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Bem-vindos! Mais um ano se inicia! Neste caderno, você estudará diferentes gêneros textuais. Há textos que
utilizam apenas a palavra, outros que utilizam a palavra e a imagem e ainda há outros que somente com a imagem
comunicam muitas coisas interessantes. Vamos começar pela letra da canção que representa a nossa cidade.
Cidade Maravilhosa
Veja que
nossa
cidade é
nomeada
pelos seus
atributos!

Cidade Maravilhosa,
Cheia de encantos mil!
Cidade Maravilhosa,
Coração do meu Brasil!
Cidade Maravilhosa,
Cheia de encantos mil!
Cidade Maravilhosa,
Coração do meu Brasil!
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Berço do samba e das lindas canções
Que vivem n’alma da gente,
És o altar dos nossos corações
Que cantam alegremente.
Jardim florido de amor e saudade,
Terra que a todos seduz,
Que Deus te cubra de felicidade,
Ninho de sonho e de luz.

MULTIRIO
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MultiRio. Mestre do tempo conta histórias do Rio de
Janeiro, 2012.

Anote, agora, duas dicas:
a leitura do livro Rio de Janeiro, a
cidade maravilhosa – vá até a Sala de
Leitura e veja se o encontra –
e a audição da música Cidade
Maravilhosa no site
http://letras.mus.br/beth-carvalho/890139/

Cidade Maravilhosa é uma marcha de
Carnaval composta por André Filho em 1935.

ESTUDO DO TEXTO
1- Essa conhecida letra de canção fez tanto sucesso que virou hino
da cidade do Rio de Janeiro. Como a cidade é chamada pelo eu
lírico?
______________________________________________________
2- De acordo com a letra da canção, por que a cidade é
considerada maravilhosa?
______________________________________________________
3- Na 3.ª estrofe, há dois versos que evidenciam que o eu lírico se
dirige à cidade. Que versos são esses?
_____________________________________________________
______________________________________________________
4- Qual o sentido de “Berço do samba” no primeiro verso da
terceira estrofe?
______________________________________________________
______________________________________________________
Um pouco de história...
Os índios tamoios foram os primeiros habitantes da cidade do
Rio de Janeiro, local paradisíaco, cercado de praias, morros e pela
Mata Atlântica. Quando os portugueses aqui chegaram, tiveram de
brigar com os franceses que queriam também ficar por aqui.
O livro Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa apresenta a
história de uma das cidades mais importantes do Brasil.

ESTUDO DO TEXTO

ELA É CARIOCA
Composição: Tom Jobim – Vinícius de Moraes

recado.info

Veja que a
repetição
de parte desses
três versos
contribui com a
musicalidade.

Acesse o site e ouça a
música
http://www.kboing.com.br/tom
-jobim/1-1150408/

Ela é carioca
Ela é carioca
Basta o jeitinho dela andar
Nem ninguém tem carinho assim para dar
Eu vejo na luz dos seus olhos
As noites do Rio ao luar
Vejo a mesma luz
Vejo o mesmo céu
Vejo o mesmo mar
Ela é meu amor, só me vê a mim
A mim que vivi para encontrar
Na luz do seu olhar
A paz que sonhei
Só sei que sou louco por ela
E pra mim ela é linda demais
E além do mais
Ela é carioca
Ela é carioca
Só sei que sou louco por ela
E pra mim ela é linda demais
E além do mais
Ela é carioca
Ela é carioca
www.letrasterra.com.br

Você acaba de ler a letra da canção
enaltece a beleza da mulher carioca.

que

1- O que o eu lírico vê refletido no brilho do olhar da
musa carioca?
___________________________________________
2- Pode-se observar que o eu lírico se encanta com o
jeito da mulher que passa, com os atributos que indicam
sua beleza. A beleza descrita é reforçada pelo fato de
ela ser carioca. Que expressão marca essa ideia?
___________________________________________
3- Observe os versos: “Ela é meu amor, só me vê a
mim / A mim que vivi para encontrar / Na luz do seu
olhar / A paz que sonhei”. O que revelam esses
versos sobre a busca do eu lírico?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
A letra de uma canção pode ser um poema
musicado. Nesse caso, é um texto verbal em que o
aspecto literário é ressaltado tanto na combinação
das palavras, quanto no ritmo e em sua
musicalidade.

Saiba mais sobre Tom Jobim e Vinícius de Moraes nos sites:
http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/

http://www.jobim.org/acervo/acervodigital.html
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Você viu, no texto anterior, a beleza da cidade do Rio de Janeiro sendo cantada em versos.
Mas a beleza pode ser encontrada, também, no olhar...
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MULTIRIO

A beleza do mar, que sempre inspirou os poetas, os artistas, levou um advogado carioca a tomar uma
decisão muito curiosa... Leia a crônica a seguir e divirta-se!

“ADVOGADO IMPROVISA ESCRITÓRIO NA PRAIA”
Observe como se inicia
essa crônica.
Notou que o narrador se
refere a uma recente
notícia de jornal?

Cotidiano, 20 jan. 1999.

E foram todos à praia
Moacyr Scliar

A notícia segundo a qual um advogado carioca tinha instalado o seu escritório na praia do Arpoador
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Veja o que
aconteceu
depois que
o advogado
se instalou
na praia...

gerou reações as mais contraditórias. Alguns acharam um absurdo; é uma pouca-vergonha, uma falta de
respeito, onde é que se viu praticar advocacia dessa maneira? Outros acharam graça: coisa do Rio de
Janeiro, foi um comentário que se ouviu bastante. Mas muitos ficaram pensando: será que não estava
certo ele mandar as convenções para o espaço, em benefício de uma vida mais livre, mais descontraída?
Não foi surpresa, portanto, quando, próximo ao lugar onde atendia um advogado, apareceu uma
barraca com uma pequena placa: “Escritório de Contabilidade”. Logo depois surgiu um consultório médico
e outro de psicologia. Em seguida, foi a vez de um consultor de empresas e de uma agência de
publicidade. A essa altura as academias de ginástica se multiplicavam.
O movimento [...] já não se restringia ao Arpoador nem ao Rio, mas se propagava rapidamente pelo
Brasil. Dos estados interioranos vinham caravanas inteiras, carregando cartazes de apoio à vida na praia.
Em breve o litoral brasileiro, de sul a norte, estava todo ocupado por pessoas que, em trajes de praia,
exerciam as mais diversas atividades. Todos tranquilos, todos bronzeados.

5

Tão bronzeados que pareciam índios. O que deu, a algum estilista, a ideia de criar uma moda retrô
com tangas, cocares, tacapes. O que só contribuiu para aumentar a descontração.
Estão todos na praia, portanto. Mas é com certa apreensão que eles olham para o mar. Temem que
um dia apareça ao largo uma frota de caravelas e que um homem desembarque dizendo, muito prazer,
gente, meu nome é Pedro Álvares Cabral.

SCLIAR, Moacyr. O imaginário cotidiano. 3.ed. São Paulo: Global, 2002.

O narrador faz
alusão a uma
passagem da
história do Brasil.
Que passagem seria
essa?

Glossário:
retrô - coisa antiga; indica movimento anterior, para trás.

Saiba mais sobre o cronista Moacyr Scliar no site:

ESTUDO DO TEXTO
Nessa crônica, pode-se observar que há uma característica que fundamenta o gênero textual em estudo: o olhar
para o cotidiano. Veja que, de um fato noticiado, o cronista tirou a matéria-prima para a sua narrativa. A partir dessa
observação inicial, volte ao texto e responda.
1- Que notícia inspirou o cronista a escrever o texto?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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http://www.releituras.com/mscliar_bio.asp
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2- Releia o trecho abaixo. Ele é o primeiro parágrafo da crônica.
“A notícia segundo a qual um advogado carioca tinha instalado o seu escritório na praia do Arpoador gerou reações
as mais contraditórias. Alguns acharam um absurdo; é uma pouca-vergonha, uma falta de respeito, onde é que se viu
praticar advocacia dessa maneira? Outros acharam graça: coisa de Rio de Janeiro, foi um comentário que se ouviu
bastante. Mas muitos ficaram pensando: será que não estava certo ele mandar as convenções para o espaço, em
benefício de uma vida mais livre, mais descontraída?”
Após a leitura, pode-se afirmar que um advogado improvisou um escritório na praia. Isso é um fato. O fato que deu
origem à notícia.
As pessoas costumam dar opiniões sobre fatos acontecidos.
Retire do texto as opiniões que você encontrar a respeito da atitude do advogado.
__________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3- “Outros acharam graça: coisa de Rio de janeiro...” a expressão em destaque se assemelha a “isso é coisa de
carioca”. Que características do carioca podem ser percebidas na leitura dessa crônica?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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4- Que sentido a palavra convenção assume na frase “Mas muitos ficaram pensando: será que não estava certo ele
mandar as convenções para o espaço, em benefício de uma vida mais livre, mais descontraída?”
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5- Pode-se perceber, no 2.º parágrafo do texto, que a atitude do advogado gerou uma série de consequências.
Quais foram elas?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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convenção
con.ven.ção
sf (lat conventione) 1 Acordo, ajuste, combinação, convênio. 2 Pacto
entre partidos políticos beligerantes. 3 Polít Reunião nacional para
modificar as instituições políticas. 4 O que está geralmente admitido e
praticado, ou tacitamente convencionado nas relações sociais. 5 Polít
Reunião de partido político para tratar de assunto relevante. 6 Sociol
Padrão de comportamento observado por hábito e não porque se
acredite no significado que tradicionalmente lhe é atribuído. C. coletiva
de trabalho, Dir trab: acordo normativo pelo qual dois ou mais
sindicatos estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito
deles, às relações individuais do trabalho.

www.michaellis.com.br

Veja os significados que a palavra convenção pode ter:
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6- Num determinado momento, ficamos sabendo que o movimento não se restringia ao Arpoador nem ao Rio.
O que já estava acontecendo, então?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7- As palavras destacadas no trecho “Todos tranquilos, todos bronzeados.” se referem a quem? Retire do texto a
passagem que justifique sua resposta.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
8- Agora, observe o trecho do texto e responda às questões a seguir.

Língua Portuguesa - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

“Tão bronzeados que pareciam índios. O que deu, a algum estilista, a ideia de criar uma moda retrô com tangas,
cocares, tacapes. O que só contribuiu para aumentar a descontração.”
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a) Primeiramente, o narrador compara os novos trabalhadores aos índios. Por que ele fez essa comparação?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
b) Vamos observar, agora, o traço de ironia, marcado pelo fato de “algum estilista” ter tido a ideia de “criar uma
moda retrô com tangas, cocares, tacapes.” A palavra em destaque significa movimento anterior, para trás. Com que
intenção pode ter sido criada essa moda?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
9- No trecho “Estão todos na praia, portanto.”, o termo em destaque dá ideia de conclusão, adição ou comparação?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ESPAÇO
CRIAÇÃO
SOBRE CRÔNICAS

Agora, vamos escrever um pouco. Imagine que você está na praia junto com as personagens da crônica E
foram todos à praia. E, de repente, de fato, chegue, do passado, uma frota de caravelas como a de Pedro Álvares
Cabral. O que será que ele perguntaria aos habitantes da praia? Estabeleça um diálogo entre as personagens.
Lembre-se de utilizar os sinais para pontuar seu texto. Depois, faça uma revisão do que escreveu. Lembre-se ainda
de dar um título. Se desejar, combine com seu Professor e convide um colega para escrever o diálogo com você. Que
tal, depois, ler para os colegas?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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A crônica é quase sempre um texto de curta extensão, com poucas personagens. Está sempre ligada à
vida cotidiana. Usa o FATO como meio ou pretexto para o autor exercer seu estilo e sua criatividade. Diz
coisas sérias por meio de uma aparente conversa fiada; às vezes apresenta brevidade nas ações e no tempo.

10

Língua Portuguesa - 7.º Ano
1.º BIMESTRE / 2013

Observe o título
da crônica. Que
informação
estará
antecipando?
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Esse é um sinal
gráfico chamado
travessão,
empregado para
indicar a fala de
uma
personagem.

MULTIRIO

As opiniões são juízos que manifestam pontos de vista do emissor...
Pode-se concordar com elas ou não...

A corretora de mar
Rubem Braga
A mulher entrou no meu escritório com um sorriso muito amável e olhos muito azuis.
Desenrolou um mapa e começou a falar com uma certa velocidade, como é uso dos chilenos. Gosto
de ver mapas, e me ergui para olhar aquele.
Quando percebi que se tratava de um loteamento, e a mulher queria me vender uma parcela,
me coloquei na defensiva; disse que no momento suspendi meus negócios imobiliários, e até estava
pensando em vender meus imensos territórios no Brasil; que além disso o Chile é um país muito
estreito e sua terra deveria ser dividida entre seu povo; até ficaria mal a um estrangeiro querer
especular com um trecho da faja angosta, que é como os chilenos chamam sua tira estreita de terra,
que por sinal costumam dizer que é “larguíssima”, para assombro do brasileiro recém-chegado, que
não sabe que isso em castelhano quer dizer “compridíssima”.
Os olhos azuis fixaram-se nos meus, a mão extraiu de uma pasta a fotografia de um terreno
plantado de pinheirinhos de dois ou três anos: não se tratava de especulação imobiliária; dentro de
poucos anos eu seria um madeireiro, poderia cortar meus pinheiros... Ponderei que tenho uma pena
imensa de cortar árvores.
─ A senhora não tem?
Também tinha. E então baixou a voz, sombreou os olhos de poesia, e me disse que ela mesma,
corretora, também comprara duas parcelas naquele terreno. E tinha certeza ─ confessava ─ que
também não tinha coragem de mandar cortar seus pinheiros; também adorava árvores e
passarinhos, cortaria apenas os pinheiros necessários para fazer uma casinha de madeira: o lugar é
lindo, em um pequeno planalto, dá para uns penedos junto ao mar; as árvores choram e cantam com
as ondas quando sopra o vento do oceano...
Confesso que paguei a primeira prestação: ela passou o recibo, sorriu, me disse muchas
gracias e hasta lueguito e partiu com seus olhos azuis, me deixando meio tonto, com a vaga
impressão de ter comprado um pedaço do Oceano Pacífico.
BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. Rio de Janeiro: Record, 1987.

ESTUDO DO TEXTO
1- Ao lermos o texto, pode-se perceber que o cronista inicia apresentando as características de uma pessoa do sexo
feminino de uma forma bem especial. Transcreva-as aqui.
______________________________________________________________________________________________
2- Como o narrador percebeu que a mulher que havia entrado em seu escritório era uma corretora de imóveis?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

FIQUE LIGADO!!!

3- Ao longo da crônica, as atitudes do narrador-personagem foram mudando. A partir das ações da corretora,
complete o quadro com as reações do homem.
CORRETORA

HOMEM

Apresenta o mapa.
Oferece o lote.
Tenta convencer.
Vende o lote.
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Foco narrativo é o ponto de vista do narrador sobre os acontecimentos.
Quando o narrador participa da história, é chamado de
narrador-personagem (observe os verbos e pronomes em 1.ª pessoa).

4- O homem rejeitou de início comprar as terras? Justifique com o texto.
______________________________________________________________________________________________
5- O que levou o homem a comprar o terreno?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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MULTIRIO

A linguagem pode ser utilizada de modo direto, objetivo.
Ela também pode ser usada em sentido figurado: é a linguagem conotativa.

Diferenças entre linguagem denotativa e linguagem conotativa
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LINGUAGEM DENOTATIVA

LINGUAGEM CONOTATIVA

Significado objetivo ou literal.

Significado subjetivo ou figurado.

Ex.: “Gosto de ver mapas.”

Ex.: “sombreou os olhos de poesia.”

6- Qual o sentido das expressões em destaque?
a)“Os olhos azuis fixaram-se nos meus”
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
b) “não se tratava de especulação imobiliária”
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Saiba mais sobre Rubem Braga, autor dessa crônica que você acabou de estudar:
http://www.releituras.com/rubembraga_bio.asp
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ORGANIZANDO IDEIAS...

ESTRUTURA DA CRÔNICA
APRESENTAÇÃO
COMPLICAÇÃO OU
DESENVOLVIMENTO
CLÍMAX
DESFECHO

Apresentação da história. Início.
Desenrolar dos acontecimentos, das ações dos
personagens, do conflito entre os personagens,
de situações do enredo.
Momento em que o conflito atinge maior tensão.
Conclusão da história. Final da história.

PARÁGRAFO
APRESENTAÇÃO

COMPLICAÇÃO OU
DESENVOLVIMENTO

ACONTECIMENTO
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Complete o quadro abaixo, identificando os elementos da crônica A corretora de mar.

CLÍMAX

DESFECHO
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ESTUDO DO TEXTO
Leia, agora, um anúncio imobiliário. Nele podemos encontrar muitas informações. Vamos
analisar o anúncio? Observe que ele tem uma linguagem mista.
Observe também, atentamente, os detalhes da imagem.

1- Estação das Laranjeiras é o nome dado ao
lugar em que estão sendo vendidos os terrenos.
a) Qual o tamanho dos lotes?
_______________________________________
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b) O nome do loteamento – Estação das
Laranjeiras – dá ideia do lugar onde o comprador
deverá desembarcar. Que elemento visual
reforça essa ideia?
_______________________________________
_______________________________________
2- A venda dos terrenos, nesse loteamento, já
com estrutura organizada, demonstra que é ali o
início de promessa de uma nova vida. Que
expressão reforça essa ideia de começo de um
novo tempo?
_______________________________________

• Lotes de 300 a 541 m2
• Água e energia elétrica
• Ruas asfaltadas
• Arborização
• Registrado no 1.º Ofício
de Registro de Imóveis

15
dinamicaimobiliaria.blogspot.com

3- Há diferenças na linguagem empregada nos
textos A Corretora de mar e Estação das
Laranjeiras. Cite uma delas.
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

guiadosquadrinhos.com

3- Quando você era pequeno, sonhou ser parecido
com algum herói de HQ? Qual? Por quê? Descreva
as características de seu herói que estão
relacionadas às suas características.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

revistaogrito.com

2- Há alguma outra personagem de HQ de que
você gosta e que não apareceu aqui?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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1- Dentre as personagens de histórias em
quadrinhos que ilustram esta página, de qual você
mais gosta? De qual você menos gosta?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

estadao.com.br

MULTIRIO

Como você já sabe, há várias maneiras de se contar uma história.
Vamos agora estudar um gênero muito apreciado: as histórias em quadrinhos.
A linguagem dos quadrinhos é muito rica. As histórias são contadas com palavras e
desenhos que expressam aventura e humor. Enfim, há muita diversão... Aproveite!
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

PARA SABER MAIS...
A primeira revista em quadrinhos lançada no Brasil foi a Tico-Tico, em 11

e Silva.

http://semioticas1.blogspot.com.br/2012/09/revistinha-de-vovo.html
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de novembro de 1905. Foi criada pelo jornalista Luís Bartolomeu de Souza

A revista bateu recorde na época junto ao público infanto-juvenil. Através
de lendas, contos regionais e cantigas populares, valorizava as pessoas
humildes, o amor ao Brasil e a identidade popular, reunindo diversas
expressões culturais.
Em 1906, após um ano de seu lançamento, a revista em quadrinhos era
“febre nacional”.
Além de histórias em quadrinhos, a revista vinha com passatempos, jogos
divertidos, mapas educativos e informações históricas.
Adaptado - http://www.mundointerativo.net/2012/02/a-primeira-revista-em-quadrinhos-do-brasil/

As narrativas nas histórias em quadrinhos são, em geral, breves. Com frequência, aparece um elemento que
surpreende quem está lendo.
A linguagem costuma ser bastante informal, com frases curtas e palavras ou expressões populares.
Os termos sublinhados, os negritos, o tamanho das letras são recursos gráficos que contribuem para dar mais
expressividade aos quadrinhos.
Outro elemento muito importante dentro dos quadrinhos é a pontuação, especialmente quanto ao uso dos
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pontos de exclamação, de interrogação e das reticências...
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MULTIRIO

As histórias em quadrinhos são um gênero textual muito característico. Vamos começar a analisar uma
delas? Veja quantos detalhes importantes esse gênero tem para comunicar por meio da linguagem mista
(verbal e não verbal)...

18
STANLEY, John. Luluzinha vai às compras. São Paulo: Devir, 2006.

Observe alguns recursos gráficos dessa história:
O traçado do
desenho indica
que a
personagem
está tremendo.

Dentro do balão há
uma indicação de
que a personagem
está dormindo.

1- Volte ao título da HQ. Copie-o aqui. Depois, diga, com suas palavras, qual o sentido do título, considerando o
desenvolvimento da HQ.
________________________________________________________________________________________________
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2- Essa HQ conta uma história. Que fato dá origem a essa história?
________________________________________________________________________________________________
3- Os fatos, na narrativa, podem ser apresentados de maneiras diferentes, no que diz respeito ao tempo em que ocorrem. Diz-se
que a narrativa tem o tempo linear quando os fatos são contados, obedecendo à ordem natural: passado, presente, futuro. Nessa
história da Luluzinha, temos um exemplo de tempo linear. Justifique, com suas palavras, essa afirmativa.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4- Por que Luluzinha não queria sair da cama?
________________________________________________________________________________________________
5- Que recurso da linguagem verbal permite perceber que, ao levantar da cama com o cobertor, a menina caiu?
________________________________________________________________________________________________
6- A linguagem utilizada no trecho da HQ: “Tá...Tá...” é informal ou formal?
________________________________________________________________________________________________

19

Para saber mais sobre HQ acesse www.educopedia.com.br e assista à
aula nº 1 de Língua Portuguesa / 1.º bimestre / 7.º Ano.
www.educopedia2010.blogspot.com

STANLEY, John. Luluzinha vai às compras. São Paulo: Devir, 2006.

ESTUDO DO TEXTO

MULTIRIO

Você sabe o que é intertextualidade?
Intertextualidade acontece quando, em um texto, há uma referência a outro texto.
Leia a história a seguir e observe que ela dialoga com um conto muito conhecido. Qual será?

Espelho, espelho meu...

Você já viu
ou ouviu
essa frase
em algum
lugar?

Veja como o
silêncio aqui
diz muita
coisa...

Esse é um
provérbio
popular muito
utilizado na
linguagem
informal.

Provérbio popular é uma expressão transmitida de geração em geração, com o objetivo de ensinar ou
aconselhar. Exemplo: “Quem tudo quer tudo perde.”
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dogcaoesuaturma.blogspot.com

Observe a
expressão da
personagem...
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MULTIRIO

No mundo dos contos de fadas, tudo o que se imagina pode acontecer...
Espelhos falam, tapetes voam... Quem nunca ouviu a frase: “Espelho, espelho meu?”
A madrasta de Branca de Neve a repetia diariamente, perguntando ao espelho
se havia alguém mais bonito do que ela naquele reino.
Quer ver a cena do espelho dessa história tão conhecida? Acesse o site
http://www.youtube.com/watch?v=ryRoRIv3xFk

ESTUDO DO TEXTO
1- O início dessa história em quadrinhos dialoga com um conto de fadas muito conhecido. Você já sabe qual é? Escreva
o nome aqui.
_________________________________________________________________________________________________
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2- Que efeito de sentido tem o silêncio no 3.º quadrinho?
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
3- Na sequência dos quadrinhos, a personagem apresenta diferentes expressões fisionômicas. Preencha o quadro
abaixo, indicando, para cada quadrinho, o significado dessas expressões fisionômicas. Indique, também, os detalhes do
desenho (recursos gráficos) que contribuem para esses significados.
QUADRINHO

1.º
2.º
3.º
4.º
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EXPRESSÃO FISIONÔMICA:
SIGNIFICADO

RECURSO GRÁFICO

MULTIRIO

Agora vamos ler um texto que não conta uma história, mas traz informações
sobre um objeto muito apreciado por todos nós: o espelho.
ORIGEM DO ESPELHO
Paulo Urban
Um dos mais importantes objetos mágicos a ser considerado é o espelho. Dada a sua

particularidade de refletir imagens, perfeitas ou deformadas, iluminadas ou na penumbra, no espelho
colhemos aquilo que somos, bem como tudo aquilo que deixamos de ser. Segundo tradições
esotéricas orientais e ocidentais, o espelho é instrumento da iluminação. [...]
Na verdade, ninguém sabe com exatidão qual a origem do espelho. Sabe-se, é claro, que está
atrelada à descoberta do vidro, a qual, segundo Plínio (23-79 d.C.), ocorreu primeiramente entre os fenícios.
Achados arqueológicos, entretanto, revelam contas de vidro manufaturadas fabricadas pelos

Veja que
a expressão
“a qual” se refere
a um termo
anterior, no caso,
“a descoberta”.

que os egípcios já dominassem a técnica de soprar o vidro por volta de 1400 a.C., a partir da 18.ª
dinastia. Vale lembrar ainda que o corpo de Ramsés II, que reinou de 1290 a 1224 a.C., foi
encontrado pelo arqueólogo Gaston Maspero, em 1886, em um cofre de vidro.
Certo também é que fenícios e egípcios fabricavam espelhos de bronze desde 2000 a.C.. O
espelho foi imortalizado em vários contos de fadas, ganhando maior destaque na história de Branca
de Neve, na qual a bruxa-madrasta tem o poder de invocar o gênio do espelho, que lhe permite saber
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egípcios antes mesmo de 3000 a.C., na transição da idade do cobre para a do bronze. Acredita-se

tudo o que ocorre à sua volta.
Disponível em: <http://istoe.terra.com.br/>
Glossário:
arqueológicos - relativos às civilizações antigas;
manufaturadas - feitas à mão.
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ESTUDO DO TEXTO

Você acabou de ler um texto informativo.
O texto informativo não conta uma história.
Responda, agora, às perguntas abaixo, para refletir sobre o texto lido.
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1- Com que intenção foi escrito esse texto?
________________________________________________________________________________________________
2- No texto, há indicação dos povos que fabricavam espelhos de bronze. Transcreva o trecho que contém essa
informação.
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3- Que característica torna especial o espelho do conto Branca de Neve?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4- O que há de comum entre os textos Espelho, espelho meu e Origem do espelho?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
5- Observe o trecho: “O espelho foi imortalizado em vários contos de fadas, ganhando maior destaque na história de
Branca de Neve, na qual a bruxa-madrasta tem o poder de invocar o gênio do espelho”. A que termo a expressão em
negrito se refere?
________________________________________________________________________________________________
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ESTUDO DO TEXTO

A tira de quadrinhos é um texto misto que se compõe de quadros
que associam dois tipos de linguagem: a não verbal (visual) e a verbal.

Vamos ler mais uma história em quadrinhos!
Essa história fala de delícias...você gosta de brigadeiros?

PAIVA, Miguel. Chiquinha. O Globo, Rio de Janeiro, 3 set. 2005. Globinho.

1- Relacione os elementos das linguagens verbal e não verbal presentes na tira acima e explique como foi estruturada
a mensagem, respondendo às perguntas.
a) Com quem a amiga de Chiquinha aprendeu a fazer brigadeiros?
______________________________________________________________________________________________
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profhelena4e5ano.blogspot.com

MULTIRIO

Doce amizade...

b) De acordo com a sequência da tira, que ideia quer transmitir a expressão do rosto da Chiquinha (linguagem não
verbal) no 2.° quadrinho?
______________________________________________________________________________________________
c) Em que momento do último quadrinho percebe-se que Chiquinha está sendo espirituosa?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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ORGANIZANDO IDEIAS...
Marque a opção que melhor representa a forma como a fala das personagens foi apresentada na história Doce amizade.
Quem fala são as
próprias personagens.

A fala das personagens
é reproduzida pelo narrador.

A fala das personagens
é reproduzida pelo narrador e
ele participa da história.

Quando a fala da própria personagem é reproduzida no texto, chamamos de discurso direto.
Se é o narrador quem nos apresenta a fala da personagem, chamamos de discurso indireto.
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QUADRO COMPARATIVO ENTRE O DISCURSO DIRETO E O INDIRETO
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DISCURSO DIRETO
(fala da personagem)

DISCURSO INDIRETO
(fala da personagem na voz do narrador)

Verbos:
Apresentam-se, de modo geral, no presente do
indicativo, pretérito perfeito do indicativo, futuro do
presente do indicativo, presente do subjuntivo e
imperativo.

Verbos:
Apresentam-se, de modo geral, no pretérito
imperfeito do indicativo, pretérito mais-queperfeito do indicativo, futuro do pretérito e
pretérito imperfeito do subjuntivo.

Exemplo: “Olha o que eu fiz, brigadeiros.”

Exemplo: A amiga de Chiquinha falou que
também sabia fazer pudim...

BALÃO FALA

BALÃO GRITO

Queridos Vizinhos. www.lucaslima.com.br

PARA SABER MAIS...
As histórias em quadrinhos utilizam a linguagem
verbal e a linguagem não verbal e contam com diversos
recursos e efeitos gráficos para transmitir a mensagem
ao leitor.
O balão é um elemento característico dos quadrinhos.
Ele contém texto ou imagens, sinais de pontuação ou
símbolos e muda de formato, dependendo do que se deseja
expressar: as falas, os pensamentos ou as emoções
(surpresa, alegria, raiva, medo, cansaço etc).
No texto dos balões, usa-se, em geral, letra de
imprensa. Seu tamanho, cor ou forma pode variar, como
recurso utilizado pelo desenhista.

ALÔ
GALERA!!!

BALÃO COCHICHO

BALÃO UNÍSSONO
E ASSIM...
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BALÃO TRANSMISSÃO

Ziraldo

Adaptado de www.ivoviuauva.com.br

BALÃO
PENSAMENTO
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MULTIRIO

Pelos estudos realizados até aqui, você já notou que
as histórias em quadrinhos são ricas em recursos de linguagem e de gráficos.
Agora, vamos estudar um recurso de linguagem muito utilizado nas HQ: a onomatopeia.
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Os autores dos quadrinhos são
chamados quadrinistas.
Vamos brincar
de quadrinista?
Coloque você mesmo os sons,
ilustrando a tirinha abaixo.

portalescolar.net

ONOMATOPEIAS
são
palavras
que
expressam sons. Durante muito tempo, os
brasileiros tentaram imitar as onomatopeias norteamericanas, mas hoje a tendência é criar palavras
nossas.
Por exemplo, como seria possível
escrever o som de uma régua batendo no
quadro? Como é o som de um cofrinho cheio de
moedas sendo balançado?

Veja
mais
onomatopeias:

alguns

exemplos

de

toc toc!! – imita o som de uma batida na porta;
atchim!! – imita o som de uma pessoa espirrando;
buáááá!! – imita o som de choro.

Calvin e Haroldo
por Bill Watterson

Bill Watterson
ficou mundialmente
famoso como o
criador de Calvin e
de seu tigre de
pelúcia, chamado
Haroldo.

As mudanças e os desafios trazidos pelo tempo...
MULTIRIO

Será que sempre precisamos de espelhos para notar as mudanças que
ocorrem conosco ou ao nosso redor?
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Texto 1

IACOCCA, Liliana & IACOCCA, Michele.O livro do adolescente. Rio de Janeiro: Ática, 2002.
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ESTUDO DO TEXTO
1- Qual o tema do texto 1?
_________________________________________________________________________________________________

2- Que efeito de sentido tem o uso da exclamação na primeira fala da personagem?
_________________________________________________________________________________________________

3- Que mudanças estão acontecendo com o garoto?
_________________________________________________________________________________________________

4- Que efeito de sentido tem o diminutivo em “Juninho”?

5- No último quadrinho, a personagem diz “Até ontem ela me chamada de Juninho”. A expressão em destaque marca
uma relação de tempo. Que fase da vida essa expressão marca na vida do menino?
_________________________________________________________________________________________________
Texto 2

www.ivoviuauva.com.br
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_________________________________________________________________________________________________
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6- Qual o efeito provocado pelo destaque (caixa alta e negrito) na
expressão “Nada a ver” do texto 2?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7- O que há de comum entre os textos 1 e 2?
_________________________________________________________
8- Qual o significado da expressão “nada a ver”, no texto?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ESPAÇO PES

UISA

Leia o texto a seguir. Responda às questões, trocando ideias com seus colegas de turma. Em seguida, faça uma
pesquisa sobre as mudanças que ocorrem na adolescência. Aproveite as informações para fazer um mural bem
caprichado! Se desejar, ilustre com desenhos, recortes de revistas...
Combine tudo com o seu Professor.
Texto 3

Seu corpo está mudando e voc ê...
... se sente um tanto desajeitado?

... se exibe o tempo todo?
... detesta que os outros façam comentários sobre seu corpo?
... acha o máximo o que está acontecendo?
... sente muito sono?
... o tempo todo fica se comparando com os outros?
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... vive se olhando no espelho para conferir as novidades?

IACOCCA, Liliana & IACOCCA, Michele.O livro do adolescente. Rio de Janeiro: Ática, 2002.

FIQUE LIGADO!!!
Se você usa qualquer rede social (Orkut, Facebook, MySpace, MSN) ou frequenta as salas de bate-papo da rede, saiba que
pode estar correndo riscos. Lógico que entrar e “conhecer” gente nova, de tudo quanto é lugar do mundo, parece sempre divertido.
Mas, nessas viagens pelo mundo da internet, você pode cruzar com gente que não é tão bacana! E mais! Em algumas situações,
arrisca até mesmo esbarrar em alguém muito mal-intencionado. Denuncie. (Dr.Jairo Bouer, em www.educacional.com.br)
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MULTIRIO

Será que você está gostando do caderno? Tomara!
Vamos, agora, a outro gênero que utiliza a imagem: o cartum.

jota-a.blogspot.com
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1

2

O cartum é uma espécie de “anedota gráfica” sobre o
comportamento humano, suas fraquezas, seus hábitos e
costumes. Seu objetivo é provocar o riso do leitor. O
cartunista pode recorrer às legendas ou dispensá-las. Na
composição do cartum, podem ser inseridos elementos da
história em quadrinhos como os balões, subtítulos,
onomatopeias e, até mesmo, a divisão das cenas em
quadrinhos. Pode-se usar apenas a linguagem não verbal ou
misturá-la com a verbal.
Diferentemente da charge e da história em
quadrinhos, o cartum tem, por característica, o desenho.

3

4
Agora, faça você a leitura do cartum. Ao escrever, siga
as etapas, como em textos anteriores.

3

1

4

2
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CARTUM

ESTUDO DO TEXTO

1- Observe bem as zebrinhas do cartum. Ao lermos a
imagem, podemos dizer que as zebrinhas são do
mesmo sexo? Justifique sua resposta.
____________________________________________
____________________________________________

1

3

2

3- Compare o cartum As zebrinhas e a letra da
canção Ela é carioca. O que há de comum entre os
dois textos?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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2- Podemos perceber que as zebras 2 e 3 estão
paquerando a zebrinha 1. O que faz as zebras 2 e 3
afirmarem que a zebra 1 é carioca?
____________________________________________
____________________________________________

www.marcosnoelcartoons.blogspot.com

32

MULTIRIO

Quando falamos de beleza, logo nos lembramos de nossas matas e do
desafio, nos dias de hoje, de preservar nossas riquezas naturais...
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Crie, a partir do
exemplo do velho
Jatobá, outros
pensamentos que
possam levar a uma
reflexão sobre a
situação das árvores
em tempos de
desmatamento. Para
isso, utilize a página
seguinte. Ela foi
preparada para você
criar vários
pensamentos, ou,
então, uma história
com início, meio e
fim, nos três espaços
existentes.
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www.tupinanquim.com

Para facilitar o seu trabalho,
colocamos as árvores e os balões de
pensamento em cada quadrinho. Após a
realização dessa atividade, você pode
criar outras histórias e utilizar a
diversidade
de
balões
como
os
apresentados nas páginas anteriores.

2

Observe que a quantidade
de árvores diminui, entre
um quadrinho e outro.

3
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1

http://files.fruticultura.webnode.com.br/200000114-7722e78188/jatoba_1.1.jpg

ESPAÇO
CRIAÇÃO

Que tal apresentar aos colegas?
Combine com o seu Professor.
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MULTIRIO

Nossas possibilidades de comunicação são enormes.
Além das histórias em quadrinhos e do cartum,
vamos conhecer outros gêneros textuais que utilizam a imagem
(e a criatividade) para expressar o que vivemos e sentimos.

O dicionário Aurélio apresenta a seguinte definição: “Charge – representação pictórica de caráter burlesco
(cômico) e caricatural em que se satiriza um fato específico, em geral de caráter político e que é do conhecimento
público.”.
• Charge (do francês Charge): desenho humorístico, com ou sem legenda e balões, geralmente veiculado pela
imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual que critica uma ou mais personagens envolvidas.
• Caricatura: desenho de pessoa ou de fato que, pelas deformações obtidas por um traço cheio de exageros,
apresenta expressões grotescas e engraçadas.
CARICATURA
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http://3.bp.blogspot.com/_iS-

http://3.bp.blogspot.com/-
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CHARGE

Pontos de queimada,
aumentando a
devastação da floresta.

Observe as ocas. Poucas
restaram.

Observe como o rio
serve para transportar
os troncos de árvores.

As índias utilizam a
canoa para carregar seus
utensílios.
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Foi criada uma passagem
subterrânea (SUBWAY)
para os índios
atravessarem o rio.

A canoa abandonada
reforça o fato de os
índios não poderem
navegar no rio.

http://miriamsalles.info/wp/wp-content/gallery/meioambiente/cartoon_2468.jpg

Para ler bem uma CHARGE, você precisa estar informado sobre os temas polêmicos da atualidade. Entre suas
características, a charge é carregada de temporalidade e espacialidade, ou seja, acontece em determinado tempo e em
determinado espaço. Sua temática baseia-se em fatos reais, jornalísticos e precisos, representando uma visão crítica
da realidade.
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http://novacharges.files.wordpress.com/2009/07/indio.jpg?w=500&h=632

ESTUDO DO TEXTO
Vamos desfrutar do prazer da leitura de uma charge bastante
moderninha...
1- Qual é o tema da charge?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2- A tecnologia avança a passos largos e chegou às aldeias indígenas. Este
fato pode influenciar e modificar alguns hábitos dos indígenas? Explique.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4- Que detalhe gráfico está relacionado com o tema inclusão digital na charge?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ESPAÇO
CRIAÇÃO
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3- O que podemos entender por inclusão digital?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

5- Observe a charge ao lado. Sem o uso das palavras, a
imagem transmite uma ideia, possui um significado.
Traduza para a linguagem escrita a ideia que a imagem
transmite.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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http://naturezaepaz.blogspot.com.br/2011/12/charges-do-meio-ambiente.html

Roberto Carlos e
Erasmo Carlos

Quem espera que a vida
Seja feita de ilusão
Pode até ficar maluco
Ou morrer na solidão
É preciso ter cuidado
Pra mais tarde não sofrer
É preciso saber viver

Refrão ou estribilho é
o conjunto de versos
que são repetidos
na letra da canção.

É preciso saber viver
É preciso saber viver
É preciso saber viver
Saber viver
Toda pedra do caminho
Você deve retirar
Numa flor que tem espinhos
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver

Toda pedra do caminho
Você deve retirar
Numa flor que tem espinhos É preciso saber viver
É preciso saber viver
Você pode se arranhar
É preciso saber viver
Saber viver
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver

1- O título da letra da canção É preciso saber viver aparece
repetido várias vezes dentro do texto com a finalidade de
reforçar a ideia contida nele. Transcreva do texto versos que
demonstrem algumas atitudes que exemplifiquem o que
seria, para o eu lírico, “saber viver”.
_________________________________________________
_________________________________________________
2- A quem se dirige o eu lírico nessa letra de canção?
_________________________________________________
_________________________________________________
3- O que significa a expressão: “É preciso ter cuidado / Pra
mais tarde não sofrer”?

Acesse o site e ouça a
música
http://www.kboing.com.br/r
oberto-carlos/1-48169/
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É PRECISO SABER VIVER

http://pensador.uol.com.br/textos_de_reflexao/

MULTIRIO

Para finalizar, vamos a uma outra letra de canção escrita em 1974 por Roberto Carlos e
Erasmo Carlos que ainda hoje nos encanta.

_________________________________________________
_________________________________________________

A letra dessa canção fala da qualidade de vida e, ao mesmo tempo, dos riscos que corremos e que devemos evitar ao escolhermos
os nossos caminhos. Neste caderno, você viu que a beleza, o olhar sobre a vida e o mundo podem nos trazer muitas revelações
importantes... Estudar é um caminho sem riscos... Até o próximo bimestre!!!
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