pequena refl exão que 
demonstre de que forma as práticas culturais e as características urbanas da cidade se entrelaçavam.

» Atividades complementares 

 1. Em sua opinião, qual é a importância dos fatos do cotidiano para o trabalho do historiador? Justifi que 
sua resposta.
Espera-se que os estudantes argumentem que o trabalho do historiador, quando feito com base em um recorte que 
prioriza o cotidiano e acontecimentos agenciados pela própria sociedade, consegue apresentar uma perspectiva mais 
diversa dos fatos históricos.

 2. Estabeleça uma relação entre o texto de Mary del Priore (p. 97-98) e as propostas de mobilidade 
estudadas ao longo do tema Políticas públicas para as cidades: propostas. Você considera que as 
medidas propostas pela Prefeitura do Rio de Janeiro na Leitura 1 (p. 82) poderiam contribuir para 
a formação de favelas? Argumente.
Espera-se que os estudantes argumentem dizendo que as propostas de modernização dos prédios e das avenidas da 
cidade, se concretizadas, formariam uma massa populacional sem acesso a moradias na mesma região, encarecidas 
pelas reformas. Essas pessoas teriam de buscar outros espaços para morar e provavelmente dariam início ao processo 
de formação de favelas.

Para fazer junto – 
MAPA INTERATIVO – Segunda etapa Página 100

» Estratégias didáticas

� Durante a explicação da atividade, sugere-se retomar os gêneros relato oral e relato his-
tórico, estudados ao longo da Sequência, para que os estudantes consigam perceber 
melhor o diálogo entre a atividade e os conteúdos apreendidos.
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SEQUÊNCIA 3

Esta Sequência incentiva os estudantes a analisar alguns processos de formação 
das cidades, como crescimento sem planejamento adequado, oferta de saneamento 
básico, alternativas de mobilidade e opções de esporte e lazer. A refl exão crítica a 
respeito da organização e do planejamento do espaço urbano, em suas variadas 
realidades, sustenta esta Sequência, por meio da qual os estudantes poderão obser-
var a cidade em que vivem para pensar na cidade em que gostariam de viver. Ao 
longo dos temas apresentados, são propostas discussões associadas a diferentes 
áreas de conhecimento, a respeito das ações individuais (como as noções de um 
corpo sustentável na cidade) e das ações coletivas (como o futuro e as cidades 
sustentáveis) que tornam a vida urbana mais satisfatória para todos.

» Cronograma 

Tema Aulas

Realidades urbanas 10 aulas

Os fatos eternizados pela luz da fotografi a 10 aulas

Corpo sustentável na cidade 8 aulas

O futuro e as cidades sustentáveis 8 aulas

Para fazer junto – Mapa interativo – Etapa fi nal 4 aulas

Realidades urbanas Página 102

� 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 reportagem. Há espaço para a realização de atividades paralelas 
de integração com outras áreas de conhecimento, sugeridas ao longo da 
Sequência.

» Estratégias didáticas
� Neste tema, recomenda-se que o trabalho seja desenvolvido em parceria 

com os professores de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e de Ciências 
da Natureza.

Ler o mundo Página 102

» Estratégias didáticas
� As atividades propostas no boxe Ler o mundo (p. 102) permitem retomar 

o trabalho de observação das cidades e dos espaços de vivência dos estu-
dantes, iniciado na Sequência 1 deste volume. Embora o foco esteja na 

Desafi os urbanos: vamos encarar?

D2-LING-EM-3087-V1-S3-260-284-MP-G21.indd   260D2-LING-EM-3087-V1-S3-260-284-MP-G21.indd   260 16/09/20   13:5616/09/20   13:56



261

idealização de uma cidade para viver, futurista ou não, os estudantes devem 
ser levados a refl etir sobre questões atuais que impactam o cotidiano deles. 
É possível propor a comparação entre essa cidade ideal e as projeções da 
fi cção científi ca, exploradas na literatura ou em fi lmes e séries que giram em 
torno de futuros utópicos ou distópicos.

» Respostas e comentários

 1. Espera-se que os estudantes destaquem aspectos relacionados principalmente àquilo 
que apresenta maior carência em sua cidade.

 2. Os estudantes podem destacar, entre outras possibilidades, uma mobilidade ágil e 
futurista com carros voadores, prédios muito altos, comunicação instantânea, presença 
de robôs etc.

 3. Espera-se que os estudantes relacionem o contexto socioeconômico com as possibili-
dades de modernização futurista da cidade.

 4. Espera-se que os estudantes percebam o papel das políticas públicas nessa transforma-
ção. Sugere-se incentivá-los a imaginar aspectos positivos para a cidade do futuro e a 
realizar esse trabalho com base tanto em projeções utópicas quanto em ideias práticas 
factíveis, que possam de fato ajudar a melhorar o dia a dia dos habitantes das cidades. 

Leitura Páginas 103 a 106

» Estratégias didáticas
� Se necessário, ao longo do trabalho de análise da reportagem do jornal O 

Tempo, explicitar aos estudantes que o termo enchente costuma ser empre-
gado, tanto na imprensa quanto pela população em geral, como sinônimo de 
inundação e alagamento. Contudo, cada qual expressa um conceito próprio. 
Se julgar oportuno, solicitar aos estudantes que pesquisem as diferenças. 
Sugestão de texto disponível em: www.infoenem.com.br/a-diferenca-entre-
enchente-inundacao-alagamento-e-enxurrada (acesso em: 1 ago. 2020). 
Também é possível trabalhar com os professores de outras áreas do conhe-
cimento, como Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias, na abordagem de questões como enchentes e secas 
no Brasil.

� Em uma primeira etapa, recomenda-se abordar a leitura da reportagem 
“Avenidas de Belo Horizonte escondem 25% dos córregos urbanos” por meio 
da construção de inferências e do levantamento de conhecimentos prévios 
dos estudantes.

� Ao abordar as condições de produção de um texto, é relevante enfocar o 
momento de sua publicação. Nesse sentido, é essencial que os estudantes 
relembrem ou reconheçam os efeitos da crise hídrica resultante das secas que 
baixaram os reservatórios de grandes cidades na região Sudeste do Brasil de 
2014 a 2016. Se considerar necessário, apresentar outra reportagem da época, 
disponível em: www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/03/140321_seca_
saopaulo_rb (acesso em: 1 ago. 2020).
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 � Em uma leitura prévia de aspectos composicionais do gênero reportagem, chamar 
a atenção dos estudantes para a escolha da jornalista ao usar a ordem direta no 
título, que destaca o sujeito da oração (“Avenidas de Belo Horizonte”). Ressaltar que 
a escolha vocabular também revela uma intencionalidade da autora, ao associar esse 
sujeito ao sentido da forma verbal escondem, que integra um campo semântico 
negativo por revelar algo que estava camuflado ou mascarado.

 � A leitura das imagens (fotografia e infográficos) é fundamental para que os estu-
dantes compreendam os efeitos de sentido da reportagem. Os infográficos "Rios 
invisíveis de Belo Horizonte" (p. 104) e “Perfil hidrográfico da capital” (p. 105) baseiam-
-se na explicitação de dados numéricos. Chamar a atenção para a menção, nesses 
infográficos, ao fato central que origina a reportagem: a cidade de Belo Horizonte 
tem um total de 654 km de córregos – somados os 96 km não canalizados na malha 
urbana, os 208 km canalizados ou revestidos e os 350 km em leito natural –, dos 
quais 165 km estão canalizados em canais fechados (o que equivale aos 25% indi-
cados no título e no primeiro parágrafo do texto).

 � Após a leitura do texto, recomenda-se fomentar uma discussão a respeito das carac-
terísticas do gênero textual reportagem e dos textos multimodais, partindo dos 
conhecimentos prévios dos estudantes sobre outros gêneros da esfera jornalísti-
co-midiática. Lembrar os estudantes de que um texto multimodal pode pertencer 
a diferentes campos de atuação, inclusive ao jornalístico-midiático. Se julgar per-
tinente, essa discussão pode ser feita com base no esquema a seguir, que pode 
ser apresentado ao longo da realização da atividade 11 da subseção Pensar e 
compartilhar (p. 110). O trabalho com as distinções entre reportagem e texto mul-
timodal permite antecipar o conceito de reportagem em comparação com a notícia, 
conforme abordado no boxe conceito (p. 110).

REPORTAGEM
• Texto da esfera midiática de maior extensão 

e maior profundidade do que a notícia. 
• Geralmente é composta com base em uma 

multiplicidade de vozes, dados e fatos.
• Pode conter sequências tipológicas 

variadas, sendo mais frequentes a 
expositiva, a narrativa, a dissertativa e a 
descritiva.

TEXTO MULTIMODAL
• Sua composição pode envolver várias 

linguagens: oral, escrita, corporal, 
multimídia (a exemplo de imagens 
estáticas ou em movimento).

• Geralmente é usado para maior rapidez 
na leitura e na compreensão.

• Escolha do layout, da hierarquia das 
informações e das cores influencia a 
construção de efeitos de sentido.

 � Lembre aos estudantes o atual compromisso das produções da esfera midiática de 
oferecer informações de consumo rápido. Os infográficos contribuem para atender 
a essa demanda, pois podem ser lidos e compreendidos mais rapidamente do que 
um texto exclusivamente verbal.

 » Formação continuada 
O trecho a seguir apresenta alguns aspectos do uso da infografia na esfera jornalística. O 

infográfico geralmente está associado ao gênero reportagem, mas também pode aparecer 
isoladamente, a depender da intenção do veículo. Este trecho também desfaz a ideia de que 
todo infográfico oferece uma leitura rápida e fácil.
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[...]
A infografi a […] teria o papel não apenas de “fazer publicações impressas ‘mais atra-

tivas’ para um leitor que ‘já não lê’, por viver imerso na ‘cultura da imagem’” [...], mas, 
de outro lado, não se pode afi rmar que a leitura de qualquer infográfi co seja “necessaria-
mente mais simples ou mais rápida do que a do texto”. [...]

Se, de um lado, a produção de gráfi cos e infográfi cos circula, reconhecidamente, na 
esfera jornalística e é acessada pelos leitores, diariamente, por meio dos boletins meteo-
rológicos da TV, das explicações de crimes e de matérias de jornal impresso e digital, de 
outro, o leitor parece participar de eventos de letramento ligados a essas mídias. Ao expe-
rimentar a leitura (ou ao ouvir as explicações dos jornalistas) de gráfi cos e infográfi cos, 
todos nós nos familiarizamos com representações cartográfi cas ou gráfi cas de narrativas, 
estatísticas e informações. [...]

RIBEIRO, A. E. Textos multimodais: leitura e produção. 
São Paulo: Parábola Editorial, 2016. p. 39-40. (Linguagens e tecnologias).

Pensar e compartilhar Páginas 107 a 111

» Estratégias didáticas
� Se considerar necessário, analisar com os estudantes, em uma primeira 

leitura do texto, alguns aspectos factuais, como a data de publicação e os 
fatos centrais destacados pela reportagem. Essa primeira leitura pode pre-
pará-los para as atividades 1 e 2 da subseção Pensar e compartilhar (p. 
107). Incentivar os estudantes a expor suas suposições sobre o texto, para 
depois confirmá-las durante a leitura.

� No encaminhamento da atividade 2, é relevante retomar a data de publi-
cação do texto para compará-lo à situação atual do tema abordado. Vale a 
pena levar os estudantes a fazer essa análise também considerando o lugar 
onde vivem  – se houve obras de canalização e de acobertamento de cursos 
de água, por exemplo, elas também representam um problema para esse 
lugar? Além disso, eles devem considerar se houve melhorias no espaço das 
cidades para a preservação dos leitos de rios que as cortam.

� Ao trabalhar com as múltiplas vozes que compõem a reportagem, como 
proposto na atividade 5 da subseção Pensar e compartilhar (p. 107), vale 
a pena localizar os posicionamentos dessas pessoas. O depoimento de um 
ambientalista, por exemplo, tem marcas próprias de opinião, valores, ideo-
logias, que diferem das marcas de posicionamento de uma autoridade de 
gestão ambiental pública. Com base na interpretação e na compreensão 
dos estudantes, propor a eles que busquem quais são os pontos de vista 
de cada especialista entrevistado e em quais tópicos esses especialistas 
concordam ou discordam. As sugestões de leitura do boxe Midiateca do 
estudante (p. 265) permitem aprofundar o trabalho com a diferença entre 
argumento e opinião.

� A atividade 13 da subseção Pensar e compartilhar (p. 111) pode ser 
ampliada para propor aos estudantes o desenvolvimento de uma pesquisa-
-ação a respeito de um rio, córrego ou ribeirão que foi canalizado no bairro 
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ou na cidade em que vivem. De modo geral, a pesquisa-ação visa a com-
preender e intervir em dada situação, a fim de modificá-la. Portanto, essa 
pesquisa pode estabelecer objetivos que envolvam uma proposta de inter-
venção junto a um grupo social ou a uma comunidade. Para isso, incentivar 
os estudantes a organizar as informações coletadas em suas pesquisas para, 
com a ajuda de organizações e instituições sociais de sua região, propor 
práticas e ações que podem ser aplicadas em seu contexto para buscar 
reverter ou minimizar as consequências da canalização. É também possível 
que os estudantes se mobilizem para contatar autoridades de sua cidade 
com propostas associadas às esferas públicas para desenvolver estratégias 
de ação sobre a questão. A seção Formação continuada (p. 266), nestas 
Orientações, sintetiza o papel didático-pedagógico dessa metodologia, e 
o boxe Midiateca do professor (p. 266) indica dois livros que possibilitam 
o aprofundamento teórico a respeito desse método de pesquisa.

 » Respostas e comentários 

 2. a) A preservação dos córregos urbanos que ainda correm em leito natural, em Belo 
Horizonte, aprovada na Conferência Municipal de Políticas Urbanas no ano anterior 
ao da publicação do texto e que, em breve, seria votada na Câmara Municipal. 

 3. Os termos usados de forma irônica são inovador, pois um programa para recuperar os 
rios, evitando as canalizações, não traz uma inovação – esperava-se que fosse aplicado 
antes da resolução de canalizar e de cobrir os cursos d’água –, e embelezador, já que é 
difícil imaginar um asfalto tornando a paisagem mais bela, além de a expressão conter 
em si um quê de comicidade. Se necessário, retomar o conceito de ironia, apontando 
que o uso das aspas para produzir esse efeito de sentido é uma marca de subjetivi-
dade do autor da reportagem. Isso permite mostrar aos estudantes que, apesar de 
a reportagem ser um gênero em que predomina a objetividade, o autor também se 
torna visível no texto ao usar esse recurso. O artigo disponível no site Observatório 
da Imprensa, disponível em: www.observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-acade-
mico/_ed724_subjetividade_objetividade_e_verdade_no_jornalismo/ (acesso em:  
3 ago. 2020), apresenta uma reflexão a respeito desse tópico. É possível trabalhar partes 
desse artigo com os estudantes, para fazê-los notar que os conceitos de objetividade 
e subjetividade, assim como a busca da verdade, permeiam a atividade jornalística de 
modo nem sempre muito demarcado.

 4. A questão de como as águas urbanas de Belo Horizonte são tratadas, expressa na 
frase “No contexto atual de crise hídrica, especialistas avaliam que é o momento de se 
repensar como as águas urbanas são tratadas”.

 5. Levar os estudantes a observar de maneira crítica quais são as vozes que legitimam o 
tratamento da informação. É possível considerar o levantamento das diversas vozes 
articuladas no texto. Esclarecer que a jornalista autora não é especialista no assunto 
abordado na reportagem, mas cumpre seu papel ao selecionar e associar essas 
diferentes vozes, como autoridades no assunto, aos dados numéricos e exemplos 
apresentados. A questão da subjetividade pode ser retomada no desenvolvimento 
da atividade 11 da subseção Pensar e compartilhar (p. 110).
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d) Na elaboração do quadro, abordar com os estudantes a distinção entre argu-
mento e opinião. A opinião geralmente se sustenta em ideias e valores pessoais 
e por isso se insere no campo da crença; o argumento se sustenta em fatos ou 
evidências observáveis, em análise e raciocínio lógico. No texto, um exemplo é 
o do ambientalista Apolo Heringer, cujos posicionamentos permitem observar 
tanto argumentos (“O Arrudas era igual ao rio Cipó, com dezenas de afl uentes, 
mas a especulação imobiliária e a mineração acabaram com as águas de BH, e 
agora a gente só vê quando tem enchente”) quanto opiniões (“Na Alemanha 
e na Espanha tiraram os canais. Rios e pontes embelezam as cidades”).

 6. c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes comentem que a translinea-
ção da primeira frase pode ter o intuito de deixar em evidência a ideia de um 
problema superado pela administração pública. Quanto à escolha da foto, 
considerando que a avenida construída sobre o córrego facilita o tráfego, era 
esperado que fossem retratados veículos como carros e ônibus. 
No entanto, esse retrato do uso real da avenida não seria tão 
aprazível e ocultaria a imagem mais ampla da avenida, que se 
quer mostrar. Além disso, a imagem de uma criança em situa-
ção de lazer pode sugerir a ideia de futuro e de bem-estar.

 7. a) Os infográfi cos, com sua informação visual, ressaltam o total de 
canalizações que foram feitas e a quantidade de cursos d’água 
presentes na capital mineira, o que justifi cava o fato de ela ser 
considerada uma “caixa-d’água”.

b) Considerando que grande parte dos leitores vê primeiro as 
imagens, a leitura de recursos imagéticos pode dar acesso 
rápido ao assunto da reportagem antes da leitura completa 
do texto.

c) Os infográfi cos propõem uma compreensão visual rápida 
do retrato geográfi co da cidade e seus cursos d’água, contri-
buindo para a compreensão do que o texto discute.

 9. a) Sugestão de resposta: “Hoje, a capital tem três parques lineares 
construídos a partir do Drenurbs: o do córrego Nossa Senhora 
da Piedade; do córrego Primeiro de Maio; e do córrego Baleares. 
São locais em que se conciliam os aspectos urbanos e ambien-
tais com áreas de uso social e aumento de área permeável.”

b) Sugestão de resposta: “No contexto atual de crise hídrica, 
especialistas avaliam que é o momento de se repensar como 
as águas urbanas são tratadas.”

c) Sugestão de resposta: “A ideia de canalizar os rios surgiu, 
segundo especialistas, com a especulação das empreiteiras 
para construir imóveis e pistas. Como o esgoto era todo jogado 
nos córregos urbanos e ocorriam enchentes, o problema era 
tapado com concreto. De acordo com o diretor de projetos da 
Sudecap, Ricardo Aroeira, essa era uma visão equivocada, de 
que diminuiria os riscos de inundações.”

Midiateca do estudante

� MONTESANTI, B.; DIAS, T. Por 
que ‘opinião não é argumento’, 
segundo professor de lógica da 
Unicamp. Coordenadoria de 
centros e núcleos interdiscipli-
nares de pesquisa – Unicamp. 
Disponível em: www.cocen.
unicamp.br/noticias/id/107/por-
que-opiniao-nao-e-argumento-
segundo-professor-de-logica-da-
unicamp. Acesso em: 5 set. 2020.

Nessa entrevista,  Walter 
Carnielli, professor de Lógica 
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), critica a 
confusão entre os conceitos 
de opinião e de argumento, 
mostrando algumas falácias 
argumentativas que passam por 
opinião e afetam qualquer 
debate.

� RAMALHO, J. Argumentos 
são discutíveis, opiniões não.
Medium, 13 maio 2017. Disponível 
e m :  h t t p s : / / m e d i u m . co m /
@john.ramalho/argumentos-
são-discutíveis-opiniões-não-b9e
adee2486. Acesso em: 9 jul. 2020.

O artigo apresenta uma refl e-
xão sobre o problema da defesa 
de ideias calcada apenas na 
opinião. O autor afi rma que um 
debate demanda informações e 
argumentos, uma vez que a mera 
opinião é insufi ciente.
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10. a) A atividade tem o objetivo de levar os estudantes a retomar os 
elementos estruturais da reportagem já vistos ao longo dos Anos 
Finais do Ensino Fundamental. 

b) Os elementos título e subtítulo são bastante evidentes. Se os estu-
dantes tiverem dúvida quanto às informações presentes no lide, 
garanta que compreendam o “quem” (Belo Horizonte, ou mais 
especifi camente os agentes da administração pública da cidade), 
o “que” (canalizou e cobriu rios), o “onde” (nas avenidas Afonso Pena, 
Prudente de Morais, Silviano Brandão, Pedro II, no Bulevar Arrudas e 
em outras vias), o “quando” (nas décadas passadas e recentemente), 
o “como” (tapando com concreto os rios canalizados), o “por que” 
(para formar as chamadas “avenidas sanitárias”, que pretensamente 
resolveriam os problemas de inundações e de saneamento). Os três 
últimos parágrafos podem ser considerados a conclusão da repor-
tagem, e o corpo seria o restante do texto.

 12. Conversar com os estudantes sobre a questão da objetividade e da 
neutralidade em um texto: a linguagem nunca é neutra, porque ela se 
articula à subjetividade do enunciador. Todos os enunciados afi rmam 
necessariamente um posicionamento.

13. a)  Os resultados da pesquisa vão variar de acordo com a realidade local. 
Destacar para os estudantes o quanto a vida de um rio está intima-
mente ligada com o povo de uma região e como sua canalização faz 
as narrativas e práticas em torno dele desaparecerem.

b) Ao informar o leitor sobre os problemas e as possibilidades rela-
cionados à questão hídrica, uma reportagem como essa pode 
ajudar o leitor a construir uma postura crítica acerca do assunto, 
vindo a cobrar mais dos governantes, bem como a planejar melhor 
seu voto futuro. Esse mesmo raciocínio pode ser aplicado a outras 
reportagens que investigam as causas e as consequências de pro-
blemas enfrentados em determinados contextos dos municípios e 
das cidades.

» Formação continuada 

A pesquisa-ação tem foco na realização de um diagnóstico de 
determinado problema e de uma análise dessa situação, a fi m de 
propor caminhos para solucionar a questão. O resultado geral-
mente implica um aprimoramento da situação inicial, o que inclui 
a mudança dos sujeitos envolvidos.

Que é pesquisa-ação?
A pesquisa-ação vem emergindo como uma metodologia para inter-

venção, desenvolvimento e mudança no âmbito de grupos, organizações 
e comunidade. É uma modalidade de pesquisa que não se ajusta ao 
modelo clássico de pesquisa científi ca, cujo propósito é o de propor-
cionar a aquisição de conhecimentos claros, precisos e objetivos. [...]

Para orientar a pesquisa proposta 
na atividade 13 da subseção 
Pensar e compartilhar (p. 111), é 
possível elaborar aulas juntamente 
com os professores de Geografi a e 
de História. Os estudantes podem 
ser estimulados a observar os 
modos de ocupação de diferen-
tes espaços, a fim de perceber 
que os assentamentos humanos 
se localizam, em sua maioria, 
perto de cursos de água. A própria 
ocupação do território brasileiro, 
no século XVI, se deu a partir da 
costa atlântica e de muitos deltas 
de rios.

Integração

Midiateca do professor

� THIOLLENT, M. Metodologia 
da pesquisa-ação. 14. ed. rev. São 
Paulo: Cortez, 2005.

O livro aborda os principais 
temas metodológicos da pesquisa-
-ação, uma prática de pesquisa que 
pode ser aplicada nas mais varia-
das áreas do conhecimento. Além 
disso, é apresentado um roteiro 
prático para conceber e organizar 
uma pesquisa desse tipo, que pode 
ser muito útil para aprofundar os 
conhecimentos dos estudantes 
sobre práticas de pesquisa.

� SEVERINO, A. J. Metodologia 
do trabalho científi co. 24. ed. 
rev. São Paulo: Cortez, 2016.

O livro tem como público-alvo os 
estudantes universitários, por isso 
cobre variados conteúdos teóricos 
e práticos a respeito de práticas de 
estudo e pesquisa, de organização 
de estudos e de formatação técnica 
dos trabalhos para os diferentes 
níveis da vida acadêmica. Cumpre 
notar que um dos capítulos é 
inteiramente dedicado a discutir 
o método científi co e as diferentes 
modalidades e metodologias de 
pesquisa, entre outros assuntos.
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A pesquisa-ação pode ser definida como “um tipo de pesquisa com 
base empírica que é concebida e realizada em estreita associação 
com uma ação ou, ainda, com a resolução de um problema coletivo, onde todos pes-
quisadores e participantes estão envolvidos de modo cooperativo e participativo” 
(THIOLLENT, 1985, p. 14).

[...]
A pesquisa-ação tem características situacionais, já que procura diagnosticar um 

problema específi co numa situação específi ca, com vistas a alcançar algum resultado 
prático. Diferentemente da pesquisa tradicional, não visa a obter enunciados científi cos 
generalizáveis, embora a obtenção de resultados semelhantes em estudos diferentes 
possa contribuir para algum tipo de generalização.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 
6. ed. 3. reimp. São Paulo: Atlas, 2019. p. 38.

#paraexplorar Páginas 112 a 115

» Estratégias didáticas
� A reportagem “Inspirada na civilização maia, Cancún terá 1a cidade ecointeli-

gente do mundo” apresenta a proposta de construção de uma cidade utópica 
com base em um alto nível de planejamento urbano, que prioriza transportes, 
infraestrutura e energia avançados. Essa cidade será construída a 100 quilô-
metros de Cancún, no México.

� Ao abordar a proposta de pesquisa da atividade 5 desta seção (p. 115), é pos-
sível destacar aos estudantes que, na contemporaneidade, surgiram estéticas 
que remontam tanto a contextos do passado quanto a projeções do futuro 
das sociedades. Qualquer pesquisa de imagens a respeito de como os ante-
passados do século XIX e início do século XX viam o futuro pode acabar sendo 
associada ao que hoje é chamado de retrofuturismo, uma forma de abordar 
as antigas visões sobre o futuro. Há exemplos de imagens que podem ser com-
partilhadas com os estudantes, disponíveis em: https://designculture.com.br/
afinal-o-que-e-retrofuturismo (acesso em: 3 ago. 2020). Um exemplo 
das previsões sobre o futuro que se consolidaram é o da comunica-
ção remota em tempo real por meio de vídeo. Outras previsões, como a 
capacidade de transporte interplanetário imediato, não se confi rmaram. 
Nessas visões, de maneira geral, é possível notar duas tendências de pensar 
o futuro que se espalham pela cultura contemporânea: o steampunk (ou “tec-
novapor”, em tradução livre) e o cyberpunk (estética associada à cibercultura e 
à alta tecnologia cibernética). A primeira resulta da junção dos termos steam
(“vapor”, em inglês) e punk (“rebelde”, em tradução livre) e remete a uma forma 
de passado que mistura as máquinas a vapor da Era Vitoriana (período entre 
1837 e 1901, na Inglaterra) com o desenvolvimento científi co-tecnológico. O 
steampunk surgiu no fi nal do século XX como uma idealização da Revolução 
Industrial sob a ótica da literatura de fi cção científi ca de Júlio Verne (1828-1905) 
e de H. G. Wells (1866-1946). A segunda tendência representa uma sociedade 
futurista de altíssima tecnologia e baixíssima qualidade de vida, em que as 
redes informáticas tomam todo o planeta e megacorporações transnacionais 
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controlam tudo. O cyberpunk é mais associado a um futuro um tanto distópico 
em que as máquinas têm inteligência, como na literatura de fi cção científi ca de 
William Gibson (1948-), Philip K. Dick (1928-1982) e Isaac Asimov (1920-1992) 
e em fi lmes como Matrix (1999).

Pensar a língua Páginas 116 a 118

» Estratégias didáticas

� Solicitar aos estudantes que releiam a reportagem “Avenidas de 
Belo Horizonte escondem 25% dos córregos urbanos”, do jornal 
O Tempo, comparando as formas verbais destacadas no texto, 
usadas predominantemente no passado, com a forma verbal do 
título, que se encontra no presente. Essa é uma discussão relevante 
e, por isso, vale a pena ampliar a atividade 1 desta seção (p. 116) 
com uma refl exão dos estudantes a respeito do uso do tempo pre-
sente nos títulos de notícias e reportagens. Isso se dá pelo fato de 
que o título deve não apenas informar o leitor sobre a atualidade 
de um acontecimento, mas também chamar a atenção dele para 
a relevância do ocorrido. Apesar de não ser tão recente, o artigo 
“A arte de fazer títulos”, disponível em: www1.folha.uol.com.br/
fsp/ombudsma/om0602201101.htm (acesso em: 9 jul. 2020), 
discute os aspectos mais importantes que jornalistas devem con-
siderar ao compor títulos. Dentre eles, o título deve ser atraente, 
fornecer informação nova, usar frases com verbo no presente e 
abrir mão de pontuação e adjetivos.

� Propor aos estudantes uma leitura comparada de trechos selecionados 
da reportagem “Avenidas de Belo Horizonte escondem 25% dos córregos 
urbanos” e da notícia “Inspirada na civilização maia, Cancún terá 1a cidade 
ecointeligente do mundo”. Solicitar a eles que fi quem atentos aos tempos das 
formas verbais predominantes, como feito na atividade 1 (p. 116). 

� É possível que os estudantes questionem a predominância de formas verbais 
no futuro do presente na notícia “Inspirada na civilização maia, Cancún terá 
1a cidade ecointeligente do mundo”. Se isso ocorrer, retomar com eles o uso 
desse tempo verbal considerando que a notícia descreve como será e que 
características terá essa cidade do futuro. Assim, espera-se que eles percebam 
que, como a notícia trata de um projeto do futuro da cidade, os enuncia-
dos devem usar esse tempo verbal para marcar o tempo das ações em um 
momento posterior ao da enunciação. 

� Explicar aos estudantes que o tempo pretérito dos verbos pode representar 
diferentes situações. Exemplifi que os usos do pretérito perfeito e do preté-
rito imperfeito. Levantar com os estudantes hipóteses sobre as diferentes 
marcações temporais provocadas por esses usos. Sugere-se trabalhar com 
eles o esquema a seguir, explicando o papel central do verbo na oração – e 

Midiateca do estudante

� GIBSON, W. Neuromancer. 
Tradução de Fábio Fernandes. 
São Paulo: Aleph, 2016.

A obra retrata uma socie-
dade em que os indivíduos 
têm implantes que os permi-
tem conectar sua mente ao 
mundo virtual. Nesse mundo, 
o protagonista Case é um 
hacker que tentou enganar 
seus patrões e foi punido com 
o bloqueio de seu acesso ao 
ciberespaço. Muitos consi-
deram que esse romance de 
estética cyberpunk antecipou 
os modos contemporâneos 
de usar a internet.
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suas funções de designar tempo, modo, pessoa e acontecimento. Aproveitar 
a atividade 2 (p. 116) para abordar a diferença de sentidos promovida pelos 
tempos verbais do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito.

PRETÉRITO PERFEITO 
Indica uma ação iniciada  

e concluída pontualmente 
no passado.

PRETÉRITO 
MAIS-QUE-PERFEITO 

Expressa uma ação ocorrida 
antes de outra já concluída 

no passado.

PRETÉRITO IMPERFEITO 
Marca uma ação iniciada e não concluída no 

passado, uma ação repetitiva ou uma ação de 
duração indefinida (que pode ter se iniciado 
no passado e ainda não ter sido encerrada).

VERBOS

 � As atividades 3 e 4 (p. 116) retomam a produção de efeitos de sentido decor-
rentes dos usos de diferentes modos verbais. Indicar que a locução verbal iam 
canalizando (formada pelo verbo ir + forma verbal no gerúndio) expressa 
uma ideia de progressão indefinida. Indicar que a forma verbal ocorresse/
tivesse ocorrido (pretérito imperfeito do subjuntivo) não indica uma ação 
que realmente ocorreu, mas sim uma ação que poderia ou não ter ocorrido.

 � Na abordagem dos exemplos que contenham o pretérito mais-que-perfeito, 
explicar que o uso desse tempo vem sendo expresso em uma forma com-
posta, construída com uma locução verbal formada pelo verbo haver ou ter 
no pretérito perfeito seguido do particípio do verbo principal. Para isso, pedir 
aos estudantes que avaliem com quais formas verbais mais tiveram contato: 
afastara ou tinha afastado, canalizara ou tinha canalizado. O uso do pre-
térito mais-que-perfeito acaba sendo, desse modo, mais comum em textos 
do campo artístico-literário do que nas interações orais de outros campos 
de atuação.

 » Respostas e comentários

 1. Comentar com os estudantes que os fatos expressos nos primeiros parágrafos do texto –  
materializados nas formas verbais canalizava, passava e afastava – passaram por 
modificações, de modo que a forma verbal do pretérito usada no último parágrafo 
(reduziu) deve expressar essa mudança: de uma situação inconclusa para uma ação 
concluída. 

 3.  Explicar aos estudantes que as locuções verbais, especialmente com o gerúndio asso-
ciado ao passado, dão ideia de continuidade da ação verbal. Esse sentido expresso 
pelo uso da forma verbal composta iam construindo deve-se ao fato de que uma obra 
de grande magnitude, como as obras públicas de saneamento básico, pressupõe um 
longo tempo de execução.
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 4. a) Pode ser interessante retomar com os estudantes os sentidos do tempo futuro do 
subjuntivo, apresentando exemplos de seu uso na expressão de situações hipotéti-
cas. Nesse caso, explicitar aos estudantes a necessidade de correlacionar os tempos 
do futuro do subjuntivo e do futuro do pretérito do indicativo. O uso da conjunção 
se antes da forma verbal (como em “se ocorresse/se tivesse ocorrido”) indica uma 
hipótese para a ação expressa pelo verbo; por isso, a oração principal depende de 
uma forma verbal (“seria/teria sido”) que também indica um acontecimento possível, 
condicionado à ocorrência do fato expresso antes.

b) Essa atividade de reescrita possibilita tratar da concisão no texto dos estudantes. 
Recomenda-se explorar com eles as possibilidades de escrita da frase com diferen-
tes verbos nas formas simples e composta. Em seguida, esclarecer que o não uso da 
locução verbal pode tornar o texto mais objetivo, desde que não altere os efeitos de 
sentido pretendidos.

c) A atividade 4 b permite observar que a substituição do verbo não implica necessaria-
mente a alteração nos sentidos, mas uma possibilidade de adequação da linguagem a 
diferentes situações de enunciação. Se considerar relevante nesse momento, aprovei-
tar a oportunidade para tratar do fenômeno da variação linguística, mencionando aos 
estudantes que os textos que circulam no campo jornalístico-midiático geralmente 
adéquam sua linguagem a uma variante mais formal, apropriada a uma norma urbana 
de prestígio. Fenômenos como a concisão da linguagem – abordada na atividade 

4 a – e o cuidado em correlacionar os tempos verbais – trabalhado na 
atividade  4 b – contribuem com a adaptação do texto a uma variante 
mais formal. Em outras variantes, adequadas a outros contextos e a 
outras situações de enunciação, talvez esses fenômenos não fossem tão 
relevantes.

Atividades Páginas 119 a 121

» Estratégias didáticas
�Depois de promover a leitura do texto “Jovem engenheiro cria 

negócio para ajudar pessoas no Jardim Pantanal”, é produtivo 
encaminhar uma conversa com os estudantes baseada em 
um ponto de vista positivo, que valorize o negócio social 
e o empreendedorismo social voltados à melhoraria da 
qualidade de vida das pessoas de baixa renda. Se possível, 
disponibilizar o texto completo sobre a iniciativa Moradigna e 
seu fundador. Aprofundar a refl exão dos estudantes sobre essa 
temática à luz de um artigo do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), disponível em: https://
m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/artigosCoperacao/
o-que-sao-negocios-sociais,b01e7b008b103410VgnVCM1000
00b272010aRCRD (acesso em: 3 ago. 2020). Essa proposta será 
complementada na abordagem do boxe #saibamais (p. 121).

�  Esta subseção oferece oportunidade de trabalhar o discurso direto, 
outra marca característica do gênero reportagem. Ao longo da 
realização da atividade 4 (p. 121), ressaltar aos estudantes que o 

Para finalizar este tema da 
Sequência, é possível propor 
aos professores de Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias e 
de Geografi a a criação de pro-
postas para um ambiente mais 
sustentável na própria escola. 
Pode ser a quadra esportiva, 
uma sala de aula ou até o pátio. 
É possível propor ações diver-
sas para o ambiente escolhido 
relacionadas à sustentabilidade, 
da separação do lixo reciclável 
a rodas de conversas sobre o 
impacto da sustentabilidade no 
futuro. Para subsidiar essa pro-
posta de integração, é possível 
pensar, por exemplo, em como 
captar energias renováveis para 
uso na escola; como separar cor-
retamente os resíduos e apoiar 
cooperativas para que elas 
auxiliem a comunidade nessa 
atividade; como prospectar par-
ceiros, como empreendedores 
sociais, para compartilhar com 
a comunidade escolar experiên-
cias e conhecimentos a respeito 
da geração de negócios e 
de empregos.

Integração
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uso de depoimentos, escritos entre aspas, pode dar maior credibilidade ao 
texto pela representação sem ajustes das falas e opiniões de especialistas e 
testemunhas. 

� É possível também aprofundar o trabalho com os efeitos de sentido das formas 
verbais desse discurso direto solicitando aos estudantes que as reconheçam em 
outros trechos do texto com citação direta. Espera-se que eles observem a pre-
dominância dos usos do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. 

� Uma maneira de explorar o boxe #saibamais (p. 121) é propor aos estudantes 
que pesquisem casos de empreendedorismo social em seu município ou na 
região onde vivem. A pesquisa pode ser sobre áreas consideradas foco de 
atuação desse tipo de empreendedorismo. Uma fonte confi ável é o site do 
Sebrae, disponível em: https://blog.sebrae-sc.com.br/empreendedorismo-so-
cial/ (acesso em: 3 ago. 2020). Outra possibilidade de pesquisa é abranger os 
objetivos visados por um empreendedor social, como o propósito de gerar 
valor no negócio por meio do benefício à comunidade.

Os fatos eternizados 
pela luz da fotografia Página 122

� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo profes-
sor com formação disciplinar em Arte, pois há o enfoque no desenvolvimento 
de habilidades de Arte e no trabalho com a fotografi a. Há espaço para a 
realização de atividades paralelas de integração com outras áreas de conhe-
cimento, sugeridas ao longo da Sequência.

» Estratégias didáticas
� Para aproximar o gênero fotografi a do cotidiano dos estudantes, é possível 

traçar um comparativo tanto com os modos de produção de fotografi as na 
contemporaneidade, ampliados em razão do maior acesso a dispositivos 
móveis equipados com câmeras, quanto com as intenções dos 
autores dessas fotografi as, os quais têm na internet um espaço 
privilegiado de suporte para compartilhá-las e armazená-las.

Quando a foto vai 
além dos fatos Páginas 122 a 124

Sentir o mundo Página 122

» Estratégias didáticas
� Nesta Sequência, os estudantes terão a oportunidade de conhe-

cer mais sobre a fotografi a. No subtema Quando a foto vai além 
dos fatos (p. 122 a 124), orientar os estudantes a trabalhar em 
conjunto em uma proposta de percepção do outro de um ponto 

Midiateca do estudante

� SANTOS JUNIOR, A. dos. 
Empreendedorismo social: o 
que é, características e estudos 
de caso. FIA, 24 jun. 2020. 
Disponível em: https://fi a.com.
br/blog/empreendedorismo-
social/. Acesso em: 3 ago. 2020.

O artigo do site da Fundação 
Instituto de Administração (FIA) 
defi ne o conceito de empreen-
dedorismo social e analisa casos 
de modelos de negócio que 
tiveram resultados positivos em 
suas áreas de atuação.
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Midiateca do professor

� SONTAG, S. Sobre foto-
grafia. Tradução de Rubens 
Fi g u e i re d o.  S ã o  Pa u l o : 
Companhia das Letras, 2004.

Uma das principais teóri-
cas do assunto, Susan Sontag 
(1933-2004) trata a fotografia 
de um ponto de vista fi losófi co. 
Para ela, o registro fotográfi co é 
um rito social, materializado em 
práticas como as fotografi as de 
família, que fomenta a criação 
de um mundo-imagem em que 
a exposição repetida de muitas 
atrocidades desgasta o impacto 
e, assim, banaliza o sofrimento.

de vista da produção artística. O jogo com luz e sombra permite 
perceber as nuances das formas – caso a aula seja no período 
diurno e haja janelas na sala, por exemplo, recomenda-se 
que se abram as cortinas e se apague a luz elétrica para que 
a luz natural fi que evidente. É importante que os estudantes 
tenham algum tempo para realizar essa atividade. Ao fi nal, é 
possível retomar essa proposta e demarcar algumas diferenças 
de estilo e de composição dos retratos, o que permite assumir 
que cada um apresentará características únicas.

� Explicar aos estudantes que a fotografi a é fruto de uma mistura 
de luz e sombra projetadas em uma superfície. Ao longo da 
história, a prática de retratar, por meio de imagens, aspectos 
e momentos da vida cotidiana, dos sentimentos e da natureza 
acompanha as sociedades, desde as pinturas das cavernas até 
as fotografi as contemporâneas.

� Ao iniciar a leitura dessa imagem, explicar aos estudantes 
que há muitas situações em que as fotografi as são capazes 
de superar o relato escrito, visto que elas conseguem regis-
trar com precisão e sensibilidade cenários, expressões e 
reações. Relembrar os estudantes de uma das imagens mais 
impactantes registradas em 2017: a do menino sírio refugiado 
Alan Kurdi, de 3 anos, que morreu afogado durante a tenta-
tiva da família de fugir da violência da guerra civil na Síria. A 
história da situação familiar desse menino foi registrada na 
reportagem disponível em: www.bbc.com/portuguese/noti-
cias/2015/09/150903_aylan_historia_canada_fd (acesso em: 3 
ago. 2020).

� A indicação do boxe Midiateca do estudante desta página 
pode ser explorada com o professor de Língua Inglesa, a fi m de 
fomentar o uso das novas tecnologias pelos estudantes para 
interagir, pesquisar e posicionar-se diante do gênero fotografi a.

Midiateca do estudante

� THE BIG Picture. Boston 
Globe. 2020. Disponível em: 
www3.bostonglobe.com/news/
bigpicture. Acesso em: 3 ago. 
2020. Em inglês.

Esse blogue, produzido pela 
equipe de fotografia do jornal 
estadunidense The Boston 
Globe, produz galerias das 
fotografias mais relevantes e 
belas do noticiário internacional. 
Apesar de muitas notícias trata-
rem de problemas sociais, esse 
site oferece uma curadoria de 
imagens que narram histórias por 
si mesmas. O site está em inglês.

Pensar e compartilhar Páginas 124 e 125

» Estratégias didáticas
� Se considerar relevante, é possível solicitar aos estudantes que naveguem 

pelo site do fotógrafo Georges Mérillon, disponível em: www.georgesme-
rillon.com (acesso em: 3 ago. 2020), e observem outros retratos em contextos 
diversos, como competições esportivas internacionais, revoluções em países 
do Leste Europeu e a Guerra do Golfo (1990-1991).

� Levar os estudantes a refl etir sobre o fato de que o terror das guerras é em 
grande parte registrado pelas fotografi as. Nesse momento de exposição, 
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é importante apresentar aos estudantes fotos impressas ou 
projetá-las para destacar os aspectos referentes a luz, sombra 
e enquadramento.

� Se considerar relevante e coerente com o contexto da turma, 
pedir aos estudantes que tirem fotografi as com seus dispositi-
vos, sejam do cotidiano de sua casa, sejam de momentos entre 
amigos e familiares. Pedir que reproduzam nelas um ambiente 
natural e refl itam sobre como a luz interfere na interpretação 
dos fatos relatados.

� A abordagem do boxe #saibamais (p. 124) pode ser realizada 
de modo que fi quem claros os aspectos intertextuais entre a 
fotografi a de Georges Mérillon, que fi cou conhecida como Pietà
do Kosovo, e a obra a que essa denominação faz referência, a 
Pietà de Michelangelo, cuja imagem está disponível em: https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo%27s_Pieta_5450.jpg (acesso 
em: 3 ago. 2020). Essa escultura será retomada na seção #paraexplorar (p. 
130). A abordagem comparativa deve considerar os elementos estéticos que 
aproximam as duas imagens, como os corpos, as roupas, as expressões dessas 
fi guras humanas e a representação do sofrimento materno com a morte de 
um fi lho.

» Respostas e comentários

 1. Trata-se de uma foto colorida; vê-se 11 pessoas ajoelhadas em um canto de um quarto 
de paredes vazias, velando o corpo morto de um rapaz de barba e cabelos curtos, 
deitado com a cabeça em um travesseiro xadrez vermelho e branco. O corpo, coberto 
por um lençol branco, ocupa a parte de baixo da foto; já a área central é ocupada pelas 
pessoas e a parte de cima, pelas paredes. As pessoas estão todas em volta do corpo, 
umas ajoelhadas, outras sentadas no chão, algumas bastante comovidas, todas de 
lenço na cabeça – exceto a mais jovem, à extrema direita, que inclusive olha para a 
câmera – e várias com lenços nas mãos. 

 6. Há um primeiro triângulo na base da imagem, subindo paralelo ao travesseiro, em 
direção à cabeça de Ryvije, e depois descendo deste mesmo ponto em direção ao 
fi m do lençol que cobre Nasimi. Há também um segundo triângulo, que sai da lateral 
esquerda da imagem, no canto inferior, e liga os cotovelos das mulheres à esquerda até 
a mão de uma delas no ombro de Ryvije e voltando novamente para o canto à esquerda 
da imagem, agora superior, passando pelo centro do rosto – marcado pela luz – da 
mulher à esquerda. É possível perceber um terceiro triângulo cuja base coincide com 
a base da imagem, mas a ponta está na cabeça da mãe, sua lateral esquerda segue em 
direção ao fi m do lençol de Nasimi e a direita acompanha o braço direito da mãe em 
direção à borda direita da imagem, sendo cortado como um trapézio nas bordas da 
imagem. Caso os estudantes percebam outras formas geométricas na fi gura, pedir que 
expliquem à turma para que todos possam analisar essas novas perspectivas.

Midiateca do professor

� O SAL da Terra. Direção: Wim 
Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. 
França, Brasil, Itália: Imovision, 
2014. 1 DVD (110 min).

O documentário conta a his-
tória do brasileiro Sebastião 
Salgado, um dos mais reconhe-
cidos fotógrafos do mundo, e foi 
codirigido por seu filho e pelo 
renomado cineasta alemão Wim 
Wenders. O fi lme aborda a vida 
e a produção de Salgado até a 
publicação da obra Gênesis, mes-
clando depoimentos e momentos 
de trabalho do fotógrafo.
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 7. a) Espera-se que os estudantes respondam que a fotografi a informa sobre a maneira 
como esses confl itos impactam individual e emocionalmente a vida das pessoas 
afetadas. Se, por um lado, o texto jornalístico, em geral, utiliza uma linguagem 
pragmática e objetiva ao relatar confl itos violentos, a fotografi a dá “cara” às vítimas, 
humanizando-as e mostrando seus sofrimentos. 

b) Sugestão de resposta: Uma fotografi a como essa pode ser importante universalmente 
por registrar os efeitos de um confl ito que marcou o Leste Europeu no século XX, 
tornando-se um símbolo do que eles representam. A subjetividade das emoções cap-
turadas funciona, portanto, como um registro histórico.

Fatos em tinta, luz e sombra Página 126

» Estratégias didáticas 
�Com base na leitura da pintura A lição de anatomia do dr. Nicolaes 

Tulp, de Rembrandt, propor aos estudantes que refl itam sobre o 
fato de que nem sempre a humanidade pôde dispor de dispositivos 
eletrônicos de registro de imagem ou de vídeo, como na atualidade.

�Explicar aos estudantes que a câmara escura, maquinário que anteci-
pou o princípio das máquinas fotográfi cas, foi inventada no século XVI, 
em um processo coletivo e demorado. Assim como outros pintores 
do século XVI, o polímata Leonardo da Vinci (1452-1519) usou esse 
equipamento para elaborar seus esboços. É possível reproduzir esse 
experimento, conforme mostra o vídeo do canal Manual do Mundo, 
disponível em: https://youtu.be/9JBs4T-sd6E (acesso em: 3 ago. 2020).

�Comentar com os estudantes que, no contexto do período em que 
a obra foi produzida, as guildas eram associações de pessoas com 

Midiateca do estudante

� MUSEUM HET REMBRANDTHUIS. 
D i s p o n í v e l  e m :  w w w.
r e m b r a n d t h u i s . n l / m e e t -
rembrandt/?lang=en. Acesso 
em: 4 ago. 2020. Em inglês.

Para explorar o boxe #sobre
(p. 126), é recomendável apre-
sentar Rembrandt por meio 
das obras que ele produziu. Em 
Amsterdã, o Museu Casa de 
Rembrandt tem um acervo não 
apenas de pinturas e esboços, 
mas também de suas ferramen-
tas e de seus espaços de trabalho. 
Nesse link, é possível navegar 
por textos que explicam mais 
sobre a casa em que ele viveu, a 
coleção do museu e outras infor-
mações sobre as facetas da vida 
do artista. Site em inglês.
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interesses ou profi ssões em comum, como artesãos, comerciantes etc. Os membros 
de uma guilda se apoiavam e se ajudavam mutuamente, como no caso da guilda 
de cirurgiões representada na pintura de Rembrandt.

� Nos exercícios da subseção Pensar e compartilhar (p. 127), abordar com os 
estudantes a importância das proporções, da luz e da sombra em pinturas 
sobre telas e fotografi as. A consciência desses aspectos técnicos vai ajudá-los 
nas atividades de produção.

Pensar e compartilhar Página 127

» Respostas e comentários

 1. Pedir aos estudantes que observem que as fi guras se constituem de proporções e pro-
fundidade, garantidas pela incidência da luz. Desse modo, o corpo humano desenhado 
ganha realismo e se torna reconhecível. 

 3. As cabeças dos médicos da guilda de cirurgiões formam uma 
seta em direção à mão do dr. Tulp, como se o vértice de um triân-
gulo estivesse no punho do dr. Tulp e a base coincidisse com a 
margem esquerda da tela.

 4. As cabeças dos cirurgiões estão voltadas cada uma para um 
lado, o que poderia revelar distração, mas, na verdade, conferem 
grande dinamismo à cena. Há três que parecem bem atentos e 
interessados pela aula de anatomia: seus corpos estão inclusive 
voltados ou para o cadáver sendo dissecado ou (ao fundo) para 
o pintor; mais à esquerda, um homem mais ao fundo olha para 
dr. Tulp e o outro, mais disperso, olha para outro lugar.

 5. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes comentem que Mérillon e Rembrandt 
exploram a luz para obter o efeito dramático na cena. Além disso, as duas obras represen-
tam um grupo de pessoas sobre um corpo sem vida, ainda que com o contraste entre a 
representação dos sentimentos dos familiares e o olhar técnico e científi co dos médicos.

Esculpindo com a luz Página 128

» Estratégias didáticas
� Uma maneira de explorar a produção de fotografi as é mostrar aos estudan-

tes que os diferentes usos da luz são capazes de produzir resultados com 
diversos efeitos de sentido. Para isso, pode-se solicitar aos estudantes que 
tiverem celulares que acionem suas lanternas para iluminar uma cena com 
vários focos de luz para que um deles fotografe – caso não tenham acesso 
a esse recurso, utilizar luminárias ou velas para produzir diversos pontos de 
iluminação. A mesma cena pode ser registrada com mais ou menos fontes 
de luz ou com modifi cações na posição espacial dessas fontes, de modo que 
o mesmo fotógrafo possa captar as diferenças na fotografi a decorrentes da 
sutileza na mudança da iluminação. Ao fi nal, é possível fotografar essa cena 
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com luz natural, a fi m de compará-la com as demais. Os resultados dessa produção são 
mais notáveis no caso de espaços parcialmente iluminados por luz natural, como uma 
sala que tenha uma porta ou janelas parcialmente abertas em dias claros, nos quais seja 
possível apagar as luzes artifi ciais internas e deixar apenas os fachos de iluminação.

Pensar e compartilhar Página 129

» Estratégias didáticas
� Explicar aos estudantes que o processo de produção artística tem muitas etapas relacio-

nadas a técnica e ferramentas, procedimentos e estilos e estética próprios. Explicitar que 
o resultado da produção artística também depende de um planejamento minucioso do 
artista, englobando desde a seleção de fi gurinos até a organização de cenários, passando 
pela escolha dos dispositivos técnicos que serão usados.

#paraexplorar Páginas 130 e 131

» Estratégias didáticas
� Listar com os estudantes os materiais de produção, os suportes e os elementos compo-

sicionais das pinturas, das fotografi as e da escultura trabalhadas nos temas. Para tanto, 
pode-se compor um mapa mental ou um quadro comparativo (indicado a seguir como 
exemplo do modo de sistematizar essa comparação) que lhes permita notar essas dife-
renças. Caso alguns desses aspectos não estejam explícitos no Livro do Estudante, é 
possível orientar uma pesquisa. Explicar que alguns materiais e algumas técnicas podem 
ser associados ao tempo em que as pinturas, fotografi as e esculturas foram produzidas.

Artista Gênero Suporte Ferramentas 
e materiais usados Elementos composicionais

Georges 
Mérillon Fotografi a Papel

Câmera fotográfi ca, fi lme 
fotográfi co, papel de 
impressão

Corpo de Nasimi Elshani estendido 
no chão, com travesseiro; 
familiares com roupas típicas 
ao redor

Rembrandt 
van Rijn Pintura Tela Tela, tinta a óleo, pincéis

Corpo dissecado, médico Nicolaes 
Tulp, de chapéu; estudantes com 
roupas típicas à esquerda

Nadar Fotografi a Papel
Câmera fotográfi ca, 
placa fotográfi ca, papel 
fotográfi co

Atriz Sarah Bernhardt ao centro, 
com roupa e apoio cenográfi co 
de coluna cilíndrica

Michelangelo 
Buonarroti Escultura Mármore

Mármore, ferramentas 
de esculpir e modelar 
rocha (as respostas 
podem variar)

Mulher vestida sentada e corpo 
de homem sobre o colo

� Os sentimentos são destacados não só nas expressões, mas também depreendidos pela 
proporção das personagens das obras, que lhes dá superioridade ou inferioridade, reve-
lando força, fraqueza, poder, grandeza. Vale a pena explorar comparativamente essas 
expressões, para que os estudantes consigam captar os efeitos de sentido produzidos 
pelos elementos composicionais das imagens estudadas.

D2-LING-EM-3087-V1-S3-260-284-MP-G21.indd   276D2-LING-EM-3087-V1-S3-260-284-MP-G21.indd   276 16/09/20   13:5616/09/20   13:56



277

� Explicar também que as esculturas revelam momentos pre-
cisos. Por serem tridimensionais, apreciáveis em 360°, são 
registros mais concretos. Apesar disso, muitos dos aspectos 
tratados em tinta sobre tela e fotografi as estão presentes 
também nesse registro. Entre eles, destacamos as formas geo-
métricas, as representações históricas e o jogo de luz e sombra 
considerando também o lugar de exposição da escultura.

� Ao enfocar o boxe #sobre (p. 131), é possível organizar 
com os estudantes a pesquisa de outras obras conhecidas 
e relevantes de Michelangelo. Sugerir como fonte tanto 
livros de arte impressos quanto sites de museus e o Google 
Arts & Culture, disponível em: https://artsandculture.
google.com (acesso em: 4 ago. 2020). Outras obras que 
merecem ser pesquisadas pelos estudantes são os afres-
cos da Capela Sistina, no Vaticano, de temática religiosa; as 
esculturas de Davi e Moisés, personagens bíblicos; e o autor-
retrato do artista, já idoso e com expressão melancólica.

» Respostas e comentários

 1. Vários artistas renascentistas representaram a virgem com o Cristo morto. Botticelli 
pintou Lamentação sobre o Cristo Morto (c. 1490-1492) e Lamentação sobre o 
Cristo morto com Santos (1490); Jacopo Tintoretto pintou Lamentação sobre o 
Cristo morto (ou Pietá) (1560-1565).

 2. É possível que os estudantes comentem que os panos que cobrem o corpo de Maria, 
esculpidos no mármore, transmitem a ideia de leveza e suavidade. As dobras que 
imitam o caimento do tecido e se adaptam ao corpo apresentam um efeito entendido 
por algumas pessoas como impressionante, considerando a dureza do mármore, mate-
rial utilizado na feição da escultura.

 3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes comentem que sua expressão é de 
tristeza e cuidado com o fi lho morto que repousa em seus braços, mas também de 
resignação, já que, segundo as crenças da religião católica, Jesus teria vindo cumprir 
um destino maior. 

 4. O corpo do Cristo, um homem de 33 anos, parece menor que o 
da mãe. Isso sugere a grandeza de sentimentos vivenciados por 
Maria. Entretanto, o panejamento volumoso parece transbordar a 
dor não expressa em seu rosto, dando vazão aos sentimentos que 
brotam daquela situação – o momento desolador da deposição 
de seu fi lho da cruz.

 5. a) A fi gura geométrica que orientou a construção da escultura foi 
o triângulo. Ele orienta a distribuição dos volumes dos corpos, 
seguindo a base da escultura até a cabeça de Maria, que repre-
senta o vértice superior. 

b) A escolha dessa forma geométrica possui também um signi-
fi cado especial para a iconografi a cristã: o triângulo remete à 
Santíssima Trindade (Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo), o que 

Midiateca do professor

� TALES by light. Direção: 
Abraham Joffe ACS. Austrália: 
Canon Australia; Untitled Film 
Works, 2015. 12 vídeos (540 min). 
Disponível em: www.netfl ix.com.
br. Acesso em: 4 ago. 2020.

A série documental, com-
posta de três temporadas 
produzidas de 2015 a 2018, 
acompanha a vida de fotógrafos 
que trabalham em vários países 
do mundo. Está disponível com 
legendas em português.

Pode-se elaborar aulas em 
conjunto com o professor de 
História para orientar a ati-
vidade suscitada pelo boxe
#sobre (p. 131). Sugere-se esti-
mular os estudantes a fazer um 
estudo comparativo de como 
a produção artística, em dife-
rentes períodos da história, foi 
infl uenciada pela fé e pela reli-
gião – a Pietà de Michelangelo 
é um expoente – ou pela razão 
e pela ciência – a obra de 
Rembrandt se destaca nesse 
aspecto.

Integração
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reforça o destino espiritual do corpo do Cristo, aqui desfalecido nos braços de sua mãe. 
Caso os estudantes não tenham o repertório para construir essa resposta, proponha 
uma breve pesquisa sobre o assunto na internet ou na biblioteca da escola.

 6. A atividade de comparação entre a Pietà de Michelangelo e a Pietà do Kosovo pode ser 
desenvolvida à luz do mapa mental ou do quadro comparativo indicado anteriormente
nas estratégias didáticas. Contudo, é interessante reforçar que os estudantes poderão 
recorrer a outras comparações, sobretudo a que envolve os elementos composicionais 
da estética das duas obras. 

#nósnaprática Páginas 132 e 133

» Estratégias didáticas
� A atividade de produção de retratos fotográfi cos deve demandar de duas a três 

aulas. Pedir aos estudantes que evitem produzir releituras das obras estudadas 
e criem uma cena com base no próprio cotidiano. Antes de iniciar a produção, 
é importante considerar que os retratos deverão ser compartilhados em um 
blogue ou outro serviço de armazenamento de imagens. Por isso, é adequado 
solicitar autorização dos pais para que os estudantes possam divulgar suas 
imagens.

� Os guias de pré-produção servem para organizar o trabalho, mas não devem 
ser considerados um documento defi nitivo nem motivo de avaliação: espera-se 
que surjam novas ideias no momento de tirar as fotografi as e que os guias sejam 
apenas o ponto de partida para o desenvolvimento da produção fotográfi ca.

� É importante verifi car se os materiais necessários para a realização dessa produ-
ção, conforme indicado na etapa O que você vai fazer (p. 132), estão disponíveis 
na escola. Em caso contrário, pedir aos estudantes com antecedência que pro-
videnciem lençóis ou outros tecidos limpos para realizar a atividade. Organizar 
detalhes da cena, objetos, caimento das roupas e movimento dos modelos.

� Na etapa Planejar e criar (p. 133), orientar os estudantes a variar as funções dos 
elementos do grupo e o posicionamento da câmera, dos objetos da composi-
ção e, principalmente, dos modos de incidência da luz na cena a ser registrada. 
Lembrá-los de que é nesse jogo de luz e sombra que toda fotografi a é produ-
zida. Ao fi nal, discutir com eles sobre as melhores fotografi as de cada grupo 
para compor uma exposição da turma.

� Na etapa Compartilhar (p. 134), é importante notar que, caso não seja possível 
criar e publicar as imagens em um blogue, os estudantes poderão imprimir 
as fotografi as e expô-las em um local de grande circulação de pessoas da 
comunidade escolar. É uma boa prática decidir com eles quais são os melho-
res métodos de divulgação das fotografi as. Reforçar que todos devem ter 
muito cuidado com a produção fotográfi ca em que outros colegas posam de 
modelo, conscientizando-os a respeito de questões éticas, como a preservação 
da privacidade.

� Se considerar adequado, comentar com eles também que a fotografi a está cada 
vez mais presente no ambiente virtual. Por isso, uma revista eletrônica pode ser 
um caminho para divulgar o trabalho.
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� Para a etapa Avaliar (p. 133), sugere-se considerar a fl uência do trabalho em grupo, 
a rotatividade das funções na equipe, o trabalho coletivo, a experimentação dos 
conceitos apresentados (luz lateral e panejamento). Esse processo deve ser colabo-
rativo e promover uma refl exão sobre todas as etapas do trabalho – planejamento e 
roteiro de produção, apresentação do produto fi nal e meios de compartilhamento 
que contemplem uma boa resolução das imagens.

Corpo sustentável na cidade Página 134

� Sugere-se que este tema seja desenvolvido, de forma prioritária, pelo professor 
com formação disciplinar em Educação Física, pois há o enfoque no desenvol-
vimento de habilidades de Educação Física e no trabalho com a ocupação dos 
corpos nos espaços públicos. Há espaço para a realização de atividades para-
lelas de integração com outras áreas de conhecimento, sugeridas ao longo da 
Sequência.

» Estratégias didáticas
� Este tema pode ser desenvolvido em parceria com os professores de Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.
� O tema permite refl etir também a respeito do cuidado dos projetos de cidades 

sustentáveis, já abordado nesta Sequência, no planejamento do bem-estar dos 
cidadãos, contando, por exemplo, com mais espaço para as pessoas do que para 
os automóveis. Isso pressupõe meios de transporte coletivos mais efi cientes, a 
produção de energia limpa e renovável e a redução da distância entre as moradias 
e o trabalho. É importante que os estudantes percebam que as cidades inteligen-
tes se apoiam em soluções urbanas que privilegiam a saúde dos indivíduos.

� Esses aspectos podem ser abordados no momento da leitura do boxe conceito
sobre planejamento urbano (p. 134). 

� Este tema também permite conversar com os estudantes sobre a contribuição 
dos esportes para a criação de amizades e para o fortalecimento de parcerias. 
Deve-se reforçar nessa abordagem que o esporte, além de constituir uma fonte de 
interação, é linguagem que se manifesta pelo corpo e pela palavra. Desse modo, 
gera não só bem-estar físico como também bem-estar social, pois une pessoas 
de diferentes lugares e interesses e as faz compartilhar momentos da vida. Se 
considerar pertinente, explicitar que as práticas esportivas podem proporcionar 
excelente aprendizado no desenvolvimento de competências socioemocionais, 
como a empatia. 

Ler o mundo Página 134

» Respostas e comentários

 1. Conversar com os estudantes sobre os locais disponíveis na cidade para a prática de ativi-
dades físicas e pedir que os fotografem. É possível complementar a atividade pedindo aos 
estudantes que relacionem quais instalações públicas oferecem quadras, piscinas e outros 
espaços para a prática de esportes coletivos.

 2. Durante a pesquisa, pedir aos estudantes que registrem os obstáculos encontrados ao longo 
do caminho. Explicar que a coleta e a apresentação de depoimentos na pesquisa podem 
ser um diferencial para dar mais credibilidade e força aos argumentos elaborados por eles.
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Leitura 1  Página 135

» Estratégias didáticas
� As fotografi as mostram um espaço ideal, com pistas de corrida e caminhada e 

ciclovias, além de uma área verde e um grande lago. Levantar hipóteses com 
os estudantes sobre quais são os obstáculos para que programas de promoção 
da saúde e de incentivo ao esporte se tornem prioridades em certos espaços 
públicos e sobre as mudanças necessárias para transformar essa realidade.

� Relembrar os estudantes do desenvolvimento desordenado de muitas cidades, 
marcado pela falta de planejamento e pela baixa oferta de espaços de lazer, 
entretenimento e saúde, como parques públicos e praças. 

� Aproveitar o momento para incentivar a visita deles a espaços urbanos desco-
nhecidos (desde que sabidamente seguros) que fomentem práticas esportivas.

Leitura 2 Páginas 136 e 137

» Estratégias didáticas
� A partir da leitura da reportagem, comentar com os estudantes sobre a impor-

tância de praticar modalidades de exercícios que possam ser inseridos na 
rotina com maior facilidade, de preferência em ambientes seguros e com ar 
puro. Perguntar a eles se acreditam que, no caso de haver na cidade cada vez 
mais pessoas praticando esportes em lugares públicos, as autoridades munici-
pais deveriam dar mais atenção a eles e, assim, melhorar sua infraestrutura e 
segurança.

Pensar e compartilhar  Páginas 138 e 139

» Estratégias didáticas
� Levantar também com os estudantes quais são os aspectos mais relevantes para 

realizar a manutenção correta de locais destinados à prática esportiva para que 
possam ser frequentados, sobretudo no que diz respeito a esportes coletivos, 
como vôlei, basquete e futebol. Os estudantes podem citar exemplos do coti-
diano da cidade em que vivem.

» Respostas e comentários 

 1. b) Porque estão limpos e bem cuidados. Na imagem 1, os aparelhos e os postes de ilumi-
nação não estão quebrados, a sinalização da pista é clara e está bem visível, a grama 
está aparada, as árvores estão podadas; o mesmo ocorre na imagem 2.

c) Trata-se de espaços de lazer, socialização e prática esportiva. Possibilitam o acesso gra-
tuito às pessoas da comunidade ao redor, atendendo, entre outros, a pessoas que não 
têm disponibilidade para percorrer grandes distâncias para ir à academia ou que não têm 
condições fi nanceiras de custear esse tipo de serviço.

 2. Resposta pessoal. Direcionar os estudantes a observar se os espaços encontrados em suas 
pesquisas estão bem cuidados e estruturados como os vistos na Leitura 1.

 3. b) Resposta pessoal. Os estudantes devem dizer, com suas palavras, que, segundo o espe-
cialista, essa ocupação é positiva porque promove um intercâmbio cultural e social 
entre os participantes, aspecto fundamental da essência das cidades, além de contribuir 
para a diminuição da violência.
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 4. Abordar o fato de que algumas cidades brasileiras não são planas, sobretudo metrópoles 
como São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), inviabilizando o uso da bicicleta em alguns 
trajetos – o que reforça o ponto de vista do entrevistado a respeito da falta de integração 
entre modos de transportes. Refl etir com os estudantes sobre a importância da oferta de 
formas de integração da bicicleta com metrô e ônibus para tornar a cidade mais sustentável. 
Espera-se que os estudantes possam embasar seus argumentos com exemplos, dados e fatos. 
Recomenda-se auxiliar a turma a organizar os argumentos que surgirem durante a conversa.

 5. b) Os estudantes devem responder que, para fazer uso seguro da bicicleta, é necessá-
rio haver ciclofaixas, destinadas aos ciclistas nas vias ou calçadas; ou ciclovias, que 
são pistas de uso exclusivo dos ciclistas. Essas vias devem estar bem sinalizadas, com 
pintura aparente e bem conservadas. No Brasil, ciclofaixas são comumente sinalizadas 
com pinturas vermelhas. Além disso, os ciclistas também devem observar a sinaliza-
ção destinada à travessia de pedestres em ciclovias. Se julgar conveniente, pedir aos 
estudantes que realizem pesquisar sobre ciclovias ou ciclofaixas na internet. É impres-
cindível também que os ciclistas usem equipamentos de segurança, como capacete e 
joelheira. Espera-se que os estudantes respondam que ciclistas inexperientes devem 
preferir andar em parques, praças ou em ciclovias destinadas apenas ao uso da bicicleta.

 7. Além de ações do poder público, é possível que os estudantes pesquisem sobre iniciativas 
de grupos organizados para o fomento da prática de atividade física ao ar livre. Com essa 
intenção, vale a pena propor a formação de grupos que pratiquem esportes coletivamente. 
Essa atividade pode ser divulgada por diferentes meios, a fi m de atrair o interesse de outras 
turmas e outras pessoas da comunidade escolar. Além da divulgação de práticas desse tipo, é 
importante que eles sempre realizem atividades com a supervisão de um especialista, como 
um educador físico, a fi m de que a prática seja feita com segurança e evitando lesões.

#paraexplorar  Páginas 140 e 141

» Estratégias didáticas
� A prática regular de esportes traz benefícios para a saúde física 

e mental: acelera o metabolismo, ajuda a queimar calorias, forta-
lece os músculos e pode combater transtornos como ansiedade e 
depressão. O esporte fomenta a produção de endorfi na no corpo, o 
que contribui para a melhora do humor e da disposição. Apesar do 
cansaço, é comum a sensação de bem-estar gerada após a atividade.

� Reforçar com os estudantes que o estado de letargia do corpo 
pode impedi-los de iniciar a atividade, mas a persistência nos 
treinos trará benefícios duradouros. Ressaltar que é recomendável 
fazer exames preventivos antes de adotar uma rotina de ativida-
des físicas, especialmente no caso de pessoas sedentárias, que 
não devem iniciar atividades que impliquem períodos longos de 
corrida ou exercícios de grande intensidade.

» Respostas e comentários

 1. As respostas para os itens desta atividade podem variar de acordo com as 
pesquisas realizadas pelos estudantes. No entanto, as sugestões propos-
tas nestas Orientações apresentam as informações gerais que devem ser 
compreendidas pelos estudantes a respeito de cada tópico.

Midiateca do estudante

� PALADINI, D.; AMARO, D. (São 
Paulo). 2020. YouTube: Saúde 
na rotina com Diego e Dafne. 
Disponível em: www.youtube.
com/channel/UC9e9YKIrMu_
WsEdjV2Z8Nlg. Acesso em: 15 
jul. 2020.

Nesse canal do YouTube, o 
educador físico Diego Paladini 
e a instrutora de ioga Dafne 
Amaro dão dicas para ativi-
dades físicas em casa e ao ar 
livre, com responsabilidade e 
sem gastos extras com acade-
mia ou acessórios. Além disso, 
mostram um pouco da rotina 
de astros do cinema, sobretudo 
a dos intérpretes de super-he-
róis, que conseguiram mudar 
seu corpo com atividade física 
e reeducação alimentar.
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a) A corrida é uma atividade de moderada/alta intensidade que, se realizada sem uma preparação 
prévia, pode ocasionar lesões, além de outros problemas relacionados à saúde. É desejável que os 
estudantes percebam que precisam procurar ajuda pro� ssional caso queiram começar a correr, e 
esse pro� ssional pode ser o próprio professor de Educação Física. Por isso, é necessário estar atento 
ao histórico de problemas do sistema musculoesquelético ou cardiovascular que possam apresentar 
antes de iniciar rotinas de treinos. Além disso, é recomendado consultar um médico para que ele 
possa fazer uma avaliação física completa.

c) A prática respiratória que os corredores devem adotar é a respiração diafragmática, ou seja, aquela 
que ocorre pela contração do abdome.

d) Os espaços devem oferecer segurança e bem-estar para seus corredores, o que envolve 
pavimentos sem muitos desníveis e obstáculos, iluminação adequada, baixa poluição, pouca inter-
ferência de carros, motos e caminhões e, se possível, uma bela paisagem.

 2. a) Os estudantes podem responder que as duas imagens retratam eventos esportivos relacionados à 
corrida, e ambos são realizados nas ruas de cidades brasileiras equipadas com sinalizações, como 
cones e cavaletes. Como diferenças, podem apontar que, na Imagem 1, poucas corredoras podem 
ser vistas, e todas elas têm corpo atlético e parecem correr com uma postura mais pro� ssional, o 
que é corroborado pelo fato de ser uma foto de uma prova que ocorreu nas Olimpíadas de 2016, 
evento exclusivo para atletas de alto nível. Já na Imagem 2, é possível ver milhares de pessoas e 
nem todas parecem correr com postura pro� ssional – ou seja, se trata de uma maratona de rua 
aberta à participação do público em geral.

#nósnaprática Páginas 142 e 143

» Estratégias didáticas
 Na etapa O que você vai fazer (p. 142), solicitar previamente aos estudantes que, em 

um dia combinado, compareçam à aula com roupas e calçados adequados para uma 
caminhada pelo entorno da escola.

 Na etapa Planejar (p. 142), organizar os estudantes em grupos que possam ser de� nidos 
com base nos critérios que a turma considerar mais convenientes. Esses grupos serão 
importantes para abranger pontos de vista plurais a respeito de deslocamentos.

 Durante a etapa Praticar (p. 143), o importante é que as práticas esportivas sejam acom-
panhadas, a � m de garantir a segurança de todos e a correta realização dos movimentos 
corporais exigidos pelas atividades. Caso seja necessário separar materiais para essas 
práticas, como bolas ou colchonetes, veri� que previamente sua disponibilidade e a pos-
sibilidade de retirá-los da escola. 

 A etapa Compartilhar (p. 143) pode contar com o uso de aplicativos e programas de 
edição de vídeo gratuitos, disponíveis para celular e para computador. Com o vídeo 
pronto, basta carregar o arquivo em algum serviço de compartilhamento e disponibili-
zar o link para os colegas.

 A etapa Avaliar (p. 143) deve ser realizada de modo contínuo, desde o planejamento, e 
deve considerar a participação dos estudantes. É importante avaliar não só a qualidade 
das propostas, mas também o envolvimento deles nessa produção. 

O futuro e as cidades sustentáveis Página 144

 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 e no trabalho com o gênero artigo cientí� co. Há espaço 
para a realização de atividades paralelas de integração com outras áreas de conheci-
mento, sugeridas ao longo da Sequência.
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» Estratégias didáticas
� Neste tema da Sequência, retomar a relação entre sustentabilidade e as cidades, 

aproximando os estudantes de outros textos de gêneros da esfera científi ca, que 
têm uma linguagem mais formal. Explicar o papel e a função da pesquisa cientí-
fi ca na produção de conhecimentos para toda a sociedade. Se necessário, contar 
com a colaboração do professor de Geografi a para o trabalho com este tema.

Ler o mundo Página 144

» Respostas e comentários 

 2. Retomar com os estudantes alguns dos aspectos das cidades sustentáveis, relacionando-os 
à promoção de hábitos de vida sustentáveis entre os cidadãos, como os que se referem à
alimentação, à produção de lixo, à geração e ao consumo de energia, ao uso dos meios de 
transporte e à prática de atividades físicas.

Leitura Páginas 145 e 146

» Estratégias didáticas

� Antes de iniciar a leitura do artigo científi co “A transformação urbana rumo 
à sustentabilidade”, perguntar aos estudantes quais características da cidade 
em que vivem precisam ser transformadas para que a vida nela seja mais sus-
tentável. Pode-se anotar as principais respostas no quadro para, em seguida, 
compará-las com as propostas apresentadas no texto. 

Pensar e compartilhar Páginas 147 a 149

» Estratégias didáticas
� Para realizar a atividade 1 (p. 147), solicitar aos estudantes que formem grupos 

reduzidos, de quatro ou cinco pessoas, para explicar dois ou três dos 17 objetivos 
da Agenda 2030. É possível que cada grupo apresente brevemente a meta, as ações 
necessárias para atingi-la, os agentes sociais envolvidos e o propósito dessa ação. 
Sugere-se a realização de seminários curtos, que implicam comunicações individuais 
ou coletivas e a produção de cartazes.

» Respostas e comentários 

 1. a) A Contribuição Nacionalmente Determinada (iNDC) pode ser acessada no site do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), disponível em: www.mma.gov.br/images/
arquivo/80108/BRASIL%20iNDC%20portugues%20FINAL.pdf (acesso em: 2 set. 2020). 
A implementação dessas medidas garante um compromisso social para a melhoria da 
saúde ambiental mundial.

b) Os 17 objetivos principais da Agenda 2030 podem ser encontrados no site da Organização 
das Nações Unidas (ONU), disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/
agenda2030/ (acesso em: 2 set. 2020). A participação de centenas de países torna a 
cobrança por resultados ainda maior, garantindo que ações serão de fato realizadas por 
aqueles que se comprometeram com o Acordo.
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 #nósnaprática Páginas 150 a 152

» Estratégias didáticas

� A etapa Planejar (p. 151) é uma das mais importantes. É necessário orientar os 
estudantes para a coleta de dados e oferecer outras fontes de pesquisa, além 
do texto indicado no Livro do Estudante. 

� A etapa Produzir (p. 152) tem duas possibilidades de encaminhamento: na pri-
meira, os estudantes podem selecionar imagens no computador e diagramar 
sua pesquisa usando softwares ou sites de edição de imagem disponíveis na 
escola ou gratuitamente na internet; na segunda, podem usar materiais diferen-
tes (de suporte e de escrita) para criar texturas e organizar os dados coletados 
em uma folha de papel A3 ou A4.

� No momento de Avaliar (p. 152), estimular a troca de experiências entre os 
grupos. 

� Na etapa Compartilhar (p. 152), combinar com a turma se todos os infográfi cos 
serão divulgados ou se apenas alguns selecionados coletivamente pela turma.

Para fazer junto – Mapa interativo – 
Etapa final Páginas 153 e 154

» Estratégias didáticas

� É possível elaborar aulas com o professor com formação em Geografi a para 
orientar os detalhes da produção do mapa.

� Ao tratar da etapa Para produzir (p. 153), retomar com os estudantes o levan-
tamento feito nos arredores da escola e os principais problemas dos locais de 
prática esportiva no bairro ou na cidade onde vivem. Essa retomada permite 
que eles identifi quem os pontos que demandam mudanças mais signifi cativas 
e aqueles que mais impactam positivamente a vida dos cidadãos. Sugere-se 
incentivá-los a considerar também propostas e ações que envolvam o sonho de 
uma vida melhor – como eles viram no caso das cidades do futuro.

� É importante propor, na etapa Avaliar (p. 154), uma conversa coletiva e amigável 
em que todos possam contribuir com opiniões e impressões sobre a atividade. 
Caso algum estudante tenha difi culdade para se envolver em trabalhos em grupo, 
recomenda-se auxiliá-lo com sugestões e propor aos grupos uma maneira de 
esquematizar o trabalho para que todos participem, discutam e ajudem uns aos 
outros. No mundo do trabalho, as parcerias e as atividades em equipe são essenciais. 
Se preferir, pode-se realizar essa refl exão por meio de um relatório coletivo 
de cada grupo, em que os estudantes relatem a experiência da produção fi nal 
e possam fazer uma retomada panorâmica de tudo o que realizaram nesta 
Sequência. O texto coletivo deve conter comentários a respeito das decisões 
tomadas pelo grupo, de modo que fi quem claras as suas intenções em relação 
à produção dos mapas.
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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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