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Estimado Professor

Ler, escrever e calcular são operações de raciocínio
muito importantes para todos nós. Elas permitem que
a aventura humana e as incertezas que a envolvem
sejam compreendidas em sua complexidade, preparandonos, quando praticadas conscientemente, para enfrentar
problemas e buscar alternativas para superá-los.
As Orientações Pedagógicas sugeridas neste Caderno
foram elaboradas para favorecer a inteligência de nossos
alunos, numa demonstração clara de que é possível
organizar coletivamente conhecimentos fundamentais
que garantam as oportunidades de desenvolvimento
escolar para todas as crianças paranaenses. Esse esforço
comprometido de nossos professores com a qualidade
do ensino e da aprendizagem nas Salas de Apoio à
Aprendizagem, o rigor metodológico com que pensaram
cada tópico do Caderno e o cuidado com a sua
apresentação gráfica dão provas do entusiasmo desse
ofício.
Nosso desejo é ver as atividades da Sala de Apoio
transformadas em experiências pedagógicas de
qualidade, de modo que o tempo de estudar e de
aprender ganhe novo sentido, se expanda e se renove
a cada dia.

Mauricio Requião
Secretário de Estado da Educação
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APRESENTAÇÃO
Caro professor

Este Caderno, que ora entregamos aos professores e
alunos das Salas de Apoio à Aprendizagem, é a
comprovação da capacidade criativa de professores do
Ensino Fundamental da Rede Pública do Paraná. Foi
idealizado, testado e revisado durante várias etapas de
um rico processo de produção coletiva, coordenado pelo
Departamento de Ensino Fundamental e pelos Núcleos
Regionais de Educação ao longo dos últimos dois anos.
Seu objetivo é propiciar aos professores um conjunto
de atividades metodológicas que, somado ao material
já existente na escola e ao conhecimento acumulado
por suas experiências de trabalho, possa contribuir para
elevar os índices de efetivo aprendizado dos alunos que
freqüentam as Salas de Apoio à Aprendizagem.
Temos certeza de que este material – não só pela
qualidade de seu acabamento editorial, mas
principalmente pela originalidade de sua produção – irá
auxiliar os alunos de 5ª série a superar dificuldades de
leitura e escrita.
E, com isso, estará também contribuindo para que
o recurso às salas de Apoio à Aprendizagem – 5ª série,
seja cada vez mais temporário e esporádico em nosso
sistema de ensino, a ponto de ser desnecessário.
Um abraço.
Fátima Ikiko Yokohama
Chefe do Departamento de Ensino Fundamental
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Prezado Professor:

A Secretaria de Estado da Educação, ciente da necessidade
urgente de aquisição e aprimoramento das competências de escrita e
leitura por parte dos alunos de quinta série, instituiu as Salas de Apoio à
Aprendizagem, visando a implementar mais uma ação pedagógica para
o enfrentamento das dificuldades encontradas por esses alunos na
disciplina de Língua Portuguesa.
O material que ora disponibilizamos visa ao trabalho com os alunos
da Sala de Apoio à Aprendizagem. O conjunto de atividades que o
compõe é resultado do trabalho das equipes de Língua Portuguesa do
Departamento de Ensino Fundamental, dos Núcleos Regionais de
Educação do Estado do Paraná e de professores regentes de classe.
Dessa produção coletiva de materiais pedagógicos constam propostas
para o desenvolvimento de atividades de linguagem numa dimensão
discursiva, que permite ao aluno promover ações com a linguagem por
meio da prática da oralidade, da leitura e da produção textual, em
situações de uso real e significativo da língua.
Estamos propondo um trabalho de leitura e escrita a partir de uma
diversidade de gêneros textuais, sugerindo, para isso, encaminhamentos
metodológicos diferenciados, momentos de trabalho individual e coletivo,
com vistas a um ensino de língua capaz de promover a interação entre
os sujeitos da aprendizagem. Daí a necessidade de o Professor ser
mediador desse processo de interlocução.
Sabemos que tornar os alunos críticos e produtores de textos
eficientes e fazê-los utilizar os conhecimentos lingüísticos para escrever
bons textos, é um desafio constante que se coloca aos professores hoje,
principalmente se considerarmos que, pela complexidade do mundo
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contemporâneo, a conquista da linguagem oral e da escrita é fundamental
para que o aluno tenha essa condição e possa seguir adiante nos seus
estudos.
À escola cabe, indiscutivelmente, a incumbência de ensinar os alunos
a ler e a escrever conferindo a dimensão necessária que a leitura, a
escrita devem ter na formação do sujeito. Esse compromisso deve ser
assumido não apenas pelos professores de Língua Portuguesa, mas
também por todos os profissionais da educação, principalmente quando
se trata de alunos que enfrentam sérias dificuldades em leitura e escrita.
Nunca é demais lembrar que, sendo a leitura e a escrita indispensáveis,
porque vitais para o exercício da cidadania, a nenhum aluno deve ser
negada a oportunidade de aquisição e aprimoramento dessas
competências. Assim sendo, acreditamos que, ao fazer parte do
Programa Sala de Apoio, cada professor estará empenhado na busca
de todos os meios e recursos para contribuir nessa tarefa de ensinar a
ler e escrever.

Equipe de Língua Portuguesa
DEF/NRE
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LEITURA:
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS
Denise Schirlo Duarte
1. Sobre a concepção e os procedimentos de leitura
Pode-se dizer que um dos primeiros entraves para a compreensão da significância
de um texto pelo leitor é a ausência de referencialidade no que tange à sua leitura, ou
seja, o texto se apresenta para ele como um objeto estranho. Daí a importância de valorizar
o repertório de referências que os alunos possuem, visto que os níveis de leitura variam
conforme a experiência do leitor. Não podemos nos esquecer de que a leitura deve ser
um processo associativo e que, assim sendo, o professor, como mediador desse
processo, deve conduzir os alunos a relacionarem o que estão lendo com o que já leram
ou viveram antes, e mesmo com o que estão lendo ou vivendo. Para tanto, devem ser
oferecidos às crianças desde o início da sua escolaridade textos que tenham sentido
para elas e que revelem a importância e a funcionalidade da leitura e da escrita na
sociedade em que vivem.
Outro aspecto importante a ser considerado durante as aulas de leitura “é o exercício
permanente da oralidade, acompanhado do olhar amigo e confiante do professor
estimulando o aluno a expressar-se, sem medo da reprovação alheia, (...) num clima de
confiança e companheirismo1.” Nesse propósito, a criança é estimulada para o diálogo
com o professor e os demais colegas, ao mesmo tempo que tem a oportunidade de
testar e reformular as suas hipóteses, se necessário. Além disso, o que de mais
significativo acontece nesse movimento da leitura é a ampliação do seu universo de
referência, ou seja, leitor e texto já não são os mesmos após as relações estabelecidas
no ato da leitura.
Nesse sentido, Ângela Kleiman2 defende a importância de o professor criar uma
expectativa prévia sobre o texto a ser lido. Segundo ela, isso pode ser feito na medida
em que o professor mostra à criança que quanto mais ela previr o conteúdo do texto,
maior será a sua compreensão.
De acordo com a autora, é relevante a utilização de múltiplas fontes de conhecimento:
lingüísticas, discursivas, enciclopédicas.
Pode-se, ainda, iniciar o trabalho de interpretação a partir dos indicadores textuais,
isto é, refletindo com as crianças sobre o título do texto, ilustrações (se houver), a fonte
de onde foi retirado o texto, frases-guias, entre outros elementos que favoreçam a
antecipação da leitura e o levantamento de hipóteses sobre o conteúdo textual.
1
MARIA, Luzia de. Leitura e Colheita: livros, leitura e formação de leitores. Rio de Janeiro:
Vozes, 2002.
2

KLEIMAN, Ângela. Leitura, ensino e pesquisa. Campinas: Pontes, 2001.
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O aprofundamento da leitura e, conseqüentemente, da visão de mundo do leitor
depende da habilidade do professor em tornar evidentes certos aspectos do conjunto
dos textos que fogem à percepção dos alunos. Os procedimentos de leitura que os alunos
utilizam são, muitas vezes, resultado das práticas de leitura coletiva na sala de aula.
Assim sendo, é fundamental que o professor, ao planejar a sua aula, tenha em vista a
escolha do texto, considerando o contexto (níveis de aprendizagem da turma),
principalmente, em se tratando de alunos com defasagem em leitura, e que leve ainda
em conta experiências anteriores com a leitura e o horizonte de expectativas dos alunos.
É necessário, também, levar em consideração as seguintes questões:
Qual a finalidade para leitura?
Como ler determinado texto?
Qual é a profundidade?
O que podemos entender a partir das pistas que o texto nos dá?
O que o texto diz para mim? E como diz?
Como fazer a reelaboração do conteúdo do texto?
Essas estratégias de preparação favorecem a interação no espaço da sala de
aula: tanto do aluno com o próprio texto, quanto a interação que se dá a partir do diálogo
estabelecido com a turma no ato da leitura. Dessa forma, os alunos vivenciam essa prática
de forma dinâmica e ativa à medida que, coletivamente, lêem, interpretam e, no decorrer
do processo, tornam-se capazes de atribuir e construir significados. Como afirma Magda
Soares, “ler é a interação verbal entre indivíduos, e indivíduos socialmente determinados:
o leitor, seu universo, seu lugar na estrutura social, suas relações com o mundo e os
outros; entre os dois, enunciação e diálogo.”3
A prática de análise coletiva, nesse sentido, é importante pelas diferentes leituras
que cada aluno faz, visto que as experiências e as condições emocionais dos leitores
são distintas. Desse modo, além dos diferentes questionamentos e das diversas
respostas sobre o texto, mais importante que dar a resposta certa é a reflexão que se
promove em torno da leitura de cada um.
O ato de ler, portanto, extrapola o texto escrito. Assim sendo, é necessário considerar
elementos que orientem para uma noção de leitura que transcenda o conteúdo presente
no texto verbal. Com isso, efetiva-se o papel dinâmico que a leitura deve exercer na vida
dos alunos. Ou seja, o de permitir a eles o conhecimento das diferentes linguagens, bem
como o das diversas fontes de conhecimento que constituem o universo da leitura. Com
esse propósito, o professor efetivamente estará investindo na formação de leitores ativos
e críticos, capazes de interagir com os diferentes textos presentes no mundo
contemporâneo.
3

SOARES, Magda. Linguagem e escola: uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1988.
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2. Sobre os níveis de leitura
2.1- Localização da informação
Para atingir o objetivo correspondente a esta etapa, o professor poderá encaminhar
as questões de leitura, localizando informações explícitas com os alunos a partir das
marcas que o texto traz. Essa etapa é importante, posto que o nível de compreensão
está atrelado ao nível de decodificação; caso isso não ocorra, a compreensão do texto
fica comprometida. Vale dizer que a localização de informações explícitas favorece a
familiarização do aluno com o texto. É um ponto de partida para a realização das outras
etapas de leitura, em níveis mais profundos. Ao localizar informações, estabelecendo a
relação imediata que as mesmas têm com o texto, o aluno avança naturalmente para
outros níveis de leitura. Para os alunos com dificuldade de leitura, é relevante que o
professor faça com eles a localização de informações pontuais e mostre as relações
que elas têm com o texto. Nessa busca de informações, o professor pode propor questões
como: o que? Quando? Quem? Como? Por quê?
2.2- Interpretação /Compreensão
Para se chegar ao nível interpretativo, a localização de informações explícitas, bem
como a antecipação da leitura e as hipóteses que o professor levanta com os alunos
sobre o texto, contribuem para que eles, nessa etapa da leitura, façam inferências a
partir das informações já conhecidas. Assim, quanto mais o leitor estiver familiarizado
com o texto, mais facilmente poderá realizar inferência e chegar a informações novas.
Desse modo, a interpretação se efetiva tendo em vista o próprio texto, o contexto,
as múltiplas fontes de conhecimento, os conhecimentos construídos no cotidiano e até
mesmo os dados guardados na memória. Assim sendo, quanto maior for a sintonia entre
o leitor e o texto, no que tange ao que é enunciado, maior é a probabilidade do
aproveitamento do repertório de idéias presentificado na trama textual.
Nessa etapa da leitura, o professor pode questionar os alunos sobre a intenção do
autor e os efeitos de sentido que determinadas palavras ou expressões, sinais de
pontuação e outras notações produzem no conjunto do texto. Pode-se refletir com os
alunos sobre o tema do texto e as informações que conduzem ao entendimento do tema.
Nesse propósito, os alunos interagem com o texto de forma individual e social, visto que
há o confronto entre o texto e o leitor, entre o texto e o contexto. Com isso, promove-se na
escola leitura enquanto “prática vital para o posicionamento do indivíduo no mundo.4

4
ZILBERMAN, Regina. A formação do leitor infantil. In: YUNES, Eliana, org. A leitura e a formação
do leitor: questões culturais e pedagógicas. Rio de Janeiro: Antares, 1984.
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2.3 - Atribuição e construção de significados
Essa etapa da leitura exige do aluno a capacidade de inter-relacionar os
conhecimentos do texto com os conhecimentos de mundo, de forma a confrontá-los com
a realidade e com outros textos. Se queremos formar leitores, com plena capacidade de
atribuir sentidos aos textos que lêem, é preciso conceber a leitura como um movimento
interdisciplinar que não se dissocia da sociedade e da história5. Nesse propósito, é
fundamental que o professor propicie aos alunos a leitura de diversos gêneros textuais,
principalmente os que mais circulam na sociedade e os que atendem ao tema de seu
interesse, para, no decorrer do processo, oferecer outras leituras que os alunos não
estejam tão acostumados a ler. Vale dizer que um leitor crítico e ativo não se faz a partir
da leitura de um único gênero textual.
Além disso, é necessário investir na formação do leitor usando procedimentos
individuais e coletivos, dando-lhe condições para alargar a sua leitura do texto. Nesse
sentido, a leitura individual, num primeiro momento, permite que o aluno dialogue
silenciosamente com os valores e idéias presentes no texto. Após esse momento, o
diálogo entre a classe e o professor possibilita novas leituras sobre o texto, a partir das
diferentes formas de ler de cada um dos alunos. Sob a mediação do professor, a aula de
Língua Portuguesa torna-se realmente o que deve ser: um espaço para a interação no
qual se lê e se discute muito; e, em decorrência desse exercício, a leitura e a produção
textual podem tornar-se uma prática freqüente.

5

ZIEGER, Lílian. Leitura e interpretação. Revista do Professor. Porto Alegre: jan./mar.1997.
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Mistério de amor

É o beija-flor
que beija a flor

Ilustração: Caciara Aparecida Xavier

ou é a flor
que beija o beija-flor?
José Paulo Paes
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Mistério de amor
É o beija-flor que beija a flor
ou é a flor que beija o beija-flor?
PAES, José Paulo. Mistério de amor. São Paulo: Ática, [s.d.]

Professor, primeiramente entregue o texto ilustrado aos alunos e oriente-os para
que observem, atentamente, o título, a ilustração e o texto construído em forma de pergunta.
Após esse primeiro contato de familiarização com o texto e todo o conjunto que
complementa a mensagem, comece indagando com eles sobre:
O título
O que é um mistério?
Quem conhece algum mistério?
Como descobrir um mistério?
Alguém na classe já desvendou algum mistério?
Que livros ou filmes já leram que fala sobre mistério?
Por que, afinal, o texto se chama “Mistério de amor”?
Que outro título poderia ser dado a esse texto?
A ilustração
O que há de comum entre a flor e o beija-flor? Ou seja, o que está presente na flor
que também está no beija-flor?
Nesse momento é importante que o professor incentive para que todos os alunos
façam a sua leitura e a socializem com os demais, refletindo com eles sobre a resposta
de cada um. Com certeza os alunos perceberão o que há de comum entre o pássaro e a
flor. Notarão a cor vermelha e a cor verde que perpassa os dois. Com a identificação
desses detalhes, pode-se conversar com os alunos sobre o significado das cores,
principalmente da cor vermelha.
O professor ainda pode fazer ver a abertura das pétalas da flor e das asas do beijaflor, interpretando com eles que a ação de ir ao encontro e de receber o outro é reciproca,
isto é, ambos vão ao encontro.
Após a leitura da imagem e da reflexão que os elementos analisados
desencadearam, o professor deve novamente solicitar aos alunos que observem
demoradamente a ilustração, que reflitam sobre as respostas discutidas e digam se a
imagem permite responder à pergunta do autor. Esse questionamento é relevante
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no sentido de discutir os diferentes pontos de vista, bem como a importância da
argumentação para defesa das idéias de cada um. Seria interessante que cada aluno
registrasse no caderno a sua opinião. Em seguida, o professor pode escrever no quadronegro algumas opiniões e fazer a reestruturação dos pequenos textos coletivamente.
É o beija-flor que beija a flor porque ________________________?
É a flor que beija o beija-flor porque ________________________?
Ou ainda_________________________________________________
Como se pode perceber, a ênfase nesta unidade está no trabalho de leitura a partir
da análise coletiva e também da produção coletiva de textos, com mediação intensiva
do professor, visto que essa prática auxilia de forma mais efetiva os alunos que têm
dificuldade em leitura e escrita. Vale lembrar, neste momento, que a reestruturação coletiva
de pequenos textos possibilita o trabalho simultâneo entre código (forma) e significado
(contéudo). A título de complementação, é bom lembrar que para os alunos que apresentam
dificuldade na leitura, seja no que se refere à decodificação, compreensão, ou mesmo à
fluência, ritmo e entonação, é relevante dar ênfase, de início, ao trabalho com textos
curtos, lúdicos, como poesias, contos, quadrinhas, piadas, músicas, entre outros.
O texto e a atribuição de sentidos
As entrelinhas do texto nos permitem perceber que o autor fala de um encontro
amoroso. Que conclusões podemos tirar a partir do texto e de todo conjunto que o
compõe?
Nessa etapa da leitura, os alunos já têm elementos para perceber que, na verdade,
o autor fala do encontro amoroso. Com os procedimentos de leitura sugeridos até agora,
eles têm condições de compreender que o autor teve a intenção de falar sobre o ato
amoroso e a reciprocidade, a cumplicidade que a ação de amar implica. Desse modo,
eles percebem que a resposta da pergunta feita no texto pode ser dada por meio de uma
leitura capaz de extrapolar e transcender o material escrito.
Organização do texto
O texto poético que estamos analisando apresenta recursos expressivos que
também auxiliam na construção de significados. No poema de José Paulo Paes, percebese pela leitura que há uma certa musicalidade, expressa pela repetição do fonema /b/.
Se lermos o texto em voz alta (leitura com ritmo, fluência e entonação), perceberemos
isso facilmente. Nesse propósito, o professor pode estar enfatizando para os alunos o
som que o fonema /b/ produz, convidando-os para uma leitura em voz alta para depois
perguntar-lhes que som a repetição do referido poema representa. Com certeza, a
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sonoridade do poema lhes fará perceber que há uma representação do som do beijo.
Além das dimensões semânticas e fonológica que foram discutidas até agora, é
necessário que se observe ainda nesse texto a dimensão sintática e sua importância na
construção da mensagem. Sugere-se que, para explorar o texto nessa dimensão, perguntese aos alunos sobre o sujeito e o objeto da primeira oração: “É o beija-flor que beija a
flor...” e da segunda oração ... “ou é a flor que beija o beija-flor ?” Os alunos perceberão
que na primeira oração beija-flor é sujeito e flor é objeto, e o contrário, na segunda. Todavia,
é preciso que o professor relacione esse fato com a mensagem e a intenção do autor.
Tanto o beija-flor como a flor são sujeito e objeto ao mesmo tempo. Se a temática do
texto é o encontro amoroso, no qual o beija-flor e a flor constituem-se numa metáfora do
amor, o professor pode estar confirmando com a turma os significados dos textos para
os leitores. Como já sabemos: ambos vão ao encontro. Pode-se refletir com a turma que
no amor e na amizade também é assim.
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Ilustração: Neuci Martins
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Uma história de outro jeito
Era uma vez um beija-flor
que se apaixonou por uma violeta.
Não era uma violeta maior nem mais bonita do que as outras,
mas tinha um jeitinho irresistível de se inclinar sobre a haste,
de se mostrar, meio se escondendo, por entre as folhas.
E o beija-flor, que beijava todas as flores,
só se encantava do perfume e da cor
da violeta preferida.
Enquanto isso a violeta, beijada por outros beija-flores,
só conhecia de cor a cor de cada uma das penas,
o ruído das asas, o toque manso do bico
de seu beija-flor preferido...
ROMERO, Fernanda saraiva. Uma história de outro jeito. São Paulo: Brasil,
1989. p.1-3

Professor
Para desenvolver o trabalho proposto, você precisa ter acesso à
obra completa.
Traga para a sala de aula o livro “Uma história de outro jeito”. Leia
para seus alunos, trabalhe com a ilustração do livro e a do caderno,
confrontando-as.
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Antecipação da leitura

Leitura da ilustração e levantamento de hipóteses.
Neste momento é fundamental que o professor incentive todos os alunos a
participarem, criando um clima de descontração, fazendo perguntas, levantando hipóteses
de leitura com eles, instigando a curiosidade dos alunos acerca do que pode ser a história
que irão ler. Todos devem olhar atentamente para a ilustração e, individualmente ou em
duplas, expressar as suas idéias. Que história pode estar contida na ilustração? Desse
modo, a história, primeiramente, é criada a partir do texto não-verbal. Assim a oralidade
é estimulada e todos têm a oportunidade de testar e reformular as suas hipóteses. Após
esse momento, sem anunciar, o professor começa a leitura do texto (nesse momento os
alunos ainda não devem ter o material escrito em mãos), valorizando o ritmo e a
entonação, assim como os elementos surpresas que marcam a narrativa. Naturalmente,
os alunos vão confirmando e/ou revendo as suas hipóteses de leitura, criando novas
expectativa e se envolvendo mais intensamente com o texto.
Seria muito interessante fazer a leitura sugerida até o verso: “até que um dia...” e
dar uma pausa para uma nova conversa com a turma. O que poderá ter acontecido?
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Novamente, os alunos têm a oportunidade de fazer as suas associações, dar as suas
opiniões, sugerir, argumentar, dialogar com o professor e com os colegas. Com isso, o
professor estará valorizando a linguagem enquanto interação, interlocução entre sujeitos,
mediante o diálogo que se estabelece no ato da leitura. É uma oportunidade que se cria
tanto para a produção de textos orais quanto escritos. É importante que o professor
deixe que os alunos se manifestem à vontade. Afinal, a aula de língua portuguesa deve
ser um espaço para criação com sentido, onde se lê, fala-se e escreve-se muito. Alguns
pequenos textos sobre as respostas dos alunos, acerca do que poderia ter acontecido
entre a flor e o beija-flor, podem ser registrados no quadro ou em outros suportes. O
importante é que a escrita seja valorizada e que tenha interlocutores.
Concluída mais essa etapa, completa-se a leitura do texto para eles e procede-se
a análise coletiva do mesmo. Em seguida, o professor pode fazer, oralmente, a
recuperação de informações pontuais do texto.
Localização de informações explícitas

Como era a violeta por quem o beija-flor se apaixonou?
O que ela possuía de tão especial que lhe despertou tanto interesse?
Como o mundo animal e vegetal viu tal romance?
Sobre o namoro da violeta com o beija-flor, o que realmente assustava as outras
flores e beija-flores?
Como terminou a história de amor?
Depois do levantamento dessas questões, é preciso que o professor mostre aos
alunos que um texto possui seqüência lógica. Nesse sentido, as idéias básicas precisam
estar ordenadas coerentemente, apresentando uma seqüência que oriente o leitor quanto
ao desenrolar dos acontecimentos. Essa etapa, além de retomar pontos importantes do
texto, pode estar ajudando os alunos a deduzirem o tema do texto. Claro que isso depende
também da habilidade do professor em estar direcionando o olhar do aluno para
determinados aspectos do texto. Além disso, esse exercício favorece, de certa forma, o
confronto que os alunos podem estabelecer entre esse texto e outros textos que, de alguma
forma, se assemelham, como no caso do texto “Mistério de amor”.
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Intertextualidade
O professor pode propor questões que possibilitem aos alunos a defesa de seus
pontos de vista, trabalhando com eles a argumentação, ou seja, deve mostrar-lhes que
para emitir uma opinião precisam de argumentos que a sustentem. Nesse sentido, devem
dizer sempre o porquê da sua opção. Pode-se iniciar o debate perguntando, simplesmente:
Os dois textos dialogam?
O que há de comum entre eles?
O beija-flor e a flor são os mesmos personagens do texto anterior?
Essas questões reforçam os momentos de interação na sala de aula a partir das
diferentes leituras que cada um faz, favorecendo o entendimento e aprofundamento do
texto, bem como a ampliação da visão de mundo do aluno.
Interpretação do texto

Qual foi a grande descoberta do beija-flor? O que isso mudou
na sua história?
Observe a palavra cativo no texto, e diga o que ela pode
significar nesse contexto.
Por que o autor usa reticências no trecho “até que um dia...”?
Quanto ao uso específico das reticências, é necessário que se mostre à turma que
elas ocorrem com funções diferentes para causar efeitos de sentidos distintos, nos
seguintes versos: “até que um dia...”; “se inclinassem como certa violeta...” ou
“...ela, gerando sementes aladas”. O professor deve questionar com alunos se essa
pontuação causa o mesmo efeito de sentido nos três versos. Para que os alunos tenham
condições de fazer esse tipo de reflexão, é necessário que se retome a leitura oralmente
dos versos, fazendo a entonação conforme a pontuação exige, ou seja, deve-se perguntar
se no verso “até que um dia...” a idéia é de continuidade ou de corte, parada. Não será
difícil que eles percebam que é de corte, até por causa da parada que foi feita
anteriormente, momento em que eles imaginaram o que poderia ter acontecido a partir
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daquele verso. Nos demais versos, o professor pode mostrar aos alunos como a idéia
de continuidade é expressa. No texto poético, é fundamental a exploração de
determinados recursos que o autor utiliza, para que se perceba como a linguagem se
organiza e a importância de determinados recursos que causam efeitos de sentido
fundamentais no conjunto do texto. Ademais, vale a pena mostrar que o recurso das
reticências numa narrativa é, também, um dos recursos para envolvimento do leitor.
Sobre a organização do texto
O texto “Uma história de outro jeito” é um poema narrativo, cuja finalidade é contar
a história de uma violeta e de um beija-flor que se apaixonaram. Sobre o gênero narrativo
é relevante mostrar aos alunos a forma como o autor apresenta os elementos próprios
da narrativa, localizando com eles os personagens, o tempo das ações, o narrador, o
espaço/ambiente onde se passa a narrativa. É necessário explicar, também, que o texto
que estão estudando é um texto literário que privilegia a elaboração da mensagem e que
se organiza a partir de uma linguagem mais figurada. Assim sendo, exige um leitor capaz
de ler as entrelinhas, ou seja, um leitor que compartilhe do jogo da imaginação para
perceber o sentido de coisas não expressas claramente no texto.
Sobre as relações entre as partes do texto e os elementos coesivos
Para que os alunos percebam o que são elementos de coesão e a sua importância
na construção do texto – encadear as idéias, evitar repetições – é preciso que o professor
mostre no texto quais são esses recursos lingüísticos e a função que desempenham no
conjunto do texto, ou seja, na organização da mensagem, na seqüência das idéias, bem
como a sua importância para a orientação do leitor.
Sugestões de atividades:

O professor pode orientar os alunos, lendo o texto com eles novamente, para
levá-los a perceber as palavras ou expressões que se refiram à flor e ao beijaflor, somente à violeta e somente ao beija-flor. É importante escrever as frases
no caderno, destacando esses elementos.
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Como o texto em estudo está muito marcado por expressões que indicam tempo,
o professor pode solicitar aos alunos que destaquem do texto essas expressões.
Com isso o professor também estará trabalhando a seqüência lógica do texto.
Era uma vez; enquanto isso; e assim; até que um dia; bem, um dia; ao
mesmo tempo; e foi assim.

Atribuição e construção de sentidos do texto e produção textual
O autor do texto nos permite refletir sobre os sentimentos verdadeiros e
desinteressados que envolvem um grande amor. Como os alunos são de quinta série, o
professor pode estar refletindo com eles sobre a amizade. É interessante mostrar essa
questão evidenciando passagens do texto, como por exemplo:
“Não era uma violeta maior nem mais bonita do que as outras, mas tinha um jeitinho
irresistível de se inclinar sobre a haste...” Como se pode ver, o encantamento se dá por
algo de mais especial que o outro possui.
Pode-se propor aos alunos que perguntem aos pais ou irmãos, ou ainda a algum
vizinho com quem tenham intimidade, o que mais os encantou no parceiro com quem
estão casados, ou mesmo namorando, e escrevam em seu caderno. O professor pode,
também, propor aos alunos que contem sobre os amigos que têm e por que são amigos,
e o que mais admiram no seu amigo. Os textos tanto podem ser orais quanto escritos.
Com isso, eles perceberão a função da língua como instrumento de interação e registro
e, principalmente, que os textos que estão produzindo têm significado e uma função social.
É interessante que o professor solicite que alguns alunos contem para os demais sobre
as histórias que conheceram, e outros falem sobre os seus amigos.
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Parêntesis das murmurações
...(Murmurava a Vaca no ouvido do Papagaio: “Onde já se viu uma coisa
igual? Uma andorinha, da raça volátil das andorinhas, namorando com um gato,
da raça dos felinos? Onde já se viu?” E o papagaio murmurava no ouvido da
Vaca Mocha: “ Onde já se viu, Padre Nosso Que Estais no Céu, uma andorinha
andar pelos cantos escondidas com um gato? Ave Maria Cheia de Graça, andam
dizendo, eu não acredito, eu não acredito, Creio em Deus Padre, mas pode ser,
mas pode ser, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, que ele anda querendo casar
com ela. Deus me Livre e Guarde, ora se está querendo, ora se, Amém.” E o
Pombo dizia à Pomba, numa murmuração:” Onde já se viu uma andorinha, linda
andorinha, às voltas com um gato? Tem uma lei, uma velha lei, pombo com pomba,
pato com pata, pássaro com pássaro, cão com cadela e gato com gata. Onde já
se viu uma andorinha noivando com um gato?” E a Pomba murmurava ao Pombo,
num cochicho: “ É o fim do mundo, os tempos são outros, perdeu-se o respeito
a todas as leis.” Murmurava o Cachorro no ouvido da Cadela: “Pobre Andorinha,
passeia com o Gato, mal sabe ela que ele deseja apenas um dia almoçá-la.” A
Cadela respondia, balançando a cabeça:” O Gato é ruim, só quer almoçar a
pobre Andorinha.” E o Pato dizia à Pata Pepita: “ Reprovo o desairoso proceder
dessa tonta Andorinha. É perigoso, imoral e feio. Conversa com o Gato como se
ele não fosse um gato. Logo com o Gato Malhado, criminoso nato, lombrosiano.”
E a Pata Pepita assim respondia ao Pato Pernóstico: “ Pata com pato, pomba
com pombo, cadela com cão, galinha com galo, andorinha com ave, gata com
gato.” E as árvores murmuravam, ao passar do Vento: “ Andorinha não pode, não
pode casar, com gato casar!” E em coro cantavam: “ É pecado mortal!” O pai da
Andorinha ouviu os rumores, a mãe da Andorinha os rumores ouviu. O pai da
Andorinha disse zangado à mãe da Andorinha: “ Nossa filha vai mal, nossa filha
anda às voltas com o Gato Malhado.” A mãe respondeu: “ Nossa filha é uma tola,
precisa casar.” O pai perguntou: “ Casar, mas com quem?”
A mãe respondeu: “ com o Rouxinol que já me falou.” E o parque inteiro tal
coisa aprovou: “ Que bom casamento para a Andorinha. O Rouxinol é belo e
gentil, sabe cantar, é da raça volátil, com ele bem pode a Andorinha casar. Casar
só não pode com o Gato Malhado; andorinha com gato, quem no mundo já viu?”
E o Papagaio dizia: “ Três Vezes Amém.”)...
AMADO, Jorge. O gato malhado e a andorinha Sinhá. São Paulo: Bertrand Brasil
(fragmento)
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Leitura e organização do texto
Observação: Como no texto anterior, o professor deverá iniciar a leitura a partir da
ilustração, levantando hipóteses com os alunos sobre o provável conteúdo do texto.
Somente após esse procedimento de leitura é que se inicia a leitura do texto verbal.
Para iniciar a exploração do texto, é preciso que o professor faça, primeiramente, a
leitura em voz alta para turma, mostrando a importância do ritmo e da entonação, visto
que este texto é muito propício para isso. Nesse sentido, os sinais de pontuação e os do
efeitos de sentido que os mesmos criam, assim como a intencionalidade do autor do
texto ao organizá-lo da forma que está, sugerem uma leitura teatralizada.
Em seguida, discutir com a turma sobre a temática do texto e o que ela tem em
comum com os textos anteriores e, principalmente, sobre o tratamento que o autor dá a
essa temática. É relevante mostrar aos alunos que há uma dramaticidade muito maior
em relação ao texto “Uma história de outro jeito”. A esse propósito:
Propor aos alunos que retirem expressões do texto que acentuem o caráter
dramático dado à temática.
Orientar os alunos para que, em pares, observem os sinais de pontuação mais
evidentes no texto, e a forma como o texto está organizado: em prosa ou em
verso? Nesse momento é importante que o professor explique isso a eles,
levando-os a comparar esse texto com os anteriores. Após esse exercício, o
professor deverá discutir com eles por que tais sinais de pontuação foram
utilizados. Por exemplo, as “aspas”: qual é a sua função no texto? É importante
explicar também que há outra forma de marcar o discurso direto, mostrando alguns
exemplos, ou retirando expressões do texto, marcadas pelo uso das aspas, para
então utilizar a pontuação convencional do discurso direto. É necessário que,
nesse momento, o professor retome a função do discurso direto, bem como do
discurso indireto, explicando a pontuação necessária para tais construções e os
tempos verbais mais utilizados tanto em um caso quanto em outro. Pode-se
utilizar o próprio texto como referência para, junto com os alunos, produzir as
diferentes construções. Ou, mesmo, solicitar que os alunos criem situação,
pequenos textos com discurso direto e/ou indireto que poderão ser depois
registrados.
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Atribuição e construção de sentidos
O professor deve dialogar com os alunos sobre a temática do texto e a
dramaticidade com que ela é apresentada, assim como sobre os recursos que o autor
utiliza para conferir esse efeito ao texto, observando, principalmente, o tratamento que
ele dá à linguagem. Como é a linguagem utilizada? Há alguma crítica embutida na
linguagem? A quem se dirige essa crítica? Pode-se propor aos alunos um levantamento
do léxico, orientando-os para observarem a freqüência com que determinadas palavras
aparecem (principalmente as voltadas para o campo religioso). Feito esse levantamento,
propõe-se a eles que discutam com seus colegas qual poderia ser a intenção do autor
ao optar por determinadas escolhas. Essa prática possibilita que alunos vão adquirindo
mais sensibilidade para as particularidades do texto poético, bem como valoriza a leitura
enquanto um processo associativo. Com isso, o leitor torna-se capaz de perceber as
relações de interdependência, causa e conseqüência que se configuram no texto. Assim
sendo, é possível que ele realize novas inferências a partir do entendimento de tais
questões e que se atinja, dessa forma, o nível da compreensão do texto. Para concluir,
pode-se promover um debate sobre as seguintes questões:

O que essa história nos permite ler em relação à nossa sociedade.
Os valores e preconceitos ainda hoje cultivados. Os alunos, além dessa
produção oral, podem fazer alguns registros no caderno sobre fatos que conhecem
e que de alguma forma estão ligados à temática do texto, emitindo sua opinião.
Observação: É interessante que o professor apresente a obra de onde foi retirado
o fragmento do texto “Parêntesis das murmurações” e sugira que os alunos leiam a obra
completa e, espontaneamente, manifestem em sala de aula suas impressões e
sentimentos sobre o que leram.
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REESTRUTURANDO TEXTOS
Marcia Flamia Porto
O texto não é um amontoado aleatório de palavras, mas um enunciado, o produto
de uma determinada intenção e é dirigido a um determinado interlocutor ou conjunto de
interlocutores. Escrever um texto implica ter o que escrever, um objetivo, uma finalidade.
Depois, a decisão de como organizar e qual a melhor seqüência às idéias que depois
de escritas estarão a disposição do leitor.
Primeiro, os textos curtos, não muito complexos do ponto de vista do conteúdo e
da estrutura. Depois o trabalho com textos mais longos, mais complexos, revelando um
jeito de compreender o mundo, revelando intenções. O texto bem escrito é aquele que
conquista, que seduz, que realiza junto com o leitor, a sua intenção.
As interações, via texto, se dão em um contexto social e histórico mais amplo,
portanto, não são inocentes mas produtivas e históricas. É a relação entre um eu e um
tu que dialogam sobre algo. Logo, ao produzir um discurso, o sujeito continua agindo
com a linguagem não só em relação ao outro, mas também sobre a própria língua . A
língua penetra na vida através dos enunciados concretos (que a realizam) e é através
dos enunciados concretos que a vida penetra na língua.
Um texto bem escrito deve delimitar com clareza o seu assunto central. Quando
escrevemos um texto, nossa preocupação deve estar voltada para a questão do tema e
os seus desdobramentos. As informações devem estar articuladas, bem amarradas, com
seqüência lógica, unidade de sentido que estabelece uma relação entre seus
componentes. Na linguagem, existe uma organicidade, existe a palavra, a frase, mas,
acima disso, linguagem é interlocução entre sujeitos que têm o que dizer, para quem
dizer.
Na organização do que vamos dizer, está a prática de análise lingüística que pode
ser feita a partir do texto de autores consagrados ou de textos produzidos pelos alunos,
resultantes da leitura, da sistematização e de amplas discussões que aconteceram na
sala de aula. Nesse trabalho de refletir a gramática, isto é, de refletir certos elementos
gramaticais e a função que eles exercem em determinado contexto do texto, é possível
dar noções de como o autor organizou sua escrita, que seqüência escolheu para expor
suas idéias, como estabeleceu a continuidade, o encadeamento entre parágrafos, etc.
Na reescrita do texto, cabe ao professor refletir junto com os alunos os seguintes
aspectos: as idéias do texto se organizam num só tema? O texto apresenta seqüência?
Há espaçamento entre as palavras? As palavras estão grafadas de acordo com a forma
padrão? Trabalhar a estrutura do texto, buscando completar informações, separar idéias,
organizar parágrafos, retomando ou avançando a partir dos elementos coesivos mais
adequados.
O texto produzido pelo aluno é mais uma possibilidade de fazer a análise lingüística,
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retomando o que foi escrito, acrescentando idéias (onde?, o quê?, quando?) esclarecendo
o não dito (pois não foi escrito), retirando as redundâncias (palavras ou idéias que se
repetem), etc. É mais uma oportunidade para trabalhar com os elementos coesivos
(conjunções, pronomes, advérbios, entre outras); rede coesiva (pronomes, palavras
sinônimas); pontuação; concordância verbal e nominal; grafia das palavras; espaçamento
entre as palavras; acentuação; letras maiúsculas e minúsculas; elementos de
apresentação: título, data, assinatura, margem; paragrafação; legibilidade.
Além disso, é o momento para refletir com os alunos os seguintes aspectos:
organização das idéias em torno do tema central, organização das idéias obedecendo
uma seqüência lógica (começo, meio e fim), ter presente na produção a idéia do
interlocutor, pois é ele quem determina a forma e a linguagem do texto.
É importante que o trabalho com a reestruturação seja feito em sala de aula, na
presença do autor (após sua permissão para o uso do texto). Lógico que essa permissão
para reestruturar o texto na sala depende de como o professor conduzirá o processo,
pois o aluno pode não aceitar a reorganização do seu texto no coletivo. Deixar claro à
turma que o trabalho com reestruturação será sempre com intenção de melhorar o texto
e, no trabalho coletivo, mostrar (e trabalhar) os problemas que são comuns a todos. A
cada novo texto produzido, um novo aluno será convidado para colocar a sua produção
no coletivo, para reestruturá-la. A presença do autor, na sala, possibilita esclarecimentos:
“O que você quis dizer?”, “ Para quem você está dirigindo sua escrita?”, “Como pensou
em completar tal idéia?”, “Por que não escreveu?”, “O que podemos retirar?
(redundâncias)”.
Esclarecer que o entendimento do texto pode ficar comprometido se faltarem
informações relevantes, se as idéias não forem organizadas, se houver ambigüidades,
fuga ao tema. As frases não podem estar soltas, devendo o autor usar com propriedade
os elementos coesivos que ligam palavras, períodos, parágrafos.
É muito importante o processo de reestruturação na sala de aula, pois, neste
trabalho, o autor do texto visualiza sua escrita e com a mediação e intervenção do
professor, toma consciência de que escreve para alguém ler e que as lacunas deixadas
no texto não são preenchidas pelo leitor, à distância. Isso prejudica o entendimento do
texto, a não ser que o leitor tenha um conhecimento prévio do assunto ali tratado. Quando
o professor “corrige” um texto, num ato solitário, por não contar com o autor próximo,
muitas vezes pode apenas tecer hipóteses sobre os vazios deixados pelo aluno ao
escrever, que nem sempre são as mais corretas.
No trabalho com reestruturação, o professor deve antes de levantar os “problemas”,
fazer uma análise do que no texto aparece, isto é, o que o aluno/autor já domina quanto à
organização das idéias, finalidade do texto, ortografia, concordância verbal e nominal,
etc. Sensibilizar os alunos para os traços que salientam a intenção do autor, hierarquizar
informações que dão coesão e que marcam a linha temática, priorizando determinados
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aspectos em detrimento de outro.
Se em dado momento, por exemplo, o professor pretende trabalhar aspectos
estruturais do texto como organização e clareza das idéias, o texto deve ser transcrito já
com correção ortográfica. O texto pode ser transcrito em estêncil, no quadro, lâmina
para retroprojetor, plástico, etc.
Em outro momento de reestruturação, o professor pode dar ênfase à ortografia (se
quiser retomar dificuldades que são comuns à turma), transcrever com problemas
ortográficos e, no coletivo, explicar as convenções da escrita, diferenças da escrita e
oralidade, regras de acentuação, etc., seja consultando dicionários ou deixando os alunos
partilharem conhecimentos. Orientar o aluno para o uso do dicionário. Além dos
procedimentos necessários para localizar a palavra – ordem alfabética da 1ª letra, da 2ª,
3ª, explicitar as abreviaturas mais comuns e esclarecer que as palavras são sempre
indicadas no masculino e no singular. É preciso verificar também o seu significado: qual
deles é mais coerente com aquele contexto de escrita.
Outro encaminhamento bastante pertinente é fazer da sala de aula (durante o
processo de produção de textos) realmente um espaço de interação entre os sujeitos:
alunos perguntando como se escreve tal palavra, buscando sanar dúvidas, questionando.
Muitas vezes, a dúvida de um aluno também é a de muitos outros. O professor esclarece,
o colega que já sabe explica ou escreve no quadro.
Trabalhar noções de que quando escrevemos temos um interlocutor pré-concebido
e é ele quem determina como escrevemos. E, para sermos entendidos, temos que colocar
nossas idéias com clareza, com coerência, usando elementos de coesão (que ligam,
retomam idéias no texto) de acordo com a norma padrão.
O professor pode:
trocar entre os alunos os textos produzidos por eles, para que faça as correções
necessárias;
escrever um texto no quadro (sorteado/escolhido) e reestruturá-lo com a ajuda
dos colegas;
trocar os textos entre as salas – uma turma aponta os “problemas” no texto e
devolve para seu autor corrigi-los;
trocar os textos entre duplas – os alunos apontam e discutem os “problemas”
apresentados no texto; o autor corrige-os;
professor aponta (sempre a lápis) os “problemas” apresentados. O aluno, após
leitura e discussão com o professor, procede a correção;
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um texto para a equipe reestruturá-lo – após discussão, o relator apresenta a
nova versão. Os demais alunos podem contribuir ainda com a melhoria do texto;
um texto copiado para a turma toda interferir. Depois de leitura e discussões, o
professor orienta a reestruturação. Leitura do texto final;
convencionar como serão as anotações utilizadas para a correção: sublinhadas,
circuladas ou com recadinhos ao pé da página.
Depois de revisados os textos podem ser:
expostos no mural da sala de aula, da escola;
publicado em jornais da escola, do bairro;
lidos para a classe;
fazer parte da coletânea de textos da turma (livro de textos).
Trabalhando com textos.
1º texto
Vamos trabalhar com alguns textos produzidos por alunos de 4ª série. O tema
proposto foi “ Minhas travessuras”, tendo como apoio trechos da obra “ O menino
Maluquinho” - Ziraldo.

AVA - nov. 2002
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Podemos perceber que o aluno tem:
Conteúdos dominados

eisa ee

- noção de texto
- d de nteoto
- deenoento d d
oeço eo
- doe de teo
- ontção oto
- o de eeento oe o
e nodeeeee nt
- teo d nt
ondeeo ndoo

- doo ção
- o do ndoeone
- oto deeente
- ontção
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REESCRITA DO TEXTO: uma possibilidade

Minhas travessuras

Certo dia, eu estava tirando goiabas no quintal da casa
do meu vizinho que estava viajando.
Estava cortando as goiabas, em cima do muro, quando
me desequilibrei e caí no quintal. Um cachorro começou a correr
atrás de mim.
Comecei a gritar:
– Socorro! Socorro! – mas ninguém me escutava.
De repente, meu vizinho chegou e chamou o cachorro.
Ele perguntou:
– Menino! O que você está fazendo no meu quintal?
Eu respondi:
– Eu estava ali no muro e caí no seu quintal.
Ele disse:
– Vê se toma mais cuidado na próxima vez.
– Ufa! Essa foi por pouco, mas aprendi a lição!
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2º texto

O que o menino domina?
O que é preciso trabalhar?
Marcar, no texto, palavras que refletem a oralidade.
Marcar onde o autor introduz o diálogo entre mãe e filho.
Quanto a pontuação, observa-se que........................................
Proposta para o aluno:
Leia o texto produzido pelo aluno e responda:
Por que o menino era triste?
O que ele ganhou de aniversário?
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Que providência tomou a mãe para o menino voltar a estudar?
Lendo o texto, você conseguiu responder às questões acima?
Então responda às questões :
Quem?...............................................................................
Onde?................................................................................
Por quê?............................................................................
O quê?................................................................................
Quando? ............................................................................
Junte-se a um colega e reestruture o texto.
Fique atento quanto à: pontuação, clareza e organização das idéias, paragrafação, etc.
3º texto
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Leia o texto de número 3.
Aponte o que você achou de “problemas” no texto.
Aponte na margem esquerda, o que você visualizou como “problemas”.
Use os indicativos abaixo (ou outros convencionados):

Entregue o texto com as devidas anotações para seu colega. Assim como ele,
você também recebeu seu texto com alguns indicativos de correção. Proceda a correção,
depois leia e discuta com o colega e com a sua professora.

O fornica
Era undea muit frio e a dona furniguinha esta com fo o 2 fiu e ela foi
na casa da dona arara e percundou
– o doma acana de um a caralho para ne esguenta e um xupnidi
na mara ne na das pome di
E a nona arana respondeu
– so denrho um acasalho da
– da
E a furnida foi na casa da norge em uma cunida para nim deno endr
e dorme cono a furnia guinha não dinha casa
E ficon noranda para senpre e vivero felilez para senpr.
No texto acima, bastante comprometido ortograficamente, percebe-se que o aluno
tem noção de personagem, lugar, usa os pronomes em 1ª pessoa, conserva a seqüência
de idéias, tem noção das marcas do discurso direto (tenta usar o travessão quando dá
vez e voz ao personagem), usa expressão de tempo (Era uma vez...) e escreve o título.
Podemos apontar que ele precisa (e muito) da intervenção do professor no trabalho
com o domínio do gráfico. O texto revela que o aluno necessita de ajuda para entender
e usar com propriedade:
ortografia (convenções da escrita);
segmentação (fonema/grafema);
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pontuação;
distribuição espacial;
uso adequado de letras maiúsculas;
paragrafação;
adequação à forma padrão;
concordância verbal/nominal;
recursos coesivos;
marcas da oralidade.
Quais as intervenções que o professor pode realizar? Além de esclarecer e ensinar
o que apontamos anteriormente, compete ao professor realizar encaminhamentos de
leitura, distinção de como se escreve, importância do domínio do código como convenção
social. Isso pode e deve ser feito junto com o aluno, autor do texto: atendimento individual
(noção de texto, relação oralidade/escrita); características da escrita (relações biúnivocas,
arbitrárias, etc.); reestruturação de texto; uso de dicionário (individual/coletivo).

A formiga
Era um dia muito frio. Dona formiguinha estava com fome
e frio.
Ela foi na casa da dona aranha e perguntou:
– Dona aranha, a senhora tem uma agasalho para me
esquentar e uma comidinha para matar minha fome?
E a dona aranha respondeu:
– Só tenho um agasalho. Você quer?
– Quero.
Outro dia, a formiga foi novamente até a casa da aranha.
– Tem uma comida para me dar?
– Entre e durma aqui.
Como a formiguinha não tinha casa, ficou morando lá para
sempre.
E viveram felizes para sempre.
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tartarugas

Quelônios
Todos os quelônios possuem uma carapaça óssea de proteção. Essa
carapaça é uma expansão das vértebras e uma ossificação da pele. Eles têm
pescoço comprido e cabeça pequena, com olhos sem brilho. A boca desses
animais tem forma de bico, parecido com o das aves. E, assim como as aves,
os quelônios não têm dentes.
Todos os quelônios têm quatro membros, que saem de dentro da carapaça.

unidade

01

Quais as diferenças entre tartarugas, cágados e jabutis?
A tartaruga é um animal aquático. Existem tartarugas de água salgada e de
água doce. As que vivem em água doce são semi-aquáticas, pois também vivem
em terra. Os membros das tartarugas transformaram-se em nadadeiras, para
facilitar seus movimentos na água.
Esses quelônios geralmente têm um metro de comprimento e pesam cerca
de 200 quilogramas. Mas há exemplares de até 2,5 metros e 800 quilogramas.
As tartarugas comem frutas e sementes. Só comem carne quando não
encontram esses alimentos. A carne das tartarugas é muito saborosa e apreciada
no mundo inteiro.
Os cágados vivem em água doce ou em terra. Seus membros têm cinco
dedos terminados em unhas. São menores que as tartarugas, pois medem entre
15 e 30 centímetros. Alimentam-se de peixes e, em cativeiro, aceitam pedaços
de carne e minhocas.
Os jabutis são terrestres. Vivem na mata, sob as árvores, mas gostam de
banhos demorados. Sabem nadar, mas não mergulham como as tartarugas e os
cágados.
Medem entre 35 e 40 centímetros, mas alguns chegam até a 70 centímetros
de comprimento.
Os membros dos jabutis parecem pequenas patas de elefante e seus cinco
dedos terminam em grossas unhas. Alimentam-se de frutas e suportam bem o
cativeiro.

BARROS, Carlos; PAULINO, Wilson C. Ciências: os seres vivos – ecologia e saúde. São
Paulo: Ática, 2002, p.251.
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1) Sublinhar as palavras desconhecidas.
2) Uso do dicionário salientando o significado contextualizado no texto.
3) Levantar em cada parágrafo as informações mais importantes.
1. Entendendo o texto:
a) Quais os animais pertencentes à ordem dos quelônios?
b) Compare as diferenças entre tartarugas, cágados e jabutis e complete o
quadro:
Tartaruga

aut

tartarugas

Reflexão sobre a língua

ga

ta

c) Para que a carne da tartaruga é utilizada?
d) No texto:
“Os jabutis são terrestres. Vivem na mata, sob as árvores, mas gostam
de banhos demorados”
Mas – conjunção
Outras conjunções: porém, todavia, entretanto, contudo.
Qual delas você usaria para substituir a que está destacada?
Reescreva o trecho substituindo a palavra grifada por outra ,sem mudar o
sentido.
Como ficaria esse trecho todo, se iniciasse:
O jabuti...........................................................................
e) No parágrafo:
“Esses quelônios geralmente...”
Depois de localizar o parágrafo, releia-o.
A que se refere a palavra esses?
f ) No 5º parágrafo:
“Só comem carne quando não encontram esses alimentos”
A que se refere a palavra esses?
Ainda no 5º parágrafo. “Só comem carne...” quem?

43

unidade

01

atat

Secretaria de Estado da Educação do Paraná / Departamento de Ensino Fundamental

Reescreva o parágrafo explicitando o sujeito oculto e o referente
do pronome.

tartarugas

g)

01

h)

i)

unidade

j)
k)

........................ só comem carne quando não encontram ...........................
“Medem entre 35 e 40 centímetros, mas alguns chegam até a 70
centímetros de comprimento.”
Medem – Quem? _________________ alguns – Quem? _________
Quanto mede um metro?................................................................................
Localize o parágrafo e reescreva.
................................................... medem entre ...............................................
“E, assim como as aves, os quelônios não têm dentes.”
Explique o acento no têm. __________________________________
Há outras situações, no texto, em que “ tem” aparece acentuado.
Reescreva um só parágrafo, substituindo as expressões destacadas.
Os jabutis vivem nas matas. Os jabutis gostam de banhos demorados.
Os jabutis sabem nadar, mas não mergulham como os outros quelônios.
..........................................................................................................................
“Os membros dos jabutis parecem pequenas patas de elefante e seus
cinco dedos terminam em grossas unhas. Alimentam-se de frutas e
suportam bem o cativeiro.”
Seus – pronome ..................... se refere a ..........................
No 6º parágrafo, aparece novamente o pronome SEUS.
Releia e explique seu referente. _______________________________
Leia.
Todos os quelônios têm quatro membros.
A tartaruga tem quatro membros.
Explique por que na primeira frase “têm” foi acentuado e na segunda
não.
Há outras palavras acentuadas (circunflexo) no plural e não no singular:
Exemplos:
Eles detêm o conhecimento.
Ele detém o conhecimento.

Exercitando: acentue corretamente as palavras destacadas.
O menino tem uma tartaruga.
Os meninos vem ver a tartaruga. Eles tem colhido boas informações
sobre o animal.
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Após a leitura dos diferentes textos, escreva de forma organizada o que você
ficou conhecendo sobre os quelônios.
Passe para um colega ler e fazer as devidas interferências quanto a:
ortografia;
paragrafação;
clareza das idéias;

tartarugas

Produção de texto

organização das idéias;

fidelidade ao tema;
relação entre os textos.
Ao receber seu texto, releia e busque resolver as situações apontadas
pelo colega. Se precisar, busque a ajuda do colega ou do professor.

01

acentuação;

Outras possibilidades de produção:

Colete informações em revistas, textos retirados da internet, jornais, etc.
Faça um texto publicitário tentando convencer os outros da importância
de se preservar a vida animal. Escolha um animal que esteja
correndo sério risco de extinção.
Colete informações e em grupo escrevam uma reportagem
(usem fotos, organizem a reportagem para ser editada em uma página
de jornal).
Organize um livro com as informações.
Que tal usar o formato de uma tartaruga?
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unidade

01

tartarugas

A morte da tartaruga

O menininho foi ao quintal e voltou chorando: a tartaruga tinha morrido. A
mãe foi ao quintal com ele, mexeu na tartaruga com um pau (tinha nojo daquele
bicho) e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo. Diante da confirmação
da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda com mais força. A mãe a princípio ficou
penalizada, mas logo começou a ficar aborrecida com o choro do menino.
“Cuidado, senão você acorda seu pai”. Mas o menino não se conformava. Pegou
a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar-lhe o casco duro. A mãe disse que
comprava outra, mas ele respondeu que não queria, queria aquela, viva! A mãe
lhe prometeu um carrinho, um velocípede, lhe prometeu uma surra, mas o pobre
menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do seu
animalzinho de estimação.
Afinal, com tanto choro, o pai acordou lá dentro, e veio, estremunhado,
ver de que se tratava. O menino mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse: – “Está
aí assim há meia hora, chorando que nem maluco. Não sei mais o que faço. Já
lhe prometi tudo mas ele continua berrando desse jeito”. O pai examinou a situação
e propôs:
– “Olha, Henriquinho. Se a tartaruga está morta não adianta mesmo você
chorar. Deixa ela aí e vem cá com o pai”. O garoto depôs cuidadosamente a
tartaruga junto do tanque e seguiu o pai, pela mão. O pai sentou-se na poltrona,
botou o garoto no colo e disse:–“Eu sei que você sente muito a morte da
tartaruguinha. Eu também gostava muito dela. Mas nós vamos fazer pra ela um
grande funeral”. (Empregou de propósito a palavra difícil). O menininho parou
imediatamente de chorar. “Que é funeral?” O pai lhe explicou que era um enterro.
“Olha, nós vamos à rua, compramos uma caixa bem bonita, bastante balas,
bombons, doces e voltamos para casa. Depois botamos a tartaruga na caixa
em cima da mesa da cozinha e rodeamos de velinhas de aniversário. Aí
convidamos os meninos da vizinhança, acendemos velinhas, cantamos o HappyBirth-Day-To-You pra tartaruguinha morta e você assopra as velas.
Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do quintal,
enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com o nome dela e o
dia que ela morreu. Isso é que é um funeral! Vamos fazer isso? O garotinho
estava com outra cara. “Vamos, papai, vamos! A tartaruguinha vai ficar contente
lá no céu, não vai? Olha, eu vou apanhar ela”. Saiu correndo. Enquanto o pai se
vestia, ouviu um grito no quintal. “Papai, papai, vem cá, ela está viva!” O pai
correu pro quintal e constatou que era verdade. A tartaruga estava andando de
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novo, normalmente. “Que bom, hein?” – disse – “Ela está viva! Não vamos ter
que fazer o funeral!” “Vamos sim, papai” – disse o menino ansioso, pegando
uma pedra bem grande – “Eu mato ela”.

Millôr Fernandes: é um dos nossos escritores mais criativos. Jornalista,
trabalhou em A Cigarra, O Cruzeiro, Tribuna da Imprensa, Correio da Manhã,
Pasquim, etc. Em tudo que escreve está sempre presente o humor. Por vezes
sutil, ou escrachado, surreal, original, anárquico... Mas sempre o humor

Reflexão sobre a língua
1) Sublinhe as palavras desconhecidas. Tente, pela leitura, definir o significado.
Escreva no seu caderno.

01

FERNANDES, Millôr. Fábulas fabulosas. 11ª ed. Nórdica, [s.d.] p.100-101.

tartarugas

Moral: O importante não é a morte, é o que ela nos tira.

Leitura e interpretação
1) Quais foram os sentimentos do menino em relação à morte da tartaruga?
2) Por que houve mudança no modo de sentir a perda da tartaruga?
3) Poderá acontecer ou já aconteceu, para você, uma situação semelhante?
4) Quem são os personagens?
5) Quais são as características de cada personagem?
6) Onde acontece a história?

Exercitando:
Qual a ironia do texto?
Escreva um caso em que a ironia esteja presente.
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2) Compare a sua definição com a do verbete. Reescreva a frase usando o
verbete que contextualiza a idéia do texto.
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unidade

01

tartarugas

Usamos parênteses:
informações complementares;
ampliar a idéia do autor;
comentário;
nomes de autores, obras, capítulos relativos a citações já feitas.
Explique a função do parênteses:
* No 1º parágrafo.
“... mexeu na tartaruga com um pau (tinha nojo daquele bicho)
e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo.”
* No 3º parágrafo.
“ ...mas nós vamos fazer para ela um grande funeral (empregou de propósito
a palavra difícil).”
Por que o uso do parênteses?
Onde mais, no texto, aparece o uso dos parênteses? Com qual função?
Usamos aspas:
no início e no final de citação textual;
em palavras ou expressões que desejamos destacar;
em títulos de obras artísticas ou científicas;
em palavras ou expressões estrangeiras, arcaicas, gírias, neologismos;
em palavras com sentidos diferentes : ironia.
No texto aparece o uso das aspas em diferentes situações.
Retire uma e explique o uso das aspas.
Reescreva o trecho abaixo, conforme início sugerido. Substitua
as palavras sublinhadas.
“Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do
quintal,enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com
o nome dela e o dia que ela morreu.”
Depois pego ............................................................................
Assinale o referente:
“ __ Eu sei que você sente muito a morte da tartaruguinha. Eu
também gostava muito dela. Mas nós vamos fazer pra ela um grande
funeral.”
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“A mãe lhe prometeu um carrinho, um velocípede, lhe prometeu uma surra, mas
o pobre menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do
seu animalzinho de estimação.”
Consultando o quadro abaixo, reescreva o período acima, substituindo
os pronomes oblíquos e explicitando o pronome possessivo.
A mãe prometeu..........

tartarugas

Dela (de+ela) - se refere a .................................................
Nós - se refere a ...............................................................
Ela - se refere a ...............................................................

Pronomes
Pessoallo

Eu
u
EE
EE

Possesso

eosao

meu(s)-minhas(s) ese(s)-esa(s)-is
eu(s)-ua(s)
esse(s)-essa(s)-iss
seu(s)-sua(s)
auee(s)-auea(s)
nss(s)-nssa(s)
aui
ss(s)-ssa(s)

01

Pessoal
eo

Você – para pessoas próximas, íntimas.
Senhor, senhora, senhorita – indicando respeito.
Vossa Senhoria – pessoas de cerimônia, correspondência comercial.
Vossa alteza – para príncipes, princesas, duques e duquesas.
Vossa Majestade – para reis e rainhas.
Vossa Santidade – Papa.
Meritíssimo – juízes.
Vossa Majestade Imperial – imperadores.

É comum, na linguagem falada, repetirmos palavras ou expressões que,
na linguagem escrita, não são necessárias.
Quando redigimos um parágrafo, isso precisa ser evitado, para que a leitura
não se torne muito cansativa. Para isso, existem diversas palavras na língua, às
quais podemos recorrer para realizar substituições. É preciso “ limpar” o
parágrafo, isto é, cortar as repetições desnecessárias e fazer as devidas
substituições.
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tartarugas

Leia os textos abaixo:
a) Os cangurus são perseguidos, porque os cangurus atacam as
plantações e porque os cangurus têm o pêlo aproveitado pelos homens.
A caçada ao canguru não é muito fácil: o canguru é rápido, o canguru
ouve de longe o inimigo, o canguru nada otimamente e até no mar o
c a n g u r u s e a t i r a , n a a f l i ç ã o do canguru de escapar dos
perseguidores.
b) O macaco-aranha
O macaco-aranha tem as pernas e os braços compridos, finos e
peludos, como as patas de algumas aranhas. O macaco-aranha anda
e pula em cima das árvores. O macaco-aranha dá saltos espectaculares
(de uns dez metros de distância) . De vez em quando, o macaco-aranha
se atira num galho onde está com um dos braços e, com o outro braço,
com a cauda e com as pernas, o macaco-aranha faz uma porção de
travessuras ao mesmo tempo. O macaco-aranha também pode se
pendurar pela cauda e pode ficar pintando o sete com as pernas e
braços.
O macaco-aranha mede de uns quarenta a uns sessenta centímetros de
comprimento, fora a cauda, a cauda vai de uns sessenta a uns noventa e cinco
centímetros. O macaco-aranha vive no Brasil (sobretudo no norte e no centro),
vive em outros países da América do Sul e da América Central. O macacoaranha também é chamado de cauta, maquicápa, etc…
Você observou que há inúmeras repetições. Reescreva um dos textos
substituindo as palavras repetidas por pronomes, palavras sinônimas,
etc...
Discurso Indireto
No texto narrativo a fala da personagem chama-se discurso. Quando o
narrador reproduz a fala da personagem diretamente, tal qual ela disse, temos
um caso de discurso direto.
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Este mesmo episódio poderia ter sido narrado de outra forma, onde o
narrador conta o que a personagem falou ou pensou. Neste caso, as falas da
personagem são reproduzidas indiretamente por meio das palavras do narrador.
A esse recurso dá-se o nome de discurso indireto.
Veja o exemplo acima como ficaria:

tartarugas

Exemplo:
O jogador disse ao juiz:
— Você não viu que ele estava impedido?

Transcreva usando discurso indireto: “O pai examinou a situação e
propôs:
– Olha, Henriquinho. Se a tartaruga está morta não adianta mesmo você
chorar.”
“ O pai sentou-se na poltrona, botou o garoto no colo e disse:
– Eu sei que você sente muito a morte da tartaruguinha. Eu também gostava
muito dela.”
Solicite que os alunos tragam gibis. Forme uma gibiteca. Selecione várias
histórias em quadrinho. Distribua-as entre os alunos que vão escolher uma delas
e reescrever o diálogo, usando o discurso indireto. Chame a atenção dos alunos
para a expressão facial dos personagens, o espaço onde acontece a história, o
movimento, enfim, a situação de produção do diálogo. Explique os elementos da
história em quadrinho: balões, quadros, cores, expressões faciais, etc.
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Lembre-se: para se dizer que num texto narrativo há discurso indireto não
basta a ausência de travessões; é fundamental a presença de discurso,
isto é, fala de personagem.

01

O jogador perguntou ao juiz se ele não havia visto que havia impedimento
do outro jogador.
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Conhecendo mais sobre as tartarugas

unidade

01

tartarugas

Tartaruga-verde (Chelonia mydas)
Também chamada de aruanã, ela
gosta de desovar em ilhas oceânicas.
No Brasil, a maioria dos ninhos foi
registrada em Fernando de Noronha, na
Ilha de Trindade e no Atol das Rocas.
Mas é na Costa Rica que a espécie se
encontra em maior quantidade. Com
mais de 1 metro de comprimento e
pesando cerca de 300 quilos, é a única
tartaruga marinha que
prefere uma
dieta exclusivamente à base de algas.

Cabeçuda (Caretta caretta)
É a espécie mais numerosa no
Brasil, desovando em quase todo o
litoral. No Espírito Santo recebe o nome
indígena careba. A adulta mede mais de
1 metro de comprimento e chega a pesar
180 quilos. Seu nome é merecido: possui
mandíbulas grandes e fortes,
semelhantes a um bico de pássaro,
adaptadas para quebrar qualquer tipo de
concha. Afinal, mariscos são seu prato
predileto.

Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata)
É a principal vítima dos pescadores: sua bela carapaça com placas negras
sobrepostas sobre um fundo amarelo, é vendida para indústrias de pentes e
bijuterias. De tamanho médio, ela tem entre 78 e 90 centímetros de comprimento
e pesa até 150 quilos. Desova no Oceano Índico e na parte ocidental do Pacífico.
No Brasil, ela geralmente põe seus ovos no litoral baiano.
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A menor das tartarugas marinhas brasileiras
– ela tem, no máximo, 65 centímetros de
comprimento e seu peso raramente excede 60
quilos, graças a carapaça fina – ainda não tem
nome popular. A mandíbula frágil só consegue
mastigar pequenos moluscos. Seu local predileto
para a desova é a Praia de Pirambu, 30
quilômetros ao norte de Aracaju, em Sergipe.

tartarugas

Lepidochelys olivacea

SUPERINTERESSANTE, São Paulo:n° 6, jun.1991

Tartaruga – risco de extinção
A maior tartaruga que existe é a tartaruga-de-couro, que vive no mar. Ela
chega a pesar seiscentos quilos e sua carcaça pode medir até 2 metros de
comprimento.
Essa espécie está ameaçada de extinção. Isso porque o homem caça esse
bicho para comer a sua carne e aproveitar o seu couro e carcaça. A “tartaruga
japonesa” é a mais comum. Ela não tem os olhinhos puxados, mas recebeu esse
apelido porque foram os japoneses que começaram a vendê-las nas feiras.
FOLHINHA de São Paulo, 15 mar. 1987.
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Ela pode alcançar 2 metros
de comprimento e 800 quilos.
Possui uma carapaça de gomos
flexíveis, semelhantes à
borracha. Sua gordura é
cobiçada para impermeabilizar
barcos e servir de combustível
para lamparinas. Grande
mergulhadora, hoje a tartarugade-couro é rara em todo o mundo. A maioria desova na Guiana Francesa. No
Brasil, neste ano, foram registradas três tartarugas, no Espírito Santo.

01

Tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea)

unidade

01

tartarugas

ORGANIZAR UM QUADRO COMPARATIVO A PARTIR DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS
Produza um texto único, juntando as informações sobre as 5 tartarugas.
Nome
eo

oal oe
apareem o
ral

omprmeo

oa

araera
Parulare
ea
era

etree
etetr
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Peo
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Nome Popular
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Disponível em www.tamar.com.br
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O projeto tartarugas marinhas fixou uma base entre a Baía do
Sueste e a Praia do Leão, principal local de desova das tartarugas
em todo o arquipélago. A linha de trabalho segue o verificado em
outros postos: conscientização da população local quanto à
necessidade de preservar os ovos e não-captura dos indivíduos
adultos; pesquisas relativas aos hábitos das espécies; envolvimento
do ex-pescador na preservação das tartarugas.
Na praia do Leão e do Sancho ocorre a desova da tartaruga
aruanã. A partir de novembro, quando se inicia o período de
reprodução, podem ser observadas junto à superfície. De dezembro
a maio ocorre a desova e a incubação demora 50 dias. À noite as
tartarugas aproveitam a escuridão e a queda na temperatura e iniciam
a jornada pela areia onde depositam seus ovos.
A tartaruga de pente, ameaçada de extinção, não desova nesta
região. Indivíduos desta espécie podem ser encontrados nas águas
do arquipélago, pois o utilizam como local de crescimento e
alimentação.
Ao contrário do verificado na Praia do Forte, os ninhos não são
removidos para áreas cercadas. Os locais das desovas são
sinalizados e identificados por um bastão, permanecendo intocados
até a eclosão dos ovos quando então ocorre o trabalho de verificação
e contagem. Constantemente os responsáveis percorrem as praias
procurando novos ninhos e verificando as eclosões que,
invariavelmente, ocorrem durante a noite.
Levantamentos estatísticos demonstram que o número de
desovas/ano tem aumentado. Isto ocorre exclusivamente pela redução
na captura de tartarugas já adultas e não pelo retorno de crias
protegidas pelo TAMAR que ainda não atingiram a idade de
procriação.
As tartarugas não vivem junto aos locais onde se reproduzem.
Algumas espécies percorrem milhares de quilômetros antes de
desovarem.
As tartarugas deixam seus ovos na mesma praia onde nasceram.
Elas se orientam e identificam uma praia por sua peculiar
luminosidade. Qualquer interferência humana, como luzes artificiais,
inibe ou desorienta a desova.

tartarugas

Projeto Tamar
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Áreas de alimentação

Áreas mistas

Áreas de desova

Áreas com grande fluxo turístico

O Projeto TAMAR possui 21 bases na costa brasileira. Estas bases se
dividem em:

Áreas de alimentação: são áreas escolhidas pelas tartarugas
marinhas para crescimento e alimentação, onde o TAMAR desenvolve
programas de conservação, salvamentos, em artes de pesca e
pesquisa. Normalmente são áreas ricas em alimentos.

unidade

Áreas de desova: são os locais onde ainda ocorrem concentração
de desovas de tartarugas marinhas e o TAMAR desenvolve trabalhos
de conservação e pesquisa destas espécies.

Áreas Mistas: locais de ocorrência de desovas de tartarugas
marinhas, e também de concentração delas para crescimento e
alimentação. São desenvolvidos trabalhos de proteção às desovas,
salvamentos em artes de pesca e pesquisa.

Áreas com grande fluxo turístico: algumas destas bases funcionam
durante todo o ano (no mapa, com círculo vermelho), outras, somente
durante o período de desova.
O Projeto TAMAR visa à preservação das tartarugas marinhas que fazem
da costa brasileira importante local de reprodução. Partindo das informações
contidas no texto, no mapa, no seu conhecimento e com o auxílio de um atlas,
responda:
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a) Como a posição geográfica do Brasil favorece o desenvolvimento do Projeto
TAMAR?
b) Como se caracteriza o clima dessa região?

unidade

01

Observe que o mapa do Brasil está dividido em regiões:

tartarugas

c) Cite os estados onde estão as bases de proteção.
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Comparando e analisando os mapas:
a) Em que região ou regiões do Brasil o projeto TAMAR atua?

tartarugas

b) Em que região do Brasil você mora?
c) Em que regiões, segundo a classificação do IBGE, encontram-se
as bases de proteção?
d) Em qual das regiões há maior concentração delas?
e) Qual oceano banha o Brasil?
f ) Cite a cobertura vegetal original que recobria e que foi quase
totalmente devastada.

01

Observe no mapa.
A cobertura vegetal representa:
o branco – a Antártida com suas geleiras;
o marrom/preto – a Cordilheira dos Andes;
os tons claros – áreas sem cobertura vegetal, como desertos e áreas
de desmatamento;

unidade

o verde – cobertura vegetal.

Responda:
Qual o maior deserto do mundo e em que continente situa-se?
O continente gelado, a Antártida, apresenta características muito diferentes
da Zona Tropical. Compare-as.
O Brasil e o continente africano apresentam semelhanças naturais? Quais?
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Disponível em www.tamar.org.br/t_hist.htm
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Os números do Tamar
Todas as informações coletadas pela equipe
técnica são repassadas para um banco de dados
central, onde os números são analisados. No primeiro
ano de proteção dos ninhos com cooperação dos
pescadores, ainda na década de 80 foi contabilizado o
nascimento de dois mil filhotes. Só na última temporada
de desova, que terminou em março deste ano, foram
mais de 300 mil novas tartarugas do mar. Até hoje, o
Tamar liberou 3,5 milhões de tartarugas que nasceram
sob sua proteção. Atualmente, o projeto conta com 21
estações de pesquisa espalhadas pelo litoral brasileiro,
desde o Ceará até São Paulo.
Por enquanto, ainda é difícil monitorar o
crescimento populacional dessas espécies. Os
primeiros filhotes ajudados pelo Tamar, no início da
década de 80, ainda não se tornaram adultos. Em média,
a maturidade sexual das tartarugas marinhas só chega
por volta dos 30 anos. Assim, ainda vai demorar para os
cientistas perceberem um aumento sensível no número
de ninhos nas praias.
Apesar do esforço do Tamar, e de dezenas de
outras entidades com objetivos parecidos espalhadas
pelo mundo, as tartarugas-de-pente, de couro e oliva
continuaram criticamente ameaçadas de extinção. A
tartaruga-verde e a cabeçuda também correm perigo,
apesar de o risco ser menor. Resta torcer para que o
esforço de tantos cientistas e pescadores seja
recompensado por uma vitória da tartaruga no final da
corrida, tal como na fábula que muita gente já ouviu
enquanto esperava o sono chegar...
Disponível em www.tamar.com.br

Você sabia:
A expectativa de vida das tartarugas marinhas ainda não
foi devidamente estudada, mas acredita-se que ela consiga
chegar com tranqüilidade aos 70 anos.
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1) “Resta torcer para que o esforço de tantos cientistas e pescadores seja
recompensado por uma vitória da tartaruga no final da corrida....”
Reescreva o período acima, substituindo as palavras destacadas por um
pronome. Reorganize o que for necessário.
2) “Por enquanto, ainda é difícil monitorar o crescimento populacional dessas
espécies.”

tartarugas

Reflexão sobre a língua

3) “Até hoje, o Tamar liberou 3,5 milhões de tartarugas que nasceram sob sua
proteção.”
Reescreva o período acima, substituindo a expressão destacada.
No texto há outra expressão de tempo. Qual? ....................................................
O pronome SUA, remete a ....................................................................................

01

Releia o texto e explicite na reescrita do trecho acima quais são as espécies.

4) Leia a afirmação:

Por quê?....................................................................................................................
5) “Assim, ainda vai demorar para os cientistas perceberem um aumento sensível
no número de ninhos nas praias.”
ASSIM (advérbio de modo) remete a informação dada anteriormente no texto.
Por que vai demorar a se perceber um aumento no número de ninhos na
praia?
...................................................................................................................................
6) “ ... ainda na década de 80, foi contabilizado o nascimento de dois mil filhotes.”
Recorrendo à matemática, vamos completar:
Um século tem ................. anos.
Um século tem ..................décadas.
Uma década tem ...............anos.
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“Por enquanto, ainda é difícil monitorar o crescimento populacional dessas
espécies.”
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Um milênio tem ..................anos.
Um milênio tem .................séculos.
Um milênio tem .................décadas.
A década de 80 corresponde a um período de 10 anos.

tartarugas

Inicia em ............................................. e termina em ................................................
Observe a linha do tempo abaixo representada:
Nela vamos representar o período de um século.

1901-1910

1911-1920

1921-1930

1931-1940

1941–1950 1951–1960

1961–1970

1971–1980 1981–1990

1991-2000

unidade

01

Destaque a década de 80, citada no texto.
Enumere, junto com seus colegas, alguns acontecimentos importantes da década
de 80.
Cite a década do seu nascimento: dia ................... mês ................... ano .................
Você nasceu na década de ..........................................................................................

A tartaruga pode viver mais de 100 anos
Quantos anos vive uma tartaruga?
A tartaruga vive entre 80 e 100 anos. Há registros de uma tartaruga da
espécie Terrapene carolina que sobreviveu até os 135 anos, nos Estados
Unidos, fora do cativeiro. As tartarugas estão entre os animais de vida mais
longa e é o único animal hoje que vive mais que o homem. Um fato curioso é que
o crescimento desse réptil não é muito lento. Com cerca de dez anos ele já
atingiu sua maturidade. Um dos critérios usados para saber a idade da tartaruga
é contar os anéis que formam seu casco. Mas, com o passar do tempo, esse
critério deixa de ser útil porque o número de anéis aumenta muito e não é mais
possível distingui-los. Muitas vezes, o tamanho da tartaruga pode ser um indicativo
da sua idade.
SUPERINTERESSANTE, fev.1995.
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Cágado
O pescoço do cágado é tão comprido que ele
não consegue encolhê-lo. Quando está com medo,
dobra-o e coloca-o de lado, com a cabeça por baixo
da carapaça. Há quem diga que ele tem cabeça de
cobra. O cágado vive na água e precisa de um lugar
onde possa nadar e de uma praiazinha seca, para
tomar sol.

01

É o mais fácil de encontrar. Suas patas são
parecidas com as do elefante, vive no seco e come
apenas duas vezes por semana (no inverno, só uma
vez em dez dias). Alimenta-se de verdura, frutas carne
ou peixe moído. Também precisa de uma tigelinha de
água.

tartarugas

Jabuti

A tartaruga, tigre d’água ou
tartaruga japonesa (na verdade não tem
nada de japonesa) é do Rio Grande do
Sul. Aquática, precisa de lugar para
nadar e de areia seca, porque respira
ar e não água. O tigre d’água é verdeamarelo, sua pata é uma nadadeira.
O desenho da parte de baixo do
casco é sempre único. Não há duas
tartarugas iguais.
O jabuti, o cágado e a tartaruga têm sangue frio. Por isso, no inverno, é
bom aquecê-los com lâmpadas.
QUEIROZ, Luiz Roberto de Souza. Tartaruga. O Estadinho, São Paulo, 09 dez. 1990.
Suplemento de O Estado de São Paulo.
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pipa

A pipa e a flor

... Era uma vez um pipa.
O menino que a fez
estava alegre, e imaginou que
a pipa também estaria. Por
isso fez nela uma cara risonha,
colando tiras de papel de
seda vermelho: dois olhos, um
nariz, uma boca...
Ô, pipa boa: levinha,
travessa, subia alto...
Gostava de brincar com
o perigo, vivia zombando dos
fios e dos galhos das árvores.
Mas aconteceu um dia,
ela estava começando a subir,
correndo de um lado para o
outro no vento, olhou para
baixo e viu, lá no quintal, uma
flor. Ela já tinha encontrado
muitas flores. Só que desta vez seus olhos e os olhos da flor se encontraram, e
ela sentiu uma coisa estranha. Não, não era a beleza da flor. Já vira outras, mais
belas. Eram os olhos...
A pipa ficou enfeitiçada. Não mais queria ser pipa. Só queria ser uma coisa:
fazer o que florzinha quisesse. Ah! Ela era tão maravilhosa. Que felicidade se
pudesse ficar de mãos dadas com ela, pelo resto dos seus dias...
E assim, resolveu mudar de dono. Aproveitando-se de um vento forte, deu
um puxão repentino na linha, ela arrebentou, e a pipa foi cair, devagarinho, ao
lado da flor.
E deu a linha para ela segurar.
Ela segurou forte.
Agora, sua linha nas mãos da flor, a pipa pensou que voar seria muito mais
gostoso. Lá de cima conversaria com ela, e ao voltar lhe contaria estórias para
que ela dormisse.E ela pediu:
“- Florzinha me solta...”
E a florzinha soltou.
A pipa subiu bem alto e seu coração bateu feliz. Quando se está lá no alto
é bom saber que há alguém esperando, lá embaixo.
Mas a flor, aqui de baixo, percebeu que estava ficando triste. Não, não é
que estivesse triste. Estava ficando com raiva. Que injustiça que a pipa pudesse
voar tão alto, e ela tivesse de ficar plantada no chão. E teve inveja da pipa.
Tinha raiva de ver a felicidade da pipa, longe dela...
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Tinha raiva quando via as pipas lá em cima, tagarelando entre si. E ela flor,
sozinha, deixada de fora.
“- Se a pipa me amasse de verdade não poderia estar feliz lá em cima,
longe de mim. Ficaria o tempo todo comigo...”
E a inveja juntou-se ao ciúme.
Inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm, e
nós não.
Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro, sem
que a gente esteja com ele.
E a flor começou a ficar malvada.
Ficava emburrada quando a pipa chegava.
Exigia explicação de tudo.
E a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isto faria a flor
sofrer.
E a flor foi, aos poucos encurtando a linha
E a pipa não conseguia mais voar.
Via, ali do baixinho, de sobre o quintal (esta era toda a distância que a flor
lhe permitia voar) as outras pipas, lá de cima... E sua boca foi ficando triste. E
percebeu que já não gostava da flor, como no início...
... A pipa percebeu que havia mais alegria na liberdade de antigamente
que nos abraços da flor. Porque aqueles eram abraços que amarravam. E assim,
num dia de grande ventania, e se valendo de uma distração da flor, arrebentou a
linha, e foi em busca de uma outra mão que ficasse feliz vendo-a voar nas alturas...

pipa
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Leitura e interpretação
1) O que fez a pipa sentir-se atraída pela flor?
2) A pipa resolveu mudar de dono. Rebentou a linha que prendia e devagar foi
cair, ao lado da flor. O que a pipa planejava fazer e por quê?
3) Com o tempo, que sentimentos despertaram na flor em relação à pipa? O que
você pensa a respeito desses sentimentos?
4) Imagine-se uma pipa voando lá longe no céu. O que você consegue ver lá de
cima?
5) E o ser humano possui a liberdade de voar? Escreva um pequeno texto,
defendendo a sua posição sobre o assunto.
6) “Se a pipa me amasse de verdade não poderia estar feliz lá em cima, longe
de mim. Ficaria o tempo todo comigo...” Você concorda com a flor? Por quê?
7) Sentindo-se prisioneira, a pipa percebe que os abraços da flor a amarram,
tolhendo sua liberdade. Que atitude ela toma, para recuperar a liberdade
antiga?
8) É possível amar alguém tirando-lhe a liberdade? Expresse sua opinião.
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ALVES, Rubem. A pipa e a flor. São Paulo: Loyola, 2004. p.12-24.
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Reflexão sobre a língua

1)

pipa

3)

02

2)

4)
5)

Observe o texto, reflita, discuta com seus colegas e responda às
questões propostas a seguir:
“Por isso fez nela uma cara risonha, colando tiras de papel...” Releia o início
do texto. A palavra destacada refere-se a quem?
No 6º parágrafo lemos:
“Que felicidade se pudesse ficar de mãos dadas com ela, pelo resto dos seus
dias...”
Indique a que ou a quem o pronome ela acima destacado se refere.
Nos parágrafos seguintes lemos:
“... Aproveitando-se de um vento forte, deu um puxão repentino na linha, ela
arrebentou a linha e a pipa foi caindo devagarinho, ao lado da flor.
E deu a sua linha para ela segurar.
Ela segurou forte.”
Destaque no texto a que ou a quem se refere o pronome pessoal (ela).
Destaque no texto outros pronomes pessoais (ela) e escreva ou destaque o
referente.
“ A pipa subiu bem alto e seu coração bateu feliz.”
O pronome seu, destacado acima, refere-se a .....................
“ E a pipa começou a ter medo de ficar feliz. Pois sabia que isto faria a flor
sofrer.”
O elemento de coesão isto, destacado acima refere-se a..........

unidade

Pipa
Voa alto, voa livre.
Bela pipa colorida!
E a criancinha , no parque,
Correndo através do tempo,
Baila, ao sabor do vento,
Empinando a própria vida.
Disponível em www.educacaopublica.rj.govbr/biblioteca

Leitura e interpretação
1) Existe alguma relação desse poema com o primeiro texto, “A Pipa e a Flor”,
de Rubem Alves? Justifique sua reposta.
2) Quais as características da Pipa que estão presentes nos dois textos?
3) Tendo em vista que o verbo empinar tem como significado fazer subir, elevar,
dar impulso, entre outros. Qual o sentido que se pode atribuir aos quatro
últimos versos do poema?
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ZIRALDO. O menino maluquinho. 64. ed. Melhoramentos,1998. p.48-49. (fragmento)

Leitura e interpretação
1) Como você consegue imaginar a pipa do Menino Maluquinho?
Você já viu ou soltou uma pipa maluca?
2) Você acha que soltar pipas é brincadeira só de meninos? Por quê?
3) O narrador do texto diz que o Menino Maluquinho aprendeu a fazer pipa com
o pai, e o pai com o pai do pai do papai. Você conhece outras brincadeiras
que as crianças aprenderam com seuspais? Quais?
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A pipa que
o menino maluquinho soltava
era a mais maluca de todas
rabeava lá no céu
rodopiava adoidado
caía de ponta-cabeça
dava tranco e cabeçada
e sua linha cortava
mais que o afiado cerol.
E a pipa
quem fazia
era mesmo o menininho
pois ele havia aprendido
a amarrar linha e taquara
a colar papel de seda
e a fazer com polvilho
o grude para colar
a pipa triangular
como o papai
lhe ensinara
do jeito que havia
aprendido
com o pai
e o pai do pai
do papai...

pipa

O menino maluquinho
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4) No texto o autor usa palavras no diminutivo: “maluquinho” e “menininho”. Qual
a intenção do autor ao fazer uso desses diminutivos?

unidade

02

pipa

5) Leia novamente a poesia do Menino Maluquinho, verifique a entonação e
declame para seus colegas e professor. Vamos lá, você vai ver que é fácil e
gostoso!

Pipas...Origem...Informações...

A pipa de empinar existe na China desde pelo menos uns 400 anos antes
de Cristo. No Japão, onde chegou no século VI, importada da China, os
moradores das aldeias se reuniam para construir pipas que chegavam a ter 100
metros quadrados de superfície!
Por essa época, no Ocidente, um sábio grego chamado Arquitas de Tarento,
que viveu entre os anos 430 e 360 antes de Cristo, também teria inventado um
modelo de pipa. Será que tinha visto e copiado alguma pipa chinesa?
É bem possível que tenha inventado por conta própria mesmo, porque o
homem era um crânio, tanto que bolou várias outras coisas utilíssimas, como o
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* Título atribuído para fins didáticos, pelos professores.
BRANDÃO, Eduardo. O empinador de estrela. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p.5-6.
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parafuso e a roldana. E sua pipa, que entrou para a história com o nome de “a
pomba de Tarento”, ele não construiu para brincar, mas para pescar no mar!
Aliás, no Extremo Oriente, pipa também não era brinquedo de moleque,
não. Era coisa de gente grande, que as soltava por motivos seriíssimos, como,
por exemplo, atrair os favores dos espíritos do céu. Para ter certeza de que eles
ouviriam mesmo seus chamados, chegavam a colocar nas pipas uns apitos e
cordas que soavam com o vento. Às vezes, com medo de que aqueles sons não
bastassem, acrescentavam uma porção de velas, que faziam as pipas parecer
enormes lanternas voadoras. Assim, não havia espírito que não as enxergasse!
Os chineses utilizavam-nas também na guerra: soltavam pipas decoradas
na forma de monstros, em geral dragões, para apavorar o inimigo. Os romanos
devem ter copiado essa idéia deles, quando das suas guerras contra os impérios
orientais, porque também passaram a usar pipas em forma de dragão, chamadas
justamente Draco, para assustar o inimigo. E, para o dragão ficar ainda mais
assustador, acendiam neles espécies de buchas.
No século XVIII, o grande filósofo e cientista americano Benjamin Franklin
utilizou a pipa em seus estudos sobre a eletricidade. Empinando sua pipa nas
nuvens negras de um dia de tempestade, no ano de 1752, provou que o raio era
uma descarga elétrica. Daí inventou o pára-raios.
Mais tarde as pipas desempenharam um papel importante num dos maiores
inventos do homem: a aviação. Um inglês radicado na Austrália, Laurence
Hargrave, inventou uma porção de tipos de papagaios com os quais pretendia
voar. Acabou criando um tal de papagaio “celular”, na forma de caixas retangulares
ligadas umas às outras. Com um trem assim, de 4 papagaios, conseguiu voar a
5 metros do chão em novembro de 1894. Foi a partir desse modelo que o nosso
Alberto Santos Dumont inventou o avião.
Em 1901, um papagaio também foi responsável por um feito extraordinário.
O inventor do telégrafo sem fio, o italiano Marconi, montou uma antena num
papagaio e empinou-o a 120 metros de altitude; desse modo conseguiu
estabelecer pela primeira vez uma comunicação telegráfica entre a Inglaterra e
a costa do Canadá.

pipa
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Leitura e interpretação

1) A pipa já era conhecida na China. Desde que época ela existe? Há quanto
tempo já se conhece a arte de empinar pipa?
2) O século VI corresponde a que época?

pipa

3) O grego Arquitas de Tarento inventou um modelo de pipa. Para que servia?
4) A pipa, além de ser construída para brincadeiras, também foi usada com outros
objetivos. Quais eram?
5) Laurence Hargrave contribuiu com a história da aviação. De que forma?

02

6) Quem foi Benjamin Franklin e o que ele inventou?

Reflexão sobre a língua

1) O 2º parágrafo inicia:

unidade

“Por essa época, no Ocidente...” A qual época se refere?
2) Explique a expressão destacada: “ É bem possível que tenha inventado
por conta própria mesmo, porque o homem era um crânio, tanto que...”
3) “A sua pipa, que entrou para a história com o nome de “a pomba de Tarento”,
que ele não construiu para brincar, mas para pescar no mar”
a) o pronome sua se refere a ____________________________________
b) o pronome pessoal ele se refere a ______________________________
4) “... não construiu para brincar, mas para pescar no mar!”
Substitua a conjunção mas por outra que tenha a mesma função.
5) No 3º parágrafo:
“Para ter certeza de que eles ouviriam mesmo seus chamados,...”
a) eles - se refere a ____________________________________________
b) seus chamados (chamados de quem?) ___________________________
6) Os romanos devem ter copiado essa idéia deles,...”
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Releia o 4º parágrafo e responda:
a) essa idéia - qual idéia foi copiada?______________________________
b) deles (de + eles) a quem se refere?_____________________________
7) “ E, para o dragão ficar mais assustador, acendiam neles espécies de buchas”.
- neles (em+eles) a quem se refere? .....................................................................

Você sabe explicar o que é uma bucha?
9) Por que a palavra “celular” aparece entre aspas no 6º parágrafo?

pipa

8) Volte a ler o parágrafo:

10)“Com um trem assim, de quatro papagaios, conseguiu voar a cinco metros
do chão...”

Mãos à obra:
Elabore junto com seus colegas e a professora, cartazes para serem
espalhados por sua escola conscientizando os demais estudantes dos cuidados
que devem ter ao empinar pipas.

Evite áreas com fios elétricos,
a pipa pode encostar num cabo
elétrico e, se sua linha estiver
molhada ou enrolada num objeto de
metal (uma lata, por exemplo), ela
se transforma num excelente
condutor de eletricidade.
Cuidado com pessoas que
estão a sua frente.
O cerol e o vidro utilizados
para “envenenar” pipas, às vezes,
causam graves acidentes, por seu
poder cortante, por isso o uso do cerol é proibido.
Cuidado com a travessia de ruas onde passam veículos, pode
acontecer algum acidente.
Siga todas essas medidas de segurança e divirta-se!!!
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b) Releia o parágrafo e explique em que situações a expressão pode ser
entendida “Com um trem assim...”

02

a) Quem conseguiu voar?
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Produção de texto

Monte sua pipa
Pipa de Combate ou Maranhão

unidade

02

pipa

Depois de tanta informação, que tal escrever o que você ficou conhecendo
sobre a pipa?

Materiais:
• Varetas de qualquer tipo, sendo:
• 1 de 51cm de comprimento e 2mm de espessura.
• 2 de 32cm de comprimento e 2mm de espessura.
• Tesoura
• Papel de seda
• Cola branca
• Linha 10 Corrente
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04. Corte o papel um pouco
maior que a armação, essa
margem servirá para a colagem

02. Passe a linha em todas as
pontas da armação.

05. Em cada extremidade dê
dois cortes e pode preparar a
cola, logo será usada.

03. Cole a armação sobre o
papel, mas deixe uma
extremidade de fora, a menor.

06. Todas as extremidades
foram cortadas? Muito bem,
agora é só começar a colar
sem se lambuzar.
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01. Amarre as varetas menores
na maior...

02

pipa

Uma regra prática para regular o estirante consiste em pendurá-lo e regular
de modo que a superfície “D” forme um ângulo de aproximadamente 30º, como
se vê na ilustração anterior. Esta regulagem é aproximada, pois a definitiva será
feita no momento de empinar. Estique a linha até chegar a um ponto que
esteja a dois dedos de distância (3 cm) da extremidade vertical e horizontal
e dê um nó, fazendo o ângulo do estirante. A linha para empinar deve ser
amarrada neste ângulo

07. Antes de colar, porém,
dobre as margens e veja se
estão bem ajustadas à linha. O
dente do papel pode ficar solto
ou colado.

09. Envergue a 1° das varetas
e dê uma volta com a linha
superior sobre a extremidade
da vareta.

08. Passe a cola sobre a
margem e vire-a para dentro,
aderindo bem.

10. Em seguida é só colocar o
estirante (cabestro) e a
rabiola.

unidade
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pipa
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www.pipas.com.br

Nomes dados às pipas em regiões brasileiras:
Papagaio: Em todo o Brasil
Quadrado ou papagaio: Interior de São Paulo
Quadrado, papagaio e pipa: São Paulo (capital)
Pipa: Rio de Janeiro
Pandorga: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do
Paraná
Raia: Norte do Paraná até Curitiba
Cafifa: Niterói
Curica, cangula, casqueta, chambeta e pepeta: Norte
Arraia, morcego, lebreque, bebeu, coruja, tapioca,
bolachinha, mosquitinho: Nordeste
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www.pipas.com.br

SUPERINTERESSANTE, São Paulo, n.170,2001.
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Pássaros, plantas e animais que sempre habitaram
nossas florestas estão sendo extintos ou isolados em
pequenas manchas de verde, cercadas de cidade por
todos os lados.
Nosso oxigênio também está indo embora.
è um adeus invisível, mas sensível. Sem árvores,
nossas fontes estão secando, silenciosas vítimas da
erosão provocada pelo desmatamento. Você pode
ajudar a reverter esse quadro através do site
www.click.com.br, um programa de
reflorestamento inédito no país.
Você dá um click e uma
muda de árvore nativa da
Mata Atlântica é plantada
em seu nome. Facilmente,
gratuitamente. Dê um
click e plante uma árvore
agora mesmo.
Antes que a
natureza
desapareça.

03

meio ambiente
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meio ambiente

Leitura e interpretação

1) Com base no título, é possível identificar o assunto de que o texto trata? Que
assunto é esse?
2) A quem o autor se dirige, ao escrever “Não deixe a natureza ir embora”? O
que se quer enfatizar com essa frase-título?
3) Na parte superior da página, à direita, aparecem uma imagem (mão árvore),
um endereço eletrônico e uma frase – “Ajude a devolver o verde da nossa
terra”. Na sua opinião, é possível estabelecer uma relação de sentido entre a
imagem, o site e a frase, sem ler o texto todo? Justifique sua resposta.
4) Qual das alternativas pode corresponder a expressão destacada:

03

“Não deixe a natureza ir embora”.
( ) Mostrar-nos que os pássaros, plantas e animais estão em extinção
porque nossas florestas vêm sendo destruídas.
( ) Alertar-nos que nosso oxigênio está acabando e nossas fontes estão
secando, o que põe em risco nossa saúde.

unidade

( ) Informar-nos que as florestas estão sendo substituídas por pequenas
manchas de verde, cercadas de cidade por todos os lados.
( ) Mostrar-nos que cada um de nós pode contribuir para a preservação do
meio ambiente, ao participar do programa de reflorestamento indicado
no texto.
5) O texto lido é uma propaganda de quê?
( ) Do site www.clickarvore.com.br.
( ) Da Fundação S.O S. Mata Atlântica.
( ) Do Instituto Ambiental VIDÁGUA.
( ) Da Editora Abril.
6) Responda, com base no texto:
a) Que elementos da natureza, citados no texto, estão sendo extintos ou
isolados? Por que isso está acontecendo?
b) Que espécie de animal mora no ninho que se vê na gravura?
Por que, ao lado do ninho, há uma placa contendo a palavra “FUI”? Qual o
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c) No texto há uma frase que diz: “Dê um click e plante uma árvore agora
mesmo.” Você considera importante plantar uma árvore? Justifique sua
resposta.
d) O que indicam os três logotipos que estão no rodapé do texto?
e) Na sua opinião, o que leva o homem a não estabelecer uma relação de
harmonia com a natureza?

meio ambiente

sentido dessa palavra nesse contexto?

1) Nos textos publicitários, os verbos ou ações costumam indicar uma ordem
ou comando. Com base nessa informação, sublinhe os verbos (ações) que
têm essa função na frase a seguir: “ Dê um click e plante uma árvore agora
mesmo”.
2) “Você pode reverter esse quadro através do site www.clickarvore.com.br”

03

Reflexão sobre a língua

Reescreva a frase substituindo as palavras sublinhadas por um verbo ou
ação que indique ordem ou comando.

“É um adeus invisível, mas sensível.”
4) A primeira sílaba da palavra invisível significa negação: que não se pode
ver. Pense em outra palavra que inicie com a sílaba in e que tenha esse
mesmo sentido (negação), e com ela escreva uma frase relacionada à
ecologia.
5) Reescreva a frase “Você dá um click e uma muda de árvore nativa da Mata
Atlântica é plantada em seu nome”. Use o plural (algumas mudas) e faça as
alterações necessárias.
6) Observe:

silenciosa

sensível

isolado

a) Você percebeu que a letra S tem diferentes sons? Quais são?
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3) Explique o sentido da frase:

Secretaria de Estado da Educação do Paraná / Departamento de Ensino Fundamental

b) Retire do texto outras palavras que contêm S e escreva-as no seu caderno.

meio ambiente

c) Você sabia que a letra X também tem som de S? Retire do texto a
palavra grafada com X com som de S.
d) Escreva duas palavras grafadas com X que tenham:
Som de /CS/ Ex.: oxigênio.
Som de /S/ Ex.: extinto.
Som de / Z/ Ex.: exagero.
Som de /CH/ Ex: caixa.
7) Procure no caça-palavras as palavras indicadas a seguir, contidas no texto:
a) A palavra escrita na placa;

03

b) O nome do passarinho que vive no ninho do texto;
c) O nome do site;
d) Mata da qual é retirada a muda nativa;
e) Palavra que está no título, com 8 letras;
f ) Contrário de juntos;
g) Desgaste do solo pela ação de agentes externos (água corrente, mar,
vento, gelo);

unidade

h) Nascente de água.
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Produção de texto
Em cartolina ou papel craft faça um cartaz especificando cuidados que as
pessoas devem tomar em relação ao meio ambiente (use, de preferência, ações
que indicam comando: proteja, cuide...). Se quiser, ilustre o cartaz com gravuras
relacionadas ao texto escrito e, conseqüentemente, ao meio ambiente. Depois
de apresentar o seu cartaz à professora e aos colegas, você pode expô-lo em
local apropriado, para que toda a classe ou toda a escola possa tomar os
cuidados citados, ajudando assim a preservar a natureza.
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meio ambiente
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meio ambiente

Um sonho ecológico
Eu via o pôr-do-sol e meu lado criança entendia que o sol era uma pipa
que estava sendo recolhida do céu por alguém que havia brincado o dia inteiro.
Minha imaginação permitiu que eu fosse uma gaivota e tentasse
acompanhar o espetáculo, de cima. Então, me senti de asas abertas, desafiando
o vento e ganhando altura.
Quando escureceu de vez fui coruja e pela primeira vez pude ver na
escuridão. De manhã, eu, andorinha em vôos rasantes, passei a centímetros de
prédios, antenas, telhados...
Uma chuva me surpreendeu e, encharcado, mergulhei no oceano. Fui
golfinho, polvo, fiz parte de cardumes, pesquisei as profundezas do mar, descobri
cavernas, montanhas. Desafiei meus limites como baleia e fiquei encalhado na
praia.
Sendo tartaruga me libertei da areia e fui lentamente caminhando em direção
à mata, tomei banho de sol como crocodilo, fui ganhando patas ágeis, corpos
flexíveis. Fui leopardo, tigre, antílope. Acho que tive o pescoço mais comprido
do mundo, depois brinquei com a minha tromba, pensei em me ver no espelho e
fiz muitas macaquices.
Dancei nos desertos como avestruz e, porque a sede bateu, fui camelo e
me saciei no meu próprio reservatório.
Dei sustos, quando fui hipopótamo, brinquei bastante como foca, vivi bons
momentos como rinoceronte e fico emocionado quando me recordo da minha
vida de chinchila nas montanhas do Peru e do Chile.
Migrei como cegonha, vi Deus nos nascimentos.
O frio e o cansaço fizeram de mim um urso sonolento se preparando para
hibernar.
Dormi o mais longo dos sonos e acordei pensando em continuar
experimentando vidas irracionais. Só que meu lado racional me mostrou os riscos
que eu havia corrido. Os homens podiam ter acabado com a minha vida de
hipopótamo, interessados na minha pele e no marfim dos incisivos. Podiam ter
me fuzilado em plena dança de avestruz, visando minhas longas penas brancas
para fazerem enfeites. Se me encontrassem como foca, ou me matariam para
confeccionar roupas esportivas com a minha pele, ou me levariam para fazer
gracinhas que dão dinheiro. Minha preciosa vida poderia ter sido abreviada por
um arpão.
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Professor
Você pode explorar o título do texto, o possível significado da
expressão sonho ecológico. Verificar se os alunos são capazes
de identificar o tipo de texto que o título evoca. Após, com o objetivo
de estabelecer uma discussão em que eles possam expressar
seus pontos de vista sobre o tema, propor-lhes as seguintes
questões: por que se fala tanto em ecologia, hoje em dia?
Antigamente, como o homem se relacionava com a natureza? E
hoje, como é esse relacionamento?

Leitura e interpretação

1) Leitura silenciosa do texto, pelos alunos. Terminada a leitura, eles devem
sublinhar as palavras desconhecidas e trocar idéias com o colega ao lado
sobre os possíveis significados dessas palavras. Se necessário, podem
consultar o dicionário, observando quais dos significados nele indicados estão
adequados ao uso das referidas palavras no contexto do texto estudado.
2) Leitura oral pelo professor: dar ênfase à entonação para que os alunos
percebam a função dos sinais de pontuação (garantir o sentido do texto);
em seguida, leitura dramatizada pelos alunos (cada aluno poderá escolher
umparágrafo), a fim de dar ainda mais expressividade ao texto.
3) Em relação ao texto Um Sonho Ecológico, assinale a alternativa correta:
a) No texto, o narrador coloca-se como uma personagem
( ) criança, que gostaria de ser animal;
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03

LEITE, F. João Justino.

unidade

Pobre de mim se tivessem me visto como chinchila, como leopardo, como
irracional. Corri sérios riscos de ser enjaulado, engaiolado, castrado,
embalsamado. Como cegonha, eu estaria migrando para o fim.
Por segurança fui me levantando como ser humano e meu lado realista me
disse: muito cuidado com os homens!

meio ambiente
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( ) adulta, que vive seu lado criança;

meio ambiente

( ) adolescente, que vive experiências próprias de sua idade;
( ) animal, que vive uma experiência como ser humano.
b) Qual é a idéia central do texto?
( ) Todas as pessoas deviam, de vez em quando, sonhar que são
animais.
( ) É importante sonhar, pois isso faz parte da natureza humana.
( ) O homem, devido à sua ambição, é o responsável pela extinção de
muito animais.
( ) Os sonhos ecológicos geralmente acontecem ao pôr do sol.

03

c) No oitavo parágrafo – “ Migrei como cegonha, vi Deus nos
nascimentos.” – o autor faz referência à cegonha possivelmente porque
( ) popularmente, costuma-se contar às crianças que os bebês recémnascidos são trazidos pela cegonha.
( ) as cegonhas voam muito alto e por isso se diz, na cultura popular,
que elas ficam perto de Deus.

unidade

( ) a cegonha é uma espécie de ave que, para ter seus filhotes, precisa
migrar para regiões muito quentes.
( ) segundo conhecida lenda, embora sejam aves migratórias, as
cegonhas só constróem seus ninhos em torres de igrejas.
4) Responda:
a) Por que o narrador afirma, no terceiro parágrafo, que quando
escureceu foi coruja e pela primeira vez pôde ver na escuridão?
b) Pesquise sobre os camelos, se necessário, e explique por que o
narrador diz, no sexto parágrafo: “... e, porque a sede bateu, fui camelo e
me saciei no meu próprio reservatório.”
c) A seu ver, por que imaginar-se vivendo como certos animais significa,
para o narrador, experimentar vidas irracionais (décimo parágrafo)?
d) Por que, segundo o narrador, os homens podiam ter acabado com a sua
vida de animal? Você considera esse procedimento correto?
Justifique sua resposta.
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Reflexão sobre a língua

1) Ao afirmar que o sol era uma pipa que estava sendo recolhida do céu por
alguém que havia brincado o dia inteiro, o autor, mesmo sem empregar o
termo comparativo como, faz uma comparação entre o sol e uma pipa, por
algumas coisa que ambos – o céu e a pipa – têm de parecido ou em comum.
Agora é a sua vez de fazer uma comparação. Complete a frase a seguir,
comparando a nuvem a algo que, a seu ver, possa ter alguma semelhança
com ela.

meio ambiente
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2) Na frase “Quando escureceu de vez fui coruja”, a palavra destacada pode
ser substituída por:
no lugar em que – do jeito que – no momento em que.
Reescreva a frase fazendo as modificações necessárias.

03

A nuvem era um(a)_____________________ que estava sendo recolhido(a)
por alguém que havia brincado a noite inteira.

Fiz parte de uma____________ e brinquei com a minha tromba.
4) Reescreva a frase “O frio e o cansaço fizeram de mim um urso sonolento se
preparando para hibernar.” Retirando dela as três primeiras palavras (O frio e)
reescreva a frase fazendo a concordância do verbo fazer conforme início
sugerido.
O cansaço ___________________________.
5) No texto, o autor utiliza a maior parte das ações (verbos) no passado ou
pretérito. Reescreva todo o segundo parágrafo do texto passando essas
ações para o tempo presente.
Minha imaginação__________________________________
6) Sublinhe a alternativa que melhor substitui a palavra em destaque:
a) “... minha imaginação permitiu que eu fosse uma gaivota...”
(deixou - aprovou - contribuiu)
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unidade

3) A palavra sublinhada em “... fiz parte de um cardume, faz referência a uma
coleção de peixes: é um coletivo. Pesquise o coletivo de elefantes e, com ele
complete a frase:
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b) “... uma chuva me surpreendeu e, encharcado, mergulhei no oceano.”

meio ambiente

(assombrou - espantou - apavorou)
c) “... por segurança, fui me levantando como ser humano e meu lado realista
me disse...”
(crédulo - otimista - prático)
Divertindo-se e aprendendo...
Complete a cruzadinha com palavras encontradas no texto:
a) Vôo muito próximo ao solo.
b) O navio ficou ______________ na areia ( sinônimo de preso).
c) Ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente.

unidade

03

d) Substância branca encontrada nas presas do elefante.
e) Instrumento pontiagudo usado para fisgar animais.

Produção de texto

Escolha uma das duas opções abaixo:
1) Faça uso de sua imaginação e crie uma história em que um ou mais animais
mencionados no texto “ Um Sonho Ecológico” sejam vítimas de perseguição
de alguém. Não se esqueça de que os elementos da narrativa – ação,
personagens, espaço, tempo, foco narrativo (quem conta a história) –
precisam estar presentes. Dê um título bem original para o texto.
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2) Com base nos textos lidos e, de modo especial, nas discussões relacionadas
à ecologia que aconteceram em sala de aula, produza um texto expressando
sua opinião, defendendo seu ponto de vista sobre a destruição do meio
ambiente ou sobre a extinção de certas espécies de animais. Lembre-se de
que seu texto precisa ter início, meio e fim. Dê a ele um título apropriado.

Asa Branca

Hoje, longe muitas léguas
Numa triste solidão
Espero a chuva cair de novo
Pra mim voltar pro meu sertão
Que braseiro, que fornaia
Nem um pé de prantação
Por farta d’água, perdi meu gado
Morreu de sede meu alazão...

LUIZ GONZAGA: Asa Branca. In: __O melhor de Gonzaga. [ s.l]: BMG, p1996. 1CD0

85

unidade

03

Quando olhei a terra ardendo
Qual fogueira de São João
Eu perguntei a Deus do céu, ai
Por que tamanha judiação

meio ambiente
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meio ambiente

Professor
Apresente a letra completa da música ASA BRANCA, de Luis
Gonzaga e Humberto Teixeira. Converse e mostre para o aluno
sobre o Nordeste, sobre os autores.

Leitura e interpretação
1) Leitura oral pelo professor.

unidade

03

2) Leia a letra como música no estilo Rap.

Professor
Entregue 2 tiras de papel para que cada aluno crie uma pergunta em
uma das tiras e a resposta em outra, sobre o texto ASA BRANCA.
Em seguida, solicite que os alunos coloquem em uma caixa apenas
as perguntas. Distribua as respostas para os alunos aleatoriamente.
Em seguida:
Retire as perguntas uma a uma, e peça para aquele que estiver
com a resposta coerente se manifestar, lendo-as para o grupo.

Reflexão sobre a língua

1) Você percebeu que a letra da música “ ASA BRANCA” registra uma variedade
lingüística (por exemplo: fornaia, pra mim voltar, etc). Reescreva-a na
linguagem formal (norma culta).
2) Experimente cantar a música com a versão da letra que você acabou de
mudar e observe a sonoridade.
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Professor
Converse sobre:
a) tipologia: poesia (em forma de quadras – versos,estrofes e rimas),
texto narrativo (categoria da narração: personagens,
ambiente, enredo – situação inicial/equilíbrio, situação
transformadora / desequilíbrio e situação final/desfecho, que pode
ser feliz ou infeliz).
b) variedades lingüísticas que existem na língua, sob ponto de vista
FORMAL X COLOQUIAL, considerando os aspectos: social,
cultural, econômico, familiar, regional, profissional e outros.
c) Diferença entre a oralidade e a escrita (ressaltar que quando se
transcreve um dialeto, ou se deseja registrar propositadamente
uma situação de oralidade, deve-se respeitar as regras da norma
culta – acentuação, ortografia, etc).
d) marcas da oralidade presentes no texto da música.

1) Responda:
a) A letra da música tem ________ estrofes e ________ versos.
b) É uma narrativa porque________________________________.
c) Que palavras ou expressões registram uma variedade lingüística?
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03

na COLUNA B, palavras ou expressões que demonstram esperança do
retirante.

unidade

na COLUNA A, palavras ou expressões que demonstram o sofrimento do
retirante;

meio ambiente

3) Releia a letra da música ASA BRANCA e separe em duas colunas,
transcrevendo:
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04

animais

A raposa e a cegonha
Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar
uma peça na outra, serviu sopa num prato raso.
Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema,
mas a pobre cegonha com seu bico comprido mal pôde tomar uma gota.
O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A
raposa fingiu que estava preocupada e perguntou se a sopa não estava
do gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi
embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia
questão de retribuir o jantar no dia seguinte.
Assim que chegou a raposa se sentou lambendo os beiços de
fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio
para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia
beber sem o menor problema. A raposa, amoladíssima, só teve uma
saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da
jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa,
faminta, pensava: “Não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal,
mas fui grosseira com ela primeiro.”

unidade

Moral: “Trate os outros tal como deseja ser tratado.”
FÁBULAS de Esopo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994.

Professor
Converse com seus alunos sobre o que é uma fábula. A seguir,
proponha uma pesquisa na biblioteca a fim de que eles conheçam
outras histórias e possam perceber a riqueza de ensinamentos
que esse textos trazem.
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1) “A raposa e a cegonha” é uma narrativa, pois apresenta uma história, situada
num tempo e espaço, personagens e narrador. Nesta fábula, o narrador
apenas conta a história ou participa dela? Justifique a sua resposta com
elementos do textos.
2) No trecho: “Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar
uma peça na outra, serviu sopa num prato raso.”
a) A palavra grifada refere-se a qual personagem?

animais

Leitura e interpretação

b) Neste fragmento, fica clara a intenção da raposa. O que ela pretende?

4) A cegonha percebeu a intenção da raposa?
5) Que sentimentos a cegonha demonstrou ao ser vítima da brincadeira?
6) O que você pensa sobre brincadeiras “sem graça” como essa, que muitas
vezes magoam as pessoas?
7) Explique com suas palavras o que quer dizer: “Trate os outros tal como deseja
ser tratado.”

04

3) Por que a cegonha não conseguiu tomar sopa na casa da raposa?

9) É justificável a atitude da cegonha?
10)Como poderia ser resolvido o problema causado pela raposa?

Reflexão sobre a língua
1) Nos trechos abaixo, que outro termo pode substituir a palavra grifada?
a) “A raposa fingiu que estava preocupada e perguntou se a sopa não estava
do gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada.”
b) “Trate os outros tal como deseja ser tratado.”
2) Nas frases abaixo, a quem se referem os pronomes destacados?
a) Ela aprendeu muito bem a lição.
b) Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro
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unidade

8) O que revelam atitudes como as tomadas pela raposa e a cegonha?
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3) Reescreva a frase “Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro”,
substituindo a palavra destacada por outra com o mesmo significado.

unidade

04

animais

Produção de texto

Você já viveu alguma situação semelhante à da cegonha? Conhece alguma
pessoa que tenha passado por uma situação tão desagradável quanto a
cegonha? Escreva em seu caderno e depois leia para os seus colegas.

O sapo e o boi

Há muito, muito tempo, existiu um boi imponente. Um dia,
o boi estava dando seu passeio da tarde quando um pobre sapo
todo mal vestido olhou para ele e ficou maravilhado. Cheio de
inveja daquele boi que parecia o dono do mundo, o sapo chamou
os amigos:
– Olhem só o tamanho do sujeito! Até que ele é elegante,
mas grande coisa: se eu quisesse também era.
Dizendo isso, o sapo começou a estufar a barriga e em
pouco tempo já estava com o dobro do seu tamanho normal.
– Já estou grande que nem ele? – perguntou aos outros
sapos.
– Não, ainda está longe! – responderam os amigos.
O sapo estufou mais um pouco e repetiu a pergunta.
– Não – disseram de novo os outros sapos – e é melhor
você parar com isso porque senão vai acabar se machucando.
Mas era tanta a vontade do sapo de imitar o boi que ele
continuou se estufando, estufando, estufando, até estourar.
Moral: Seja sempre você mesmo.

FÁBULAS de Esopo. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1994.
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1) Por certo você já identificou que o texto é uma fábula e tem por intenção
transmitir um ensinamento. Que mensagem nos passa a moral “Seja sempre
você mesmo”?
Que tipo de pessoas o boi e o sapo representam nessa fábula? O que você
pensa sobre elas?

animais

Leitura e interpretação

Produção de texto
Produza um texto imaginando um marimbondo e uma abelha que se
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unidade

Na fábula “O sapo e o boi”, as falas dos personagens são apresentadas de
duas formas diferentes. Observe:
“– Olhem só o tamanho do sujeito! Até que ele é elegante, mas grande
coisa: se eu quisesse também era.”
Nesse trecho, o narrador reproduz a fala do personagem, numa forma que
é chamada de discurso direto. Aqui foi usado o travessão para introduzir as
falas dos personagens, cada uma colocada em novo parágrafo. No discurso
direto também podem ser empregados os verbos de elocução, como dizer,
perguntar, contar, afirmar, responder, etc, colocados antes, no meio ou depois
das falas. Observe:
“ – Já estou grande que nem ele? – perguntou aos outros sapos.”
Veja, agora, uma outra forma de colocar o diálogo em uma narrativa:
“Os outros sapos disseram de novo que era melhor ele parar com aquilo
porque senão ia acabar se machucando.”
Nessa frase, o narrador é quem conta o que os personagens falaram. Essa
forma de registrar o que os personagens dizem é chamada de discurso indireto.
No discurso direto, empregado no texto, está escrito assim:
“ – Não – disseram de novo os outros sapos – e é melhor você parar com
isso porque senão vai acabar se machucando.”

04

Reflexão sobre a língua
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encontram num mesmo jardim e começam a conversar. Crie um diálogo entre
eles. Atenção para a pontuação! Empregue discurso direto e indireto em seu
texto, colocando um título bastante expressivo. Após revisar o seu texto, proceda
do seguinte modo:

animais

Troque seu texto com um colega.
Verifique se o seu colega utilizou discurso direto e indireto na narrativa.
Observe se ele usou parágrafo e colocou travessão a cada fala reproduzida.
Verifique se foram usados verbos de elocução (dizer, falar, perguntar,
responder, declarar...)
Verifique se o título está adequado à história.

04

Faça as observações que achar necessárias.
Devolva a redação a seu colega e receba também o seu trabalho de volta.
Observe as anotações de seu colega e reescreva seu texto, se achar
necessário.

unidade

Professor
Depois de corrigidas as produções, reestruture alguns trechos no
quadro negro para que os alunos visualizem os parágrafos
necessários para as falas dos personagens e possíveis correções
a serem feitas. Lembre-se de escrever as palavras
ortograficamente corretas na lousa, quando apenas as questões
de parágrafos, pontuação e concordância forem necessárias
trabalhar neste momento, no coletivo.
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O marimbondo

04

animais

Marimbondo furibundo
Vai mordendo meio mundo
Cuidado com o marimbondo
Que esse bicho morde fundo!
– Eta bicho danado!
Marimbondo
De chocolate
Saia daqui
Sem me morder
Senão eu dou
Uma paulada
Bem na cabeça
De você.
– Eta bicho danado!
Marimbondo... nem te ligo!
Voou e veio me espiar
Bem na minha cara...
– Eta bicho danado!

A aaaaaaabelha-mestra
E aaaaaaas abelhinhas
Estão tooooooodas prontinhas
Pra iiiiiiir para a festa.
Num zune que zune
Lá vão pro jardim
Brincar com a cravina
Valsar com o jasmim.
Da rosa pro cravo
Do cravo pra rosa
Da rosa pro favo
Volta pro cravo.
Venham ver como dão mel
As abelhinhas do céu!
MORAES, Vinícius. A arca de Noé. São Paulo: Companhia das Letrinhas, s.d. (Literatura
em minha casa).
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unidade

As abelhas
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Leitura e interpretação
1) Marque com X a resposta que está de acordo com os textos:

animais

a) Os textos “O marimbondo” e “As abelhas” têm a função de:
( ) informar o leitor sobre as características dos marimbondos e das
abelhas;
( ) influenciar o comportamento do leitor, levando-o a se posicionar em
relação ao assunto;
( ) proporcionar ao leitor uma leitura prazerosa, por meio de interessante
e divertido jogo sonoro.

04

b) O texto “O marimbondo” é uma narrativa poética que está escrita em:
( ) 1ª pessoa;
( ) 3ª pessoa;
( ) 1ª e 3ª pessoa.
Justifique sua resposta com um verso do poema.
c) A repetição das vogais na 1ª estrofe do poema “As abelhas” tem o propósito
de:

unidade

( ) fixar as vogais;
( ) imitar o zunido das abelhas;
( ) destacar a importância da vogal “a”.
2) O verso “– Eta bicho danado!” é repetido três vezes no texto. Por que você
acha que isso acontece?

Produção de texto

Escreva um pequeno poema, brincando com as palavras. Não esqueça de
explorar o ritmo e a sonoridade dos versos e das palavras para dar musicalidade
ao seu poema.
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Muita dor e inchaço é o que sente uma pessoa quando é picada por abelhas
ou marimbondos.. Este incômodo passa após algumas horas e não se sofre
maiores conseqüências, desde que o ataque não tenha sido feito por um grande
número de insetos.
Porém, se a vítima é atingida por várias picadas pode até morrer. Há também
casos em que, depois de ser picada, a pessoa desenvolve hipersensibilidade.
Quando isto acontece, há reações como prostração e choque anafilático que
podem levar essa pessoa hipersensivel, à morte, através de complicações
respiratórias.

animais

Abelhas e marimbondos podem causar
transtornos aos seres humanos.

Leitura e interpretação
1) Segundo o texto, se for pequeno o número de picadas em uma pessoa, quais
as conseqüências?

04

Equipe Língua Portuguesa DEF

2) Quando as picadas das abelhas podem levar à morte?

4) Se você conhece algum caso de pessoas ou animais que foram
picados por abelhas, conte aos seus colegas.

Reflexão sobre a língua

1) Justifique o uso da letra maiúscula em: “ Porém, se a vítima é atingida por
várias picadas....”
2) “ Este incômodo passa após algumas horas...”
Passe para o passado e depois para o futuro:
Este incômodo .............
Este incômodo ..........
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unidade

3) Após ler o texto, destaque as palavras que você não conhece, pesquisando
no dicionário os seus respectivos significados.

Secretaria de Estado da Educação do Paraná / Departamento de Ensino Fundamental

unidade

05

adolescência

Adolescer
Adolescer é coisa tão complicada que a própria palavra vem
de doer, de adoecer. Exagero dos romanos, que criaram no seu latim
a palavra adolescentia com essa ambigüidade? Nem tanto. Toda a
literatura sobre o tema (que só nos últimos 50 anos deve pesar
toneladas) converge em certas questões, destacadas pela psicologia,
pela sociologia e por todas as outras ciências que estudam o
comportamento humano.
Questões sobre a transição, a aventura de cada descoberta, o
desabrochar da sexualidade, as mudanças corporais e o imenso salto
intelecto com o acúmulo de informações sobre o mundo que marca
essa etapa.
Mas questões também sobre as responsabilidades crescentes
e a luta pela autonomia, os conflitos domésticos e entre gerações, os
conflitos com o outro e consigo mesmo.
E isso não é tudo: a inserção nas regras do jogo do mundo adulto
(e a inevitável contestação a essas regras) vem acompanhada pela
perda das facilidades da infância e a perplexidade diante da vida
que se entreabre, com suas promessas de delícias e ameaças.
Daí a chamada crise da adolescência, cheia de inseguranças e
de espinhas na cara.
Por tudo isso, os adolescentes costumam se sentir
incompreendidos pelos mais velhos (na maior parte das vezes, digase de passagem, com toda razão) e adotam comportamentos
legítimos no interior da “turma”, onde cada passo é compartilhado e a
confiança é incondicional.
O adolescente é um bicho ético, que detesta a hipocrisia: está
procurando, em cada experiência nova, um fundamento da arte de
viver. Para isso, a verdade é essencial. Cada experiência é decisiva
porque ele sabe que em cada escolha está se construindo como
pessoa. Tudo tem que ser falado, dissecado em miúdos.
Afinal, a vida é uma festa, mas uma festa cheia de mistérios.
MARIANA, Maria. Confissões de adolescente. Rio de Janeiro: Relume Dumará,
1992. p. 5 -6.
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Certifique-se de que os alunos já sabem manusear o dicionário e
o que significa “ordem alfabética”.
Organize com os alunos a leitura oral e leia também o texto para
eles.
Ao final desta atividade, é importante dar algumas informações
sobre a tipologia textual trabalhada.
Por exemplo: texto “Adolescer” – texto informativo.
Por que é informativo? A que se destina? Isto facilitará o trabalho
do aluno, no momento da proposta de produção de texto.

adolescência

Professor

1) O que o título do texto lhe sugere?
2) Se você já descobriu qual o assunto do texto, diga se já leu outro texto com
essa abordagem.
3) Faça, então, uma leitura silenciosa.

05

Leitura e interpretação

4) Qual o assunto do texto?

6) Por que na fase de adolescência é comum os questionamentos sobre amor,
religião, beleza e prazer?
7) Você concorda com as informações do texto, a respeito do adolescente?
Por quê?
8) O que você mais gosta em você e o que você mudaria?

Reflexão sobre a língua
1) Sublinhe, no texto, as palavras desconhecidas.
2) Escreva essas palavras no caderno e procure no dicionário o significado delas,
observando qual dos significados indicado é o mais adequado para este
texto.
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unidade

5) Cite algumas das características do adolescente que são apresentadas no
texto.

unidade

05

adolescência
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3) “O adolescente é um bicho ético, que detesta a hipocrisia: está procurando,
em cada experiência nova, um fundamento da arte de viver.”
Como ficaria o trecho acima se iniciasse:
Os adolescentes..............
4) No 6º parágrafo lemos:
“Por tudo isso, os adolescentes costumam se sentir incompreendidos pelos
mais velhos...”
Reescreva substituindo os adolescentes por um pronome pessoal.
Por tudo isso,.....
Releia os parágrafos anteriores e explique a que se refere o pronome isso.
5) “Cada experiência é decisiva porque ele sabe que em cada escolha está se
construindo como pessoa.”
Pronome ele se refere a .......................
O que você entende “a cada escolha está se construindo como pessoa.”

Aviso
Chega uma hora na vida
Em que tudo o que mais quero
É poder ficar sozinho.
Sozinho para pensar.
Sozinho para entender.
Sozinho para sonhar.
Sozinho para tentar
me encontrar ou me perder.
Índia não tem filho no mato?
Elefante não morre sozinho?
Por que será
Que eu não posso
Ficar quieto no meu canto?
Vou pendurar um cartaz
Bem em cima da minha cama:
SILÊNCIO!
JOVEM CRESCENDO!
TELLES, Carlos Queiroz. Sementes de sol. São Paulo: Moderna, 1992.
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Comente sobre as características (conteúdo e forma) do texto
poético.
Verifique se os alunos sabem o que é “rima”. Oralmente, dê a eles
exemplos de rimas.

adolescência

Professor

Leitura e interpretação

2) O texto “Aviso” é um poema. Por quê?
3) Geralmente os adolescentes vivem em grupos. Quando um adolescente quer
ficar sozinho?
4) Qual o desejo do eu-lírico (a pessoa que fala no poema)?

05

1) Faça a leitura silenciosa do texto.

6) Destaque no poema “Aviso” as rimas existentes (de preferência, cada grupo
de rimas com uma cor).
7) No poema “Aviso”, o jovem quer ficar sozinho. O que significa, para você,
se virar sozinho?
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unidade

5) No poema “Aviso”, o eu-lírico é masculino ou feminino? Comprove com
palavras do texto.
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adolescência

Identidade

Às vezes nem eu mesmo
Sei quem sou.
Às vezes sou
“meu queridinho”,

05

Às vezes sou
“moleque malcriado”.
Para mim
Tem vezes que eu sou rei,
Herói voador,
Caubói lutador,
Jogador campeão.

unidade

Às vezes sou pulga,
Sou mosca também,
Que voa e se esconde
De medo e vergonha.
Às vezes eu sou Hércules,
Sansão vencedor, peito de aço,
goleador!
Mas o que importa o que pensam de mim?
Eu sou quem sou,
Eu sou eu,
Sou
menino.

BANDEIRA, Pedro. Cavalgando o arco-íris. São Paulo: Moderna, 1984.
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Após ler o poema “Identidade”, de Pedro Bandeira, converse com seus
colegas: em que situações alguém pode sentir-se “queridinho”, “moleque
malcriado”, “rei”?

adolescência

Leitura e interpretação

1) Preenchendo os espaços, produza outros versos, com características que
você gostaria de ter. Procure utilizar-se de rimas.
Às vezes sou________________,
Outras vezes sou_________________,
Tem vezes que eu sou___________, ____________, ___________.
Às vezes sou ____________________.
Sou _____________________também.

05

Reflexão sobre a língua

Professor
Explique a diferença do texto em prosa e em verso, apresentando
exemplos.
Reforce o uso adequado do dicionário.
Ao descobrir o significado das palavras, peça que leiam novamente
o texto e verifiquem qual deles é o adequado ao contexto.
Recursos - dicionários
- texto poético
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unidade

2) Crie um acróstico com a palavra “IDENTIDADE”.
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unidade

05

adolescência

Lilibel
Era uma vez uma garota chamada Lilibel.
E para começar a rimar, eu vou dizer
Que ela tinha olhos cor de mel.
Desenhar bem, pintar sem deixar vazar,
Cantar sem desafinar – nada disso ela fazia.
Seu horror eram as aulas de geometria.
Diziam que sua letra era um
garrancho sem fim.
Às vezes, tinha nota vermelha no boletim.
Era uma menina comportada.
Alguns diziam que era muito calada.
Tinha medo de água, dos meninos
e do professor de matemática.
Adorava a professora de português;
Uma senhora muito simpática.
Lilibel achava que era feia,
muito branca e baixinha.
Na hora do recreio, se não viessem chamá-la
Para brincar, ela ficava sozinha.
Aparelho nos dentes foi obrigada a usar.
Sorria amarelo prateado quando lhe
Perguntavam como faria para beijar.
Havia um garoto, o Guto, que ela achava lindo.
Mas, ele não lhe dava bola, estivesse indo ou vindo.
O sonho de Lilibel era ser uma garota linda de doer.
Dia e noite ela perguntava: Quando isso vai acontecer?
O tempo passou e as coisas começaram a mudar
É que Lilibel descobriu que todo mundo na classe
Também tinha do que se queixar.
A sua melhor amiga tinha medo de trovão.
O garoto mais sabido ficava horrível de calção.
A colega da carteira ao lado era meio gordinha.
E o garoto da de trás, um tampinha.
Lilibel não precisou nem de fada madrinha.
Depois disso, sempre que olhava o espelho, ela dizia:
Eu sou uma gatinha!
SILVA, Antônio Siqueira. Lilibel. In: __Linguagem e vivência: língua portuguesa. São Paulo:
Ibel, 2001.
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Leitura e interpretação

2) De onde foi retirado o texto? De revista, jornal, gibi, livro?
3) Qual o assunto do texto?
4) De acordo com o texto, como era Lilibel?
Suas qualidades:___________________
Seus defeitos: ____________________

adolescência

1) Esse texto está escrito em prosa ou verso?

5) O que levou Lilibel a considerar-se “uma gatinha”?

6) Você se julga uma pessoa bonita? Por quê?

Reflexão sobre a língua

05

6) Que outro título você daria ao texto “Lilibel”?

2) Escreva as palavras grifadas em ordem alfabética, procure no dicionário
as definições de cada uma e indique qual delas é pertinente no contexto do
texto.
3) Com que sentido as palavras grifadas foram utilizadas, nas frases a seguir:
Guto não lhe dava bola.
Guto comprou uma bola.
Lilibel se olhava no espelho e dizia: “Eu sou uma gatinha”.
A gatinha teve dez filhotes.
O garoto da de trás é um tampinha.
Uma tampinha é do que precisamos para vedar o litro.
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unidade

1) Grife, no texto, as palavras desconhecidas.
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adolescência

Professor
Ler somente o texto (verso 33) chamando a atenção do aluno sobre
o uso do elemento coesivo (da de trás) – não há necessidade de
usar a terminologia, só levar o aluno a perceber esta substituição
(da carteira de trás).

4) “A colega da carteira ao lado era meio gordinha.
E o garoto da de trás, um tampinha.”

unidade

05

Qual a palavra que está subentendida?

Você já leu cartuns?
São desenhos que retratam uma situação de forma bem-humorada, e podem vir
acompanhados de textos ou legendas. Estes são de Pedro Angeli.

Teen – Adolescente
Teen pinhos - tipinhos

104

ANGELI, Pedro. Pais e teens. São Paulo: n. 02, nov, dez. jan.1997.

Pedro Angeli é um dos mais
jovens cartunistas brasileiros.
Ele nasceu em 1981 e começou
a desenhar aos sete anos de
idade, influenciado por seu pai,
o cartunista Angeli. A intenção de
Pedro é tornar-se um ilustrador
profissional.
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unidade

Leia os cartuns.
Explore a imagem de cada
quadro, chamando a atenção
para a roupa, cabelo, calçado
e acessórios. Não se esqueça
de verificar se os alunos
sabem o que é um texto
descritivo.

05

adolescência
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adolescência

Produção de texto
1) Escolha um cartum e pesquise sobre o vocabulário usado pela tribo dos
“teen pinhos”.
Com base em sua pesquisa, nas informações e imagem do cartum escolhido,
produza um texto narrativo, cuja personagem principal seja um “ teen pinho”.
Não se esqueça de descrever a personagem.
Que tipo de adolescente é você?
sim
smssss
issmm
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unidade
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unidade

Lembre aos alunos que o texto narrativo é um texto em prosa.
Para esta atividade, os alunos podem contar uma história.
Aproveite o momento para explicar os elementos da narrativa.
Observe que o narrador é o personagem, logo a narrativa
será escrita em primeira pessoa.
Faça a reestruturação de um texto, no quadro de giz,
observando: os elementos coesivos, clareza, coerência,
pontuação, ortografia, etc. Depois, os alunos podem copiar
o texto, agora sem os erros iniciais.

05

Professor

adolescência

2) Agora, elabore um texto narrativo com algumas das alternativas escolhidas,
mostrando o seu perfil. Depois seja o leitor do seu texto. Faça a revisão
necessária e leia seu texto aos seus colegas de sala.
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vida urbana
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Cartunista Edvaldo Alves de Almeida - Pixote

unidade

Pra começo de conversa
Você conhece esses personagens? E o lugar onde eles estão? O que você
acha que eles estão fazendo nesse lugar? Estão se referindo a quê?
Nesta unidade você vai saber um pouco mais sobre a vida na cidade, lugar
que atrai pessoas que buscam uma vida melhor. Porém, na maioria das vezes,
essas pessoas se surpreendem com o que lá encontram.

Professor
Encaminhe a leitura silenciosa do cartum.
Dê algumas informações sobre cartum.
Explore a imagem:
Quem são os personagens?
Onde eles estão?
O que estão fazendo?
O que estão dizendo?

108

Leve o aluno a perceber que o cartum está abordando o tema Vida
Urbana.
Discuta sobre quais são os problemas que a vida urbana contém
(problemas de superpopulação, poluição, saneamento básico, etc).
Proponha aos alunos que discutam com os colegas as questões que
estão no tópico “Pra começo de conversa” e em seguida pergunte
os resultados dessa discussão.

vida urbana
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Agora responda:

1) Na sua opinião, por que a família está contente no primeiro quadrinho?
2) Observando o segundo quadrinho, percebemos que a reação de
contentamento desaparece. Por quê?
3) Qual a solução encontrada pela família para solucionar o problema?
4) Como você resolveria o problema que aparece no segundo quadrinho?
5) Os quadrinhos chamam a atenção para vários problemas sociais: êxodo do
campo para a cidade, falta de emprego na cidade, ação do MST.
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unidade

06

Leia os quadrinhos com atenção e observe as ações dos personagens:
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6) O que vocês sabe sobre esses assuntos? Discuta-os com seus colegas e
professor.

06

vida urbana

Saiba mais
A partir dessa leitura, você conheceu dois tipos de texto, sendo o primeiro
um cartum e o segundo uma charge. Vejamos as definições:

Cartum é um desenho caricatural, que representa uma situação
humorística utilizando ou não legendas. É atemporal e universal, pois não se limita
somente aos acontecimentos atuais e regionais. Assim, qualquer leitor do
mundo pode entendê-lo.
Charge é um desenho que representa um fato atual, por isso é temporal
e está ligada aos costumes de uma época ou região. Se for transportada para
fora desse ambiente a charge perde o impacto, pois é feita para a compreensão
das pessoas de um mesmo contexto social. A charge é usada como forma de
expressão, só em jornais, para atacar humoristicamente a situação social e política
do país.

unidade

Reflexão sobre a língua
A língua portuguesa é plural, pois se acredita que em diferentes tipos de
situação tem-se ou deve-se usar a língua de modos variados. A esses diferentes
modos de falar e escrever a língua portuguesa dá-se o nome de variação
lingüística. E essa variação depende do grupo social que a utiliza, da região em
que é falada e do tempo (histórico) em que a variação acontece.
Portanto, a chamada norma culta é apenas uma das variedades existentes na
língua portuguesa, que, assim como as demais variações, deve ser estudada e
apreendida.
1) Releia o nome da fazenda escrito na tira que acabamos de estudar. Que
variante esse nome revela?
2) Como você justifica o nome da fazenda ser “Zóio d’água”?
3) Passe para a norma culta o nome da fazenda.
4) Indique outro verbo que pode ser usado no lugar de haver, no cartaz usado no
2º quadrinho – “ NÃO HÁ VAGAS”
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5) Construa um enunciado utilizando o verbo haver com o sentido empregado
no referido quadrinho.

Em São Paulo, o início da industrialização provocou o surgimento de bairros
operários, habitados por imigrantes e escravos que,libertos, iam morar em
habitações coletivas, como as casas de cômodos, e em vilas operárias. As casas
de cômodos eram casarões antigos, cujos quartos eram alugados para famílias
de baixa renda; o banheiro, a cozinha e a área de lavanderia eram coletivos e as
condições de higiene, precárias. A vida era melhor nas casas das vilas operárias,
construídas junto às indústrias. Elas geralmente tinham dois ou três quartos, sala,
cozinha, latrina, quintal e lavanderia. Como não havia casas para todos, os
trabalhadores eram escolhidos de acordo com seu comportamento; aqueles que
não se comportavam de acordo com as expectativas do patrão, jamais ocupavam
uma casa da vila.
Mas a vida dos brasileiros passou mesmo por uma grande modificação
recentemente. Até a década de 1960, a maior parte da população morava no
meio rural. De 1970 para cá, os habitantes do país concentram-se em sua maioria
e cada vez mais, nas cidades. É por isso que em tantos lugares, há pouco espaço
e prédios tão altos. Este lento deslocamento do campo para a cidade fez com
que a população se adequasse, aos poucos, a outro tipo de casa, outros
ambientes e, principalmente, à ausência de áreas ao ar livre, que antes eram
consideradas parte de seus lares, como os quintais, os jardins e os pomares.
Diferenças e semelhanças
Tudo isso mostra como é diversa a história das moradias, a forma como
os diferentes povos encontraram para construí-las e decorá-las. É muito diferente,
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História da moradia

unidade

As charges estudadas nesta unidade foram produzidas por Edvaldo Alves
de Almeida, conhecido como Pixote, natural de Campo Mourão, Paraná. Pixote
é um cartunista talentoso, com grande sensibilidade para os problemas sociais.
Seus trabalhos são publicados na Revista Larpank e Cia., e no jornal local
Tribuna do Interior. Além desses veículos de comunicação, expõe seus trabalhos
no hall da Casa da Cultura, na Caixa Econômica Federal, no salão do SESC e
na Gibiteca-Solar do Barão, em Curitiba.

vida urbana

O Autor

06

vida urbana

Secretaria de Estado da Educação do Paraná / Departamento de Ensino Fundamental

também, o relacionamento de cada sociedade com o significado que elas
atribuem ao lar. Mas é exatamente a diversidade que torna interessante a história
das moradias e os pequenos detalhes que fazem, de cada lugar, um lar diferente
do outro.
Mas existem, também, semelhanças e isso explica por que, nos dias de
hoje, um brasileiro, nascido em um grande centro urbano, possa se sentir à
vontade chegando em uma grande cidade alemã, por exemplo. À primeira vista,
os prédios e seus apartamentos serão muito parecidos. Os hotéis, então, serão
iguais tendo até a mesma programação de televisão, já que as emissoras de TV
a cabo reproduzem programas do mundo todo. Mas a sensação de “se sentir
em casa” tende a não durar muito. Quanto mais tempo a pessoa passar em um
país que não é seu, mais ela irá notar os detalhes diferentes, seja nos móveis, na
disposição dos cômodos ou nos hábitos domésticos. Tudo isso mostra que,
apesar das semelhanças, trata-se de uma sociedade diferente. É por isso que a
história das moradias pode nos ajudar a refletir a respeito de nossa própria
história.
GRINBERG, Keila. História da moradia. Revista Ciência para as crianças hoje, São Paulo,
n. 118,2001.

unidade

Leitura e interpretação

1) No texto, ficamos conhecendo tipos diferentes de casa.
Descreva como eram as casas de cômodo e as casas da vila operária.
2) Qual critério era usado para escolher quem seria o morador das casas nas
vilas operárias?
3) O que aconteceu nos centros urbanos com o deslocamento de um grande
número de pessoas que antes moravam no campo?
4) Nomeie as semelhanças que existem entre as casas de outros centros, que
fazem as pessoas “sentirem-se em casa” mesmo estando em um outro país?
5) Explique o que você entende com a seguinte citação: “... a história das
moradias pode nos ajudar a refletir a respeito de nossa própria história”.
6) Cada sociedade atribui um significado para LAR. Que definição você daria
para essa palavra?
7) Num grande centro urbano,observamos enormes edifícios que invadem
espaços. Depois de pronto, o prédio é habitado. Como as pessoas que
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moram em prédios normalmente se relacionam? Que espaços têm à
sua disposição? Discuta com sua professora e seus colegas antes de
colocar suas idéias no papel.

11) As pessoas não habitam só em prédios. Todo mundo tem casa para morar?
Que tipos de habitação existem?
12) Você sabia que existe um número grande de pessoas que “vivem” em morros,
buracos nos viadutos, barracos construídos com lona, restos de madeira,
latas. Por que essas pessoas não têm uma casa?
13) Você sabia que a maioria dessas pessoas que vivem nas ruas, já estudaram,
já tiveram empregos e até sua casa própria. Por que estão nesta situação,
sem moradia e emprego?
14) Numa sociedade capitalista se inviabiliza a sobrevivência do trabalhador,
quando não se oferece emprego. A conseqüência disso passa a ser de cunho
individual, ou seja, o sujeito passa a acreditar que ele é o culpado pela própria
desgraça, seja porque não estudou, não se esforçou ou até mesmo, não
produziu mais na fábrica, no campo, etc.

Cidadezinha qualquer
Casas entre bananeiras
Mulheres entre laranjeiras
Pomar amor cantar.
Um homem vai devagar.
Um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar.
Devagar... as janelas olham.
Eta vida besta, meu Deus.
DRUMMOND, de Andrade, Carlos. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1978.
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10)Você já observou a construção de um prédio? Que etapas você pode ver?

unidade

9) Normalmente, onde vivem os operários da construção civil?

vida urbana

8) Quem constrói esses prédios são as pessoas que vão nele habitar?
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vida urbana

Leitura e interpretação

1) No poema “Cidadezinha qualquer”, o título está de acordo com o texto?
Justifique sua resposta.
2) O que acontece na “Cidadezinha Qualquer”?
3) Há diferença entre a cidade descrita no primeiro poema e a cidade do
segundo? Justifique sua resposta.
4) A expressão “Devagar... as janelas olham,” caberia para qual estilo de vida?
5) O poema “Cidadezinha qualquer” é composto de estrofes e versos.
Quantas estrofes?..........................................

06

Com quantos versos?....................................
6) A seguinte expressão: “Eta vida besta, meu Deus”, serve para a vida do campo
ou para a vida da cidade? Por quê? O que seria uma “vida besta”?
Independentemente do lugar onde moramos, podemos viver “uma vida
besta”? Como? Em que situação?

unidade

Estrofe - grupo de versos, ou seja, a partir de duas linhas
já é uma estrofe.
Rima

- repetição de um som no final de dois ou mais
versos.

Verso - cada linha de uma poesia.
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Vermeer. “Moça lendo uma carta diante da janela aberta”, 1659.
www.danspears.com./ond 20% master datml

1) Observe atentamente a tela:
a) Descreva a cena retratada;
b) Indique o título da tela ou quadro;
c) Que cores são usadas por Vermeer?
2) Observe novamente a tela, atentando para todos os detalhes da pintura, e
discuta com o seu colega se é possível, pela expressão da moça, perceber
o que ela está lendo na carta. Que notícia ela poderia estar lendo?
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meios de comunicação
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meios de comunicação
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Saudade de escrever

Apesar da concorrência (internet, celular), a carta continua
firme e forte. Basta uma folha de papel, selo, caneta e envelope
para que uma pessoa do Rio Grande do Norte, por exemplo,
fique por dentro das fofocas registradas por um amigo em São
Paulo, dois dias depois. “Adoro receber cartas, fico super

07

ansiosa para descobrir o que está escrito”, conta Lívia Maria,
de 9 anos. Mas ela admite que faz tempo que não escreve
nenhuma cartinha. “As últimas foram para a Angélica e para
um dos programa do Gugu.”
Isabela, de 9 anos, lembra que, quando morava em
Curitiba, no Paraná, trocava correspondência com sua amiga
Raquel, que vive em Belo Horizonte, Minas Gerais. “ Eu ficava

unidade

sabendo das novidades e não gastava dinheiro com
telefonemas.” Já Amanda, de 10 anos, também gosta de
receber cartinhas, mas prefere enviar e-mails. “Atualmente
estou conversando com meu primo que está nos Estados
Unidos via computador, já que a mensagem chega mais rápido
e não pago interurbano.”

TOURRUCCO, Juliana. Saudade de escrever. O Estado de São Paulo,
p.5, 25 jul.1998. Suplemento infantil.
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Leitura e interpretação

1) Assinale a alternativa correta:
a) O título “Saudades de escrever” indica que as cartas:
( ) vêm sendo substituídas por outras formas de comunicação;
( ) continuam sendo tão usadas como antigamente;
( ) jamais deixarão de ser utilizadas na comunicação cotidiana;
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( ) têm sido mais utilizadas do que anos atrás.

( ) As crianças geralmente gostam de receber cartas e ficam ansiosas
para descobrir o que elas trazem escrito.
( ) Apesar da concorrência de outras formas de comunicação,
as cartas continuam sendo usadas, porém, menos do que antes.
( ) Embora algumas crianças gostem de receber cartas, preferem
enviar e-mails aos amigos.

07

b) Podemos entender, a partir das pistas que o texto nos dá que:

2) Responda:
a) Para que servem as cartas, além de serem usadas por algumas pessoas
para ficarem por dentro das fofocas?
b) A seu ver, por que faz tempo que a garota Lívia Maria não escreve nenhuma
cartinha?
c) Segundo o texto, em quantos dias uma pessoa do Rio Grande do Norte
fica sabendo das fofocas contadas na carta enviada por um amigo de
São Paulo? Você considera que esses dias constituem pouco ou muito
tempo? Por quê?
d) Você concorda com os dois argumentos usados por Amanda para justificar
sua preferência por enviar e-mails, em vez de escrever cartas?
Justifique sua resposta.
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( ) Por meio de uma carta, pessoas que moram distantes umas das
outras ficam por dentro até de fofocas.
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Reflexão sobre a língua

1) Dentre as três alternativas, sublinhe a palavra ou expressão cujo significado
corresponde ao da palavra ou expressão sublinhada em cada frase.
a) “Apesar da concorrência (internet, celular), a carta continua firme e
forte”.(concordância – contribuição – competição)
b) “... para que uma pessoa do Rio Grande do Norte, por exemplo, fique por
dentro das fofocas...” (fique sabendo – fique esquecida – fique excluída)
c) “... também gosta de receber cartinhas, mas prefere enviar e-mails.”
(mensagens enviadas por computador – recados encaminhados por
telefone – bilhetes mandados por meio de um amigo).
2) Observe as frases abaixo e responda a que palavra se refere os termos
grifados.
a) “As últimas foram para a Angélica e para um dos programas do Gugu”.
(1º parágrafo)

unidade

b) “Mas ela admite que faz tempo que não recebe nenhuma cartinha”. (2º
parágrafo)
3) Reescreva a frase dita por Isabela, “Eu ficava sabendo das novidades e não
gastava dinheiro com telefonemas”, supondo, porém, que ela fizesse
referência a si mesma e à amiga Raquel:
Nós ___________ sabendo das novidades e não _____________ dinheiro
com telefonemas.
4) Observe com atenção as frases que estão entre aspas no texto e depois
complete. Entre outros usos que têm, as aspas podem ser empregadas na
transcrição da _______________ de algumapersonagem ou de alguém.

118

Uma carta

Coloquei uma carta
Numa velha garrafa
Mais uma carta
De solidão
Coloquei uma carta
Um pedido da alma
Salvem meu coração

LS JACK. Uma carta. In:__ . ÁLBUM:V.I.B.E.[s.l.] gravadora
Indie Records.
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Essas areias que me sujam os pés
Esse é meu chão mais uma vez
Há muitas luas nessa ilha tão só
Será que ao menos um navio
Eu vou ver e alguma civilização
E cada dia sobe mais a maré...
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Após a realização de leitura silenciosa do texto e leitura oral (bem expressiva,
principalmente por se tratar de texto poético), desenvolver as atividades
relacionadas a seguir.

Leitura e interpretação

1) A gravura de Vermeer é um texto não-verbal, “Saudades de escrever” é um
texto verbal jornalístico e ‘Uma Carta” é um poema musicado. Compare
esses diferentes tipos de textos, em relação:
a) ao tema enfocado em cada um deles;

07

b) à maneira como é feita a abordagem desse tema;
Após, comente com o professor e os colegas o que observou. Juntos, discutam
sobre outros textos (verbais e não-verbais, inclusive filmes) que façam
referência a diferentes formas de comunicação, ou sobre situações que, no
dia-a-dia, exigem a utilização dos vários meios de comunicação.
Tal discussão pode ser orientada pelas seguintes questões, entre outras que
você, seus colegas e o professor considerem importantes:

unidade

Como a carta, usada por longo tempo pelas pessoas que precisavam ou
queriam comunicar-se com quem estava longe,é vista nos dias de hoje?
Você conhece alguém que a utiliza? Em que situações?
E você, gosta de escrever cartas? Por quê?
2) A carta mencionada no texto:
( ) foi colocada numa velha garrafa porque essa é uma prática costumeira
em cidades do litoral.
( ) foi enviada a uma pessoa muito especial, àquela que roubou o amor do
narrador-emissor
( ) contém um pedido de socorro do narrador: ele está doente do coração
e quer ser salvo.
( ) constitui mais uma carta na qual o narrador expressa sua solidão e
vontade de ser novamente amado.
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3) Os versos contidos na segunda estrofe denotam que os fatos narrados no
poema acontecem:
( ) numa grande cidade; ( ) em uma aldeia de pescadores;
( ) à beira do mar;

( ) dentro de um navio.

4) Responda:
a) Como você entende o verso em destaque:
“Coloquei uma carta / Um pedido da alma”?
b) O que os versos indicam:

“Será que ao menos um navio / Eu vou ver e alguma
civilização”.
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d) O verso “Queimando no sol” permite apontar pelo menos uma característica
da pessoa a quem a carta é destinada. Como você caracteriza essa
pessoa?
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c) O que a expressão de tempo mais uma vez (segundo verso da segunda
estrofe) revela em relação ao narrador?

1) Percebe-se que o narrador é personagem da história pelo uso do verbo
colocar em primeira pessoa e pelo emprego de palavras (pronomes) que
fazem referência a ele. Transcreva da 2ª estrofe um dos versos que contêm
tais pronomes.
2) Escreva de outra forma o verso “Há muitas luas nessa ilha tão só”.
3) Pelo fato de a palavra alguém – usada em “Alguém aí” – não definir a pessoa
com quem se está falando ou a quem se refere, é chamada de pronome
indefinido. Na frase a seguir, substitua a palavra em destaque por um
pronome indefinido.
Ele colocou a carta numa velha garrafa.
4) As palavras que estão em destaque nos versos “Alguém aí” e “A esperança
de te ter aqui” indicam:
( ) tempo

( ) modo

( ) lugar
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Carta
A carta possui um texto semelhante ao do jornal. Mas, enquanto o texto da
carta é pessoal, o do jornal é coletivo. Porém, ambos têm o mesmo objetivo:
transmitir idéias e notícias.
Uma carta deve conter:
nome da cidade em que está a pessoa que escreve e a data;
o nome de quem vai receber a carta, acompanhado de uma expressão
simpática;
o assunto; a despedida; o nome de quem escreveu a carta.
Para sobrescritar o envelope, é necessário colocar na frente o nome do
destinatário, endereço, cidade, estado e o CEP (Código de Endereçamento
Postal). No verso devem constar os dados do remetente. Depois é só selar e
enviar a carta.
Para que uma carta chegue ao seu destino, deve ser enviado pelo Correio e
deve estar dentro de um envelope. O envelope tem duas faces: frente e verso.
Atenção:
a) Na parte da frente do envelope deverá constar:

unidade

* Nome do destinatário: José Antonio de Oliveira
* Rua e número da casa: Rua das Esmeraldas, 367 (Cidade e sigla do
Estado): Apucarana – PR
* CEP (Código de Endereçamento Postal): 86.800-000
b) No verso do envelope deverá constar:
* Remetente: nome de quem escreve a carta
* Endereço: nome da rua e número da casa de quem escreve.
* Cidade e sigla do Estado de quem escreve.
* CEP.
Responda:
Qual o endereço completo de sua casa? (Rua, nº da casa, bairro, CEP, cidade
e sigla do Estado)
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Para enviarmos uma carta pelo Correio, é necessário selar a mesma. Os
selos podem ser utilizados para pesquisas, ilustração de trabalhos escolares e
troca de correspondências, como forma de “selar amizades”. Existem pessoas
que também colecionam selos e acabam descobrindo que cada selo tem uma
história para contar. Veja a seguir, alguns cuidados que se deve ter com o selo,
caso você queira iniciar sua coleção.
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Agora preencha corretamente o envelope abaixo:
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Folheto - Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos

Reflexão sobre a língua
Após ler com atenção o texto “Dicas do Selinho” e as questões a seguir, marque
a resposta certa:
1) O referido texto orienta ou instrui o leitor colecionador quanto aos cuidados
que ele deve ter com os selos. Portanto, é um texto:
( ) literário ( ) instrucional ( ) científico ( ) jornalístico
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2) O parágrafo constituído por “Não pegue os selos com as mãos sujas. Use
sempre uma pinça. Guarde-os com todo cuidado...” mostra que, nesse tipo
de texto, predominam as ações (ou verbos) no modo imperativo. Ao ler o
parágrafo ou o texto todo, pode-se perceber que o imperativo expressa:
( ) um fato certo, positivo;
( ) uma ação concluída em época passada;
( ) uma ordem ou um pedido;
( ) um acontecimento duvidoso.
3) Em “Ao destacar um selo, cuidado para não estragar os picotes”, a palavra
ao pode ser substituída por:
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4) Em “Nunca arranque um selo usado de um envelope. Coloque-o de molho
na água que ele se desprende sozinho”, os pronomes o e ele fazem referência
à palavra:
( ) envelope ( ) molho

( ) sozinho

( ) selo

07

( ) quando ( ) depois que ( ) tanto que ( ) logo que.

( ) certo papel brilhoso, próprio para selos;
( ) pequena argola de linha que se usa em rendas finas;
( ) recorte denteado de talões, blocos, selos postais;
( ) alguma coisa picante.

Produção de texto

Escreva uma carta para um amigo. Antes de enviar sua carta é sempre
bom revisar o texto para corrigir possíveis erros.
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5) A palavra picote, empregada no texto, tem vários significados. Após ler
novamente o parágrafo em que ela se encontra (terceiro), indique o
significado que condiz com o usado no texto.
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Pechada
O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava
sendo chamado de “Gaúcho”. Porque era gaúcho. Recém-chegado do Rio
Grande do Sul, com um sotaque carregado.
– Aí, Gaúcho!
– Fala, Gaúcho!
Perguntaram para a professora por que o Gaúcho falava diferente. A
professora explicou que cada região tinha seu idioma, mas que as diferenças
não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português. Variava a pronúncia,
mas a língua era uma só. E os alunos não achavam formidável que num país do
tamanho do Brasil todos falassem a mesma língua, só com pequenas variações?
– Mas o Gaúcho fala “tu”! – disse o gordo Jorge, que era quem mais
implicava com o novato.
– E fala certo – disse a professora. – Pode-se dizer “tu” e pode-se dizer
“você”. Os dois estão certos. Os dois são português.
O gordo Jorge fez cara de quem não se entregara.
Um dia, o Gaúcho chegou tarde na aula e explicou para a professora o que
acontecera.
– O pai atravessou a sinaleira e pechou.
– O quê ?
– O pai. Atravessou a sinaleira e pechou.
A professora sorriu. Depois achou que não era caso para sorrir. Afinal, o
pai do menino atravessara uma sinaleira e pechara. Podia estar, naquele
momento, em algum hospital. Gravemente pechado. Com pedaços de sinaleira
sendo retirados do seu corpo.
– O que foi que ele disse, tia? – quis saber o gordo Jorge.
– Que o pai dele atravessou uma sinaleira e pechou.
– E o que é isso?
– Gaúcho... Quer dizer, Rodrigo: explique para a classe o que aconteceu.
– Nós vinha...
– Nós vínhamos.
– Nós vínhamos de auto, o pai não viu a sinaleira fechada, passou no
vermelho e deu uma pechada noutro auto.
A professora varreu a classe com seu sorriso. Estava claro o que
acontecera? Ao mesmo tempo, procurava uma tradução para o relato do gaúcho.
Não podia admitir que não o entendera. Não com o gordo Jorge rindo daquele
jeito.
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“Sinaleira”, obviamente, era sinal, semáforo. “Auto” era automóvel, carro.
Mas “pechar” o que era? Bater, claro. Mas de onde viera aquela estranha palavra?
Só muitos dias depois a professora descobriu que “pechar” vinha do espanhol e
queria dizer bater com o peito, e até lá teve que se esforçar para convencer o
gordo Jorge de que era mesmo brasileiro o que falava o novato. Que já ganhara
outro apelido. Pechada.
– Aí, Pechada!
– Fala, Pechada!
VERÍSSIMO, Luis Fernando. Pechada. Revista Nova Escola. São Paulo, maio 2001
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Leitura e interpretação

1) A partir da leitura que você fez do texto “Pechada”, escreva o que lhe chamou
a atenção. Apresente razões que comprovem sua resposta.
2) Selecione no texto as palavras cujo significado você desconhece. Pesquise
no dicionário as definições e copie aquela que melhor define a palavra no
contexto do texto.
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Através da leitura do texto, o professor poderá produzir uma
discussão sobre as diferenças culturais de cada região. Dentre
essas diferenças, as variações lingüísticas. Neste primeiro momento,
procurar explorar ao máximo apenas a região Sul. Comentar sobre
os diferentes costumes, música, religiosidade, dança, vestuário,
sotaques. Se for o caso, pedir aos próprios alunos que tragam essas
informações à sala, sugerindo que recortem de jornais ou revistas,
fatos, gravuras das principais cidades dessas regiões e montem
um painel; pedir aos alunos que pesquisem em casa se seus pais
são de algum dos estados da região Sul e quais palavras ou termos
próprios eles costumam falar; utilizar o mapa para demonstrar onde
está situada a região Sul; o professor também poderá apresentar
esta região através da fita de vídeo “Regiões Brasileiras”
(encontrada nas videotecas dos NREs).
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Professor

08
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3) No texto “ Pechada”, o menino Rodrigo ganhou o apelido de Gaúcho. Você
acredita que é “bacana” impor um apelido para as pessoas? Explique sua
opinião.
4) Na sua opinião, por que o texto que você leu recebeu o nome de “Pechada”?
5) Por que se pode dizer que o texto “Pechada” é uma narrativa?
6) As ações das personagens se passam em um lugar em especial. Que lugar é
esse?
7) Quando ocorrem as ações presentes no texto “Pechada”?
8) O texto está escrito em prosa (organizado em parágrafos, linhas corridas).
Como se trata de uma narrativa, observa-se nele a presença do discurso
direto (fala das personagens, indicada pelo uso do travessão ou das aspas)
e do discurso indireto (voz do narrador que, ao contar a história, relata o que
os personagens falaram).

Reflexão sobre a língua

unidade

1) O trecho: “O que foi que ele disse, tia? – quis saber o gordo Jorge”, está
escrita no discurso direto. Escreva essa situação de fala no discurso indireto.
Em seguida, escreva em discurso direto este trecho: “ Perguntaram para
a professora por que o Gaúcho falava diferente. A professora explicou que
cada região tinha seu jeito próprio de falar, mas que as diferenças não
eram tão grandes assim.”
2) Você conhece expressões diferentes, que nomeiam determinados objetos
nas várias regiões ou lugares? Escreva algumas delas em seu caderno.

Produção de texto

A partir da pesquisa feita, o professor poderá sugerir que, em duplas, os
alunos produzam uma narrativa, optando por determinadas variantes lingüísticas.
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Ao falar, um indivíduo transmite, além da idéia contida no seu discurso,
uma série de dados que permite a um interlocutor identificar o grupo a que
pertence.
A entonação, a pronúncia, a escolha vocabular, a preferência por
determinadas construções frasais e os mecanismos morfológicos podem servir
de índices que identifiquem:
O país ou a região de que se origina.
O grupo social de que faz parte (o seu grau de instrução, a sua faixa
etária, o seu nível socioeconômico, a sua atividade profissional).
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Se alguém afirmasse “Esses gajos que estão a esperar o elétrico são uns
gandulas”, não se hesitaria em classificá-lo como falante da língua portuguesa
de Portugal.
Quando ouvimos alguém dizer: “Se abanquem, se abanquem tchê”
sabemos que se trata de um falante de língua portuguesa, natural do Sul do Brasil.
É um gaúcho.
No cotidiano nos deparamos com uma grande variedade lingüística:
adolescentes com seu próprio modo de falar; nossa avó usando termos que não
conhecemos o significado, cariocas, paulistas e catarinenses se referindo ao
mesmo objeto com nomes diferentes.
Enquanto palavras novas são aceitas e passam a fazer parte do cotidiano
aos falantes da língua, outras tantas vão sendo esquecidas e, como não são
usadas, ficam congeladas no dicionário, esperando uma oportunidade de uso.
Falantes de lugares diferentes, de tempos diferentes deixam suas marcas
lingüísticas registradas tanto na oralidade, como na escrita e se fazem entender.
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A situação (formal ou informal) em que se encontra.
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Ilustração: Caciara Aparecida Xavier
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Leitura e interpretação
Lendo a história em quadrinhos, responda.
a) Quem são os personagens?
b) A linguagem usada pelos personagens revela que tipo de linguagem?
c) Reescreva o diálogo dos quadros na norma padrão.
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d) Por que um dos personagens está com o nariz vermelho? O que levou você
a fazer essa leitura?
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e) Reescreva o diálogo que acontece entre os personagens, no discurso indireto
e na variedade padrão.

Carioquês e Paulistas
Quem quer ser imediatamente identificado no Rio como paulistano fala em
semáfaro. Ou farol, como vulgarmente se diz em São Paulo. Lá, a designação
que prevalece é sinal luminoso.
E as diferenças estão longe de ficar nisso.

131

unidade

A fala dos personagens revela uma variedade usada por muitos adolescentes,
diferente da norma padrão. Também reflete a oralidade (aí, tava).

unidade
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Aqui, um simples encanador é convocado quando se trata de reparar
vazamento ou infiltração; já no Rio, o profissional chamado é nada menos que
um grandiloqüente bombeiro. Os zeladores de edifício, como cá os denominamos,
lá são os porteiros. No Rio não há manobristas de automóvel, pois no balneário
os que exercem essas funções às portas dos restaurantes, teatros, hotéis e afins
são chamados de manobreiros. Pivete é a tradução carioca dos nossos
trombadinhas. Já os nossos guardadores, lá são carinhosamente alcunhados
de flanelinhas. E com relação ao próprio estacionamento na rua junto à calçada
como se diz aqui, ou ao passeio, como se prefere no Rio – a manobra é feita da
mesma maneira, mas lá se estaciona junto ao composto meio-fio, ao passo que
aqui alinhamos o veículo a uma prosaica guia.
E em caso de trombada, com danos à lataria? Em São Paulo, o jeito é
procurar um funileiro, ao passo que no balneário o procurado deve ser um
lanterneiro, ainda que um e outro nada tenham a ver com a fabricação de funis
ou de lanternas.
A paulistana carta de motorista no balneário vira carteira. Já a carteira de
cigarros, lá vendida, aqui é um simples maço.
Também é inútil procurar no Rio presunto para o lanche – ou para a
merenda, como lá se chama. Deve-se pedir fiambre. Presunto fica restrito no
balneário aos que partem desta para melhor, abandonados na rua indevidamente.
BRANCO, Frederico. Carioquês e paulistas. Jornal da Tarde, Rio de Janeiro, p.4, 8 jan.1992.

Separe as palavras conforme solicitação e acrescente como são
conhecidas na sua região.
cariocas

aisas
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09
Marco das Três Fronteiras
Obelisco que estabelece o limite territorial entre
Brasil, Paraguai e Argentina.

Aluna Kathryn Andrade – Colégio Camilo Mariano
Paganoto – Ensino Fundamental e Médio)
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Terra das cataratas,
Turistas de todo o mundo
Querem te conhecer,
Suas belezas são tantas
Que os que te conhecem
Jamais esquecem.
Parque das Aves
Com tantos tipos de pássaros
Andorinhas, pardais,
Os pombos andam em casais
O urubu grandalhão
E o que dizer do gavião?
O Marco das Três Fronteiras
Que divide três países,
Todos eles desiguais
Mas que lutam
Pelos mesmos ideais.
Tem também a hidrelétrica
Que não fica atrás
Antes era Sete Quedas
E hoje, quanta energia nos
traz!
É a maior do mundo
E fica em Foz do Iguaçu
É a Usina de Itaipu.

turismo

Foz do Iguaçu
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Leitura e interpretação
1) Após ler o texto, pesquise no dicionário o significado das palavras:

09

turismo

paisagem–turista–marco–hidrelétrica–energia–usina-fronteira:
2) A que cidade é atribuída a denominação “Terra das Cataratas”?
3) Em que rio estão localizadas as Cataratas do Iguaçu?
4) O Marco das Três Fronteiras, mencionado no texto, liga três países. Qual o
nome de cada um deles?
5) O texto fala que “todos eles são desiguais”. Qual(ais) a(s) desigualdade(s)
existente(s) entre os países separados pelo Marco das três Fronteiras?
Pesquise sobre isso e relate para seus colegas.
6) O poema fala de pontos turísticos localizados na região do extremo oeste do
estado do Paraná. Qual o ponto turístico mencionado na primeira estrofe?
7) Você sabe o significado da palavra Itaipu?

unidade

8) A terceira estrofe fala da localização privilegiada da cidade de Foz do Iguaçu.
Explique com suas palavras essa localização.
9) Você sabe qual a importância da hidrelétrica de Itaipu? Até onde vai a energia
gerada por Itaipu?

Professor
Use o mapa do estado do Paraná ou catálogos de turismo para
mostrar aos seus alunos onde estão localizados os Marcos das Três
Fronteiras, as Cataratas do Iguaçu e a Hidrelétrica de Itaipu. Ofereça
outras informações como a quantidade de saltos das Cataratas, o
nome dos principais saltos. Fale dos trinta anos de Itaipu, da
iluminação monumental, do Parque Nacional onde está localizado o
Parque das Aves e as Cataratas do Iguaçu. Enfim, procure levar aos
seus alunos o maior número de informações relevantes sobre o tema.
É um material farto que você encontra em revistas, postais, catálogos
de turismo, Internet...
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Reflexão sobre a língua

2) Quantos versos compõem cada estrofe?

turismo

1) Verso é cada linha do poema. De quantos versos é composto o poema?
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Os índios, que em remotos tempos habitaram a região de confluência dos
rios Paraná e Iguaçu, recorreram à fantasia para explicar a formação das
Cataratas e produziram uma lenda transmitida pela tradição oral e registrada
por historiadores. Com algumas variantes, essa lenda traz o seguinte enredo:
Os índios caigangues, que habitavam as margens do rio Iguaçu, acreditavam
que o mundo era governado por M’Boy, o deus Serpente, filho de Tupã.
O cacique da tribo, Ignobi, tinha uma bela filha chamada Naipi. Devido a
sua beleza, Naipi seria consagrada ao deus M’Boy, passando a viver somente
para seu culto. Havia, porém, entre os caigangues, um jovem guerreiro chamado
Tarobá, que ao ver Naipi, por ela se apaixonara.
No dia em que foi anunciada a festa de consagração da bela índia, enquanto
o cacique e o pajé bebiam “cauim” (bebida feita de milho fermentado) e os
guerreiros dançavam, Tarobá fugiu com Naipi, em uma canoa, que seguiu rio
abaixo, arrastada pela correnteza.
Quando M’Boy soube da fuga, ficou furioso. Penetrou, então nas entranhas
da terra e, retorcendo o seu corpo, produziu uma enorme fenda, que formou uma
catarata gigantesca.
Envolvidos pelas águas dessa imensa cachoeira, os fugitivos caíram de
grande altura.
Naipi transformou-se em uma rocha abaixo da cachoeira, perpetuamente
fustigada pelas águas revoltas e Tarobá foi convertido em uma palmeira e achase à entrada de uma gruta onde o monstro vingativo vigia eternamente, as suas
duas vítimas.
Em outra versão da lenda das Cataratas, Naipi foi convertida em uma rocha
que o fogo subterrâneo escalda sem cessar como o amor por Tarobá

09

A lenda das Cataratas
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unidade

09

turismo

escaldou seu coração. Desde então, as águas das violentas corredeiras banham
seu corpo para apagar os ardores de seu amor sacrílego.
Já quanto ao destino de Tarobá, há concordância nas diferentes versões:
foi convertido em árvore à beira do abismo e condenado a contemplar a imagem
de sua amada, que vê com olhos de pedra sem poder beijá-lo. De uma gruta o
Deus Serpente, vingativo, espreita incessantemente suas duas vítimas, impedindo
que se libertem e possam voltar a se unir no amor.
Disponível em www.itaipu.com.br

Leitura e interpretação

1) Após a leitura do texto, discuta com os alunos o que é uma lenda. Pergunte
que outras lendas eles conhecem. Após os relatos, questione por que se
criam as lendas. Qual a sua finalidade?

Professor
Divida a turma em pequenos grupos e solicite às equipes que, a
partir da discussão realizada, elaborem uma definição para lenda.
Após a leitura de algumas definições, o professor poderá solicitar
aos alunos que pesquisem em livros e outros materiais fazendo o
confronto entre as suas definições e as encontradas na pesquisa.

2) A lenda pode ser considerada um texto narrativo? Por quê?
3) Onde e quando aconteceu a história narrada na lenda das Cataratas?
4) Retire do texto um trecho em que mostra as conseqüências sofridas por
Naipi e Taborá após sua fuga.

Produção de texto

Recrie a lenda das Cataratas, imaginando um outro final para os
personagens Naipi e Tarobá ou, se preferir, um outro final para a história.
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(Alunos do 3º Ano do Colégio Estadual Bartolomeu Mitre – Foz do Iguaçu – PR)

Leitura e interpretação

1) Você achou o texto interessante? Por quê?
2) Qual o significado das palavras “tche” e “turrão”?
3) “Tornaram-se, então, pedras e coqueiros da opressão”. Por quê?
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A história de Tarobá e Naipi, das Cataratas do Iguaçu,
já foi lida e representada, contada e cantada em verso e
prosa. Mas...
Quantas Naipis e Tarobás existem neste Brasil
imenso? Inúmeros...
Tarobás e Naipis nordestinos proibidos de serem
felizes, submetem-se aos deuses do coronelismo para não
morrerem de fome e sede. Transformam-se em cinzas e
pedras sem emoção.
Tarobás e Naipis do Sul “tchê” que, em obediência
ao pai “turrão”, tornam-se em plantação de mate para o
chimarrão.
Em Goiás também temos Naipis e Tarobás que,
mesmo antes de nascerem, foram comprometidos aos
primos subjugados ao dinheiro. Tornam-se então, pedras
e coqueiros da opressão.
E como num conto de fadas... São felizes. Não para
sempre, é claro.

turismo

A lenda das cataratas de todo Brasil
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turismo

Itaipu

A palavra ITAIPU é originária da língua tupi-guarani e significa
pedra que canta.
Numa divisão simplificada, a história de Foz do Iguaçu tem dois
períodos: antes e depois de Itaipu. Terminou a era da evolução lenta
e penosa, com surtos de progressos esparsos, e deu-se o ingresso a
uma nova era de abrupta e profunda transformação.
Em 1975, as obras de Itaipu foram iniciadas. Em novembro de
1992, a barragem estava erguida.
Para dar uma idéia do impacto que teve Itaipu sobre Foz do
Iguaçu, basta considerar que, quando a obra foi iniciada, o município
contava com pouco mais de 30 mil habitantes e que, quando da
conclusão da obra, contava com perto de 200 mil habitantes.
A ITAIPU do século XXI projeta-se como uma das principais
alternativas para incrementar o TURISMO de Foz do Iguaçu – o 4º
destino turístico brasileiro mais visitado por estrangeiros em 2001,
segundo fontes da EMBRATUR.
A usina entra numa nova etapa de sua história com a ampliação
de suas potencialidades turísticas. É a maior hidrelétrica em operação
no planeta, um atrativo turístico por si mesma. O complexo turístico
inclui o REFÚGIO BIOLÓGICO BELA VISTA, o ECOMUSEU, o
PARQUE DA PIRACEMA e a ILUMINAÇÃO MONUMENTAL DA
BARRAGEM.
A transformação da água em energia garantiu um novo futuro
para o Brasil e, particularmente, para o Oeste do Paraná.
ITAIPU é sinônimo de gigantismo, desenvolvimento e
modernidade.

Alunos do 3º ano do Colégio Estadual Bartolomeu Mitre - 2004 – Ensino
Fundamental e Médio - Foz do Iguaçu – Pr

138

Secretaria de Estado da Educação do Paraná / Departamento de Ensino Fundamental

Leitura e interpretação
1) Após ler o texto, pesquise no dicionário o significado das seguintes palavras.
Evolução – penosa – surtos – esparsos – abrupta

4) Com que finalidade foi construída a hidrelétrica de ITAIPU?
5) Por que ITAIPU é uma atração turística?

Reflexão sobre a língua
1) Reescreva as frases substituindo as palavras sublinhadas por outra com o
mesmo significado.
a) Em 1975 as obras foram iniciadas.

09

3) Em que cidade está localizada a hidrelétrica de ITAIPU?

turismo

2) Em qual estado brasileiro foi construída a hidrelétrica de ITAIPU?

b) A barragem estava erguida.

Produção de texto
Procure lembrar sobre alguma construção interessante existente na sua
cidade ou região e escreva um texto informativo sobre ela. Procure valorizar os
detalhes mais importantes do seu objeto de apreciação, bem como outros dados
que podem ser interessantes para o interlocutor do seu texto.

Professor
Incentive os alunos a pesquisarem sobre o assunto, conversando com
os moradores mais antigos da cidade, entidades, etc. para obterem
maiores detalhes. Leve-os a observarem a realidade em que vivem,
a fim de valorizarem seu ambiente
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unidade

c) Transcreva do texto cinco palavras grafadas com letra maiúscula e diga a
razão por que ocorre o uso da maiúscula.
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ITAIPU

turismo

Grande invento
Temos para comemorar
Só pode ser a Itaipu
Que veio para mudar
A cidade de Foz do Iguaçu.
Gente de todas as origens
Vieram aqui trabalhar
Gerando energia e vida.

09

A hidrelétrica
Trouxe a Foz a evolução
Gerando energia e emprego
Para nossa população

unidade

Aluna Ilana Camila Martins Gonçalves – 6ª série –
Colégio Estadual Mariano Camilo Paganoto –
Ensino Fundamental e Médio
Foz do Iguaçu

Observe a forma de cada um dos textos que compõem esta unidade e
relacione, nos espaços abaixo, os que estão escritos em prosa e os que estão
escritos em verso.

prosa

rso
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ALGE, Ana Lúcia. Encontro entre cão e paciente emociona hospital. O Estado do Paraná,
Curitiba, 18 mar.2004.
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Vira-lata saiu de São José dos Pinhais para visitar garoto no HC.
A história de amizade entre um cachorro vira-lata e um menino de cinco
anos com leucemia comoveu funcionários e visitantes do Hospital de Clínicas,
da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. O menino Orlã Paes Machado,
que completa 5 anos hoje e que há um mês tem a doença, teve uma febre alta no
último sábado e saiu de sua residência, no Jardim Ipê, em São José dos Pinhais,
rumo ao hospital onde está internado. Ontem, porém, ele recebeu uma visita
especial e inesperada: a de seu cachorro de estimação.
De acordo com a mãe do garoto, Clarinda Jesus Paes Machado, durante a
noite de domingo, o menino afirmou ter escutado o latido de seu cachorro,
chamado Coiote. Na hora, ela achou que era uma fantasia de criança. Na manhã
do dia seguinte, porém, ela foi até a portaria do hospital e viu cachorro deitado
na porta. “Levei um susto. Nem acreditava que era ele, mas quando o chamei ele
veio correndo em minha direção”, conta Clarinda.
Desde domingo, o animal está em frente ao hospital recebendo o tratamento
dos funcionários e da própria mãe do garoto. Apesar do carinho e da boa vontade
dos voluntários, o cachorro não quer se alimentar e fica a maior parte do tempo
deitado. Sabendo que seu animal de estimação, que o acompanha há cinco
anos, estava do lado de fora do hospital, o garoto afirmou estar ansioso para vêlo. Comovidos com a história de Orlã e Coiote, os funcionários do HC levaram
ontem o menino até a frente do hospital para ver o cachorro. O encontro, que
durou cerca de 20 minutos, foi marcado por muita emoção de ambas as partes.
Segundo Clarinda, a atual preocupação do garoto é que o seu “amigo”
volte para casa, pois ele acredita que o cachorro não está seguro exposto ao
relento. Como a família não possui veículo próprio nem recurso financeiro para
transportar o cachorro, um médico do hospital resolveu pagar um táxi, para que
Clarinda levasse o animal para casa.
O reencontro desses verdadeiros amigos, porém, já está com dia marcado:
a previsão é que Orlã tenha alta no sábado.

unidade

Encontro entre cão e paciente emociona hospital

aventuras

Você gosta de aventuras? Todos nós gostamos... e uma, especialmente,
chamou a atenção de muitos paranaenses. É a história de um cão vira-lata que
fez sozinho uma viagem extraordinária para visitar seu dono em um hospital.
Leia esta reportagem.
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Leitura e interpretação

aventuras

1) Leitura do texto pelo professor.
2) Localização de informação no texto, a partir de questionamento feito pelo
professor:
Como se chama o jornal?
Em que cidade é publicado?
Em que data foi publicada a reportagem?
Você costuma ler jornal?

10

Quais os jornais que você conhece?
Onde você lê jornal?
Quais os jornais da sua cidade?
Conhece alguém que faz assinatura de jornal?
3) Conversa do professor com os alunos sobre os jornais que eles conhecem, o
que gostam de ler em jornais...

unidade

Por que o “hospital” se emocionou com o encontro entre Coiote e Orlã?
O texto jornalístico que você acabou de ler trata de uma história de amizade
entre o cão Coiote e o menino Orlã. Você conhece outra história de
amizade que o tenha emocionado? Faça umpequeno relato oral aos
colegas.

Professor
Mediar os procedimentos de leitura para que os alunos possam
entender questões que, sozinhos, talvez não consigam.
Explicar o gênero reportagem, ajudando-os a pesquisarem outros
textos e a identificarem as características desse gênero textual.
Trazer diversos jornais e revistas para a sala de aula.
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1) Releia a reportagem e, no segundo parágrafo, localize as palavras que indicam
o tempo em que os fatos nele relatados ocorreram.
2) Leia este pequeno trecho: “Uma história de amizade entre o cão Coiote e Orlã
Paes Machado, de cinco anos, comoveu funcionários e visitantes do Hospital
de Clínicas, em Curitiba. O menino sofre de leucemia e teve que ser internado
no último sábado. O animal, então, saiu da casa da família em São José dos
Pinhais para se encontrar com o dono, que revelou ter reconhecido o latido
do cachorro durante a noite do último domingo.”

aventuras

Reflexão sobre a língua

Localize no fragmento acima as palavras que se referem aos principais
personagens desta reportagem:
O cão Coiote: ______________________________

10

Estado do Paraná, Curitiba, 18 de março de 2004.

Orlã Paes Machado: ________________________

Produção de texto

O cão vira-lata saiu de São José dos Pinhais para visitar seu dono no
Hospital de Clínicas. Nessa aventura, que dificuldades, imprevistos e ajuda o
animal recebeu durante o trajeto de 30 quilômetros entre a casa de Orlã e o
Hospital de Clínicas?
Escreva um texto relatando a aventura do cão Coiote no trajeto da casa ao
hospital.
Após a produção, com a ajuda do professor, reescreva seu texto,
observando o uso adequado de frases, expressões, parágrafos, pontuação,
acentuação e ortografia.
Depois que seu texto for reescrito, poderá ser divulgado, exposto em um
painel ou lido aos colegas da sala.
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3) Destaque as palavras desconhecidas do texto e pesquise seus significados
no dicionário.
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unidade

10

aventuras

Cem dias entre céu e mar
Noite escura, sem céu nem estrelas. Uma noite de ardentia. Estava
tremendo. O que seria desta vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia,
com o corpo todo iluminado, passava exatamente sob o barco, quase tocandolhe o fundo. Podia ver sua descomunal cauda, de envergadura talvez igual ao
comprimento do meu barco, passando por baixo, de um lado, enquanto do outro,
seguiam o corpo e a cabeça. Com o seu movimento verde fosforescente
iluminando a noite, nem me tocou, e iluminada seguiu em frente. Com as mãos
agarradas na borda, estava completamente paralisado por tão impressionante
espetáculo – belo e assustador ao mesmo tempo. Acompanhava com os olhos e
a respiração, o seu caminho sob a superfície. Manobrou e voltou-se de novo, e,
mesmo maravilhado com o que via, não tive a menor dúvida: voei para dentro,
fechei a porta e todos os respiros, e fiquei aguardando, deitado, com as mãos
no teto, pronto para o golpe. Suavemente tocou o leme e passou a empurrar o
barco, que ficou atravessado à sua frente. Eu procurava imaginar o que ela queria.
Indescritível sensação, servir de brinquedo para um mamífero com pelo
menos vinte vezes o peso do meu mundinho. Sentia em cada nervo a sua força.
Ouvia o barulho das bolhas passando pelo costado. Difícil acreditar que um dia
eu passaria por isto.
Enquanto dentro tudo se inclinava com o desproporcional “carinho” da amiga
lá fora, não tirava da cabeça a imagem de seu corpo iluminado de ardentia. Foi
um encontro de meia hora: e, quando ela me deixou, estava tão tenso que, sem
perceber, adormeci com as mãos ainda segurando o teto.
Meia-noite. Outro golpe no leme. Barulho de lixa. Mais um golpe. Impossível!
O medo cedeu lugar à raiva. Não era preciso sair para constatar que agora tratavase de tubarões. Decididamente, não era uma noite para se dormir em paz.
Resmungando em voz baixa, pensei mesmo em, munido de arpão, tomar uma
atitude drástica contra este abuso de intimidade. Mas no escuro... Novamente a
vítima foi o leme. O que haveria de tão interessante no pobre leme? Logo se
foram os tubarões, com eles, o meu sono. Com a cabeça apoiada no protótipo
de travesseiro (que, assim como a cama, estava abaixo da linha de flutuação),
passei a noite pensando nos míseros dez milímetros de madeira que me
separavam dos dentes de tão ásperos visitantes.
No dia seguinte fui ao trabalho com o rosto amassado de uma noite mal
dormida. Tinha a sensação de estar arrastando um petroleiro – os remos pesavam
toneladas. Desanimador domingo sem sol. Não pude nem mesmo calcular a
posição.
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O céu estava totalmente encoberto. O vento diminuíra, mas as ondas continuavam
desencontradas. Quase esqueci que completava a sexta semana no mar.

AMYR KLINK (São Paulo, SP, 1955). Tornou-se manchete no mundo inteiro: o primeiro
homem a atravessar, num barco a remo, o Atlântico Sul. Sozinho, partiu da Namíbia (África)
e cem dias depois chegava a uma praia de Salvador (BA). Sete mil quilômetros de mar,
mistérios e emoções indescritíveis, Amyr Klink narrou sua extraordinária aventura no livro
Cem Dias Entre Céu e Mar.

Leitura e interpretação

aventuras

KLINK, Amyr. Cem dias entre céu e mar. 32.ed. São Paulo: Companhia das Letras,
1995. p.109-110.

1) Explique o título.
3) O que seria “ Uma noite de ardentia”?
4) O que ele quer dizer com “... tudo se inclinava com o desproporcional “carinho”
da amiga lá fora...”
a) Qual era o carinho?

10

2) Qual foi o espetáculo que impressionou o navegador?

b) Quem era a amiga?
5) Por que ele ficou tenso?
7) Explique:
“... passei a noite pensando nos míseros dez milímetros de madeira que me
separavam dos dentes de tão ásperos visitantes”.
a) Quem era o visitante?
b) Quem é Amyr Klink?
c) Onde você colheu informações sobre ele?
d) Como ele viaja?

Produção de texto

Produza um texto narrando uma aventura vivida por você. Não esqueça de
situar onde, quando e quem participou dela com você.
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6) Ele conseguiu dormir, depois que a baleia se afastou do seu barco?
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aventuras

Reflexão sobre a língua
1) Destaque as palavras cujo significado você não conhece. Retire do dicionário
o significado que melhor cabe no contexto do texto e escreva no seu caderno.
2) No final do 2º parágrafo:
“eu procurava imaginar o que ela queria”.
A quem se referem os pronomes pessoais eu e ela ?
3) No texto, o autor usa várias palavras para se referir à baleia. Destaque-as no
texto.

10

4) Por que a palavra carinho, no 3º parágrafo, está entre aspas?
5) “Foi um encontro de meia hora, e quando ela me deixou, estava tão tenso...”
A que se refere o pronome destacado?
6) 4º parágrafo:
“... pensei em tomar uma atitude drástica contra este abuso de intimidade.”
a) Reescreva o período substituindo a palavra destacada por um sinônimo.

unidade

b) Explique o que ele quis dizer com “abuso de intimidade”.
7) Reescreva substituindo a conjunção mas por outra de igual função: porém,
entretanto, todavia.
“O vento diminuíra, mas as ondas continuavam desencontradas.”
- O que seriam ondas desencontradas?
8) “Logo se foram os tubarões e, com eles, o meu sono.”
a) o pronome eles se refere a ______________________
b) Reescreva a frase substituindo “o meu sono”.
Logo se foram os tubarões e, com eles o sono de____
9) No 2º parágrafo lemos:
“Indescritível sensação, servir de brinquedo para um mamífero com pelo
menos vinte vezes o peso do meu mundinho.”
a) qual é o “meu mundinho”?
b) um mamífero é a ____________________
c) Por que Amyr Klink tinha a sensação de ser um brinquedo para a baleia?
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Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã (Su) e meu cachorro (Dogman) fomos
fazer camping. Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse que estava
na hora de a gente conhecer a natureza de perto, já que eu, a minha irmã (Su) e
o meu cachorro (Dogman) nascemos em apartamento, e, até os 5 anos de idade,
sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava “ aquele fugiu!” e corria
para avisar um guarda: mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois
que viu o preço dos hotéis, apesar da minha mãe avisar que, na primeira vez
que aparecesse uma cobra, ela voltaria para casa correndo, e a minha irmã (Su)
insistir em levar o toca-discos e toda a coleção de discos dela, mesmo o meu
pai dizendo que aonde nós íamos não teria corrente elétrica, o que deixou minha
irmã (Su) muito irritada, porque, se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o
secador de cabelo? Mas eu o meu cachorro (Dogman) gostamos porque o meu
pai disse que nós íamos pescar, e cozinhar nós mesmos o peixe pescado no
fogo, e comer o peixe com as mãos, e se há uma coisa que eu gosto é confusão.
Foi muito engraçado o dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar,
espiando embaixo do banco com cuidado e perguntando “ será que não tem
cobra?”, e o meu pai perdeu a paciência e disse “entra no carro e vamos embora”,
porque nós ainda nem tínhamos saído da garagem do edifício. Na estrada tinha
tanto buraco que o carro quase quebrou, e nós atrasamos, e quando chegamos
no local do camping já era noite, e o meu pai disse “ este parece ser um bom
lugar, com bastante grama e perto da água”, e decidimos deixar para armar a
barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro mesmo; só que não
conseguimos dormir porque o meu cachorro (Dogman) passou a noite inteira
querendo sair do carro, mas a minha mãe não deixava abrirem a porta, com
medo de cobra; e no dia seguinte a cara feia de um homem nos espiando pela
janela, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele, e a
água que meu pai viu era a piscina dele e tivemos que sair correndo. No fim
conseguimos um bom lugar para armar a barraca, perto de um rio. Levamos
dois dias para armar a barraca, porque a minha mãe tinha usado o manual de
instruções para limpar umas porcarias que o meu cachorro (Dogman) fez dentro
do carro, mas ficou bem legal, mesmo que o zíper da porta não funcionasse e
para entrar ou sair da barraca a gente tivesse que desmanchar tudo e depois
armar de novo. O rio tinha um cheiro ruim, e o primeiro peixe que nós pescamos
já saiu da água quase cozinhando, mas não deu para comer, e o melhor de tudo
é que choveu muito, e a água do rio subiu, e nós voltamos pra casa flutuando, o

aventuras

férias

unidade

Minhas
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que foi muito melhor que voltar pela estrada esburacada: quer dizer que no fim
tudo deu certo.
VERÍSSIMO, Luis Fernando. O nariz e outras crônicas. São Paulo: Ática, 1995. p.17-18 (
Para Gostar de ler, v.14)

aventuras

Leitura e interpretação
1) De acordo com o texto que fatos comprovam a seguinte afirmação:
“A idéia de fazer camping dividiu as opiniões dafamília.”
2) Os pais acharam as férias junto à natureza frustrada. Por quê?

10

3) O narrador afirma: “o melhor de tudo é que choveu muito”, “no fim tudo deu
certo”. Por que para ele as férias não foram um fracasso?
4) Quanto tempo, provavelmente, durou o passeio? Comprove sua resposta com
afirmações do texto.
5) Embora o peixe pescado já tivesse saído “cozinhando” do rio”, por que
ninguém comeu?

unidade

Reflexão sobre a língua
1) O que significam as aspas usadas em algumas frases do texto?
2) Reescreva os trechos abaixo eliminando as características da oralidade, sem
alterar o sentido.
a) “Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã (Su) e meu cachorro (Dogman) fomos
fazer camping, meu pai decidiu fazer camping este ano [ ...] mas eu acho
que meu pai decidiu fazer camping depois que viu o preço dos hotéis.”
b) “Mesmo meu pai dizendo que aonde nós íamos não teria corrente elétrica
o que deixou minha irmã (Su) muito irritada porque, se não tinha corrente
elétrica, como ela ia usar o secador de cabelo?”
3) Substitua o termo grifado por outras palavras, expressões ou recursos evitando
repetição.
“Mas eu e meu cachorro (Dogman) gostamos porque o meu pai disse que
nós íamos pescar, e cozinhar nós mesmos o peixe pescado no fogo, e
comer peixe com as mãos, e se há uma coisa que eu gosto é confusão.”
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Você vai ler no Artigo 1 a definição do que é trânsito. Observe
também o que o parágrafo 1 ( §1º) afirma.

11

o trânsito

O Trânsito

§1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas,
veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não,
para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga
ou descarga.
VOCÊ RESPONDE:
· Explique com suas palavras o que você entendeu lendo o Artigo
1 do Código Brasileiro de Trânsito.
· Como você define TRÂNSITO?
· Por que Trânsito e Código de Trânsito Brasileiro estão escritos
com letra maiúscula?
Substitua a palavra destacada e reescreva:
“... trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e
animais isolados ou em grupo...”
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Art.1. O Trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do
território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de
Trânsito Brasileiro.
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o trânsito

Apresentamos abaixo o Artigo 76:
Art.76. A educação para o trânsito será promovida na préescola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de
planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades
do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas
áreas de atuação.
• O Artigo 76 afirma que a educação para o trânsito deve ter ênfase
desde a pré-escola. Você concorda com isso? Comente.

unidade

11

• Segundo o Artigo 76, por que a criança deve saber sobre o trânsito
desde muito pequena?
• Quem é responsável pelas ações que serão promovidas nas
escolas, orientando os alunos para uma educação no trânsito?
• Como será feito?
Observe alguns sinais de trânsito:

ÁREA ESCOLAR

CICLISTA

MÃO DUPLA ADIANTE

Se você fosse desenhar placas de trânsito, quais produziria para
sinalizar melhor as ruas próximas da sua escola:
A

B

C
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O que as placas significam:
A)
B)

Por que os sinais que você visualiza nas ruas de uma cidade são
importantes?

o trânsito

C)

Produção de texto

• O que causou essa situação de perigo?
• O que você faria para evitar o que aconteceu?
Repasse a história em quadrinho para um colega ler. Ele entendeu
a história que você representou através dos desenhos? O que você
precisou explicar? Apresente a ele o texto que você escreveu,
narrando o acontecimento. Estabeleça a comparação entre os dois
textos: verbal e não-verbal.
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2) Desenhe o fato transcrito acima.

11

1) Lembre de uma situação de perigo, vivenciada ou não por você,
no TRÂNSITO. O QUE FOI? Escreva abaixo.
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o trânsito

GERINGONÇA ATRAI CURIOSOS
Em 1893, na cidade de São Paulo, que na época contava
com 200 mil habitantes, em plena Rua Direita, o povo
pára para ver, entre assustados e encantados, um carro
aberto com rodas de borracha. Era um automóvel a vapor
com caldeira, fornalha e chaminé, levando dois
passageiros. O dono do desengonçado veículo era
Henrique Santos Dumont, irmão do “Pai da Aviação” com
um Daimler inglês, de patente alemã.
História do automóvel no Brasil. Portal nacional:
http: www.portalnacional.com.br

11

CURIOSIDADE
Qual foi o primeiro carro do Brasil?
Foi um Daimler a vapor trazido por
Henrique Santos Dumont, irmão de
Alberto, em 1893.
www.novomeio.com.br. Acesso 23/8/05

unidade

Leitura e interpretação

1) O texto acima foi retirado de um site. Qual?
2) Através da leitura do texto, ficamos sabendo que a cidade de
São Paulo “ na época contava com 200 mil habitantes”. Qual é essa
época?
3) Por que o autor, no título, afirma que uma geringonça atrai
curiosos?
4) Como era essa geringonça?
5) O que ficamos sabendo sobre o proprietário do veículo?
6) Quem é “o Pai da Aviação”?
7) Qual a marca e a nacionalidade do carro?
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8) Onde o carro circulava?
9) O texto tem a finalidade de:
( ) informar

o trânsito

( ) divertir
( ) dar instrução

1) Substitua a palavra destacada.
“O dono do desengonçado veículo era Henrique Santos Dumont.”
2) Reescreva unindo as informações num só período.
O dono do estranho veículo era Henrique Santos Dumont.
Henrique era irmão do “Pai da Aviação”.
O “ Pai da Aviação” é Alberto Santos Dumont.

11

Reflexão sobre a língua

4) Observe no texto:
“... cidade de São Paulo...”
“...Rua Direita...”
“...Henrique Santos Dumont...”
“... Daimler...”
“... Pai da Aviação...”
5) Explique o uso da letra maiúscula nos destaques acima.
6) O que é uma PATENTE? Retire do dicionário a definição usada no
texto.
7) Por que ela é necessária? Pesquise sobre isso e exponha para
seus colegas.
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3) Por que “Pai da Aviação” está entre aspas?
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o trânsito

VOCÊ SABIA
A Lei nº 995, de 20 de julho de 1928, da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso, permitia que menores de 16 anos
conduzissem veículos automotores, “mediante assinatura de
termo de responsabilidade por parte dos pais ou tutores”.
Fonte:

Os automóveis de Cuiabá - década de 20 e 30. Afrânio Corrêa

11

Você é contra ou a favor do jovem dirigir aos 16 anos? Provoque
um debate com seus colegas. Registre as idéias defendidas. Analise
os prós e os contras. Em grupo, organizem as idéias num texto.
Frases de pára-choques dos caminhões:
• COSTURAR É PARA MODISTA: PERMANEÇA NA SUA FAIXA.
• NAS CURVAS DA VIDA, ENTRE DEVAGAR.
• 70 ME PASSAR PASSE 100 ATRAPALHAR.

unidade

• SE VOCÊ DORMIR NA DIREÇÃO, SEUS PARENTES SERÃO
ACORDADOS.
• NAS LONGAS ESTRADAS MORO E, ÀS VEZES, CHORO.
• SÓ O RIO NÃO VOLTA ATRÁS.
• Organize uma coletânea das frases que no dia-a-dia você lê nos
pára-choques dos caminhões que trafegam pela sua cidade.
Você pode acessar o site www.jangadabrasil.com.br, na seção
estradão. Ali encontrará diversas frases de pára-choques de
caminhão. Selecione uma interessante e escreva um pequeno texto
explicando o seu significado.
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CICLISTAS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANÁ.
Programa aprendendo e vivendo. 26.ed. Curitiba, 2005.

• Para transitar na via pública, todo veículo deverá oferecer completa
segurança e estar equipado conforme determina a lei.
• A bicicleta não é somente um veículo esportivo ou de passeio, é
principalmente de trabalho. Serve como meio de transporte
individual.

155
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O uso mais freqüente da bicicleta fez
aumentar os acidentes com ciclistas. Segundo
as estatísticas, 80% envolvem menores de
18 anos.
O Código de Trânsito Brasileiro classifica
a bicicleta como um veículo de propulsão
humana e seu condutor como ciclista.
Determina deveres, obrigações e
proibições que são as mesmas impostas aos
demais condutores, para trafegar nas vias
públicas. O ciclista desmontado empurrando
a bicicleta equipara-se ao pedestre em
direitos e deveres.

unidade

Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de
bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovias,
ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a
utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no
mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com
preferência sobre os veículos automotores

o trânsito

Artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro
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Maneiras do ciclista trafegar corretamente
• Conduzir o veículo pela direita da pista, junto ao meio-fio ou
acostamento.

o trânsito

• Manter-se em fila única quando em grupo.
• Respeitar os pedestres e outros usuários da via pública.
• Respeitar a sinalização existente.
• Não transportar na parte dianteira da bicicleta objetos pesados
ou que dificultem o seu equilíbrio.
• Você deverá estar consciente da velocidade desenvolvida pela
bicicleta, a fim de não pôr em risco a sua vida e a dos outros.

11

• Circular com muita cautela para evitar situações imprevistas tais
como:
Pedestres descuidados
Animais
Buracos e pedras
Lama
Grades e bueiros
Exibicionismo

unidade

Crianças correndo atrás de bola.

PESQUISA
Que outras regras o ciclista deve seguir para circular com
segurança pela cidade? Pesquise e traga para a sala de aula, para
que seus colegas também fiquem conhecendo.
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CONHEÇA MAIS SOBRE A BICICLETA, LENDO O TEXTO
SEGUINTE:

157

11
unidade

A história da bicicleta começa no
século 18. Em 1790, o conde Sivrac, da
França, inventou o Celerífero – parente
mais antigo da bicicleta. Esse Celerífero
parecia mais patinete: tinha duas rodas,
ligadas por um pedaço de madeira. A
pessoa colocava um pé na madeira e com
o outro dava impulso para o veículo andar.
Quer dizer, não tinha muita graça.
A primeira bicicleta mesmo só veio a aparecer em 1816. Ganhou
o nome de Draisiana e foi inventada pelo barão alemão Karl Von
Drais. Ela já tinha banco e guidom, mas ainda não tinha pedais.
Para o veículo sair do lugar, o barão dava impulso com os dois pés
no chão. Ele já havia inventado muitas outras coisas (uma máquina
de escrever, uma metralhadora, etc.) e estava entusiasmado com
sua nova “ máquina de correr ’’, como chamava a bicicleta. Mas
quando saía com ela na rua, todo mundo ria e falava que a sua
invenção era ridícula. O barão foi chamado até de louco.
Mas nem todo mundo achou a invenção uma má idéia. Alguns
continuaram tentando aperfeiçoar a idéia do barão e, em 1858, o
francês Ernest Michal inventou um novo modelo, com duas rodas
traseiras, ao invés de uma, e pedais na roda da frente. Mas, como
as anteriores, era toda de madeira e pesava mais de 45 quilos. As
pessoas não gostaram muito da idéia. Um novo modelo só apareceu
em 1870. Esse tinha duas rodas e pneus de borracha. Mas a grande
diferença era que cada roda tinha um tamanho. A traseira era bem
pequena, e a da frente era enorme, em alguns casos chegava a ter
até 1,5 metro de diâmetro. Como vocês podem imaginar, os ciclistas
viviam caindo com esse modelo. Apesar disso, as bicicletas
começavam a fazer sucesso e cada vez mais havia pessoas querendo
experimentar as bicicletas e cada vez mais elas foram sendo
aperfeiçoadas.

o trânsito

A HISTÓRIA DA BICICLETA

11

o trânsito
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Finalmente, quinze anos depois, apareceu a bicicleta com duas
rodas do mesmo tamanho, e a roda traseira ligada aos pedais por
uma corrente, como é até hoje. Quem ficou na história mesmo não
foi seu inventor, mas o comerciante inglês J. K. Starley, que passou
a vender esse modelo de bicicleta com muito sucesso. A partir daí,
foram inventadas as bicicletas com marcha, as bicicletas para
crianças menores, com três rodas, bicicletas para carregar cargas,
etc. Atualmente existem até bicicletas elétricas e, ao que tudo
indica, a “máquina de correr ” do barão Drais vai continuar dando
muito o que falar.
A HISTÓRIA da bicicleta. Folha de São Paulo, n. 1177, 23 mar.1986.

Leitura e interpretação

a) Descreva a 1ª bicicleta, ano de fabricação e inventor.
b) Como era o 1º parente da bicicleta?

unidade

c) Que outras invenções
Draisiana?

são atribuídas ao mesmo inventor da

d) Qual era o motivo do riso das pessoas quando Von Drais saía
com a sua invenção esquisita, pelas ruas?
e) Diferencie a bicicleta de:
• Von Drais
• Ernest Michal
f) Descreva o modelo que surgiu em 1870.
g) Como era a bike que surgiu em 1885?
h) Por que a bicicleta que apareceu em
1816 recebeu o nome de Draisiana?
Site:

icarito.latercera.cl/.../ terrestre/bicicleta.htm
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Reflexão sobre a língua

b) Localize no 4º parágrafo:
• “Esse tinha duas rodas ...” - a quem se refere o pronome
grifado?
• “Apesar disso ...” - disso o quê ?
•

o trânsito

a) Circule, no 2º parágrafo, os pronomes pessoais e escreva a
quem se referem. Escreva a linha correspondente.

“...elas foram sendo aperfeiçoadas.” Quem ?

As bicicletas começaram a fazer sucesso e cada vez mais
havia pessoas querendo experimentar as bicicletas.
A bicicleta

11

c) Reescreva os períodos abaixo, conforme o início sugerido:

• Você escreveu o período acima no singular ou plural?

d) Reescreva de outra forma, sem mudar o sentido e a informação.
A primeira bicicleta, chamada de Draisiana, foi inventada
pelo barão alemão Karl Von Drais.
Foi inventada pelo
Chamada de Draisiana
c) Reescreva a informação que aparece no quadro, de outra forma:
O parente mais antigo da bicicleta, o Celerífero, era parecido
com um patinete.

159

unidade

• Reescreva a frase sem a repetição da palavra bicicleta.
(Use um pronome oblíquo : lo, la , las, los).
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O Celerífero,

o trânsito

d) No 2º parágrafo, aparece o uso dos parênteses. Qual a sua
função neste texto?
e) Reescreva, evitando as repetições. Releia o texto, localizando
a data. Faça os cálculos e escreva a data correspondente ao
termo grifado.
Finalmente, quinze anos depois, apareceu a bicicleta com duas
rodas do mesmo tamanho. Quem mais lucrou não foi seu inventor,
mas um comerciante inglês que passou a vender esse modelo de
bicicleta. A bicicleta, a partir daí, foi se modernizando cada vez
mais e hoje temos bicicletas de marchas e até bicicletas elétricas.

unidade

11

Acompanhe a evolução da bicicleta.

Site:

icarito.latercera.cl/.../ terrestre/bicicleta.htm
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(...)
“Sou sua amiga bicicleta
Sou eu que te faço companhia por aí
Entro na rua e na avenida, na beira do mar
Eu vou com você comprar e te ajudo a curtir
Picolé, chicletes, figurinhas e gibi.”(...)

o trânsito

Toquinho e Mutinho têm uma obra cujo título é A BICICLETA.
No quadro abaixo você vai conhecer um trecho. Procure conhecer o
obra completa.

11

TOQUINHO; MUTINHO. A bicicleta. São Paulo: Nacional, 1.ed. Mundo da Criança.

Produção de texto

VOCÊ SABIA?
A cidade de CURITIBA tem vias exclusivas para bicicletas. No ano
de 1993, já havia 150 km de ciclovias espalhadas pela cidade.
a) Na sua cidade, no seu bairro, existem ciclovias?
b) Que pontos as ciclovias ligam?
c) Quem são as pessoas que normalmente usam a ciclovia?
Escreva as vantagens e desvantagens da bicicleta como meio de
transporte para as pessoas que trabalham.

161
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Quase toda criança tem uma bicicleta. Relate aonde você vai com
a sua bike, o que você “ apronta” com ela. E os adultos, como
usam a bicicleta?
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