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Livro do Aluno
5º Ano | 4º Bimestre

Conviver e
aprender





Apresentação

Querido aluno

Receba com muito carinho este livro que foi feito pensando em você e nos 
muitos e muitos conhecimentos importantes que se pode aprender na escola. 
Ao longo deste material, você será convidado a falar, a ouvir, a escrever, a ler, a 
pesquisar e a pensar para resolver desafi os que o leve a colocar em uso tudo 
o que você já sabe, o que pensa e o que aprendeu sobre muitas coisas...

Percorrer as páginas deste livro será como uma grande aventura em que 
se percorrem diferentes caminhos e pistas para encontrar ao fi nal um grande 
tesouro: o conhecimento, que é o maior e mais valioso de todos os tesouros!

Queremos que este livro seja para você uma forma de descobrir e 
aprender cada vez mais. Mas, lembre-se, há coisas que podemos aprender 
sozinhos e muitas outras que aprendemos melhor se fi zermos em conjunto 
com o professor ou com os colegas num exercício de cooperação e 
ajuda mútua, e é por isso mesmo que esta coleção se chama “Conviver e 
Aprender”.

Ah! Uma outra coisa que gostaríamos de falar: você perceberá também, 
ao longo do ano, que este livro está organizado em partes que chamamos de 
Disciplinas, e são muitas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e 
Geografi a. Cada uma delas está organizada de forma que você a localize com 
facilidade pelas cores que as identifi cam. Língua Portuguesa, por exemplo, tem 
a cor laranja, já Matemática tem a cor verde. Que tal dar uma folheada no 
livro e descobrir por si mesmo?

É exatamente isso que queremos que você faça agora, folheie o livro de 
frente pra trás e de trás pra frente, tome intimidade com as páginas e o jeito 
com que elas conversam com você. Cuide dele com carinho e deixe que ele 
se torne um grande parceiro na sua vida escolar.
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Você acredita em extraterrestres?  Sabe o que quer dizer 
OVNI?

Como esses assuntos passaram a fazer parte do nosso 
cotidiano?

O que lhe chamou a atenção, nas imagens da página 
anterior? Em que tipo de � lme são comuns essas imagens?

Como será o futuro do nosso planeta? Que novidades 
você imagina que a tecnologia nos trará?

Quem você imagina que pensa nessas mudanças? 

Já ouviu falar em Júlio Verne? O que sabe sobre � cção 
cientí� ca? Para que serve? 

Você acredita em extraterrestres?  Sabe o que quer dizer 
OVNI?

Como será o futuro do nosso planeta? Que novidades 
você imagina que a tecnologia nos trará?

Como esses assuntos passaram a fazer parte do nosso 
cotidiano?

Quem você imagina que pensa nessas mudanças? 

O que lhe chamou a atenção, nas imagens da página 
anterior? Em que tipo de � lme são comuns essas imagens?

Já ouviu falar em Júlio Verne? O que sabe sobre � cção 
cientí� ca? Para que serve? 

Roda de
Conversa

Rumo ao 

futuro
 com Júlio Verne
e outros autores

D9
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Imaginação não tem 
limites. Pode ir do 
universo ao fundo do 
mar e... criar... criar... 
criar...

Hora do
desafi o

Fique atento ao convite que o seu professor lhe fará. Concentre-se e faça 
tudo que ele disser, pois irá surpreender até onde a sua imaginação poderá lhe 
levar!

Utilize o espaço abaixo para descrever ou desenhar o lugar que você visitou!
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Essa vivência que você acabou de ter, com seus colegas, faz parte de um 
mundo fi ctício e tem relação com um gênero fi ccional, que também é muito 
utilizado em fi lmes que falam do futuro e de seres de outros planetas. Qual o 
nome desse gênero?

Você já assistiu a um fi lme ou leu algum livro que falava de extraterrestres, 
robôs, discos voadores, viagens interplanetárias ou coisas que não existem? O 
que você achou? 

Leia o texto “Júlio Verne”, presente no Caderno de Leitura, para conhecer um 
pouco sobre um dos autores desse gênero fi ccional e rever a resposta da questão 3.

Ouça atentamente a leitura que o seu professor fará do texto a seguir, 
publicado originalmente em 1870.

3

4

5

6

Rumo ao polo 

 
Observando o número crescente de icebergs ao redor, tive a certeza 

de que Nemo pretendia chegar ao Polo Sul. Eu sabia que ele nunca 
estivera lá. Só podia ter enlouquecido para nos expor a tamanho risco!

Logo precisou recorrer ao esporão do submarino para abrir caminho 
por entre os blocos de gelo. O que aconteceria se encalhássemos ali? 
Eu formulava essa pergunta para mim mesmo, quando deparamos com 
uma banquisa intransponível. Sabia, porém, que nada faria o obstinado 
capitão abandonar o seu propósito de alcançar o Polo Sul. De fato, não 
podendo prosseguir na superfície, ele resolveu descer bem abaixo do 
gelo, onde estava convencido de encontrar o mar livre.

“Viajaremos submersos por vários dias”, disse-me. “Mas não se 
preocupe. O esporão do Nautilus eliminará todos os obstáculos.”

“Tomara que tenha razão”, pensei. No entanto, sempre que Nemo 
tentava subir à superfície, esbarrava numa massa de gelo espessa demais 
para tentar atravessá-la. Os dias se passavam, e comecei a temer que 
estivéssemos condenados a morrer sufocados. Por fim, em 19 de março, 
conseguimos emergir. Estávamos no mar aberto que circunda o Polo Sul!

Para verificar se havíamos realmente atingido o objetivo, 
precisávamos esperar que o tempo clareasse. E as horas se sucediam, 
implacáveis. Em 21 de março, ocorria o equinócio, e só seis meses depois 

Ficção científi ca.

Professor, ouça todas as respostas, mas não faça a correção, pois em outro momento os alunos serão convidados a 

rever suas respostas.

Resposta pessoal do aluno.

Após leitura e discussão sobre as informações retiradas do texto, retome a questão 3, para comparar as respostas.
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o sol voltaria a aparecer. Nesse dia, Nemo, Conseil e eu tomamos o 
escaler e remamos até uma praia rochosa e gelada. Escalamos um pico 
que havia ali e esperamos ansiosos. Exatamente ao meio-dia o sol surgiu, 
e o capitão pode fazer seus cálculos. “O Polo Sul!”, anunciou.

“Em nome de quem o senhor toma posse?”, eu quis saber.
“Em meu próprio nome”, ele respondeu, fincando no gelo sua 

bandeira negra. Após nossa breve permanência no polo, rumamos para 
o Norte. Eu esperava que a viagem de volta fosse tão tranquila quanto 
a primeira, mas na manhã seguinte acordei com uma batida violenta. O 
submarino estava inclinado de tal forma que só com dificuldade consegui 
chegar ao salão. Ned e Conseil já estavam lá, porém não sabiam o que 
tinha acontecido. Por fim o capitão apareceu.

“Algum incidente?”, perguntei-lhe.
“Não. Desta vez foi um acidente.”
Ele me explicou que um iceberg havia tombado, aprisionando o 

Nautilus. Estávamos no interior de uma espécie de caverna, sem saída. 
Nemo tentou abrir caminho com o esporão, imprimindo velocidade 
máxima ao submarino, mas o gelo era compacto demais.

Ao saber que éramos prisioneiros do iceberg, cada um de nós reagiu 
de acordo com o próprio temperamento. Ned se enfureceu e deu um 
murro na mesa. Conseil ficou em silêncio. E eu olhei para o capitão, que 
estava imerso em seus pensamentos.

“Temos ar para apenas dois dias”, disse ele, por fim. “Precisamos 
encontrar um jeito de sair daqui nesse prazo”.

Depois de fazer várias sondagens, Nemo conclui que a espessura do 
gelo variava de centenas de metros, na parte do iceberg que cobria o 
submarino, a apenas dez metros na parte que estava embaixo do Nautilus. 
Se conseguíssemos abrir um buraco grande o bastante, poderíamos sair dali.

Decidimos nos revezar na escavação, que se revelou um trabalho 
extremamente difícil e exaustivo. Toda vez que voltava ao submarino, depois 
de cumprir meu turno, eu percebia que a qualidade do ar havia piorado um 
pouco mais. No ritmo em que progredíamos, levaríamos cinco dias para cavar 
uma abertura adequada. Tudo o que podíamos fazer era redobrar os esforços e 
tentar trabalhar com mais rapidez.

A falta de oxigênio dificultava a tarefa cada vez mais. A espessa 
camada de gelo parecia se recompor mais depressa do que conseguíamos 
cortá-la. Eu sentia tonturas e dores de cabeça. Sabia que era impossível 
sair daquela prisão a tempo.

“Temos que tomar medidas drásticas”, o capitão me falou.
“Quais?”, perguntei.
Ele refletiu por alguns instantes e depois murmurou: “Água 

fervente! Assim poderíamos retardar o congelamento que nos mantém 
prisioneiros!” 

A água deveria ser despejada por meio de bombas, sem cessar, 
nas paredes de gelo que detinham o submarino. A temperatura externa 
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começou a subir. Continuamos cavando até restarem apenas quatro 
metros de gelo abaixo de nós. A essa altura mal conseguíamos respirar. 
O capitão constatou que o trabalho das picaretas era lento demais e 
mandou que todos voltassem a bordo. Com os tanques cheios de água, o 
Nautilus penetrou no buraco que abríramos. Logo ouvimos um estrondo.
O gelo se partiu, e deixamos nossa prisão.

A toda a velocidade o submarino rumou para a superfície, rompendo 
a camada de gelo aos solavancos, como uma baleia saltitante. Por fim, 
abrimos as escotilhas e respiramos ar puro e fresco. Mais morto que vivo, 
fui carregado por Ned e Conseil até a plataforma.

“Amigos, precisamos nos manter unidos, aconteça o que 
acontecer!”, exclamei, ofegante. 

VERNE, Júlio. 20 000 léguas submarinas. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1999.

Em duplas, leiam novamente o texto “Rumo ao polo”. Sublinhem as palavras 
que vocês não conhecem e formulem hipóteses sobre os seus signifi cados. 
Em seguida, confi rmem se as suas inferências estão corretas, utilizando o 
dicionário. Registrem suas descobertas no espaço abaixo. 

Quem é o autor desse texto? O que você sabe sobre ele? 

Conhece algum livro ou fi lme que foi baseado na obra dele? Se sim, quais?

Que tipo de textos esse autor escreve? Justifi que sua resposta.

7

8

9

10

D3

Resposta pessoal do aluno. 

D1

O autor do texto é Júlio Verne, escritor francês que nasceu em 1828 e escrevia sobre mundos imaginários com 

tecnologias muito avançadas para a época. A maioria das suas criações imaginárias se tornou realidade.

Resposta pessoal do aluno. Sugestões: Vinte mil léguas submarinas, Viagem ao redor da Lua, Paris no século XX e 

Viagem ao centro da Terra (tanto o fi lme quanto o livro).

Esse texto é de fi cção científi ca, pois fala de mundos imaginários e tecnologias que ainda não existiam.
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Qual é a formação do autor dessa história? O que você imagina que ele fazia, 
para saber tanto sobre ciência, a ponto de prever o que aconteceria no 
futuro?

Quantas e quais são as personagens dessa história? Em que espaço ela 
acontece?

 

Pelo que você leu, é possível perceber se há participação do narrador na 
história? Como você chegou a essa conclusão? 

Leia o box abaixo, para retomar os tipos de narrador:

Existem tipos diferentes de narrador:
• Narrador-observador: conta a história na 3.ª pessoa sem participar 

dela. 
• Narrador-personagem: participa da história, que conta na 1.ª pessoa, 

pois é um dos personagens.

 

Baseado nas informações do box, como você classifi ca o narrador dessa 
história? Retire uma passagem do texto que justifi que sua resposta. 

O texto trata principalmente: 

(     ) das difi culdades de quebrar gelo.

(     ) da descoberta do Polo Sul.

(     ) das difi culdades de uma viagem submarina.

11

12

13

14

15

16

D1

Sua formação era em leis, ele era advogado. Para escrever sobre fi cção científi ca, ele pesquisava muito sobre as 

ciências em geral e Geografi a.

D1 e D7

São 4 personagens: Capitão Nemo, Ned, Conseil e o narrador da história, que também é um tripulante. A história 

acontece no fundo do oceano, dentro de um submarino.

É um dos tripulantes do submarino, porque há algumas falas em que ele participa da história, com os verbos em 1.ª 

pessoa.

D10

D1 /D10

Classifi ca-se como narrador-personagem:

[...] “Exclamei, ofegante.”

D6

X



19

A história contada por Júlio Verne sobre uma viagem submarina apresenta 
características de: 

(     ) fi cção e terror.

(     ) fi cção e aventura.

(     ) realidade e aventura.

(     ) fantasia e romance.

A frase retirada do texto “Rumo ao polo”, que expressa opinião, é:

(     ) A temperatura externa começou a subir.

(     ) A toda a velocidade, o submarino rumou para a superfície [...]

(     ) Só podia ter enlouquecido para nos expor a tamanho risco!

(     ) Logo ouvimos um estrondo.

Considerando a data em que esse texto foi escrito, o que o autor descreve e 
que na época ainda não era realidade? Como isso é possível?

Defi na, com suas palavras, o que é um conto de fi cção científi ca.

17

18

19

20

X

X

D4

D11

O submarino, com a capacidade descrita na história, só foi construído em 1900. A viagem  por baixo do gelo, que 

só aconteceu em 1960,  e também o  Polo Sul, que foi alcançado em meados de 1911. O relato é possível, graças à 

imaginação do escritor, que fazia muitas pesquisas  em várias ciências e Geografi a, para conceber suas ideias.

Resposta pessoal do aluno.

D1 e D4
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Leia o box a seguir, para saber algumas das  previsões de  Verne que se 
concretizaram, e também porque ele é considerado o pai da fi cção científi ca.

Júlio Verne é considerado o pai da fi cção 
científi ca, porque foi um dos primeiros autores 
a escrever obras de fi cção científi ca. Muito 
interessado pelos avanços da ciência, previu 
não apenas a chegada do homem à Lua, como 
também inventos que só se tornariam realidade 

no século XX, entre 
eles o helicóptero, o submarino 

de grande capacidade, os tanques de guerra, o 
ar-condicionado, edifícios de vidro altíssimos, 
automóveis a gás, trens velozes e a criação de 
uma rede mundial de comunicação (internet).

Mas afi nal o que é um conto de fi cção científi ca? Qual a sua origem? Em quais 
gêneros pode estar presente? Quais conteúdos são discutidos na área da fi cção 
científi ca? Quem são os principais autores? Discuta com os seus colegas e seu 
professor.

Vamos enriquecer agora as discussões que vocês fi zeram em classe, lendo 
estas informações complementares. Depois de lê-las, revise o que respondeu 
na atividade 11. 

21

22

23

O que é fi cção científi ca?
A fi cção científi ca é um gênero literário e fi ccional que se dedica a 

criar mundos fi ctícios que, de alguma forma, são diferentes do mundo em 
que habitam seus autores. Aborda principalmente  o impacto dos avanços 
da ciência e da tecnologia, tanto verdadeira como imaginária, sobre a 
sociedade ou os indivíduos. Para validar algo que não é possível no nosso 
contexto atual, a FC* recorre a explicações científi cas ou racionais. É 
possível utilizar a FC em outros gêneros. Tem sua origem na atração que o 
homem traz dentro de si de obter conhecimento, fugir da rotina por meio 
da imaginação e do hábito de contar fatos que acontecem no cotidiano. É 
classifi cado como conto e utiliza elementos que compõem a estrutura do 
texto narrativo, ou seja, apresenta ações e fatos num determinado tempo, 
espaço, com poucas personagens, foco narrativo de 1.ª ou 3.ª pessoa, 
organizados numa sequência temporal lógica com situação inicial, confl ito, 
clímax e desfecho.
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Amplie seus conhecimentos sobre os gêneros de fi cção científi ca acessando os 
sites abaixo, na aula de informática, conforme orientações do seu professor: 

<http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.
php?artigo=010160070503>.

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fi chaTecnicaAula.html?aula=20622>.  

<http://www.xr.pro.br/Ficcao%20Cientifi ca.html>.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficção_científi ca>.

<http://scifi brasil.com.br/historia/index.htm>.

24

São considerados como criadores 
desse gênero Júlio Verne, Herbert George 
Wells e Mary Shelley. Viagens no tempo, 
Invasões Extraterrenas, Viagens para fora 
da Terra, Criaturas Espaciais, Viagens 
Espetaculares na Terra, Super Poderes/ 
Super Heróis, Ciberpunk, Pós-Apocalíptico, 
Futurâmica Espacial ou Terrena, Visitantes 
Extraterrestres Hostis ou Amigáveis e 
Guerras Espaciais são os temas preferidos 
dos escritores deste tipo de conto. 

FC*- é abreviação do termo Ficção Científica em 
português.
FICÇÃO científica. Wikipédia, a enciclopédia livre. 
Wikimedia, 2006. 20 jun. 2012. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o_
cient%C3%Adfica>. Acesso em: 20 ago. 2012.

Cena de ET, o extraterrestre, de Steven 
Spielberg, 1982.

MEIRELLES, Clara. Júlio Verne, um 
escritor apaixonado pela ciência. Ciência 

Hoje. 1 jun. 2010. Notícias. Disponível 
em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.

br/julio-verne-um-escritor-apaixonado-
pela-ciencia/>. Acesso em: 20 jul. 2012. 

(Adaptado). 
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Os contos de fi cção científi ca são textos do tipo narrativo que apresentam 
ações e fatos numa sucessão ou sequência temporal lógica, vividos pelas 
personagens, num determinado ambiente, cenário ou espaço. A organização 
deste tipo de texto apresenta a seguinte estrutura: situação inicial, confl ito, 
clímax e desfecho. Preencha o quadro a seguir, descrevendo cada uma dessas 
partes, retirando do texto da atividade 6 os trechos que correspondem à 
solicitação: 

A situação inicial 
da história ou 

introdução

O confl ito

O clímax

O desfecho

25

D7

Observando o número crescente de icebergs ao redor, tive a certeza de que 

Nemo pretendia chegar ao Polo Sul. Eu sabia que ele nunca estivera lá. Só 

podia ter enlouquecido para nos expor a tamanho risco!

Eu esperava que a viagem de volta fosse tão tranquila quanto a primeira, mas na 

manhã seguinte acordei com uma batida violenta. O submarino estava inclinado 

de tal forma que só com difi culdade consegui chegar ao salão. Um iceberg havia 

tombado, aprisionando o Nautilus.

A espessa camada de gelo parecia se recompor mais depressa do que 

conseguíamos cortá-la. Eu sentia tonturas e dores de cabeça. Sabia que era 

impossível sair daquela prisão a tempo.

Com os tanques cheios de água, o Nautilus penetrou no buraco que abríramos. 

O gelo se partiu, e deixamos nossa prisão. A toda velocidade o submarino rumou 

para a superfície, rompendo a camada de gelo. Por fi m, abrimos as escotilhas e 

respiramos ar puro e fresco.
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Estamos estudando nesta unidade sobre o conto de fi cção científi ca, que 
pertence à família do gênero fantástico. Leia o box abaixo para conhecer um 
pouco mais acerca desse tipo de texto:

Fantástico é um gênero literário que invadiu o cinema, e que defi ne 
narrativas fi ccionais que possuem elementos não explicados pela lógica 
da nossa realidade. Ele se divide em três subgêneros: 

Ficção científi ca- Para defi nir qualquer fantasia literária, a ciência 
é um componente essencial e obrigatório.

Fantasia- Não utiliza explicações científi cas para convencer o 
público das suas ideias, fi cando no campo da magia e do sobrenatural, 
apresentando como personagens fadas, bruxas, gnomos, entre outros.

Assombração ou terror- A principal característica deste tipo de 
conto é causar medo, ansiedade, susto ou pânico no leitor, abordando 
personagens macabros, vampiros, morte.

LITERATURA Fantástica. Wikipédia, a enciclopédia livre. Wikimedia, 2006. 27 maio 
2012. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica>. 

Acesso em: 20 ago. 2012. (Adaptado).

Com os conhecimentos adquiridos até o momento, localize os contos no 
Caderno de Leitura e classifi que-os de acordo com as características descritas 
no box acima, preenchendo o quadro a seguir. Compartilhe a sua classifi cação 
com seus colegas de classe e o professor. 

Ficção científi ca

Fantasia

Assombração ou 
terror

26

27

“As aparências enganam”; “Padrão de beleza”

“Encontro inesperado”

“Vingança do coração”

D15
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Pensando nos critérios utilizados para classifi cação dos textos responda as 
duas questões abaixo:

a) Quais são as semelhanças existentes entre eles? 

b) E quais as diferenças? 

Leia o texto abaixo e descubra o que o desejo do homem de explorar outros 
mundos pode trazer para a humanidade, além da conquista do espaço:

Lixo no espaço
Espalhados em volta da Terra, pequenos objetos podem fazer um grande 

estrago!

28

29

Ilustração: Wikipedia (os detritos 
não estão em escala com o planeta) 

Notícias - 07-07-2011

Ferramentas, pedaços ou lascas de 
tinta de satélites, naves e foguetes. Dá para 
acreditar que existem cerca de 370 mil objetos 
como esses, passeando pelo espaço em volta 
da Terra? Esses pedacinhos de material que 
fi cam em órbita ao redor do planeta são 
chamados de lixo espacial. Eles faziam parte 
de objetos que foram enviados ao espaço por 
um motivo específi co, mas, com o passar do 
tempo, tornaram-se inúteis – ou seja, viraram 
lixo. Recentemente, um grupo de astronautas 
da Estação Espacial Internacional (ISS) teve 
que procurar abrigo na nave russa Soyuz, por 
causa de um objeto como esse. Eles temiam 
ser atingidos em pleno espaço! Felizmente, o 
fragmento passou a 260 metros de distância da 
nave. Mas foi um susto daqueles…

Você deve estar pensando: “se os objetos 
são tão pequenos, por que ter medo?”. Eder 
Molina, pesquisador do Instituto de Astronomia, 
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Os textos pertencem ao gênero narrativo fantástico e apresentam a mesma estrutura de um conto: situação inicial, 

confl ito, clímax e desfecho.

D15

D15

A diferença refere-se à temática dos contos , pois:

Em “As aparências enganam”, o narrador cria uma situação em que seres alienígenas habitam o nosso planeta; 

Em “Padrão de beleza”, há uma antecipação de como será tratada a beleza em 2028; 

Em “Encontro inesperado”, a fi cção está na fantasia do menino, em adentrar o mundo da literatura  e conversar 

com a Emília, que encantará a ele e seus amigos, falando sobre as maravilhas do mundo em que ela vive.

Já o conto “Vingança do coração”, apesar de falar de seres sobrenaturais, a intenção do narrador é causar medo 

nos leitores.
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Geofísica e Ciências Atmosféricas, da Universidade de São Paulo, responde: 
“Muitos desses objetos têm cerca de um centímetro, mas o que conta é a 
velocidade que eles atingem – podem chegar até 14 mil quilômetros por hora, o 
que pode causar danos sérios em naves ou satélites”.

Uma difi culdade é que os cientistas ainda não sabem como tirar toda essa 
sujeira do espaço, e ainda não há regras ou leis para melhorar essa situação. “A 
saída é prestar mais atenção a isso e ter certeza de que o material lançado no 
espaço não vai gerar lixo”, alerta Eder. “Precisamos cuidar do meio ambiente 
espacial também.”

Quem estiver com os pés fi rmes no chão, pelo menos, pode fi car tranquilo: a 
chance de ser atingido por lixo espacial em plena superfície terrestre é mínima. 
Isso porque, se os objetos saem de órbita e vêm em direção à Terra, a maioria é 
destruída quando entra em contato com a atmosfera. Ainda bem…

VIMERCATE, Nicolly. Lixo no Espaço. Ciência Hoje. 7 jul. 2011. Notícias. Disponível em: <http://chc.cienciahoje.
uol.com.br/lixo-no-espaco/>. Acesso em: 2 ago. 2012. 

As questões abaixo serão debatidas coletivamente, com os colegas de sua 
turma e o professor e, após concordância de todos, deverão ser  registradas.

a) Copie as palavras em negrito do texto anterior e separe-as em duas 
colunas.

Palavras acentuadas Palavras sem acento

b) Leia as palavras da primeira coluna em voz alta. O que você percebeu em 
relação à função do acento nessas palavras? 

c) Ao pronunciar as palavras da segunda coluna você percebeu alguma 
semelhança com a primeira, em relação a colocar maior intensidade em 
algum pedaço da palavra pronunciada?

30

Satélite, distância, você, atmosférica, centímetro, 
destruída, quilômetros, saída, também, pés, mínima, 
órbita

Foguetes, Terra, astronautas, espaço, sujeira, 
meio, maioria, fragmento

Espera-se que os alunos respondam: falamos com mais força os pedaços que têm acento.

Sim, elas também possuem um pedaço mais forte quando pronunciamos, mesmo sem acentuação.
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Na língua portuguesa, quase todas as palavras possuem uma sílaba 
que é pronunciada com mais força, porém nem sempre vêm indicadas 
com sinal gráfi co.

d) Quais são os sinais de acentuação que você conhece? Que mudança eles 
provocam nas palavras? Cite exemplos.

e) Você se lembra o que é sílaba?  Dê exemplos.

f) E sílaba tônica?

Leia o quadro abaixo para esclarecer dúvidas:

Vamos pronunciar lentamente as seguintes palavras: pai, país, espaço, 
satélite.

O resultado deve ter sido: pai, pa-ís, es-pa-ço, sa-té-li-te
Repare que, quando pronunciamos as palavras, os fonemas 

são agrupados de acordo com a expiração. Esse grupo de fonemas 
pronunciados numa só emissão de voz recebe o nome de sílaba. 

Na palavra pai, há uma única sílaba (pai); na palavra país, duas (pa-
ís); na palavra espaço, três (es-pa-ço) e na palavra satélite, quatro (sa-
té-li-te).

De acordo com o número de sílabas as palavras podem ser 
classifi cadas:

Monossílabas: quando têm uma única sílaba — a, e, de, não, cruz
Dissílabas: quando têm duas sílabas — mi-co, coi-sa, na-ve
Trissílabas: quando têm três sílabas — a-in-da, ár-vo-re, fo-gue-te
Polissílabas: quando têm mais de três sílabas — ma-te-má-ti-ca

31

Os acentos são: acento agudo (´), que sobre o “a”, “e” ou “o” deixa o som aberto, e no “i” e “u” fechado.   O  

acento circunfl exo (^), nas letras “a”, “e” ou “o” deixa o som fechado. Há também o acento grave (`), que 

marca a crase. Fora os acentos, há o til(~), que deixa o som nasal, sobre o “a”, “e” ou “o”. O trema deixou 

de ser usado em palavras da língua portuguesa. Exemplo da mudança que os acentos provocam nas palavras: 

fábrica- fabrica, tônico- Tonico, Coco-cocô-cocó.

Espera-se que o aluno responda que sílaba é o grupo de fonemas pronunciados numa única emissão de voz, porém 

deixe que os alunos exponham suas ideias para depois comparar com a defi nição do box.  Exemplos: Sa-té-li-te, 

dis-tân-cia.

Espera-se que os alunos respondam que a sílaba tônica é o pedaço da palavra que, quando a palavra é 

pronunciada, soa com mais força. Porém, deixe que os alunos exponham suas ideias e depois comparem suas 

respostas com a defi nição do box.
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Separe as sílabas das palavras abaixo:

atmosférica maioria

pés superfície

centímetro astronauta

fragmento terra

distância sujeira

meio foguete

Retorne ao quadro da atividade 30, questão a, para realizar as atividades a 
seguir: 

a) Circule em cada palavra a sílaba que é pronunciada com mais força. 

b) Organize as palavras da primeira coluna na tabela abaixo, conforme a 
posição do acento:

Antepenúltima 
sílaba

Penúltima 
sílaba

Última sílaba

Vamos pensar agora sobre acentuação tônica. Observe a tirinha:

CEDRAZ, Antonio Luiz Ramos. Dragão de fogo, dragão de gelo. jan. 2008.  Disponível em: <http://
blogdosquadrinhos2.blog.uol.com.br/images/abdqcedraz.jpg>. Acesso em: 20 ago. 2012.

32

33

Já respondida no quadro da atividade 30, a.

Satélite atmosférica centímetro mínima órbita Quilômetro

distância saída destruída superfície  

você também pés   

at-mos-fé-ri-ca  mai-o-ria

pés   su-per-fí-cie

cen-tí-me-tro  as-tro-nau-ta

frag-men-to  ter-ra

dis-tân-cia  su-jei-ra

mei-o   fo-gue-te
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Se separarmos as sílabas das palavras do quadrinho, teremos: 

— Á-GUA!!!

— U-FA!  HO-JE  A RE-A-LI-DA-DE NÃO TÁ PER-DO-AN-DO NEM A FIC-ÇÃO.

Você deve ter observado que algumas palavras não se separam, pela simples 

razão de serem formadas por uma única sílaba, e são chamadas monossílabos. Na 

tirinha, há 5 monossílabos: a, não, tá, nem, a.

Quando dividimos uma palavra em sílabas, percebemos que uma delas soa 

mais forte que as outras. Dizemos que nessa sílaba recai o acento tônico ou que 

ela é a sílaba tônica da palavra.

Pronuncie em voz alta as palavras seguintes e tente descobrir qual sílaba é 

falada com mais força: 

pre-ci-sar /  im-por-tan-te /  di-á-lo-go

Você deve ter percebido que sílaba tônica pode ser:

• A última sílaba da palavra: pre-ci-sar

• Penúltima sílaba da palavra: im-por-tan-te

• A antepenúltima sílaba da palavra: di-á-lo-go

• De acordo com a posição que a sílaba tônica está, classifi camos as palavras 

em:

• Oxítonas: quando a sílaba tônica for a última da palavra, como em ca-fé.

• Paroxítonas: quando a sílaba tônica for a penúltima sílaba da palavra, 

como em coi-sa.

• Proparoxítonas: quando a sílaba tônica for a antepenúltima sílaba da 

palavra, como em má-gi-co, pe-núl-ti-ma, tô-ni-ca.

ATENÇÃO: Os monossílabos (palavras formadas por uma única sílaba) seguem a 

seguinte classifi cação:

• Átonos: pronunciados com pouca intensidade-de, nos, da, e, a

• Tônicos: pronunciados com maior intensidade-dê, nós, lá, tá

Além dos conceitos discutidos até aqui, é preciso que você conheça os sinais 

de acentuação. Eles são:

• Acento agudo (´): é utilizado na acentuação de vogais abertas (a, e, o) e 

também do i e u fechados. Veja: destruída, vovó, saúde, maná.

• Acento circunfl exo (^): é utilizado na acentuação de algumas vogais (a, e, 

o), quando têm o som fechado. Veja: câmara, distância, vovô, pêssego.

O til é utilizado para marcar a vogal nasal: lã, amanhã, irmão. O til não é um 

acento, ele pode aparecer em vogais que não são tônicas nas palavras.
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A partir do que leu, responda:

a) Pesquise outras palavras proparoxítonas e registre-as abaixo.

b) Entre essas palavras, alguma não foi acentuada?

c) Diante desta observação que regra é possível formular quanto à acentuação?

Assinale qual das alternativas abaixo dá uma pista, que podemos usar quando 
precisarmos separar as sílabas de uma palavra:

 Devemos falar a palavra em voz alta para descobrir a sílaba forte. 

 Temos que separar de duas em duas letras, com tracinhos.

 Falar a palavra em voz alta para descobrir quais pedaços (sílabas) são 
emitidos a cada emissão da voz.

Vamos exercitar! Complete o quadro abaixo de acordo com as informações 
solicitadas:

Palavras Separação
silábica

Sílaba
tônica

Posição da sílaba tônica

Última
sílaba

Penúltima
sílaba

Antepenúltima
sílaba

Objeto

Ficção

Fragmento

Superfície

Chão

Da

Alienígena

Tábua

34

35

36

Professor, retome a leitura 
do box, chamando a 
atenção dos alunos para que 
observem que as palavras 
chão e da são monossílabos, 
e são classifi cados 
respectivamente como 
tônico e átono. Explique que 
os monossílabos tônicos são 
pronunciados isoladamente 
das outras palavras, em 
uma frase, e por isso são 
tônicos. Já os átonos são 
pronunciados junto com as 
outras palavras. Daí que 
“chão”é um monossílabo 
tônico e “da” átono.

Ob-je-to

Fic-ção

frag-men-to

Su-per-fí-cie

Chão

da

a-li-e-ní-ge-na

Tá-bua

je

fi c

men

fí

chão

ní

tá

X

X

X

X

X

X

X

Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas.

Todas foram acentuadas.
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Separe as sílabas das palavras do quadro abaixo, indicando as diferentes 
formas em que elas podem aparecer ao fi nal da linha.

Astronauta

Ficção

Fragmento

Superfície

intergaláctico

tábua

Agora é hora da sessão pipoca com cinema. Você assistirá a um fi lme muito 
bonito cuja indicação mostraremos abaixo. 

Sinopse 

Jake Sully (Sam Worthington) fi cou paraplégico após 
um combate na Terra. Ele é selecionado para participar 
do programa Avatar, em substituição ao seu irmão gêmeo, 
falecido. Jake viaja a Pandora, uma lua extraterrestre, 
onde encontra diversas e estranhas formas de vida. O 
local é também o lar dos Na’Vi, seres humanoides que, 
apesar de primitivos, possuem maior capacidade física 
que os humanos. Os Na’Vi têm três metros de altura, pele 
azulada e vivem em paz com a natureza de Pandora. Os 
humanos desejam explorar a lua, de forma a encontrar 
metais valiosos, o que faz com que os Na’Vi aperfeiçoem 
suas habilidades guerreiras. Como são incapazes de 
respirar o ar de Pandora, os humanos criam seres híbridos, 

chamados de avatares. Eles são controlados por seres humanos, por meio de uma 
tecnologia que permite que seus pensamentos sejam aplicados no corpo do avatar. 
Dessa forma, Jake pode novamente voltar à ativa, com seu avatar percorrendo 
as fl orestas de Pandora e liderando soldados. Então, ele conhece acidentalmente 
Neytiri (Zoe Saldana), uma feroz Na’Vi, que serve de tutora para sua ambientação 
na civilização alienígena.

AVATAR: Predatismo. Dia a dia educação. Curitiba: Secretaria da Educação. 29 mar. 2011. Disponível 
em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefi le.php?id=20675>. Acesso 

em: 20 ago. 2012.

37

38
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astronau-ta, as-tronauta, astro-nauta

fi c-ção

fragmen-to, frag-mento

super-fície, su-perfície, superfí-cie

interga-láctico, intergalác-tico, inter-galáctico, in-tergaláctico,intergálacti-co

tá-bua
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Após assistirem ao fi lme, vocês farão uma roda de apreciação do mesmo. 
Fique atento aos questionamentos orais do professor.

Agora é a sua vez de produzir um conto de fi cção científi ca. Faça de conta 
que você vai participar de um concurso de textos de fi cção científi ca, que 
servirão de roteiro para a produção de um fi lme. Escreva-o em seu caderno de 
produção de texto.

a) Sente-se com um amigo, para juntos planejarem como farão o conto de 
fi cção científi ca. 

b) Anotem os detalhes para não esquecer. Vocês farão o planejamento da 
produção juntos, mas depois cada um produzirá o seu conto de fi cção 
científi ca.  

c) Defi nam o tema: vocês precisam saber um pouco de descobertas científi cas 
para escrever um conto de fi cção científi ca. Ao longo desta unidade, vocês 
já receberam informações sobre os principais assuntos tratados em textos 
desse gênero textual. Se precisarem, retomem os textos no seu Caderno 
de Leitura, lembrem-se dos fi lmes que assistiram ou pesquisem na internet 
nos sites indicados. Anotem o que acharem interessante, até encontrarem o 
tema ideal.

d) Perguntem-se “O que aconteceria se...?”. Lembrem-se: é fi cção. Utilizem o 
tema científi co principal. Vocês podem extrapolar um pouco. Por exemplo, 
a ciência ainda não consegue clonar seres humanos. Mas, e se pudesse?

e) Decidam qual será o confl ito: Na sua história, a difi culdade estará voltada 
para combater alienígenas, impedir uma guerra espacial, preservar a vida 
na Terra de um problema gerado pela tecnologia, etc. Não tenham medo de 
ousar.

39

40
Orientações no caderno do professor.
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f) Escolham a ambientação e o período: A maior parte das histórias de 
fi cção científi ca se passa num futuro próximo e envolve diversos planetas. 
Lembrem-se de permanecer dentro dos limites do período que escolheram, 
portanto deem asas a sua imaginação para descrever o que a ciência e a 
tecnologia ainda não conseguiram inventar.

g) Escolham suas personagens: escrevam um perfi l básico de cada uma, 
fazendo um rascunho. Personagens são impulsionadas por um objetivo ou 
um desejo.  Por exemplo, uma personagem que queira viajar para um novo 
plano de existência pode, na verdade, querer ganhar o amor e a admiração 
de um ser semelhante ou salvar a humanidade. O enredo da história será 
impulsionado por esse desejo duplo. 

h) Lembrem-se da diferença entre contos de fi cção científi ca e de fantasia: 
fi cção científi ca deve trazer descobertas ou fatos científi cos que poderiam 
acontecer neste mundo, ou alienígenas e invenções incríveis. Fantasia tem 
a ver com eventos impossíveis de acontecer nesse mundo. Geralmente, 
envolvem mágica e criaturas fantásticas, como fadas, elfos e ogros. 

i) A estrutura de um texto de fi cção científi ca é narrativa, tem a seguinte 
sequência: introdução; um incidente ou confl ito inicial que se transforma 
num “momento obscuro”, no qual tudo parece estar perdido para a 
personagem principal; e fi nalmente o clímax, seguido por sua solução. Não 
tenha medo de escrever sobre alguma coisa que provavelmente nunca irá 
acontecer. As histórias de fi cção científi ca que tiveram maior sucesso foram 
de mundos inventados.

j) Chegou a hora de separar a dupla, para fazer a produção individual. Esse 
conto de fi cção científi ca fi cará no seu caderno de produção de texto. 
Capriche na sua história, pois ela circulará entre os colegas e poderá ser 
uma das escolhidas pelo professor para fazer a revisão coletiva. Participe 
com muita atenção, pois este é  um momento em que poderão aprender 
mais a respeito desse gênero.  
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 Ao terminar o seu texto, leia-o e releia-o para verifi car se não se esqueceu de 
nada. Preencha o checklist a seguir e corrija o que for necessário. Só depois 
dê o seu texto por concluído.

Aspectos a serem revisados na escita
Por você Pelo colega
Sim/não Sim/não

Colocou título? 

Escreveu a história preservando os temas 
abordados pela fi cção científi ca? 

Iniciou o conto de fi cção apresentando o 
tempo, o espaço e como são as personagens?

Deixou claro para o leitor qual é o objetivo 
das personagens?

Os fatos apresentados obedeceram à estrutura 
da narrativa? 

Defi niu o confl ito?  

O texto está atrativo para o leitor?

Evitou repetições, usando recursos variados 
para fazê-lo? 

Usou a separação de sílabas ao fi nal da linha, 
de acordo com o que aprendeu nesta unidade?

Os verbos apresentam concordância do início 
ao fi m da história?

Usou sinais de pontuação adequados ao que 
pretendia dizer? 

Acentuou as palavras proparoxítonas que 
apareceram no seu texto?

Teve dúvidas na escrita de alguma palavra, ou palavras? Quais? Busque 
auxílio.

41

D6

D7

D2

D14
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Troque o seu texto com o colega que fez o planejamento. Um fará revisão no 
texto do outro, apontando os problemas que encontrar. Utilizem o checklist.

Em seguida, converse com o seu colega, mostrando-lhe o que encontrou de 
problemas no texto dele. Ele fará o mesmo com o seu.

Reescreva seu texto, mudando o que for necessário a partir da orientação do 
seu colega.

Participe da correção coletiva que o seu professor fará de um dos textos da 
classe, para aprimorar os seus conhecimentos sobre esse gênero.

42

43

44

45
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Pense e 
Responda

Leia o texto a seguir:

O homem chegou à Lua em 1969. Antes de pôr o pé no solo lunar, o 
astronauta norte-americano Neil Armstrong disse: “Um pequeno passo para o 
homem e um salto gigantesco para a humanidade”.

Essa frase dita por ele representa: 

A (    ) um fato.

B (    ) uma opinião.

C (    ) um questionamento.

D (    ) um pedido.

• Observe a tirinha:

CEDRAZ, Antonio Luiz Ramos. Dragão de fogo, dragão de gelo. Jan. 2008.  Disponível em: 
<http://blogdosquadrinhos2.blog.uol.com.br/images/abdqcedraz.jpg>. Acesso em: 20 ago. 2012.

O efeito pretendido pelo autor com essa tirinha é:

A (    ) humor.

B (    ) medo.

C (    ) ironia.

D (    ) compaixão.

D11

D13 e D5

X

X
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Adaptação feita pelo Royal Ballet, de 

Londres, para a peça Romeu e Julieta, a  

mais famosa de Shakespeare.

Sala Acrísio de Camargo – CIAEI – Indaiatuba

Teatro de sombras - Grupo 
Sobrevento espetáculo - “A 
Cortina de Babá”.

A Cia. Articularte e o espetáculo “Chapeuzim Vermelho e o Lobo Marrom“ - 
teatro de luvas.
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Você gosta de teatro?

Você já assistiu a uma peça teatral? Qual? Gostou?

Você já representou alguma personagem em uma peça 
de teatro?

Você prefere os “mocinhos” ou os “vilões”?  Por quê?

Já ouviu falar de Maria Clara Machado?

Entre as imagens da página anterior, existe alguma que 
você reconhece? O que sabe sobre elas?você reconhece? O que sabe sobre elas?

de teatro?

entretenimento
e aprendizagem

Teatro:

Roda de
Conversa
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As cortinas se abrem...
Luzes, aplausos, quanta emoção!
Por alguns momentos sou rei, herói,
maluco ou sonhador.
É possível viver mil personagens
nos palcos do mundo da fantasia!

Hora do
desafi o

Leia o texto abaixo. 

O Chapeuzinho Vermelho
1 ato e 3 cenas sem intervalo

Personagens
D. Chapelão Vermelho, a mãe
Tinoco, o anjo da vovozinha
Chapeuzinho Vermelho
O caçador
O lobo
A coelha
A vovozinha
As árvores
O tronco
Cenário — Uma casinha tendo ao fundo 
uma fl oresta. A casa deve ter telhado, 
porta e janela, tudo em tamanho pequeno.

Primeira cena
(Ouvem-se passarinhos cantando na fl oresta. Correndo, meio esfarrapado e 
esbaforido, chega Tinoco.)      
TINOCO - Dona Chapelão! Dona Chapelão Vermelho! Meu Deus, onde estará esta 
senhora?
MÃE — (Abrindo a janela) Que gritaria é esta? Quem é você?     
TINOCO — Meu nome é Tinoco. Corri que não foi brinquedo!
MÃE — Que quer você, menino?
TINOCO — A senhora não é dona Chapelão Vermelho? (Faz um gesto indicando
chapéu grande) Mãe de Chapeuzinho Vermelho?(Indica chapéu pequeno)
MÃE — Sou, sim.
TINOCO — Pois bem... ai... ai... ai...
MÃE — Mas o que é que há, menino?
TINOCO — Deixe eu descansar um pouco primeiro, dona Chapelão. Corri tanto para 
chegar aqui depressa e avisar logo a senhora, que não aguento de tão

1
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cansado! Ah, coitada, coitadinha...
MÃE — Coitadinha de quem, menino? Fale logo, você me põe afl ita. Que 
aconteceu?(O menino respira forte sem poder falar de tão cansado) Espera que  
vou te dar um pouco d’água. (Entra e torna a voltar com um enorme regador) 
vamos, bebe logo. (Tinoco começa a beber e bebe todo o regador) Chega, menino! 
Assim você arrebenta...
TINOCO — Não arrebento não, dona Chapelão. Estou mesmo é com sede...
MÃE — (afl ita) E então?    
TINOCO — E então o quê?
MÃE — Oh! Meu Deus! Que é que você tem para me dizer?
TINOCO — (Agitado) Ah! É mesmo. Vim aqui para dizer à senhora que é para a
senhora ir lá, que ela está...
MÃE — Ir aonde menino? Quem te mandou aqui?
TINOCO — Ora, quem me mandou aqui foi a dona Quinquinhas, a vovozinha, que 
mora do outro lado da fl oresta.
MÃE — Que aconteceu à vovozinha?
TINOCO — (Distraído) As trepadeiras da casa dela estão deste tamanho, e lá de 
cima eu descobri um passarinho.
MÃE — E daí?
TINOCO — Daí se avista toda fl oresta até se perder de vista...
MÃE — Oh, menino, você me desespera. É só isso que ela mandou dizer?
Trepadeira, passarinhos... este menino deve estar louco!
TINOCO — Não, não foi só isso não... Tem mais coisa ainda.
MÃE — (Perdendo a paciência) Vai dizendo logo, menino, senão eu te bato
(Ameaça com a vassoura.)
TINOCO — (Encolhendo-se todo, sentido) A senhora tem coragem de bater no anjo 
da guarda da vovozinha?
MÃE — (Espantada) Anjo da guarda? Assim 
esfarrapado?!...
TINOCO — Ora, roupa não é documento... E 
sabe de uma coisa?  Sou eu que tomo conta 
da vovozinha... Às 7 horas dou o café, às 9 e 
meia dou um passeio, às 12 dou o almoço, às 3 
levo para a cadeira de balanço... (Ouve-se um 
despertador tocar) Meu Deus, (tira um grande 
relógio) Hora do xarope... hora do xarope!... 
Ela está doente, coitadinha, tão doentinha...
(Sai correndo.)
MÃE — (Atrás dele) Tinoco! Tinoco! (Volta 
desanimada) Será verdade o que ele
disse? A vovozinha doente! Ainda por cima com 
um menino tão doidinho para cuidar dela! 
Preciso mandar Chapeuzinho Vermelho depressa 
na frente, enquanto preparo um bolo de fubá 
que a vovozinha gosta tanto... Mas, onde 
andará esta menina? (Chamando) Chapeuzinho 
Vermelho?! Chapeuzinho Vermelho! (Chamando 
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para fora de cena) Chapeuzinho Vermelho! Chapeuzinho Vermelho! (enquanto 
a mãe some pelo proscênio à direita, sempre chamando, Chapeuzinho surge à 
esquerda)
CHAPÉU — Alguém me chamou! Mamãe? Mas onde é que ela foi? Ali? (Sai por onde a 
mãe desapareceu.)
MÃE — (Entra pelo proscênio à direita) Não acho minha fi lha, meu Deus! 
(Chapeuzinho chega e passa um susto na mãe) O lobo mau!
CHAPÉU — Sou eu, mamãe!
MÃE — Que susto você me pregou, minha fi lha! Onde é que você andava que não 
me escutou...
CHAPÉU — Eu ... estava passeando no bosque... brincando com os passarinhos e as 
plantinhas...
MÃE — Enquanto sua mãe varria a casa, hem?
CHAPÉU — Desculpe, mamãe... eu... eu vou varrer agora mesmo.
MÃE — Agora você vai é depressa à casa da vovozinha ver o que ela tem, enquanto 
eu acabo de preparar o bolo de fubá para ir depois. (Entra na casa e fala da janela 
enquanto prepara a cesta.)
CHAPÉU — Que aconteceu à vovozinha, mamãe?
MÃE — Ela está muito doente.
CHAPÉU — Coitada da vovó. Como é triste ser sozinha e velhinha!

MACHADO, Maria Clara. Chapeuzinho Vermelho. São Paulo: Abril/ Taba, [198-].

Localize, no texto lido, as palavras desconhecidas. Tente descobrir seus 
signifi cados, e se necessário confi rme-os no dicionário. Anote as descobertas 
em seu caderno. 

O texto lido é:                                                             

(    ) uma reportagem

(    ) um conto de mistério

(    ) uma lenda

(    ) uma carta

(    ) um texto instrucional

(    ) um e-mail

(    ) uma notícia

(    ) um texto informativo

(    ) uma peça teatral

(    ) um conto de fi cção científi ca

2

3

D3

X
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No texto da atividade 1, como você percebeu que as personagens estão? Por 
quê? Converse com seus colegas e professor.    

Desenhe  como você imagina a expressão das personagens  para os  trechos 
selecionados.

TINOCO - (Agitado) Ah! É mesmo. Vim aqui para dizer à senhora que 
é para a senhora ir lá, que ela está...

MÃE - (Perdendo a paciência) Vai dizendo logo, menino, senão eu te 
bato (Ameaça com a vassoura.)

4

5

D1, D4, D8

 D1, D4
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CHAPÉU - Coitada da vovó. Como é triste ser sozinha e velhinha!

No roteiro da peça teatral lida, aparecem várias frases escritas entre 
parênteses. Você sabe para que elas servem? Converse com seu professor 
sobre como essas marcações são chamadas.   

Seu professor já lhe explicou o que são rubricas, então exercite o que 
aprendeu, procure e grife no texto rubricas que:   

a) defi nem expressões e sentimentos de personagens:

b) defi nem movimentação de personagens:

c) defi nem sonoplastia:    

6

7

D4

Essas frases, escritas entre parênteses, chamam-se  rubricas. Elas descrevem o cenário, indicam a entrada das 

personagens, bem como alguns gestos e até mesmo sentimentos e estados de espírito. Elas servem para orientar 

os atores quanto à melhor maneira de representar a cena imaginada pelo autor. Geralmente, são escritas entre 

parênteses e em itálico.

D1 e D3

(Ouvem-se passarinhos cantando na fl oresta. Correndo, meio esfarrapado e esbaforido, chega Tinoco.)
(O menino respira forte sem poder falar de tão cansado). (afl ita)

(Abrindo a janela)
(Atrás dele)

(Ouve-se um despertador tocar)

Professor, explique aos alunos que sonoplastia são os efeitos sonoros empregados com o objetivo de enriquecer 
a representação, dando-lhe mais realismo e vivacidade.
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Junte-se a mais dois colegas e façam uma leitura dramatizada do texto para 
a turma. Cada um deve ler a fala correspondente à personagem escolhida. 
Atenção para algumas orientações:    

a) Procure mergulhar na história, incorporando a cena.

b) Grife no texto as falas que são da sua personagem.

c) Releia-as tentando observar, pelas rubricas, as sensações vividas  pela sua 
personagem.

8

d) Na hora da leitura, as rubricas não devem ser lidas, 
somente as falas das personagens.

e) Ensaie suas falas, pois será necessária fl uência, para 
que a leitura dramatizada possa ser compreendida 
por quem assiste sua dramatização.

f) Cuide da entonação da voz, pois por ela podemos 
transmitir sentimentos. 

g) Preste atenção na velocidade da voz: falar muito 
depressa ou muito devagar pode dar ideia de uma 
fala mecânica e não expressiva, como precisa 
ser a leitura dramatizada. Procure ler de forma a 
reproduzir a cadência de uma fala real.

h) Abuse dos gestos, das atitudes corporais, preste atenção na respiração.

i) A altura da voz também precisa ser cuidada, todos da classe precisarão 
ouvir a dramatização.

No início da peça teatral O Chapeuzinho Vermelho, de Maria Clara Machado,  
você encontrou os seguintes termos: 1 ato e 3 cenas. O que você acha que isso 
signifi ca? Para que serve essa orientação?      

9

D4

Os atos e cenas são como os capítulos de uma história e indicam respectivamente mudanças no cenário da história e 

entrada e saída de personagens do palco.
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 Releia um trecho da peça teatral, transcrito a seguir, e responda às questões.

MÃE - Agora você vai é depressa à casa da vovozinha ver o que ela tem, 
enquanto eu acabo de preparar o bolo de fubá para ir depois.

a) Localize no trecho duas expressões que indicam tempo.   

b) A quem se referem no trecho os pronomes você, ela, eu?      

Nesta unidade, foi apresentada  a primeira cena da peça teatral O 
Chapeuzinho Vermelho, de Maria Clara Machado. Como você imagina que 
serão as próximas cenas? Comente com seus colegas. 

Acompanhe a leitura completa dessa peça teatral, que seu professor fará, 
para checar suas hipóteses sobre o enredo e fi nal dessa história.

Você se lembra do conto “Chapeuzinho Vermelho”? Com a ajuda do seu 
professor e dos colegas de classe, reescrevam-no no papel pardo ou na lousa 
digital. Vamos recuperar os elementos que compõem essa narrativa? 

Comparando a peça teatral e o conto “Chapeuzinho Vermelho” (reescrito 
pelos irmãos Grimm), que diferenças ou semelhanças podemos encontrar? 
Responda em seu caderno.   

a) Na forma como os textos começam: 

b) Na forma como os textos se organizam: 

c) Na lista das personagens:  

d) Na linguagem utilizada:  

e) Na forma como a fala das personagens é anunciada:  

f) Na função dos textos: 

g) No tema dos textos: 

10

11

12

13

14

 D12

Agora e depois. 

Você:  refere-se a Chapeuzinho Vermelho. Ela: refere-se à vovozinha. Eu: refere-se à mãe, D. Chapelão 

Vermelho.

D2

D4

Professor, veja as várias orientações para esta atividade no Livro do Professor.

D7

D15

Diferentemente do texto narrativo, em que há um narrador que 
apresenta e caracteriza as personagens à medida que constrói 
a história, o texto teatral inicia com uma lista de personagens, 
algumas informações sobre elas e a descrição do cenário. 

Ao contrário do que acontece no conto, na peça teatral o diálogo 
é a marca principal e as falas são indicadas de uma forma 
específi ca, ou seja, sem o uso de aspas. Os nomes das personagens 
aparecem no início da linha indicando quem vai falar. Também 
ao contrário do que acontece no conto, no teatro em geral não 
há a presença do narrador. No lugar do narrador, encontramos as 
rubricas.  Na peça teatral, foram incluídas personagens que não 

existiam no conto original.
D10 No conto, a linguagem tem um tom mais formal, já no teatro como as falas  são 
construídas para serem representadas, apresentam menos formalidade, são escritas 
como se fala, usando assim expressões mais comuns  da fala e não da escrita.

                                                                                                                       D10  No conto, quem anuncia 
as falas é o narrador, podendo usar o discurso direto ou indireto. Na peça teatral, são colocados os nomes das 
personagens no início do parágrafo e na sequência suas falas em discurso direto.

                                                    D9 O  conto  serve para entreter, emocionar leitores e se apresenta na linguagem 
escrita. Já a peça teatral  serve para orientar a encenação de atores que queiram representar a história.  A história, 
quando representada, também acaba entretendo e emocionando os espectadores, porém usando a linguagem cênica.

                                                D6  Tanto no conto quanto na peça teatral o tema é o mesmo: os perigos a que estão 
expostas Chapeuzinho Vermelho e a vovó diante do Lobo Mau. O que muda é o enredo da história, que na peça teatral toma 
outra direção, com a inserção inclusive de outras personagens.
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h) Na forma como o espaço da história é anunciado: 

i) Na voz do narrador: 

Assinale as alternativas incorretas. 

(     ) O texto lido de Maria Clara Machado é uma peça teatral escrita a partir 
de um conto clássico.

(     ) O texto teatral O Chapeuzinho Vermelho tem o mesmo tema e 
organização textual  do conto clássico que também recebe esse nome.

(     ) O narrador de uma peça teatral apresenta-se da mesma forma que o de 
um conto.

(     ) No conto, o diálogo aparece em alguns trechos; na peça teatral, o 
diálogo aparece no texto todo.

(     ) Uma peça teatral é divida em atos e cenas e um conto escrito poder ser 
dividido em capítulos. 

O teatro é uma arte que foi criada há muito tempo. A sua execução pode 
reunir ao mesmo tempo várias manifestações artísticas. Que manifestações 
artísticas podem ser estas?   

Para saber mais sobre o teatro, leia no Caderno de Leitura os textos: abaixo. 
Depois, comente os textos lidos com seus colegas de classe e professor.

• “Teatro, palco.”

• “Qual o maior teatro do mundo?”

• “Como é um teatro por dentro?”

15

16

17

                                                                                                                 No conto, o espaço da história                              
                                                                                                                  é descrito pelo autor no meio do 
texto conforme as cenas vão se desenrolando. Na peça teatral, o espaço da história é anunciado no começo do 
texto, em uma rubrica.

X

X

Dança, música, dramatização, pintura, escultura, fotografi a (na confecção de cenários), etc.

No conto, existe a presença do narrador, e neste caso um narrador observador, que conta a 
história sem participar dela. A peça teatral não tem narrador, ela possui as rubricas que dão as 
pistas necessárias à encenação.

D15
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Ligue os termos usados na linguagem teatral às suas defi nições. 

     

ATO
Substituem o narrador, mostram a situação e 
os movimentos das personagens. Geralmente 
aparecem escritas em itálico.

   

CENAS

Corresponde a uma divisão da peça teatral 
marcada por mudança de cenários, espaços 
e tempos da história. É formado por várias 
cenas.

    

RUBRICAS
São as partes em que é dividido um ato. Em 
geral, marcadas pela entrada ou saída de 
personagens na história.

    

PROSCÊNIO
São todos os materiais e efeitos utilizados 
para criar a realidade visual de uma ação 
teatral.

    

CENÁRIO
Trajes usados por uma personagem em uma 
produção artística.

    

FIGURINO
São os efeitos sonoros empregados na peça 
para enriquecer a representação dando-lhe 
mais realismo e vivacidade.

    

SONOPLASTIA
É a parte do palco,  localizada na frente do 
cenário, que se projeta para fora da cortina, 
espaço que separa a plateia do palco.

18 D3

Professor,  informe aos alunos  que a passagem de um ato a outro 
pode ter ou não uma pausa na representação.



47

São muitos os termos usados no meio teatral. Pesquise mais alguns desses 
termos e veja seus signifi cados nos sites abaixo relacionados. Anote em seu 
caderno aqueles que você achar mais interessantes.    

• <http://teatronanet.blogspot.com.br/2007/08/glossrio-de-termos-tcnicos-
de-teatro.html>.

• <http://faceaface.multiply.com/reviews/item/9?&show_interstitial=1&u=%
2Freviews%2Fitem>.

• <http://fernandadegolin.blogspot.com.br/2010/09/dicionario-do-teatro.
html>.

Você já aprendeu que, no teatro, várias manifestações artísticas se 
complementam. A construção do cenário é uma delas. Conheça a seguir  um 
artista plástico que começou seu trabalho produzindo cenários.

19

20

Victor Molev (1955) é um artista 
russo.  Em 1990, vivia em Israel, onde 
se tornou membro da Associação de 
Artistas e Escultores de Israel. Participou 
de várias exposições na Europa, Israel 
e Rússia e suas obras podem ser 
encontradas em coleções particulares em 
toda a Europa, Estados Unidos, Canadá e 
Israel. Mudou-se para o Canadá em 2006 e 
vive lá até hoje.

É arquiteto, artista gráfi co e 
designer de cenários teatrais, mas a  
atividade que o fez ser reconhecido em 
toda a Europa é a pintura de cavalete.

Molev criou sua própria linguagem artística 
de símbolos e sinais, tornando suas obras únicas. 
Sua série de retratos enigmáticos, em que usa 
vários elementos em harmonia com as cores e 
formas, faz com que uma imagem com elementos 
da natureza (fl ores, árvores, aves) se transforme, 
com perfeição, em rostos de personalidades 
ilustres.

MENEZES,  Eliete Salvador. Victor Molev. Que tal um café? 23 
ago. 2011. Disponível em: <http://quetalumcafe.blogspot.

com.br/2011/08/victor-molev.html>. Acesso em: 14 ago. 2012. 
(Adaptado).
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O que você pode ver nestas imagens? Consegue reconhecer algum rosto 
famoso? Troque ideias com seus colegas e professor?     

Para conhecer mais obras deste impressionante artista consulte:

• <http://www.artbreak.com/victor_molev/works>.

• <http://www.victormolev.com/bio/bio.htm>. 

Com o uso da lousa digital, seu professor lerá para você e seus colegas o 
conto “Pluft, o fantasminha”, de Maria Clara Machado. Leia antes a indicação 
literária da obra e um pouco sobre a vida da autora. 

    Pluft
Pluft é um fantasminha muito esperto, 

mas que tem medo de gente, vive num sótão, 
com sua mãe e o seu tio Gerúndio, também 
fantasmas. 

A rotina da família fantasma é quebrada 
com a chegada inesperada do terrível Pirata 
Perna de Pau, o qual está em busca de um 

21

22

23

MOLEV, Victor. Elvis (Op. 2107), [199-] 45 
cm x 60 cm. Óleo sobre tela, Coleção do 

artista, Nova York.

MOLEV, Victor. Mona Lisa (Air), [199-] 45 cm 
x 50 cm. Óleo sobre tela, Coleção do artista, 

Nova York.
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Nessas imagens, podemos ver a formação de rostos, o primeiro de Elvis Presley e o segundo da famosa obra Mona Lisa 
de Leonardo da Vinci. O efeito dos rostos ao fundo são obtidos com a sobreposição de imagens de seres diversos.

D5

Destaque para os alunos que, neste site, até o e-mail para contato com o artista pode ser encontrado, caso 
queiram comunicar-se com ele.
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tesouro, que ele acredita estar escondido no sótão. Ele traz consigo a  menina 
Maribel,  sequestrada por ele para conseguir seu intento. A menina espera contar 
com a ajuda de seus atrapalhados amigos, os marujos João, Julião e Sebastião. E 
assim se desenrola essa aventura escrita por Maria Clara Machado, referência como 
autora de teatro infantil no cenário brasileiro. O texto foi escrito inicialmente 
como peça teatral, apenas depois a própria autora resolveu transformá-lo em um 
conto.

Maria Clara Machado
Nascida em 1921, em Belo Horizonte, mas  

criada no Rio de Janeiro,  lá iniciou seus estudos e 
morreu, aos 80 anos, em 2001. Filha do escritor Aníbal 
Machado, desde criança viveu em um ambiente de 
inventar histórias e cresceu cercada de artistas e 
intelectuais. Iniciou sua carreira com um teatro de 
bonecos, que fundou e dirigiu durante cinco anos. 
Desta experiência publicou um livro: Como fazer 
teatrinho de bonecos e dez peças para fantoches. Aos 
19 anos, recebeu do governo francês uma bolsa para 
estudar teatro. Estudou em Paris e depois  em Londres.  
Ficou tão encantada com o que aprendeu que voltou ao 
Brasil e criou  uma escola de teatro, conhecida como 
Tablado, Companhia de Teatro Amador. Depois fundou a 
revista Cadernos de Teatro, para orientar grupos novos 
de amadores. 

Muitos  atores famosos do teatro e da televisão aprenderam a arte de 
representar sob a infl uência de Maria Clara Machado. Em 1961,  foi convidada a 
dirigir o serviço de teatro e diversões do estado da Guanabara. Ocupou também o 
cargo de secretária-geral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Ela nunca teve fi lhos, mas encantou muitas crianças com suas histórias. Foi 
autora de mais de vinte peças infantis, algumas traduzidas para  várias línguas, 
livros infantis e algumas peças teatrais para adultos.

Algumas de suas peças:

• Pluft, o fantasminha – 1955
• O boi e o burro a caminho de Belém – 1953
• O rapto das cebolinhas – 1954
• A bruxinha que era boa – 1954
• O cavalinho azul – 1960
• A coruja Sofi a – 1994
• A menina e o vento 

MARIA CLARA Machado. Shvoong. 27 jan. 2007. Disponível em: <http://pt.shvoong.com/
humanities/480008-maria-clara-machado/#ixzz2153ptb45>. Acesso em: 15 ago 2012. (Adaptado).
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O que você achou da história de Pluft?      

Acha mesmo que a autora Maria Clara Machado, ao escrever uma história 
como essa, parece entender da alma das crianças? Por quê?     

Qual o sentimento que move as personagens nessa história? Comente.     

Releia um trecho da história “Pluft, o fantasminha” e responda oralmente, 
compartilhando suas ideias com os colegas e o professor.

João, Julião e Sebastião tinham um 
grande defeito: gostavam demais 
de beber — para tomar coragem —, 
e por isso perdiam muito tempo. 

[...]  Como estavam com muito 
medo do Perna de Pau —, sabiam 
que ele tinha copiado também 
o mapa da casa perdida — 
paravam em todo botequim que 
encontravam para tomar coragem 
dentro de um copinho de pinga.

24

25

26

27

Clássico infantil de Maria Clara Machado, encenado pela 
Cia Manacá de Teatro. 
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MACHADO, Maria Clara. Pluft, o 
fantasminha e outras peças. São Paulo: 

Nova Fronteira, 2009.

Resposta pessoal.

Resposta pessoal.

D4

O medo que o fantasma tem das pessoas e que as pessoas têm dos fantasmas. Além do medo que todas 

as personagens têm das atitudes do pirata Perna de Pau.
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a) O que você acha do comportamento dos marujos? Acha mesmo que um 
entorpecente deve ser usado para se obter coragem? Que recursos eles 
poderiam usar em vez de beber? Compartilhe suas ideias com os colegas e o 
professor.

b) E você tem medo de alguma coisa? De quê? Como enfrenta seus medos? 

c) O medo é um sentimento bom ou ruim? Ele pode ser considerado bom e 
ruim ao mesmo tempo?

d) O que fazer quando o medo parece muito mais forte que a gente?

e) Como podemos ajudar quem tem medo?

f) Quem você procura quando tem medo?

g) Medo é sinal de fraqueza? Medo é motivo de vergonha?

h) Você tem medo de fantasmas? E de gente viva?

Leia agora um trecho da peça teatral a seguir.      

Pluft, o fantasminha
1.º ato
Personagens
Sebastião
Julião
João

3 marinheiros amigos

Mãe Fantasma
Pluft, o fantasminha
Gerúndio, tio de Pluft
Perna de pau, marinheiro pirata
Maribel, menina

Prólogo

(O prólogo se passa à frente da cortina. Pela esquerda, surgem os 3 
marinheiros amigos, meio bêbados, cantando. O da frente é Sebastião, o 
mais corajoso. Leva um toco de vela aceso ou um lampião. Segue-se Julião, 
segurando uma garrafa. Por fi m, João, segurando um mapa. Deve-se ouvir a 
canção antes de avistá-los.)
Ainda era uma criança,
Quando saiu para o mar
A aprender a navegar
O capitão Bonança!

28
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Depois morreu no mar,

Deixou de navegar.

Onde está a herança

Do Capitão Bonança!?

(Quando aparecem no palco, devem estar acabando o canto.)

SEBASTIÃO — Deve ser aqui! Veja no mapa, Julião!

JULIÃO— Veja você, Sebastião. (Troca o mapa pela vela do Sebastião.)

SEBASTIÃO — É melhor o João ver: João é o encarregado do mapa. (Troca a 
garrafa com João e bebe um traguinho. Fazem várias vezes este jogo de trocar.)

JOÃO — (Com o mapa.) Uma casa perdida na areia branca perto de um mar 
verde... Deve estar por perto... Pega na luneta, Julião.

JULIÃO — (Olhando pelo gargalo da garrafa.) Estou vendo um mar calmo com 
algumas ondinhas brancas.

SEBASTIÃO — Então vamos!

JOÃO — (Desanimado.) Já 
andamos muito! Pobre Maribel!

JULIÃO — Pobre Maribel!

SEBASTIÃO — Pobre Maribel!

(Os três se abraçam e sentam-
se no chão.)

SEBASTIÃO — (Levantando-se.) 
Precisamos salvar a neta do nosso 
grande capitão Bonança!

JOÃO — (Mesmo.) Precisamos 
achar o tesouro da neta do grande 
Capitão Bonança!

JULIÃO — Precisamos pegar o 
ladrão do tesouro da neta do grande capitão Bonança!

SEBASTIÃO — Viva o grande capitão Bonança!

TODOS — Vivaaaa!

SEBASTIÃO — (Para Julião.) Vamos!

JULIÃO — (Para João.) Vamos!

JOÃO — (Para alguém imaginário que o segue.) Vamos!

(Os três recomeçam a cantar e saem pela direita, descendo o proscênio.)

Fim do prólogo.

MACHADO, Maria Clara. Pluft, o fantasminha e outras peças. São Paulo: Nova Fronteira, 2009.

Encenação da peça Pluft, o fantasminha. Cia. Manacá de 
Teatro, em Natal, RN, março de 2009.
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A história lida pelo seu professor “Pluft, o fantasminha”, foi escrita em 
formato de conto, porém o prólogo aqui apresentado está em formato de peça 
teatral. Como você reconhece cada gênero? Que diferenças há na organização 
de um e outro texto? 

Pelo que você acabou de ler, o que é prólogo? Nessa peça, onde ele se passa? 

Nessa primeira parte da peça, os marinheiros usam vários objetos para tornar 
mais real a representação, são os chamados objetos ou adereços cênicos. 
Quais são eles, no trecho em questão?   

O que é  a luneta usada por Julião?

Qual, a seu ver, será a reação da plateia nesse momento da encenação? Por 
quê?

29

30

31

32

33

D15    

A história lida pelo professor tem o mesmo nome da peça teatral cujo trecho foi aqui transcrito, porém a história
lida foi escrita no formato de um conto, ou seja o texto foi organizado em parágrafos e conta com um narrador 
que vai apresentando os detalhes da história e a fala das personagens. Já a peça teatral tem um formato próprio 
de organização, marcada pelas falas das personagens, precedidas de seus nomes e acompanhadas de rubricas que 
substituem a função do narrador. No texto em formato peça teatral as falas das personagens parecem-se mais com a 
fala, pois trata-se de um texto produzido para oralização, para a representação.
O próprio início dos textos também são muito diferentes quanto a forma, observem que a peça teatral inicia-se pela 
apresentação das personagens e uma rubrica inicial, enquanto o conto inicia pela narração propriamente dita.

Prólogo é a parte do texto dramático, representada antes da peça propriamente dita, que apresenta dados 

importantes para o entendimento do enredo. Pela rubrica, podemos notar que o prólogo se passa à frente da cortina 

e que, portanto, ainda não apareceu o cenário da peça. A cortina deve estar fechada.

D3, D1

D1

Um toco de vela acesa ou um lampião, uma garrafa, um mapa.

D1

D10, D8

A plateia sorrirá, pois o marujo troca a luneta por uma garrafa, sem perceber que ela   difi culta  a visão, em lugar de 

facilitá-la.

É a garrafa que os marujos usam como luneta.
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No trecho:

“SEBASTIÃO — Viva o grande capitão Bonança!

TODOS — Vivaaaa!

SEBASTIÃO — (Para Julião.) Vamos!

JULIÃO — (Para João.) Vamos!

JOÃO — (Para alguém imaginário que o segue.) Vamos!”       

a) Esse trecho da peça tem a  intenção de provocar: 

(     ) confusão

(     ) tensão

(     ) humor

(     ) ironia

b) Em qual linha está representado o sentimento que você assinalou na 
questão anterior? Grife-a.

c) Por que, nesse trecho, todas as frases foram concluídas com exclamação? 

(     ) Porque as personagens estão decididas e empenhadas em salvar 
Maribel.

(     ) Porque as personagens estão admirando a situação.

(     ) Por que as personagens estão em dúvida, se vão ou não procurar 
Maribel.

João, Julião, Sebastião dizem, ao longo do texto: “Pobre Maribel!”. Isso quer 
dizer que: 

(     ) Maribel é uma menina de poucos recursos fi nanceiros.

(     ) Maribel é uma menina doente, de saúde frágil.

(     ) Maribel está em apuros.

(     ) Maribel é uma menina rebelde.

34

35

X

D13

JOÃO — (Para alguém imaginário que o segue.) Vamos!”      

D14
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D4, D3

X



55

Leia mais um fragmento da peça de teatro Pluft, o fantasminha, de Maria 
Clara Machado.

Ato único

Cenário:

Um sótão. À direita, uma janela dando para fora de onde se avista o céu. 
No meio, encostado à parede do fundo, um baú. Uma cadeira de balanço. Cabides 
onde se veem, pendurados, velhas roupas e chapéus. Coisas de marinha. Cordas, 
redes. O retrato velado do capitão Bonança. À esquerda, a entrada do sótão.

Ao abrir o pano, a Senhora Fantasma faz tricô, balançando-se na cadeira, que 
range compassadamente. Pluft, o fantasminha, brinca com um barco. Depois larga 
o barco e pega uma velha boneca de pano. Observa-a por algum tempo.

PLUFT — Mamãe!

MÃE — O que é, Pluft?

PLUFT — (Sempre com a boneca de pano.) Mamãe, gente existe?

MÃE — Claro, Pluft, claro que gente existe. 

PLUFT — Mamãe, eu tenho 
tanto medo de gente! (Larga a 
boneca.)

MÃE — Bobagem, Pluft.

PLUFT — Ontem passou lá 
embaixo, perto do mar, e eu vi.

MÃE — Viu o que, Pluft?

PLUFT — Vi gente, mamãe. 
Só pode ser. Três.

MÃE — E você teve medo?

PLUFT — Muito, mamãe.

MÃE — Você é bobo, Pluft. 
Gente é que tem medo de 
fantasma e não fantasma  que 
tem medo de gente.

PLUFT — Mas eu tenho.

MÃE — Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma surra com esse medo 
bobo. Qualquer dia destes, eu vou te levar ao mundo para vê-los de perto.

PLUFT — Ao mundo, mamãe?!!!

MÃE — É, ao mundo. Lá embaixo, na cidade...

PLUFT — (Muito agitado vai até a janela. Pausa.) Não, não, não. Eu não 
acredito em gente, pronto...

36

Encenação da peça Pluft, o fantasminha. Copa Produções 
Artísticas, Guarapuava, PR, maio de 2010.
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MÃE — Vai sim, e acabará com estas 
bobagens. São histórias demais que o tio 
Gerúndio conta para você. (Pluft corre 
até um canto e apanha um chapéu de 
almirante.)

PLUFT — Olha, mamãe, olha o que 
eu descobri! O que é isto?!

MÃE — Isto tio Gerúndio trouxe 
do mar. (Pluft fora de cena continua a 
descobrir coisas, que vai jogando em 
cena: panos, roupas, chapéus, etc.)

PLUFT — Por que tio Gerúndio não 
trabalha mais no mar, hem, mamãe?

MÃE — Porque o mar perdeu a graça 
para ele...

PLUFT — (Sempre remexendo, 
descobre um espartilho de mulher.) E 
isto, mamãe, (aparecendo) que é isso? 
Ele trouxe isto também do mar? (Coloca o 
espartilho na cabeça e passeia em volta 
da mãe.)

MÃE — Pluft, chega de remexer tanto 
nas coisas...

PLUFT — (Larga o espartilho no chão 
e passeia na cena à procura do que fazer.) Vamos brincar, tá bem? Finge que eu sou 
gente. (Veste-se de fraque e de cartola.)

MÃE — (Sem vê-lo.) Chega de fazer desordem, meu fi lho. Você acaba 
acordando tio Gerúndio. (Ela olha para o baú.)

PLUFT — (Pé ante pé, chega por detrás da cadeira da mãe e grita.) Uuuuh! (A 
mãe leva um grande susto e deixa cair as agulhas e o tricô.) Eu sabia! Eu sabia que 
você também tinha medo de gente. Peguei! Peguei! Peguei mamãe com medo de 
gente... peguei mamãe com medo de gente!...

MÃE — (Procurando de gatinhas os óculos e o tricô.) Pluft, você quer apanhar? 
Como é que eu posso acabar o meu tricô para os fantasminhas pobres, se você 
não me deixa trabalhar? (A mãe volta à cadeira bufando e Pluft volta à janela 
pensativo.)

PLUFT — Eu não iria nem a pau.
MÃE — Onde, Pluft?
PLUFT — Trabalhar no mar. Tenho medo de gente e de mar também. É muito 

grande e azul demais. (De repente Pluft se assusta.) Oh! (Corre até a mãe sem voz 
e torna à janela.) Mamãe, olha lá. Iiii... Estão vindo! (Corre e senta-se no colo da 
mãe.) Mamãe, mamãe, acode!! Eles estão vindo... vindo do mar... e subindo a praia.

MACHADO, Maria Clara. Pluft, o fantasminha e outras peças. São Paulo: Nova Fronteira, 2009.

Encenação da peça Pluft, o fantasminha. 
Copa Produções Artísticas, Guarapuava, PR, 
maio de 2010.
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Releia a rubrica que descreve o cenário desta obra.

Após reler a rubrica que descreve o cenário desta obra, desenhe-o abaixo.

O que há de inusitado, irônico,  nas frases a seguir? 

a) PLUFT — ... Mamãe, gente existe?

b) PLUFT — Mamãe, eu tenho tanto medo de gente!

c) PLUFT — ... Não, não, não. Eu não acredito em gente, pronto...

d) MÃE —... Como é que eu posso acabar o meu tricô para os fantasminhas 
pobres, se você não me deixa trabalhar?

37

38

39 D13

Geralmente é o contrário que acontece, pessoas é que se perguntam se fantasma existe.

Geralmente é o contrário que acontece, pessoas é que têm medo de fantasma.

Geralmente é o contrário que acontece, pessoas é que acreditam ou não em fantasmas.

A mãe do fantasminha age como se fosse uma pessoa, não como um fantasma.
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Releia a fala de Pluft: “Vi gente, mamãe. Só poder ser. Três”. A palavra três 
se refere a que:

Releia o trecho em que está presente a frase: “Ao mundo, mamãe?!!!” Os 
pontos de interrogação e exclamação usados mostram que Pluft está: 

(     ) em dúvida, mas curioso.

(     ) apenas admirado.

(     ) muito satisfeito.      

Que tal participar de uma leitura d ramatizada  
do trecho apresentado, da peça teatral Pluft, o 
fantasminha?  Como o trecho só apresenta dois 
personagens, apenas dois da classe o farão. Talvez 
você e sua turma possam combinar com o professor  
a apresentação de mais de uma dupla. Aqueles que 
não participarem da leitura dramatizada poderão 
trazer objetos cênicos que possam colaborar com a 
representação. A lista de itens abaixo servirá como 
roteiro de planejamento para os alunos que irão 
fazer a leitura dramatizada.

Para a realização de uma boa leitura dramatizada é preciso:

a) Entrar na história, incorporando as personagens.

b) Decidir quem será cada personagem.

c) Grifar no texto as falas que são da sua personagem.

d) Relê-las, tentando observar pelas rubricas quais as sensações vividas  pela 
sua personagem.

e) Ler somente as falas das personagens e não as rubricas.

f) Ensaiar as  falas, pois será necessária fl uência para que a leitura 
dramatizada possa ser compreendida.

40

41

42
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Refere-se aos três marujos: João, Julião e Sebastião, que vinham da praia à procura de Maribel.

D14
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g) Cuidar da entonação da voz, pois por meio dela podemos transmitir 
sentimentos. 

h) Prestar atenção na velocidade e altura da voz. Procurar ler de forma a 
reproduzir a cadência de uma fala real.

i) Abusar dos gestos e das atitudes corporais.

De acordo com tudo que estudamos, podemos dizer que uma peça 
teatral:

• Serve para ser encenada por atores que criam na plateia a ilusão 
de que os fatos são reais.

• Normalmente dispensa narrador, em seu lugar aparecem as 
rubricas de interpretação, movimentos, cenário e tempo. As 
rubricas geralmente  são colocadas entre parênteses e em 
itálico.

• Contém os elementos básicos da narrativa: fatos, personagens, 
tempo e lugar.

• Apresenta o diálogo, escrito em discurso direto, como estrutura 
básica.

• Identifi ca o nome da personagem antes de sua fala.

• Apresenta-se dividida em atos e algumas vezes também em 
cenas.

Todo texto literário pode ser transformado numa peça teatral.

Observe as seguintes falas:

PLUFT - Por que tio Gerúndio não trabalha mais no mar, hem, mamãe?

PLUFT - Oh! (Corre até a mãe sem voz e torna à janela) Mamãe, olha lá. Iiii...

a) O que as palavras em destaque representam? 

(     ) sentimentos espontâneos do falante.

(     ) expressões do dialeto regional.

(     ) advérbios de modo ou de intensidade.

43
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b) Volte a cada palavra em destaque e tente descobrir o que cada uma delas 
expressa. 

 na fala 1 – 

 na fala 2 - 

A palavra invariável usada para exprimir sentimentos e emoções 
súbitas e espontâneas é chamada de interjeição e pode ser expressa por: 

• Simples sons vocálicos: Ó! Ai! Ah!
• Palavras: Cuidado! Silêncio! Salve!
• Um grupo de palavras: Puxa vida! Que pena! (Neste caso, o grupo 

de palavras é chamado de locução interjetiva).
Ao fi nal das interjeições, é comum usar o ponto de exclamação (!).

Por meio das  interjeições  ou locuções interjetivas, pode-se exprimir 
sentimentos e emoções diversos. A seguir, apresentamos alguns exemplos:

Admiração, espanto Oh! Xi! Ué! Puxa! Céus! Caramba! Quê! Opa!

Advertência Cuidado! Atenção! Devagar! Calma! Alerta!

Afugentamento Xô! Passa! Fora! Rua!

Alegria Ah! Oh! Oba! Viva!

Alívio Ufa! Arre! Uf!

Ânimo Coragem! Avante! Eia! Vamos! Força! Firme!

Aplauso Bis! Bravo! Boa! Mais um!

Chamamento Ei! Oi! Ó! Olá! Socorro! Alô!

Desaprovação Credo! Basta! Francamente! Xi!

Desejo Oxalá! Tomara! Pudera!

Dor Ai! Ui! Ah! Oh!

Impaciência, contrariedade Hum! Hem! Raios! Diabo! Puxa! Pô!

Invocação Ô! Alô! Olá!

Medo, terror Ui! Uh! Credo! Cruzes!

Saudação Salve! Adeus! Oi! Olá! Alô!

Silêncio Psiu! Silêncio!

D12

Hem – dúvida, incerteza

Oh!- espanto; Iiii – medo
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Para compreender o sentimento expresso por uma interjeição ou locução 
interjetiva, é preciso analisar o contexto em que ela foi empregada e a entonação 
com que foi verbalizada. Uma mesma interjeição pode ser usada para expressar 
sentimentos diferentes.

Discuta com o professor e demais colegas de classe o sentido das interjeições 
utilizadas nas tirinhas abaixo.

SOUSA, Mauricio de. Mônica. 2001. Disponível em: <http://www.monica.com.br/comics/tirinhas/
images/tira232.gif>. Acesso em: 17 ago. 2012.

PARKER, Brant. HART, Johnny. O Mago de Id. 1973. Disponível em: <http://idadedapedra.zip.net/
images/1magodeid.jpg>. Acesso em: 17 ago. 2012.

ITURRUSGARAI, Adão. Trupe. Folha de S. Paulo, 8 jan. 2005. Folhinha. Disponível em: < http://
www1.folha.uol.com.br/folhinha/quadri/qa08010502.htm>. Acesso em: 17 ago. 2012.
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Que coisa linda! – admiração. Ah! Que pena! – desapontamento.

Oh, não! – preocupação, antecipação

Olha! – chamamento
Ara! - descontentamento
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Você notou que após a interjeição é utilizada uma pontuação. Qual é essa 
pontuação? 

Você saberia dizer em que outras circunstâncias  usamos essa pontuação?

Pontuação é o sistema de diferentes sinais presentes na escrita 
(diferentes das letras e acentos), que são usados  para facilitar o ato da 
leitura e a sua compreensão. 

Com um colega: leiam o texto abaixo,  reescrevam-no  em seu caderno, 
pontuando-o e organizando-o em parágrafos. Havendo dúvida, consultem o 
quadro do uso dos sinais de pontuação, a seguir.

45
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Pluft dizia tudo tão depressa e correndo 
atrás do tio que era impossível  alguém 
compreender do que se tratava muito menos 
Tio Gerúndio que passava tanto tempo 
roncando no baú O quê disse ele abrindo a 
boca de sono Não dorme de novo não titio 
Perna de Pau vem aí  exclamou Pluft Perna 
de Pau Ah conheço muito bem aquele ladrão 
de sardinhas marinheiro de banheira disse 
o tio cheio de raiva Ele raptou a neta do 
capitão Bonança titio O quê Ele raptou a neta 
de meu grande amigo indagou Tio Gerúndio 
Imediatamente puxou um apito e começou a 
apitar feito um louco depois botou um velho 
chapéu de marinheiro comeu alguns pastéis 
de vento que a Sra Fantasma acabara de 
fazer e gritou pela janela Fantasmas do mar 
Fantasmas do mar Fantasmas do mar Temos 
um serviço para o nosso velho capitão      

O ponto de exclamação.

Para indicar emoções: dúvida, espanto, admiração, curiosidade, medo, surpresa, raiva, entusiasmo, etc.

    Pluft dizia tudo tão depressa 
e correndo atrás do tio, que era 
impossível alguém compreender do que 
se tratava,  muito menos Tio Gerúndio, 
que passava tanto tempo roncando no 
baú.
    — O quê?! —  disse ele,  abrindo a 
boca de sono.
    —  Não dorme de novo não,  titio! 
Perna de Pau  vem aí ! — exclamou 
Pluft.
    —  Perna de Pau ? Ah!  conheço 
muito bem aquele ladrão de sardinhas,  
marinheiro de banheira... -  disse o tio 
cheio de raiva.
   —  Ele raptou a neta do capitão 
Bonança,  titio!
    —  O quê?  Ele raptou a neta de 
meu grande amigo? —  indagou Tio 
Gerúndio.
    Imediatamente puxou um apito 
e começou a apitar feito um louco, 
depois botou um velho chapéu de 
marinheiro,  comeu alguns pastéis de 
vento,  que a Sra.  Fantasma acabara 
de fazer e gritou pela janela:
    — Fantasmas do mar ! Fantasmas 
do mar! Fantasmas do mar !Temos um 
serviço para o nosso velho capitão!
    Atenção, professor, pode haver 
variação na pontuação usada, o que 
não pode  acontecer é que a pontuação 
usada mude o sentido das frases ou  do 
texto.

D14
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Usos Exemplos
Si

na
is

 d
e 
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Vírgula
• Separar o vocativo (termo 

usado para indicar a quem nos 
dirigimos).

• Separar elementos de uma 
enumeração.

• Indicar a omissão de um termo.
• Separar o nome do lugar nas 

datas.
• Separar as expressões 

de explicação, correção, 
continuação, conclusão, 
concessão.

Mãe, você pode fazer pastel de 
vento?
Pluft, a Mãe Fantasma, Tio Gerúndio, 
Maribel, os marujos e o pirata Perna 
de Pau, são personagens da história.
A mãe preferia tricotar, Pluft 
conversar.
Indaiatuba, 29 de maio de 2012.
O amor, isto é, o mais belo e sublime 
dos sentimentos humanos, tem seu 
princípio em Deus.

:
Dois pontos

• Indicar citações.
• Indicar enumeração.
• Antes de termos que explicam o 

enunciado anterior.

Disse Pluft: “Tenho medo de gente.”
Eis os três amigos de Maribel: João, 
Julião e Sebastião.
Eu penso que: fantasma é fantasma, 
gente é gente.

“ 
”

Aspas
• Indicar citações.
• Identifi car palavras com sentido 

pejorativo, ou irônico.
• Indicar gíria.
• Identifi car palavra de origem 

estrangeira.

“Os homens de poucas palavras são os 
melhores.”   (W. Shakeaspeare)
A menina gritou: “Fuja!”
Eu sei que ele é “corajoso”.
Foi o que disse o “barbado”.
Mandei um “e-mail” para o autor e 
aguardo resposta.

_

Travessão
• Indicar a fala dos interlocutores 

nos diálogos.
• Indicar trajetos que liguem 

lugares.
• Destacar termos explicativos.

— Mamãe, gente existe? — disse Pluft.
A estrada Indaiatuba — Campinas está 
interditada.
Tio Gerúndio — morador do baú — 
fi nalmente acordou.

.
Ponto fi nal

• Indicar término de períodos ou 
frases.

• Abreviaturas.

Perna de Pau era um marinheiro 
muito ganancioso.
D. Fantasma vivia a ligar para a prima 
Bolha.

...

Reticências
Indicar uma interrupção na 
frase.
Indicar uma ideia além do que 
foi expresso.
Exprimir dúvida, incerteza.

Sua mãe vivia a lhe dizer para não ter 
medo, mas...
E a história começou de novo...
A vela apagou. Estranho, pois vento 
não havia...
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Si
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()
Parênteses

• Adicionar uma informação ou 
explicação ao texto.

Perna de Pau (marinheiro, sem 
caráter) ouviu as últimas palavras do 
Capitão.

!

Exclamação
• Indicar algum tipo de emoção 

(espanto, surpresa, raiva, 
entusiasmo, dor, etc.) nas 
interjeições, expressões ou 
frases.

Caramba! Roubaram meu tesouro!
Viva! Viva o Capitão Bonança!

?
Ponto de interrogação

• Indicar ao fi nal de uma frase uma 
pergunta direta.

É isto o tesouro? E o dinheiro?

;

Ponto e vírgula
• Separar elementos em um 

parágrafo, cujos elementos 
internos já tenham sido 
separados por vírgula.

• Separar orações ligadas por 
conjunções como: portanto, 
contudo, entretanto, 
consequentemente.

• Para separar orações que se 
coordenam entre si.

Estavam todos lá: Sra. Fantasma, a 
mãe; Pluft, o fi lho; Gerúndio, o tio e 
Maribel, a neta do capitão Bonança.
Demorou a perceber; entretanto, 
quando o viu assustou.
Não conseguiu mais imaginar 
histórias; tinha vivido uma muito 
engraçada.

ESSA PALAVRA 
SE ESCREVE COM 
X OU CH? OU SERÁ 
COM J?
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Seu professor lerá um texto, para você e seus colegas de classe, cujo título é 
Medo — o grande inimigo. A seguir, preste muita atenção, pois seu professor 
ditará este texto para você escrever.  Será um ditado interativo. Isso quer 
dizer que, se você tiver dúvida ao escrever uma palavra, poderá perguntar 
ao professor e colegas como se escreve, e juntos debaterão qual a forma 
convencional de escrevê-la. Mas, atenção aos combinados, pois todos poderão 
expor suas dúvidas, porém cada um em sua vez. A principal dica é participar 
não só dando suas opiniões, mas também sabendo ouvir os outros. Faça esta 
atividade no seu caderno.

Nesta unidade, você aprendeu sobre o gênero textual peça teatral. Para 
exercitar esses conhecimentos, reescreva junto com um colega o conto de 
artimanha “A aposta” ou o conto natalino “Papai Noel, um desejo e dois 
pedidos”, presentes no Caderno de Leitura, transformando-o em uma peça 
teatral. Essa peça teatral circulará entre seus colegas de classe e poderá ser 
sorteada, para a realização de uma leitura dramatizada. Se vocês quiserem, 
poderão ainda encená-la para outra turma da escola.

Vamos planejar a  produção escrita:

a) Façam uma leitura do conto escolhido.

b) Imaginem as atitudes e sentimentos vividos pelas personagens.

c) Pensem num possível cenário e em movimentações dos atores.

d) Pensem nos objetos cênicos que serão importantes para a construção da 
cena. 

e) Pensem também na sonoplastia  que poderia acompanhar as cenas. 

f) Registrem a seguir essas observações. 

Caracterização 

das personagens fi gurino

do cenário

48
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                                                              O texto sugerido para esta atividade encontra-se no Livro do Professor, 
assim como todas as orientações para a atividade. Com a incorporação das orientações do Caderno do Professor serão 
trabalhados também os descritores D6 e D9.

D1, D4

Professor, vide orientações no Livro do Professor.
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dos objetos cênicos

da sonoplastia

g) Vocês acham que essa história poderia ser dividida em cenas? Se sim, 
determinem em que ponto da história.

h) Comecem a escrever, lembrem-se de descrever o cenário e identifi car as 
personagens já no início da peça. 

i) Iniciem a  escrita  das falas, prestem  atenção à sequência dos fatos, não 
esqueçam que toda fala é identifi cada com o nome da personagem em letra 
maiúscula.

j) Sigam completando com as rubricas entre parênteses,  para os atores, 
diretor e cenógrafo. As rubricas para os atores precisam conter dicas sobre 
as emoções, ações, gestos, entonação da voz das personagens.

k) Verifi quem também legibilidade da letra, uso adequado de maiúscula e 
minúscula, pontuação e ortografi a. Se tiverem difi culdade com alguma 
palavra, busquem auxílio.

Releiam a produção de texto, voltando a todos os itens planejados no 
exercício anterior, observando se todas as orientações foram seguidas. 
Corrijam o que for necessário.

Troquem o texto e o livro de vocês com outra dupla e avaliem o trabalho dos 
colegas usando a tabela a seguir. A outra dupla fará o mesmo com o texto de 
vocês.

Aspectos a serem avaliados Sim/Não

Colocaram o título da peça?

Iniciaram a peça teatral com indicação de personagens e cenário?

Iniciaram as falas pelo nome das personagens em letra maiúscula?

Construíram as rubricas em parênteses, para orientar atores, 
diretor, cenógrafo?

51

52
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A peça manteve o enredo da narrativa original?

As rubricas foram sufi cientes e claras, contendo orientações 
sobre personagens e movimentação em cena?

As cenas da história foram apresentadas com coerência?

A letra está legível?

O uso da pontuação, letras maiúsculas e parágrafos foi adequado?

Encontraram alguma palavra escrita de maneira incorreta? Qual? Escrever 
aqui a grafi a correta.

A partir das considerações da outra dupla de colegas, revisem o seu texto 

novamente, corrigindo o que for necessário.

A professora escolherá um dos textos da classe para fazer a revisão coletiva. 

Participe.

Após a revisão coletiva de um dos textos da classe, voltem ao seu texto  para 

ver se algo do que foi discutido coletivamente deu pistas sobre mais alguma 

coisa que precisará ser corrigida no texto de vocês.

Algumas duplas trocarão seus textos entre si para apresentar uma leitura 

dramatizada desta história aos demais alunos. Os escolhidos para fazer a 

leitura dramatizada deverão seguir as orientações já fornecidas na atividade 

42. 

Os alunos que assistirem a leitura dramatizada deverão emitir opinião sobre a 

leitura realizada pelos colegas, também tomando como base as sugestões da 

atividade 42. Mas, lembrem-se: o respeito ao trabalho do colega deve estar 

acima de tudo!

Se houver tempo, a classe poderá ainda montar essa pequena peça e 

apresentá-la a outra classe da escola. Os alunos poderão dividir-se nas várias 

funções de uma peça teatral: atores, diretor, cenário, fi gurino, sonoplastia, 

contrarregra, maquiagem, etc.
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Em qual das frases abaixo está presente uma interjeição? Grife-a.
(    ) Ei, mãe, eu vou fazer parte da peça da escola!
(    ) Eu vou ter uma fala e tudo mais!
(    ) Isso é maravilhoso, Calvin!
(    ) É uma grande peça dramática!

Essa interjeição foi usada para:
(    ) assustar a mãe.
(    ) chamar a mãe.
(    ) provocar a mãe.
(    ) incomodar a mãe. 

Interpretando os dois últimos quadrinhos da tirinha, notamos que o 
efeito de sentido criado no texto foi de:

(    ) contradição
(    ) ironia
(    ) drama
(    ) humor

Pense e
Responda

Essa interjeição foi usada para:

Interpretando os dois últimos quadrinhos da tirinha, notamos que o 
efeito de sentido criado no texto foi de:

Em qual das frases abaixo está presente uma interjeição? Grife-a.

Leia a tirinha abaixo e responda: 

WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo. 1986. Disponível em: <http://teatroretalhos.blogspot.
com.br/2011/09/tirinhas-calvin-e-o-teatro.html>. Acesso em: 17 ago. 2012.

X
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O impostômetro, painel eletrônico que registra o valor dos tributos pagos no país, foi criado pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento (IBPT). Fotografia de 29 de agosto de 2012.
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Troque ideias com os colegas sobre o problema 
da Mafalda.

Como você representaria um bilhão de 
chineses?

Se a Mafalda está assustada com um bilhão de 
chineses, tente ler a informação do impostômetro.

da Mafalda.

chineses?

chineses, tente ler a informação do impostômetro.

Roda de
Conversa

Poucos

quantidades!
e grandes
algarismos

QUINO. Toda a Mafalda. Trad. Andréa Stahel M. da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
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Separando pedrinhas, marcando risquinhos, 
aos poucos o homem começou a contar e a 
registrar quantidades. O tempo passou... 
Dez símbolos surgiram e um grande sistema 
de numeração se formou! O homem... nunca 
mais parou de contar e registrar!

Separando pedrinhas, marcando risquinhos, 
aos poucos o homem começou a contar e a 
registrar quantidades. O tempo passou... 
Dez símbolos surgiram e um grande sistema 
de numeração se formou! O homem... nunca 
mais parou de contar e registrar!

Hora do
desafi o

Faça uma pesquisa para verifi car a quantia de impostos arrecadada e quanto o 
impostômetro está registrando atualmente. Escreva essa quantia em números 
e por extenso.

Leia a estimativa do IBGE — Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística, para a 
população brasileira em 2011: 

O Brasil possuía cerca de 192 376 496 de habitantes em 2011. 

Em 1940, o recenseamento indicava 41 236 315 habitantes;

em 1950 — 51 944 397 habitantes; 

em 1960 — 70 070 457 habitantes;

em 1970 — 93 139 037 habitantes; 

em 1980 — 119 002 706 habitantes; 

em 1991 — 146 825 475 habitantes;

e em 2000 — 169 799 170 habitantes; e fi nalmente,

em 2010 — 190 732 694 habitantes. 

a) Organize, em seu caderno, uma tabela para dispor dados e em seguida um 
gráfi co numa escala de 10 milhões e represente o crescimento populacional 
no Brasil de 1970 até 2011.

1

2

Em 1940, o recenseamento indicava 41 236 315 habitantes;

e em 2000 — 169 799 170 habitantes; e fi nalmente,

Organize, em seu caderno, uma tabela para dispor dados e em seguida um 
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Professor, na fi gura de abertura da unidade consta um número do impostômetro. Você pode consultá-lo no site do 

instituto, no endereço: <http://www.impostometro.com.br/>., que se atualiza a cada segundo. Em 22 de agosto 

de 2012, registrava 973 382 000 000,00, às 8h31min. Por extenso: Novecentos e setenta e três bilhões, trezentos e 

oitenta e dois bilhões de reais.
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b) Qual a diferença entre a população do Brasil de 1970 e a de 2011?

c) A população do Brasil dobrou, triplicou ou quadruplicou nesses anos?  

d) Escreva por extenso os números correspondentes à população do Brasil nos 
anos indicados.

1970 -  

1980 -  

1991 -  

2000 -  

2010 -  

e) Em 1970, a população brasileira era equivalente a 93 139 037 habitantes.

Qual o valor do algarismo 3 nas diferentes posições que ocupa nesse número? 

A diferença é de 99 237 459 habitantes.

Dobrou. Em 2011, a população é 2,06 vezes a de 1970.

Noventa e três milhões, cento e trinta e nove mil e trinta e sete.

Cento e dezenove milhões, dois mil, setecentos e seis.

Cento e quarenta e seis milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco.

Cento e sessenta e nove milhões, setecentos e noventa e nove mil, cento e setenta.

Cento e noventa milhões, setecentos e trinta e dois mil, seiscentos e noventa e quatro.

Ele vale 30 na ordem das dezenas, 30 000 na ordem das dezenas de milhar e 3 000 000 na ordem das unidades de 

milhão.
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f) Em 1991, a estimativa da população brasileira era de 146 825 475 
habitantes.

Quantas classes tem esse número?  

Quantas ordens tem esse número?  

Decomponha esse número em classes e ordens:

1  4  6  8  2  5  4  7  5

3 classes.

9 ordens.

1.ª classe: das unidades simples.

1.ª ordem: das unidades simples, 5.

2.ª ordem: das dezenas, 70.

3.ª ordem: das centenas, 400.

4.ª ordem: das unidades de milhar, 5 000.

5.ª ordem: das dezenas de milhar, 20 000.

 6.ª ordem: das centenas de milhar, 800 000.

7.ª ordem: das unidades de milhão, 6 000 000.

8.ª ordem: das dezenas de milhão, 40 000 000.

9.ª ordem: das centenas de milhão, 100 000 000.

2.ª classe: dos milhares.

3.ª classe: dos milhões.
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Será que a Mafalda conseguiria resolver os desafi os que vêm a seguir, e 
compreender o “parte e reparte” de todos os dias? 

Você já é capaz de ajudá-la!

a) Em quantas partes iguais foi repartida a malha quadriculada?  

b) Pinte  1
2

  da malha. Quantos quadradinhos você pintou?  

Você pintou 50 quadradinhos em 100. Isto é, você pintou:

1
2

 = 50
100

 = 0,50 = 50%

c) Pinte duas malhas inteiras e 1
4

 da terceira.

3

100.

50.
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d) Quantos quadradinhos você pintou na 3..ª malha?  

Se você pintou 25 quadradinhos em 100, ou 25% da malha, isto signifi ca que:

1
4

  =  25
100

  = 0,25 = 25%

Você pode dizer que pintou 2,25 = dois inteiros e vinte e cinco centésimos.

• Você observou que:

50% de 100 equivale a 100 : 2, ou seja, 1
2

 de 100.

25% de 100 equivale a 100 : 4, ou seja, 1
4

 de 100.

20% de 100 equivale a 100 : 5, ou seja, 1
5

 de 100.

10% de 100 equivale a 100 : 10, ou seja, 1
10

 de 100.

25.



77

e) Calcule, em seu caderno, a quantos por cento correspondem 3
4

 de 100.

Nas representações decimais, temos a parte inteira e a parte fracionária 
(representa um pedaço de um inteiro). Por exemplo:

2,         25

                             Parte inteira             Parte não inteira (pedaço, fração)

Podemos ler 2,25 assim:
Dois inteiros, dois décimos e 5 centésimos;
duzentos e vinte e cinco centésimos; ou
dois inteiros e vinte e cinco centésimos.

 

Atualmente, o IBGE reconhece cinco grupos étnicos no Brasil, com base na 
raça ou na cor da pele: índio, branco, negro, amarelo e pardo.

Os índios compõem 0,43% da população brasileira.

Os brancos compõem 47,73% da população brasileira.

Os negros compõem 7,61% da população brasileira.

Os pardos compõem 43,13% da população brasileira.

Os amarelos compõem 1,09% da população brasileira.

4

Brancos...... 91 051 646..... 47,73%
Pardos........ 82 277 333..... 43,13%
Negros ....... 14 517 961....... 7,61%
Amarelos ......2 085 288....... 1,09%
Índios ............ 817 963....... 0,43%

Legenda:

População brasileira por raça ou cor da pele

Fonte: IBGE, Censo 2010.

75
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a) Se os brancos correspondem a 47,73% da população, como podemos fazer a 
aproximação da porcentagem para facilitar os cálculos?

Observe a reta numerada para concluir:

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

47,73

47,73 está mais próximo de 47 ou de 48?  

b) No caso de 38,5 que está exatamente no meio, o arredondamento poderá 
ser feito para mais ou para menos, ou seja: 38% ou 39%. 

c) Faça a aproximação da porcentagem correspondente ao número de:

Brancos:                        

Negros:                         

d) Com base nos dados de 2011, ou seja, 192 milhões de habitantes 
brasileiros, registre em números, aproximadamente, quantos são os:

Brancos:                        

Negros:                         

Existem muitas situações no dia a dia em que precisamos repartir, comparar, 
registrar, concluir. Observe esta situação:

Fernando festejou seu aniversário na pizzaria do Sr. Geremias.

Os amigos de Fernando sentaram-se às mesas e o Sr. Geremias dividiu as 
pizzas conforme o número de pessoas em cada mesa.

a) Escreva, logo abaixo de cada mesa, a fração correspondente a um pedaço 
de pizza.

5

48

48%

8%

91 milhões.

15 milhões.
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b) Observe o denominador das frações e os pedaços de pizza de cada mesa.

Qual é a fração com o menor denominador?  

Que fração representa o pedaço maior de pizza?  

Podemos concluir que, se duas ou mais frações têm o mesmo numerador, a 
fração maior é aquela que tem o                                          denominador.     

1
3

1
4

1
6

menor

1
3

1
3
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Escreva, ao lado, a fração correspondente.

Fração

a) Usando o símbolo < (menor que), coloque em ordem crescente as frações 
representadas nas barras acima.

b) Qual é a fração maior?

3
5

 ou 2
5

?                         

Escreva , nas linhas a seguir, a fração que está representada e o número 
decimal correspondente.

                                                         

6

7

1
3

4
7

3
5

5
10

1
3

 < 
5
10

 < 
4
7

 < 
3
5

3
5

1
10

 e 0,1
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a) Se 1
10

 é maior que 1
100

, isto signifi ca que 0,1 é maior que 0,01.

b) Com base nas representações acima, coloque em ordem crescente os 
números decimais.

0,3     0,1     0,8     0,4     0,9     0,5

0,20     0,45     0,98     0,76     0,15     0,63

0,5     0,05     0, 78     0,9     0,23     0,91     0,003

E quando os números decimais têm a parte inteira e a parte decimal, como 
podemos comparar e saber qual é o maior?

8

1
100

 e 0,01

0,1< 0,3 < 0,4 < 0,5 < 0,8 < 0,9. 

0,15 < 0,20 < 0,45 < 0,63 < 0,76 < 0,98. 

0,003 < 0,05 < 0,23 < 0,5 < 0,78 < 0,9 < 0,91.
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= 1,6

= 2,3

= 1,6

Essa é 
fácil! O maior deles será aquele 

que apresentar a parte inteira maior.
Veja o exemplo.
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Portanto, quando a parte inteira for a mesma, 
comparamos a parte decimal. 

c) Usando os símbolos < (menor), > (maior) ou = 
(igual), compare os números decimais.

0,5             0,3                     0,9            0,83

1,8             1,6                     2,9            2,90   

0,39            0,4                    4,7            4,007                    

0,1              0,10                  3,537            3,600

É hora de colocar seus conhecimentos em prática. Resolva em seu caderno e 
anote a resposta abaixo.

a) Para pagar a prestação da casa própria, o pai de Marcela gasta 1
3

 do seu 
salário.    

De quanto é a prestação, sabendo-se que o salário do pai de Marcela é de
R$ 2 100,00?

9

Essa é 
muito mais fácil! 

Se eu ganhei R$ 5,60 
do meu pai, você ganhou 

R$ 5,20 da sua mãe e meu 
irmão ganhou R$ 5,06 da 
madrinha, quem tem mais 

dinheiro?

do meu pai, você ganhou 
R$ 5,20 da sua mãe e meu 
irmão ganhou R$ 5,06 da 
madrinha, quem tem mais 

E 
quando a parte 
inteira é igual?

5,06 < 5,20 < 5,60

> >

> =

< >

= <

R$ 700,00.
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b) Marcela leva 1
4

 de hora para ir de casa até a escola. Quantos minutos ela 
leva para chegar até a escola?

c) João e Maria colocaram marcadores de quilometragem nas bicicletas. 
Observe os marcadores no fi nal de uma semana de exercícios. 

João = 29,70 quilômetros

Maria = 29,81 quilômetros

Quem percorreu a maior distância? 

Na banca de frutas do Sr. Joaquim, há 240 frutas. 1
5

 dessas frutas são maçãs 
e 2

5
 são laranjas.

a) Na banca do Sr. Joaquim tem mais maçãs ou mais laranjas?

b) Como você chegou a essa conclusão?

c) Quantas são as laranjas?  

d) Quantas são as maçãs?  

e) Quantas frutas de outras qualidades há na banca?  

A mãe de Marcela faz pastéis para vender na feira. Para as vendas do sábado, 
ela preparou 300 unidades. Desses pastéis, 3

6
 são de carne, 2

6
 são de 

palmito e o restante é de banana.

10

11

15 minutos.

Maria percorreu. 

Laranjas.

96.

48.

96.

Quando os denominadores são iguais, a fração maior é aquela que tem o numerador maior.
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f) Quantos pastéis de carne a mãe de Marcela fez?  

g) Quantos pastéis de palmito?  

h) Quantos pastéis são de banana?  

i) A mãe de Marcela vendeu cada pastel a R$ 1,80. Quanto ela faturou no 
sábado, se vendeu 95% dos pastéis?  

j) De quanto foi o lucro, se ela gastou 50% desse valor com ingredientes para 
preparar os pastéis?  

k) Quanto teria faturado, se tivesse vendido todos os pastéis?   

Continuando com nossas aventuras matemáticas, em dupla, descubram as 
respostas. Resolvam no caderno. 

a) Na sala onde Gabriel e Larissa estudam, 4 de cada 5 alunos adoram futebol. 
Se há 40 alunos na turma, quantos não têm preferência pelo futebol?

b) Na sala de Mariana e Rosi, 3 de cada 6 meninas gostam de vôlei e 4 de cada 
6 meninos preferem basquete. Sabendo-se que na sala tem 24 meninas e 18 
meninos, quantos alunos gostam de vôlei e de basquete? 

c) Dessa sala, quantos alunos têm preferência por outros esportes?

12

150.

100.

50.

R$ 513,00.

R$ 540,00. (Esse valor 
corresponde ao bruto; para saber 
o lucro precisaria descontar 50% 
dos gastos com os ingredientes)

R$ 256,50.

8 alunos.

12 meninas gostam de vôlei e 12 meninos de basquete.

18 alunos, no total.
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Vamos ajudar essas duas atletas a calcular o encontro da chegada.

Rafaela e Luíza participam de um torneio de corrida de bicicletas. As duas 
meninas partem do ponto A de uma pista de corrida. Rafaela leva 6 minutos 
para dar a volta na pista e passar pelo ponto A e Luíza leva 8 minutos. Depois 
de quanto tempo se encontrarão no ponto A para festejar a participação no 
torneio?  

Podemos resolver essa situação descobrindo qual é o mínimo múltiplo comum 
entre 6 e 8.

Agora, conhecendo essa possibilidade de cálculo 
que a matemática oferece, calcule:

a) Thiago e Lucas disputam a corrida a distância. Partem do ponto A na pista 
de corrida. Thiago leva 5 minutos para dar a volta na pista e passar pelo 
ponto A. Lucas leva 7 minutos.

Se correrem nesse ritmo, quanto tempo eles levarão para se encontrar no 
ponto A, juntos? Resolva no seu caderno.

13

O 
professor 

vai nos explicar 
como resolver 
essa situação.

mas 
o que significa 

isso?

Aos 35 minutos.
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b) Três escolas da cidade onde Lucas mora fazem torneios esportivos. A escola 
A realiza os torneios de 5 em 5 meses; a escola B faz os torneios de 4 em 
4 meses e a escola C, a cada 3 meses. Essas escolas realizaram um torneio 
juntas em dezembro de 2009. Depois de quantos meses esses torneios 
esportivos vão coincidir novamente?

c) Esses meses correspondem a quantos anos?  

Como resolver a situação do 5.º ano da escola de Thiago?

Para realizar um torneio esportivo, é preciso formar equipes mistas com os 
alunos do 5.º ano. Ao todo são 36 meninas e 48 meninos.

• As equipes deverão ter o maior número possível de elementos.

• O número de meninas deve ser igual em todas as equipes.

• O número de meninos também deve ser o mesmo em todas as equipes.

• Todas as crianças devem participar.

Para resolver essa situação, precisamos encontrar o maior divisor comum de 
36 e 48.

14

Ora, 
você sabe o 

que é divisor de 
um número?

Como 
podemos encontrar 
esses divisores?

87

Vão coincidir novamente em 60 meses.

Correspondem a 5 anos.
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a) Com a ajuda do professor, encontre os divisores de: 

36:    

48:  

b) São divisores comuns entre os dois números:  

c) Para resolver a questão, precisamos do maior divisor comum entre os dois 
números, para formar equipes com o maior número possível de alunos. 
Portanto, o máximo divisor comum entre 36 e 48 é o  

d) Como               é o maior número que divide igualmente 36 e 48, isso 
signifi ca que poderão ser formadas                    equipes, e em cada equipe 
devem fi car               meninas e               meninos.

Muito 
simples.

Por 
quê?
Por 
quê?

1,2,3,4,6,9,12,18,36.

1,2,3,4,6,8,12,24,48.

{1,2,3,4,6,12}

{12}

12

12

3 4
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48 meninos divididos em           equipes =            meninos em cada equipe.

36 meninas divididas em            equipes =           meninas em cada equipe.

Bom torneio!!!

e) O 4.º ano dessa escola está organizando um torneio de queimada. São 40 
meninos e 32 meninas. Como organizar as equipes com o maior número 
possível de elementos, dividindo igualmente os meninos e meninas entre as 
equipes?

Quantas equipes serão formadas?  

Quantos meninos em cada equipe?  

Quantas meninas em cada equipe?  

12 4

12 3

8 equipes.

5 meninos.

4 meninas.
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f) A escola está preparando caixas de bombons para presentear os vencedores 
do torneio.

Uma doceira fez 60 bombons de coco, 80 bombons de chocolate e 50 bombons 
de morango.

Quantas caixas de bombons é possível compor?  

Quantos bombons, de cada sabor, devem ser colocados em cada caixa, sabendo-
-se que essas quantidades devem ser as maiores possíveis? 

De coco:                                             

De chocolate:                                      

De morango:                                       

de morango.

Quantas caixas de bombons é possível compor? 10 caixas.

6 bombons.

8 bombons.

5 bombons.
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Marque a alternativa correta.

  Laura recebeu R$ 540,00 de salário e gastou 20% em roupas. Isso 
signi� ca que gastou :

A (    ) 108,00.

B (    ) 100,00.

C (    ) 118,00.

D (    ) 120,00.

Na lanchonete de João, havia 4 tortas repartidas em 8 pedaços. No 
mesmo dia, João vendeu 5 pedaços da torta de morango, 2 pedaços da torta 
de maçã, 6 pedaços da torta de chocolate e 4 pedaços da torta de banana. A 
torta da qual sobrou a maior parte foi a de:

A (    ) morango.

B (    ) banana.

C (    ) chocolate.

D (    ) maçã.

mesmo dia, João vendeu 5 pedaços da torta de morango, 2 pedaços da torta 

Pense e
Responda

X

X
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Como o mundo da moda depende das 
medidas?

Quais pro� ssionais precisam das medidas 
para exercer a pro� ssão?

medidas?

para exercer a pro� ssão?

Roda de
Conversa

As medidas
nas passarelas
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Não é possível viver sem as 
medidas! No café da manhã, até 
na hora do jantar, em cada peça 
do vestuário e até na construção 
do armário!

Não é possível viver sem as 
medidas! No café da manhã, até 
na hora do jantar, em cada peça 
do vestuário e até na construção 
do armário!

Hora do
desafi o

Converse com uma costureira, alfaiate ou 
uma pessoa que trabalhe com confecção de 
roupas. Investigue que medidas são necessárias 
para produzir uma peça de vestuário, quais 
os instrumentos de medidas e as grandezas 
empregadas. Registre.

a) Compare as informações dadas pelo 
profi ssional com as da ilustração ao lado e 
aponte as semelhanças e as diferenças.

1

Comprimento

Busto

Cintura

Quadril

Cada situação requer um instrumento de medida adequado. Observe a 
imagem abaixo e responda às questões a seguir:

2

Alguns instrumentos de medida de comprimento

Metro de pedreiro

Trena

Fita métricaRégua

O aluno deve registrar metros, fi tas métricas, e pode mostrar também 

moldes de roupas. As grandezas devem ser o centímetro e o milímetro, 

mas pode aparecer a polegada.

Resposta pessoal.
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a) Qual instrumento de medida é mais adequado para medir:

• a espessura de um caderno: _____________________________________

• a altura do armário:______________________________________________

• a medida do quadril:____________________________________________

• o comprimento de um terreno: __________________________________

b) Informe as grandezas que podemos ver e medir quando utilizamos como 
instrumento de medida:

• a régua ________________________________________________________

• a fi ta métrica __________________________________________________

• o metro _______________________________________________________

 Preencha o quadro abaixo, de acordo com as informações solicitadas, 
valendo-se primeiramente de estimativa e depois das medidas presentes na 
régua.

1 cm

 Medida estimada Medida real

Cor da fi ta Medida estimada Medida real

3

régua

metro de pedreiro ou trena

fi ta métrica

trena

                  centímetro e milímetro

                               metro, centímetro e milímetro (polegada)

                     metro, decímetro e milímetro

Laranja estimada pelo aluno 8 cm

Verde estimada pelo aluno 10,20 cm

Lilás estimada pelo aluno 13,5 cm

8 cm

10,20 cm

13,50 cm

Atenção,  professor, oriente o aluno a realizar primeiro a medida estimada e só depois realizar a medida com a 
régua, porque senão o exercício perderá a sua validade.
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Luciana vai abrir uma loja de roupas para animais. Observe na malha 
quadriculada o tamanho da loja e calcule:

Se cada quadrado representa 1 m de lado, quantos metros de rodapé serão 
necessários para o acabamento da sala, descontando os 90 cm da porta?

a) Quanto gastará nesse item, se o metro de rodapé custa R$ 35,00?

b) Quantos metros de carpete é preciso comprar para forrar a sala?

c) Quanto gastará na forração, se o metro quadrado do carpete custa R$ 98,00?

O quarto de Luciana tem uma janela de 2,50 m. Ela quer colocar uma cortina 
bem franzida nessa janela e para isso precisa comprar o triplo dessa medida 
em tecido. Quantos metros de tecido são necessários para confeccionar a 
cortina?

a) Quanto gastará no tecido, se o metro custa R$ 25,00?

b) A costureira vai cobrar R$ 150,00 para confeccionar a cortina. Quanto 
Luciana gastará ao todo?

4

5

Serão necessários 23,10 m de rodapé.

Gastará R$ 808,50.

Serão necessários 35 m2.

Gastará R$ 3 430,00.

São necessários 7,50 m de tecido.

Gastará R$187,50.

Gastará R$ 337,50.
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Esta é a casa de Danilo.   

Se tirar o telhado e observá-la de cima, você verá a planta baixa da casa. 

a) Observe-a na malha quadriculada.

 

 

6
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b) Calcule a área e o perímetro das dependências da casa. 

Cômodos Área Perímetro

Sala

Cozinha

Quarto 1

Quarto 2

Banheiro

Gramado

Área de serviço

Varanda

44 metros

42 metros

35 metros

35 metros

20 metros

106 metros

20 metros

30 metros

120 m²

108 m²

76,5 m²

76,5 m²

24 m²

219 m²

24 m²

54 m²
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c) Qual é a área total da casa?  

d) Quantos metros de rodapé Danilo colocou na casa, sabendo-se que cada 
porta mede 90 cm?  

As medidas nos acompanham em todos os lugares. Observe as placas de 
sinalização de trânsito abaixo.

a) Que medidas essas placas nos indicam? Converse com o professor e os 
colegas e registre as conclusões.

Resolva as questões a seguir em seu caderno.

a) Pedro pretende viajar de Indaiatuba para São Paulo. A distância entre as 
duas cidades é de 103 km. Quanto tempo Pedro vai demorar para fazer o 
percurso, se ele respeitar o limite de velocidade e percorrer 80 quilômetros 
por hora?  

b) O Sr. Nonô tem um carro antigo e percorre 8 km com um litro de gasolina. 
Antônio tem um carro mais econômico e consegue percorrer 12 km com um 
litro de gasolina. Quantos quilômetros cada um poderá percorrer com 15 
litros de gasolina?

c) O carro de Maurício faz 12,75 km com 1 litro de gasolina. Quantos 
quilômetros poderá percorrer com 5 litros desse combustível?

7

8

Calculando a área das dependências da casa excluindo-se o 
gramado é de 483 m².

Estabelecendo relação entre os metros de rodapé e as medidas do perímetro das 
dependências da casa, teremos 196,5 m de rodapé, considerando que da varanda 
foram computadas apenas a parede do fundo.

1- Regulamenta a largura máxima permitida do veículo para transitar na área, via ou pista.
2- Regulamenta o peso máximo permitido por eixo do veículo para transitar na área, via, pista ou faixa.

3- Regulamenta o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área, 
via ou pista.

4- Regulamenta o limite máximo de velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir 
do ponto onde o sinal é colocado. 

5- Adverte ao condutor da existência, adiante,de restrição de altura máxima do veículo, com ou sem carga. 
6- Adverte ao condutor da existência, adiante,de restrição de largura máxima do veículo, com ou sem carga. 

1h15min aproximadamente. Não esquecer de compartilhar as estratégias de resolução dos 
alunos, conforme orientações do caderno do professor.

Sr. Nonô percorrerá 120 km e  Antônio, 180 km.  Não esquecer de compartilhar as 
estratégias de resolução dos alunos, conforme orientações do caderno do professor.

63,75 km.

1 2 3 4 5 6
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d) O tanque de combustível do carro de Pedro tem a capacidade de 55 litros. 
O carro do Sr. Nonô tem a capacidade de 45 litros e o de Maurício, 50 litros. 
Calcule quanto cada um gastará para encher o tanque.

Para isso, pesquise o preço atual do litro de gasolina e registre.

Proprietário
do carro

Capacidade 
do tanque Cálculo Preço do 

tanque cheio

e) Se o carro de Maurício tem a capacidade para 50 litros de combustível, 
quantos dm3 de gasolina cabem nesse tanque?
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Vamos 
resolver esse 

desafio com 
facilidade!

Como 
é possível fazer 

esse cálculo?! São 
medidas diferentes!

100

  desafio com 
facilidade!

Professor, faça a pesquisa do preço da gasolina previamente.

50 decímetros cúbicos, pois o litro é equivalente 
a um decímetro cúbico.
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f) Com a ajuda do professor, construa um cubo com 1 dm (10 cm) de aresta 
utilizando papelão grosso. Forre o cubo com um saco plástico fi no. Depois 
encha um vasilhame com um litro de água e, em seguida, derrame o líquido 
contido no vasilhame dentro do cubo. O que você observou? Registre.

 

g) Descobriu quantos dm3 cabem no tanque do carro de Maurício? Por quê?

 

Faça uma pesquisa em casas de materiais de construção e informe-se da 
capacidade de diferentes caixas-d’água. Registre em seu caderno.

a) Qual a capacidade das caixas-d’água mais utilizadas para residências? Por quê?

b) Caixas-d’água com 1 m3 de volume são comuns em residências? Por quê?

c) Numa caixa de 1 m3 de volume cabem 1 000 litros, ou seja, sua capacidade 
é  de 1 000 litros. Troque ideias com os colegas por que 1 m3 equivale a
1 000 litros.

9

Chamamos de volume o espaço ocupado por um corpo. Universalmente se toma como 
unidade de medida de volume um cubo de aresta de 1 m.       

Representamos assim o metro cúbico: m3. Os múltiplos e divisores do m3 se constroem a 
partir de cubos cujas arestas são as unidades de comprimento:

m3 = Volume de um cubo com  1 m de aresta
dm3 = Volume de um cubo com 1 dm de aresta
cm3 = Volume de um cubo com 1 cm de aresta
mm3 = Volume de um cubo com 1 mm de aresta

Dependendo do volume que vai ser medido, podemos utilizar unidades maiores ou menores 
que o m3, pois é diferente medir o volume de água de uma hidrelétrica e o volume de 

uma dose de medicamento. Se o volume a ser medido é muito grande, podemos utilizar o 
quilômetro cúbico (km3), o hectômetro cúbico (hm3) e o decâmetro cúbico (dam3); porém, 

se pretendemos medir um volume menor, podemos utilizar os submúltiplos: decímetro 
cúbico (dm3), centímetro cúbico (cm3) e milímetro cúbico (mm3). 

1 m

1 dm

1 dm

1 dm

Que o litro de água coube exatamente dentro do cubo e que 1 decímetro cúbico é igual 1 litro.

Sim, 50dm3 pois se o carro de Maurício tem capacidade para 50 litros e 1 litro corresponde a 1 dm3, 
então 50 l= 50 dm3.

Verifi car as respostas desta questão e as  orientações no Livro do Professor.
 

250 litros, 500 litros, 750 litros, 1 000 litros, 2 000 litros. A escolha da capacidade da caixa-d’água depende do 
número de pessoas que moram na casa e da possibilidade da estrutura da construção sustentar o  seu peso.

Não, elas são muito pesadas para uma casa. 

Os alunos podem deduzir isto do conhecimento prévio que têm do decímetro cúbico.
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d) Qual deve ser o volume de uma caixa-d’água para conter 500 litros? E 250 
litros?

e) Observe a conta de água da sua casa. Quantos metros cúbicos de água 
foram gastos no período de um mês? Isso equivale a quantos litros? 

f) Quantos litros foram gastos, em média, por dia?

g) Se a sua família fi zer economia de 1
5

 dessa água por mês, quantos litros 
serão gastos a menos? 

h) Quanto será o consumo de água no mês com essa economia? 

i) Faça a leitura do hidrômetro da sua casa e controle o consumo de água. 
Pode-se, assim, descobrir vazamentos e consertá-los a tempo, evitando 
desperdício de água e acréscimo no valor da conta.

Fique atento na data da próxima leitura. Nesse dia anote a leitura do 
hidrômetro. Realize leituras periódicas para acompanhar o consumo ao longo 
do mês.

Como realizar a leitura dos hidrômetros

Digital

Se o 
hidrômetro 
for do tipo 

digital, leia os 
números em 

preto.

No exemplo a 
leitura seria 

725 m3. De ponteiros

Se o 
hidrômetro 

for de
ponteiros, 
marque os 

números in-
dicados pelos 
4 ponteiros 

pretos, da es-
querda para a 

direita.

No exemplo a 
leitura seria
5 802 m3.

500 l, 1/2 metro cúbico; 250 l, 1/4 de metro cúbico.

Para responder às próximas questões, peça aos alunos que tragam de casa as contas de água de sua residência.

Auxilie os alunos a localizar as informações para resolver esta questão.

Discutir com os alunos qual o divisor deverá ser utilizado para encontrar a resposta (: 30). Permitir a socialização 
dos resultados, pois, como são valores diferentes, você terá oportunidade de explorar várias operações, bem 
como revisar a tabuada.

A resposta será de acordo com o gasto de cada conta. Socializar as respostas.

A resposta será de acordo com o consumo. Socializar as respostas.

Professor, você poderá propor também que os alunos façam a leitura do hidrômetro da escola.
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A capacidade dessa geladeira é de 462 litros. Qual é o volume 
dessa geladeira em dm3?

a) Quantos litros faltam para a capacidade da geladeira 
chegar a 1

2  m3  ?

b) Qual é a capacidade da geladeira da sua casa:

Em litros:                                                           

Em dm3:                                                             

O pai de Luciana é motorista de caminhão e transporta areia. Observe as 
medidas da carroceria do caminhão.

 

a) Quantos metros cúbicos de areia o pai de Luciana transporta em cada 
viagem? Faça estimativas e aposte com os colegas para verifi car quem vai 
se aproximar do resultado real.

10

11

3 m
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462 dm3

Faltam 38 litros. Atenção, professor, se os alunos tiverem difi culdade, peça que 
consultem as atividades 8 e 9, que trazem referência para a solução desta questão.

Resposta pessoal do aluno, porém encaminhar como 
tarefa de casa e com as devidas orientações. 

Resposta pessoal do aluno, porém encaminhar como 
tarefa de casa e com as devidas orientações. 

24 metros cúbicos. Professor não faça nenhuma correção, pois nesse momento os alunos farão apenas uma 
estimativa. Se possível, anote as respostas na lousa. Esta questão será retomada na próxima página.
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Para resolver esse desafi o, precisamos fazer alguns cálculos. 

Observe o cubo e a medida de suas arestas. 

Podemos descobrir o volume do cubo multiplicando as medidas das três 
arestas destacadas. Por exemplo:

2 x 2 x 2 =

4 x 2 =

  8 m3

Portanto, o volume desse cubo é de 8 m3.

b) Agora calcule, em seu caderno, quantos m3 de areia o pai de Luciana 
transporta em cada viagem.

c) Portanto, o caminhão do pai de Luciana transporta                                                                
de areia em cada viagem.

2 m
2 m

8 m3 

2 m

Mas 
a carroceria do 

caminhão tem a forma 
de um paralelepípedo?
caminhão tem a forma 
de um paralelepípedo?

sim, 
e para calcular o 

volume do paralelepípedo 
a regra é a mesma, ou 

seja, devemos multiplicar 
as medidas das arestas 

indicadas.

24 m3 
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d) Qual a diferença entre a estimativa e a medida real? 

O tio de Luciana é piloto de avião e transporta mantimentos. Numa dessas 
viagens, ele transportou 12 toneladas de mantimentos. Vinte e cinco por 
cento  do peso era de feijão, 34% era de leite em pó, 27% de arroz e o 
restante era de macarrão.

 

a) Represente a porcentagem de cada mantimento na malha quadriculada.

b) Os alimentos transportados pelo tio de Luciana foram distribuídos em três 

municípios. O 1.º município recebeu 2
6

 de cada mantimento; o 2.º município 

recebeu 1
6

 e o 3.º, 3
6

. Calcule e registre em seu caderno quanto cada 

município recebeu de cada alimento.

12

Você 
já sabe que uma 

tonelada (t) equivale a 
1 000 quilos!

tonelada (

A resposta será de acordo com a estimativa de cada um.

arrozfeijão

leite em pó macarrão

Das 12 t, temos: 3 000 kg de feijão; 4 080 kg de leite em pó; 3 240 kg de arroz e 1 680 kg de macarrão.  
No primeiro município: 1 000 kg de feijão; 1 360 kg de leite em pó; 1 080 kg de arroz e 560 kg de macarrão. 
O total que fi cou no 2.º município: 1/6 de 3 000 = 500 kg de feijão; 1/6 de 4 080 = 680 kg de leite em pó; 1/6 de 3 240 = 
540 kg de arroz e 1/6 de 1 680 = 280 kg de macarrão. 
No terceiro município, fi cou: 1 500 kg de feijão; 2 040 kg de leite em pó; 1 620 kg de arroz e 840 kg de macarrão.

Feijão equivale a 25 
quadradinhos, leite em 
pó a 34, arroz a 27 e 14 
de macarrão.
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Marcelo precisa tomar um medicamento homeopático. O frasco contém 45 ml 
do medicamento e Marcelo toma 3 ml três vezes ao dia. O medicamento será 
sufi ciente para quantos dias?

a) E se Marcelo comprar um frasco contendo 60 ml, por quantos dias poderá 
tomar o medicamento?

b) Lúcia comprou um medicamento em comprimidos. A caixa contém 160 mg 
com 32 comprimidos. Quantos miligramas contém cada comprimido?

c) Se Lúcia tomar 2 comprimidos ao dia, para quantos dias terá o medicamento?

d) Quantos miligramas tomará por dia desse medicamento?

13

3 . 3 = 9
45 : 9 = 5
O medicamento será sufi ciente para 5 dias.

60 : 9 = 6 (sobram 6 ml no frasco)
Será sufi ciente para 6 dias.

160 : 32 = 5.
Cada comprimido contém 5mg de medicamento.

32 : 2 = 16
O medicamento será sufi ciente para 16 dias.

5 . 2 = 10
Tomará 10 mg do medicamento por dia.
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Como o Brasil cuida da saúde da população?

Aos poucos, o Brasil vem aumentando o atendimento à população nas questões 
de saneamento básico.

a) Leia as informações no gráfi co a seguir.

b) Quantos por cento o Brasil cresceu nesse setor de 2000 para 2008?

c) Em que região do Brasil há o menor índice de domicílios abastecidos com 
água tratada? 

14

Saneamento básico é um conjunto de procedimentos adotados numa determinada 
região, que visa proporcionar uma situação higiênica saudável para os habitantes. 
Entre os procedimentos do saneamento básico, podemos citar: tratamento de 
água, canalização e tratamento de esgotos, limpeza pública de ruas e avenidas, 
coleta e tratamento de resíduos orgânicos (em aterros sanitários regularizados) e 
materiais recicláveis (por meio da reciclagem). Com essas medidas de saneamento 
básico, é possível garantir melhores condições de saúde para as pessoas, evitando 
a contaminação e proliferação de doenças. Ao mesmo tempo, garante-se a 
preservação do meio ambiente.

SANEAMENTO básico. Sua pesquisa.com. 2004-2010. Disponível em: <http://www.suapesqui-
sa.com/o_que_e/saneamento_basico.htm>. Acesso em: 10 set. 2010. (Adaptado).

63,9

%

Brasil Norte Nordeste

2000

Gráfi co 1 — Domicílios abastecidos de água por rede geral,
segundo as grandes regiões — 2000/2008

2008

Sudeste Sul Centro-Oeste

78,6

44,3 45,3 52,9
68,3 70,5

87,5
69,1

84,2
66,3

82,0

     Fonte: IBGE/2008.

78,6 - 63,9= 14,7 %.

Região Norte.
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d) Em que região há o maior índice de domicílios abastecidos com água tratada?

e) Que região apresentou o maior índice de crescimento nesse setor, entre os 
anos de 2000 e 2008? 

f) Com a ajuda do professor, produza um texto informativo com base nas 
informações do gráfi co, estabelecendo um comparativo entre 2000 e 2008.

Esgotamento sanitário: Coleta de esgoto estava presente
em 55,2% dos municípios

52,2

Municípios
com rede
geral de 
esgoto

Domicílios
com acesso
à rede geral
de esgoto

Municípios com 
ampliações ou 
melhorias no 

serviço de coleta 
de esgotamento 
sanitário, dentre 
os que têm esse 

serviço

Municípios 
com 

tratamento 
de esgoto

Esgoto 
coletado 

que é 
tratado

2000 2008

55,2

33,5

44,0

53,0

79,9

20,2

23,5
35,3

68,8

Gráfi co 2 — Evolução percentual das principais variáveis
do esgotamento sanitário — Brasil — 2000/2008

    Fonte: IBGE/2008.

g) Nesse setor, em que aspecto houve maior crescimento entre 2000 e 2008? 

Na Região Sudeste. 

Foi a Região Sudeste, que cresceu em 17%. Porém, solicite que o aluno faça todas as contas para chegar ao 
resultado. 

O maior crescimento ocorreu no índice esgoto coletado que é tratado. Esse crescimento foi de 33,5%.
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Marque as alternativas corretas.

  A caixa-d’água da casa de Cláudio tem 240 dm3 de volume. Essa caixa-
-d’água tem a capacidade de :

A (    ) 120 l.

B (    ) 240 l.

C (    ) 420 l.

D (    ) 140 l.

Um carro que percorre em média 80 km/h percorrerá 720 km em:

A (    ) 10h30min.

B (    ) 8h.

C (    ) 9h.

D (    ) 9h15min.

Pense e
Responda

X

X
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É possível fazer uma estimativa de quantos 
polígonos existem na construção representada na 
abertura desta unidade de estudo (o Futuroscope, de 
Poitiers)?

Se o homem é capaz de edi� car uma obra 
fantástica no mar, o que mais ele será capaz de 
construir, utilizando as formas?

polígonos existem na construção representada na 

fantástica no mar, o que mais ele será capaz de 

Roda de
Conversa

Formas:

natureza
perfeição da

a ousadia do homem e a

Professor, caso os alunos encontrem difi culdade, retome o conceito de polígono de Euclides: 
é uma fi gura plana, limitada por linhas retas que se encontram e se fecham. Cada polígono é 
a face de um poliedro, por exemplo: quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo, 
hexágono, cubo, paralelepípedo, prismas, hexaedro, etc.
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Ao observar nestas imagens os elementos da natureza, que formas você 
identifi ca? 

1

No céu, na terra, no mar,
tantas formas e cores. É a natureza e sua 
ilimitada criação! Mas... a ousadia do 
homem também não tem limites!
Quem é capaz de estimar até onde vai sua 
imaginação?

No céu, na terra, no mar,
tantas formas e cores. É a natureza e sua 
ilimitada criação! Mas... a ousadia do 
homem também não tem limites!
Quem é capaz de estimar até onde vai sua 
imaginação?

Hora do
desafi o
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É parecido 
com um cone 
invertido.

A linha da concha do caramujo é 
uma espiral. Ao olhar-se de lado, 
parece um cone.

A parte superior do cogumelo é um 
hemisfério, parte de uma esfera. 

O tronco do cogumelo é um cilindro.
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a) Procure em jornais, revistas, panfl etos e internet imagens de construções 
nas quais o homem utiliza as formas presentes na natureza. Com a ajuda 
dos colegas, organize um painel e troquem ideias sobre as formas que 
foram exploradas.

b) Procure outras imagens da natureza e identifi que as formas que se 
manifestam nos elementos desses ambientes. Compare-as com as 
construções realizadas pelos homens.

c) Faça uma relação das formas que você identifi cou nas imagens pesquisadas 
e descreva-as, nomeando suas características.

Imagem Descrição

Resposta de acordo com as imagens 
analisadas. Pode ser realizada em grupo.
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Além das formas tridimensionais que encontramos na natureza e nas 
construções realizadas pelo homem, também encontramos formas 
bidimensionais.

a) Que polígono você identifi ca nesta imagem?

b) Descreva-o quanto ao número de lados, vértices e ângulos. 

c) Desenhe polígonos e descreva-os.

Nome Desenho Descrição: número de lados, 
de ângulo e vértices.

Quadrilátero

Hexágono

Decágono

2

[S
.I

.]
/e

ns
in

ar
ev

t.
co

m

O hexágono.

4 lados

4 vértices

4 ângulos

6 lados

6 vértices

6 ângulos

10 lados

10 vértices

10 ângulos

O hexágono tem: 6 lados; 6 vértices e 6 ângulos.
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Pentágono

Octógono

Componha polígonos na malha quadriculada, utilizando fi guras triangulares.3

5 lados

5 vértices

5 ângulos

8 lados

8 vértices

8 ângulos
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a) Crie, numa folha quadriculada, faixas decorativas com fi guras poligonais. 
Veja os exemplos.

Você sabia que o triângulo é muito importante nas construções?

a) Observe as construções a seguir. Quantos triângulos você identifi ca? Troque 
ideias com os colegas sobre a importância do uso dos triângulos nessas 
estruturas. 

4
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Ponte de madeira.
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Torre Vasco da Gama, em Lisboa, Portugal.
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Torre Vasco da Gama, em Lisboa, Portugal.

Não existe qualquer referência a quem ou como terá sido inventado ou descoberto 
o triângulo.

Terá sido o homem que, ao longo da sua evolução, sentiu necessidade na sua vida 
prática de tornar rígidas e seguras as construções? 

Os triângulos são fi guras geométricas muito importantes, já que qualquer 
polígono com um número maior de lados pode reduzir-se a uma sucessão de 
triângulos, ao traçarem-se todas as suas diagonais a partir de um vértice. 

b) Observe outras construções e identifi que o uso de triângulos para manter 
fi rme a estrutura. Socialize com os colegas o que você observou.   

c) Liste algumas situações em que você observou o uso do triângulo.
Uso do triângulo como forma de resistência para dar sustentação em  bases de pontes e nas proteções laterais. 

Nas  torres, funciona como sustentação na grade.
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Nas construções abaixo é possível identifi car poliedros. 

 

 

a) Descreva esses poliedros.

 

b) Descreva um poliedro regular encontrado na edifi cação acima.

5
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Pirâmides do Egito.
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Prédio Futurista no México.

Poliedros são fi guras geométricas espaciais limitadas por fi guras planas chamadas polígonos. Cada polígono é 

uma face do poliedro. Nessa imagem, temos pirâmides de base quadrada e faces triangulares.

Nessa imagem, temos um paralelepípedo, ou prisma, localizado sobre a escada que apresenta 6 faces em 

forma de retângulo.
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c) Quais as diferenças e semelhanças entre os poliedros da 1.ª construção e os 
poliedros da 2.ª construção?

Que polígonos estão representados nas estampas dessas roupas? Descreva-os.

           

                                    

  

6
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Semelhanças: apresentam 3 dimensões: largura, altura e comprimento.

Diferenças:  A forma das bases e faces, também o número de vértices, arestas e faces. 

Retângulos, triângulos, trapézios e quadrados.
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a) Nas estampas das roupas da 1.ª imagem existe simetria? Por quê? 

b) Na estampa da roupa da 2.ª imagem existe simetria? Por quê?

c) Crie a estampa de um tecido usando polígonos. Socialize com os colegas a 
sua criação. 

d) Vamos fazer uma fi gura com um eixo de simetria?

I)  Pegue 1/4 de uma folha de sulfi te e dobre ao meio;

II)  Posicione a folha com a parte fechada para o seu lado esquerdo;

III) Desenhe a metade da fi gura que você quer, iniciando o traçado da 
esquerda para a direita;

IV) Recorte em volta do seu traçado;

V) Abra o papel e veja que os dois lados da fi gura são exatamente iguais;

VI)  Destaque com a régua a marca da dobra;

VII) Dê um nome a ele, usando uma letra minúscula de forma. 

Esse traço destacado é o eixo de simetria que é uma linha reta que divide uma 
fi gura em duas metades iguais que podem ser sobrepostas uma à outra, ao menos 
na imaginação.

SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; MARIM, Vlademir. Saber Matemática: 5.º ano. São 
Paulo: FTD, 2008.

Sim, pois se traçarmos uma reta ao meio da imagem do vestido, os dois lados serão iguais.

Não, pois se traçarmos uma reta ao meio da imagem do vestido, os lados serão diferentes.
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e) Liste outras situações nas quais se observa a simetria.

Em grupo, ouçam as orientações do professor e defi nam o número de rodadas 
para o jogo proposto. Em cada rodada, um aluno de cada grupo retira da 
caixa uma imagem de sólidos geométricos ou de fi guras geométricas planas e 
descreve suas características.

a) Complete o quadro marcando a pontuação.

Nome dos 
jogadores

Nome 
da fi gura 

geométrica
1 ponto

1
característica

2 pontos

2
características

4 pontos

3
características

6 pontos

4
características

8 pontos

Total de 
pontos

Total de 
pontos

7

Resposta pessoal do aluno. Algumas sugestões: campo de futebol, fi gura humana, calça, vestido, camiseta, 

quadrado, círculo, retângulo, triângulo.
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Marque a alternativa correta.

  Fernando tem uma caixa com vários sólidos geométricos e separou os 
poliedros para brincar com seu irmão. Os meninos brincaram com:

A (    ) os cubos e as esferas.

B (    ) as esferas e as pirâmides.

C (    ) os cilindros e os prismas.

D (    ) as pirâmides e os paralelepípedos.

Lúcia quer trocar o carpete do seu quarto. Para calcular a metragem do 
carpete que deverá comprar, ela precisa calcular:

A (    ) o perímetro.

B (    ) o ângulo.

C (    ) as arestas.

D (    ) a área.

carpete que deverá comprar, ela precisa calcular:

Pense e 
Responda

X

X
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Ciências
5.º Ano|4.º Bimestre
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Por que o autor fala que o Brasil é bonito por natureza?

Por que o Brasil é tão rico em sua biodiversidade?

O que é fauna?

O que é � ora?

O que é um ecossistema?

Por que o autor fala que o Brasil é bonito por natureza?

O que é fauna?

Por que o Brasil é tão rico em sua biodiversidade?

O que é � ora?

O que é um ecossistema?

Os ambientes, 

e a exploração de energia

Roda de
Conversa

“Moro num país tropical

Abençoado por Deus

E bonito por natureza.”

Trecho da canção País Tropical, Jorge Ben Jor.

a biodiversidade

A fauna de um ambiente 
é representada por todos 
os animais. A fl ora é 
representada por todas as 
plantas.
Ecossistema é o conjunto 
das relações presentes 
entre os elementos: fauna,  
fl ora, micro-organismos e 
o ambiente  (formado pelo 
solo, água e atmosfera).
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Um planeta azul,
num país tropical.
Quanta diversidade e riqueza
nos ambientes que recebemos como 
presente da natureza.

Sabendo-se que biodiversidade são as diferentes formas de vida existentes em 
determinada região ou ecossistema, observe as imagens a seguir e discuta, 
coletivamente, como é possível existir vida nesse ambiente. 

a) Essas imagens representam um lugar característico de que região?

b) O que você observa nessa imagem? 

1

Um planeta azul,
num país tropical.
Quanta diversidade e riqueza
nos ambientes que recebemos como 
presente da natureza.

Hora do
desafi o
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Polo Norte.

Muito gelo, neve, pessoas bem agasalhadas, ursos, aves, focas.
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c) Você já viu algum desses animais? Onde? 

d) Descubra como vivem as pessoas e quais os animais e vegetais que são 
encontrados nessa região.

e) As características dessa região são diferentes das características do nosso 
país? Explique.

Após observar a imagem, identifi que em um globo terrestre, um país 
localizado em região tropical e um país localizado em região temperada. Em 
seguida, pesquise um animal e um vegetal que possam ser encontrados em 
cada uma dessas regiões.

2

Provavelmente irão dizer que já viram em  fi lmes, documentários, desenhos animados, jornal televisivo, revistas,  

etc.

As pessoas que vivem nesse ambiente são os esquimós, que vivem de caça, pesca, usam gordura retirada das 

baleias para preparar seu alimento e como combustível.  Para se movimentar, usam trenós. Os animais são os 

ursos polares, baleias, orcas, lontras, focas, leões marinhos. Estes animais são adaptados para viver em lugares 

gelados. Alimentam-se de peixes. O crescimento da vegetação é lento. A vegetação predominante é composta de 

líquens, musgos, ervas e arbustos.

Professor, comentar que o urso polar está muito bem adaptado para viver em regiões geladas, pois possui uma rica cobertura 
de gordura sob sua pele, além de espessa pelagem. São ótimos nadadores, em função do formato de suas patas. A fêmea gera 
em média 3 fi lhotes por gestação. A espécie é considerada com risco baixo de extinção.

Sim, o Brasil é um país tropical, com uma diversidade de paisagens por todo o seu território. Como o Brasil está, 

na maior parte, próximo à linha do Equador, recebe  grande quantidade de calor, ao contrário da região que 

aparece na imagem.

A Região 
Temperada é 
uma das zonas 
térmicas da Terra, 
e sua área está 
compreendida 
entre os trópicos e 
os círculos polares, 
apresentando 
estações do ano 
bem defi nidas, 
com verões 
quentes e invernos 
frios. Vegetação: 
musgos e líquens e 
plantas rasteiras, 
castanheiro, 
pinheiro, etc. 
Animais: panda, 
morcego, javali, 
gato bravo, lobo, 
raposa, veado, 
esquilos, etc.

A Região Tropical: 
area de clima 
quente e úmido. As 
fl orestas tropicais 
apresentam a 
maior biodiversi-
dade do planeta. 
Os  animais que 
habitam as regiões 
tropicais são: 
onça-pintada, tu-
canos, papagaios, 
gorilas, etc. São 
vegetais típicos 
das regiões tro-
picais: begônias, 
orquídeas, cipós, 
briófi tas, pau-
-brasil, jacarandá, 
peroba, jequitibá-
-rosa, etc.
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Em grupos, pesquisem sobre um bioma brasileiro e preencham a tabela a 
seguir. Reproduzam o modelo em cartolina para expor em sala de aula.

Nome do bioma: 

Vegetação típica 
(fl ora)

Animais típicos
(fauna)

Curiosidades Região do Brasil 
em que se 

localiza

Espécies que 
estão ameaçados 

de extinção

O compositor nordestino Luiz Gonzaga retratou em suas letras muitos 
acontecimentos de sua região. Na música Xote das meninas, em parceria com 
Zé Dantas, ele escreveu:

“Mandacaru quando fulora na seca é o siná que a chuva chega no sertão [...]” 

GONZAGA, Luiz; DANTAS, Zé. Xote das meninas. In: ______. Luiz Gonzaga. São Paulo: RCA Victor. 
p1953. 1 single, lado A.

3

4

Em grupos, pesquisem sobre um bioma brasileiro e preencham a tabela a 

Os biomas brasileiros
Um bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas, com certa uniformidade. São 
comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos da fauna e da fl ora 
interagindo entre si e também com o ambiente físico. Nosso país é muito grande, 
e as características variam muito de uma região para outra. Justamente por isso é 
que há mais de um bioma no território brasileiro. Você já ouviu falar dos principais 
biomas brasileiros: Amazônia, Mata Atlântica, Zona Costeira e Marinha,  Caatinga, 
Cerrado, Pantanal e Pampas.

BIOMA. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Wikimedia, 22 ago. 2012. Disponível em: <http://
pt.wikipedia.org/wiki/Bioma>. Acesso em: 27 ago. 2012. (Adaptado).
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Professor, oriente os alunos  a pesquisar em  outros livros  de Ciências e Geografi a do 5.º ano e no Conviver e Aprender 
de Geografi a do 3.º bimestre.  
Poderão ainda acessar os sites:
• http://intranet.meioambiente.ba.gov.br/index.php
• http://www.estadao.com.br/especiais/os-biomas-brasileiros,21489.htm
• http://www.suapesquisa.com/geografi a/vegetacao/caatinga.htm?option=com_content&view=article&id=9158:tex

to-teste&catid=7:dicas-e-curiosidades&Itemid=99
• http://oespacobrasileiro.blogspot.com.br/2010/04/biomas-brasileiros.html

Professor, oriente ainda que os alunos ilustrem a pesquisa feita recortando ou imprimindo imagens da fauna e fl ora 
pesquisadas.

Orientações importantes no caderno do professor para garantir a realização desta atividade e das questões 4, 5 e 6.



129

a)  O que signifi ca fl orar (na canção, aparece como se fala na região: fulorar)? 

b) Pesquise o que é o mandacaru. 

c)  O que quer dizer a frase da canção? 

d)  Em que ecossistema brasileiro acontece o que está descrito nessa frase? 

Leia o texto a seguir.

Como um baú cheio de tesouros
Tente imaginar um lugar que abrigue metade das aves brasileiras e 40 de 

cada 100 mamíferos do país, além de muitos outros animais e de quase sete mil 
espécies de plantas. Como você acha que deve ser esse espaço? Para começar, 
deve ser enorme, não é? Também precisa ter clima favorável e água para todos, 
concorda? Pois bem. Esse lugar existe e é ocupado pelo que chamamos de cerrado. 
Ele contém nada menos que um terço da biodiversidade do nosso país, ou seja, de 
cada 100 espécies de seres vivos brasileiros, cerca de 30 vivem por lá. O cerrado 
é considerado o segundo maior bioma do Brasil, isto é, o segundo maior conjunto 
de espécies animais e vegetais que vivem em uma mesma área, atrás apenas da 
Amazônia. O cerrado é um tipo de savana — vegetação que ocorre em lugares que 
sofrem períodos de seca — e ocupa boa parte do território brasileiro. [...]

Só para você ter uma ideia, caso o Brasil fosse dividido em cem partes iguais, 
esse bioma preencheria vinte e uma delas. Localizado sobre o Planalto Central, 
o cerrado brasileiro estende-se por um terreno plano, com algumas depressões e 
vales onde nascem importantes rios do país, como o São Francisco e o Tocantins. 
Ele tem períodos de seca e chuva bem defi nidos e, apesar de não ser rico em 
nutrientes, seu solo pode ser adaptado com facilidade à agricultura. (...) 

Pena que um lugar tão rico esteja também muito ameaçado...

CHAGAS, Catarina. Como um baú cheio de tesouros. Ciência Hoje das Crianças. 21 set. 2004. 
Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/como-um-bau-cheio-de-tesouros/>. Acesso em: 

27 ago. 2012.

5

Dar fl ores, fl orir.

O mandacaru, é um tipo de cacto característico da região da Caatinga. Ele pode chegar a 10 metros de altura,  é 

provido de espinhos amarelados e de fl ores brancas , e tem espinhos, que são folhas modifi cadas evolutivamente, 

e servem tanto para a defesa quanto para evitar a perda de água da planta.

Quando o mandacaru dá fl or durante a seca, é sinal de chuva chegando na região.

Na caatinga, que é o bioma predominante do sertão da Região Nordeste. As plantas estão adaptadas à escassez 

de água. Exemplos disso são a perda periódica de folhas e os caules ou raízes que armazenam água.
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a)  Por que o cerrado foi chamado de baú cheio de tesouros? 

b)  Muitos animais do cerrado estão desaparecendo do seu hábitat natural. Por 
que isso acontece? 

A coleta do caranguejo 

O caranguejo é fonte de alimento para a parte da população que vive próxima 
aos manguezais. Os catadores coletam os caranguejos diretamente do solo, 
enfi ando o braço nos buracos cavados pelos animais. Atualmente, com a coleta 
excessiva, os caranguejos estão se tornando raros em muitas áreas de manguezal.

a) O que pode ser feito para evitar a extinção dos caranguejos nos 
manguezais? 

6

Resposta pessoal, baseada no texto anterior.

Espera-se que os alunos citem a criação de leis de controle da coleta de caranguejos, a fi scalização dessas leis, a 

conscientização dos catadores de caranguejos, etc.

O manguezal é encontrado ao longo do litoral, de Santa Catarina ao Amapá, em trechos onde a água doce dos 

rios deságua no mar. O solo é fértil, mas lamacento e pouco aerado.

Resposta pessoal, baseada no texto anterior.
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O Brasil por ser considerado o segundo país com maior extensão de fl orestas 
e o país com a maior extensão de fl orestas tropicais do planeta, tem uma 
importância muito grande no desenvolvimento de atividades econômicas 
baseadas na utilização sustentável dos recursos fl orestais. No entanto, esse 
patrimônio fl orestal está ameaçado. Em grupo, pesquisem:
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a) Quais as consequências da exploração descontrolada da biodiversidade para 
o meio ambiente e para a humanidade?

b) Quais os principais motivos dos desmatamentos?

c) Quais espécies da fl ora e da fauna brasileiras estão ameaçadas de extinção?

Após realizarem a pesquisa acima, discutam e proponham medidas para a 
proteção da fl ora e fauna brasileiras. Apresentem para os demais colegas.

7

8

As principais consequências para o meio ambiente são: poluição do ar, aumento do efeito estufa, erosão do solo, 
extinção de animais e plantas, alteração na cadeia alimentar. Para a humanidade: doenças relacionadas ao clima. 

Extração de madeira e fi bras, extração de minérios, queimadas, construções de estradas, abertura de cidades, 
agricultura e pastagens de animais.

Resposta pessoal.

Mutum-de-Alagoas é uma ave que antes era encontrada na Mata Atlântica, mas desde 1999 acredita-se que esteja 
extinta na natureza. Já a ararinha-azul é uma ave de plumagem azul e cinza que vivia na caatinga. O último 
indivíduo desapareceu na natureza em outubro de 2000. Outras espécies, como o pica-pau-da-cara-amarela, 
arara-cinza- azulada, mico-leão-da-cara-preta, mico- leão-dourado, tartaruga-de-couro, macuco, onça pintada, 
cervo do pantanal estão ameaçados de extinção.
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Saiba mais...
Para garantir a preservação de animais e plantas em seus 
ambientes naturais, foram criadas Unidades de Conservação, 
áreas protegidas do desmatamento e da caça e pesca sem 
controle. Existem vários tipos de unidades de conservação. 
Algumas delas permitem a presença de pessoas e estão 
abertas para visitação. Já outras unidades são fechadas ao 
público. Conheça a seguir alguns exemplos de unidades de 
conservação: Parques Nacionais (grandes áreas com vegetação 
natural, nas quais é permitido realizar atividades recreativas, 
educacionais), Áreas de Proteção Ambiental (são áreas com 
vegetação naturais ocupadas por pequenas comunidades de 
pessoas) e Reservas Ecológicas (são áreas preservadas cujos 
recursos não podem ser explorados).

Formas e usos da energia.  De onde vem a energia?

A energia está presente em todos os ambientes, naturais ou construídos. Os seres 
humanos, por exemplo, usam energia para muitos fi ns, como iluminar ruas e 
casas, mover máquinas e fazer funcionar diversos equipamentos.
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a)  Quais são os tipos de energia que aparecem nas imagens?

b) Há outras fontes de energia, além das mostradas nas fotos acima? Caso 
existam, você sabe dizer quais são?

c) Você sabe onde é usada a energia elétrica? 

A energia está em toda parte
Todos os seres vivos precisam de energia para realizar suas atividades. 

As máquinas também precisam de energia para funcionar. Existem muitas 
formas de energia. Algumas delas são:

Energia luminosa ou luz solar: o Sol é a principal fonte de energia 
luminosa do planeta Terra. A energia luminosa é absorvida pelas plantas na 
fotossíntese, processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento.

Energia térmica: capaz de aquecer objetos. Essa energia está 
presente, por exemplo, em usinas termelétricas e também no calor do Sol.

Energia elétrica: é a que usamos para acender lâmpadas e fazer 
funcionar televisores, ferros elétricos, liquidifi cadores, computadores e 
muitos outros aparelhos. Os raios que surgem na tempestade são descargas 
de energia elétrica.

Energia sonora: percebemos esse tipo de energia quando ouvimos 
sons, como dos pássaros, uma música, a voz humana, a buzina e o motor de 
um carro.

Energia química: presente nos alimentos e nos combustíveis, por 
exemplo. A energia química dos alimentos  ingeridos permite que você 
cresça, se desenvolva, se movimente, etc.

Energia de movimento: é a que existe nos corpos em movimento. 
Exemplo: a energia do vento (energia eólica).

Energia elétrica e energia do Sol.

Resposta pessoal.

Possíveis respostas: energia elétrica geralmente é utilizada nas residências e nas indústrias.

Professor, após ouvir as respostas dos 
alunos, complementar falando que existe 
energia eólica, nuclear, biodiesel. Nas 
próximas páginas saberemos um pouco 
mais sobre cada uma.
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A nossa vida seria muito mais difícil se não tivéssemos energia elétrica. 
Porém, outros tipos de energia também fazem parte da nossa vida.

a) Você sabe qual o tipo de energia que chega até nossas casas? Como essa 
energia chega até as casas?

b) Recorte de jornais e revistas imagens de aparelhos que funcionam com 
energia elétrica. Façam um mural e escreva a utilidade de cada aparelho 
em nosso cotidiano.

c) Participação das principais fontes de energia exploradas pelo Brasil para 
obtenção de energia elétrica.

I. De acordo com o gráfi co, de que fonte vem a maior parte da energia 
elétrica consumida no Brasil? Será que esse tipo de fonte energética 
prejudica o meio ambiente?

II. De acordo com o gráfi co, a fonte eólica de energia elétrica é pouco 
utilizada (apenas 0,5%). De onde vem esse tipo de energia? 

III. Que tipo de fonte de energia pode estar entre os “outros tipos” de fonte?

 

10

É a energia de fonte hidráulica. Essa fonte de energia não gera 
poluição atmosférica, porém provoca grandes impactos ambientais.

A energia eólica é gerada a partir do vento.

Energia solar, energia nuclear (que tem um processo muito complexo para a obtenção de energia).

Resposta pessoal. (Informações no Livro do Professor).
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Economizando energia elétrica
Com o crescimento da população mundial, é cada vez maior 
a demanda por energia elétrica. A energia elétrica é, como 
sabemos, bastante utilizada nas casas e indústrias. A economia 
da energia elétrica é muito importante. Quanto mais energia 
elétrica usamos, maior quantidade de energia terá de ser  
produzida: se a produção de energia não for sufi ciente, novas 
hidrelétricas e termelétricas serão construídas. É preciso 
lembrar sempre que o desperdício custa dinheiro ao consumidor 
e ainda prejudica o meio ambiente, principalmente a fauna e 
a fl ora.

Na construção de uma usina hidrelétrica, é preciso formar um grande 
reservatório de água, a represa, o que provoca inundação, por vezes, de uma 
extensa área. Pensando nisso, responda:

a) O que acontece com as plantas e os animais das áreas que são inundadas 
para a instalação de uma represa? 

b) As pessoas que vivem na região também são afetadas? Como?

c) Qual a relação entre o desperdício de energia elétrica e a construção de 
novas usinas hidrelétricas?

d) Existem algumas maneiras de economizar energia elétrica. Faça uma lista 
em seu caderno com algumas sugestões.

11
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Professor, comente 
que a energia elétrica 
provém de fontes que 
podem ser não reno-
váveis. Em nosso pla-
neta, encontramos di-
versos tipos de fontes 
de energia. Elas po-
dem ser renováveis ou 
esgotáveis. Por exem-
plo, a energia solar e a 
eólica (obtida através 
dos ventos) fazem par-
te das fontes de ener-
gia inesgotáveis. Por 
outro lado, os fósseis 
(derivados do petróleo 
e do carvão mineral) 
possuem uma quanti-
dade limitada em nos-
so planeta, podendo 
acabar caso não haja 
um consumo racional.

As plantas e os animais podem morrer com o alagamento. Os animais que conseguem fugir para outros ambientes só 
sobrevivem se encontrarem alimento e abrigo, o que nem sempre acontece.

As pessoas têm que mudar para outro local e tem seus costumes e condições de vida alterados.

O desperdício faz aumentar o consumo de energia, tornando necessário construir novas usinas para suprir a 
demanda.
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Analisando o mapa ao lado, as regiões brasileiras que 
consomem mais energia elétrica são, respectivamente:

A (    ) Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

B (    ) Norte, Sudeste, Centro- Oeste, Nordeste e Sul.

C (    ) Sudeste e Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte.

D (    ) Sudeste e Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Norte.

Descubra com o professor e os colegas, porque o consumo de 
energia elétrica se distribui dessa forma no Brasil.

Para sobreviver, grande parte da população da caatinga precisa 
explorar os recursos do ambiente. O que poderia ser feito para reduzir 
as alterações no ambiente?

A (    ) Queimadas. 

B (    ) Criação de unidades de conservação.

C (    ) Construção de novas hidrelétricas.

D (    ) Desmatamento.

A principal fonte de energia da Terra é:

A (    ) o oxigênio.

B (    ) o Sol.

C (    ) o fogo.

D (    ) a fotossíntese.

Pense e
Responda

Analisando o mapa ao lado, as regiões brasileiras que 
consomem mais energia elétrica são, respectivamente:

Para sobreviver, grande parte da população da caatinga precisa 
explorar os recursos do ambiente. O que poderia ser feito para reduzir 

A principal fonte de energia da Terra é:

Analisando o mapa ao lado, as regiões brasileiras que 
consomem mais energia elétrica são, respectivamente:

A (    ) Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
Consumo de energia 

elétrica por região 
em 2007. Fonte: 

NOS, 2008.
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A situação do povo brasileiro melhorou com a 
partida do Imperador D. Pedro II? 

Você sabe o que é regime de governo? Como 
podemos caracterizá-lo?

Muitos presidentes governaram o Brasil. 
Realmente governaram para o povo e pelo povo? 
Troque ideias com os colegas e justi� que sua 
opinião.

O que será que o povo brasileiro espera do 
atual governo?

partida do Imperador D. Pedro II? 

podemos caracterizá-lo?

Realmente governaram para o povo e pelo povo? 

Muitos

deixaram suas marcas na 
construção do

presidentes

Brasil
Roda de
Conversa

atual governo?

Professor, após ouvir a opinião dos alunos e ter realizado as devidas intervenções, com base nas 
informações presentes no caderno do professor, na Hora do Desafi o, proponha a leitura do texto 
informativo “Regime, formas ou sistema de governo?” que se encontra no Caderno de Leitura.
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O Imperador partiu!
Como � cou o Brasil?
Hoje, mais consciente, 
o povo escolhe, com o  
voto, o seu presidente.

Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no 
Brasil. Até esse dia, o Brasil era um Império governado pelo imperador D. 
Pedro II.

A República é uma forma de governo que procura 
atender aos interesses gerais de todo cidadão. 
É o povo que elege o seu chefe de Estado — o 
presidente da República — que exercerá um mandato 
temporário. 

No Império, o cargo do governante é vitalício, isto é, 
somente cessa com a morte do imperador.

a) Quem é a atual presidente da República do Brasil?

b) O imperador Dom Pedro II teve o poder absoluto do governo durante 49 
anos. De quantos anos é o mandato do presidente da República no Brasil?

c) Qual a diferença entre o mandato do imperador e o do presidente da 
República?

1

O Imperador partiu!
Como � cou o Brasil?
Hoje, mais consciente, 
o povo escolhe, com o  
voto, o seu presidente.

Hora do
desafi o

Qual 
a diferença entre 

Império e República?

Dilma Rousseff.

É de 4 anos.

O mandato do imperador é vitalício, o do presidente é determinado.
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Muitas pessoas apoiaram o fi m do Império e o início da República: pessoas que 
participaram das campanhas abolicionistas, fazendeiros e o exército. Quem 
começou de fato a conspirar para a derrubada da monarquia foi Benjamim 
Constant, um militar de prestígio na época. Porém, quem proclamou a 
República e pôs fi m ao Império foi o marechal Deodoro da Fonseca, fi gura de 
maior infl uência no exército. Convencido por Benjamim Constant, o marechal 
concordou com tal ato no dia 11 de novembro.

Na manhã de 15 de novembro de 1889, Deodoro declarou o fi m do período 
imperial e o início do período republicano. No dia seguinte, foi entregue 
um comunicado a D. Pedro II confi rmando a Proclamação da República e 
solicitando sua partida para o exterior. 

PROCLAMAÇÃO da República. Smart kids. 2002-2012. Disponível em: <http://www.smartkids.com.
br/especiais/proclamacao-da-republica.html>. Acesso em: 4 set. 2010. (Adaptado).

Proclamação da República, um golpe liderado por militares

O golpe militar promovido em 15 de novembro de 1889 ocorreu sem a 
participação do povo, que assistiu tudo de forma bestializada.

Formou-se um Governo Provisório, com o marechal Deodoro como chefe de 
governo. 

As antigas províncias foram transformadas em estados da federação. O 
Império do Brasil, com a República, passou a chamar-se Estados Unidos do 
Brasil — o seu primeiro nome ofi cial. Atualmente, o nome ofi cial do Brasil é 
República Federativa do Brasil. 

2
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Marechal Deodoro 
da Fonseca
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a) A Proclamação da República teve a participação do povo? Quem tinha 
interesse em mudar o regime político no Brasil?

b) Atualmente, como as pessoas podem participar das decisões políticas que 
acontecem no Brasil?

Despedida de D. Pedro II, rumo ao exílio.

D. Pedro II foi notifi cado de que a monarquia já não era a forma de governo 
em vigor no Brasil. O imperador estava deposto e intimado a deixar o país em 24 
horas. O governo provisório tinha providenciado um navio para transportá-lo para 
o exílio, em Portugal. D. Pedro II não se opôs, declarando aceitar a vontade da 
opinião pública nacional. 

O navio partiu na madrugada de 17 de novembro. O horário foi escolhido 
para evitar manifestações populares favoráveis ao imperador. Um forte esquema 
de segurança foi montado na cidade para acompanhar a família imperial a bordo. 
Embora fosse improvável que o povo se levantasse para defender D. Pedro II, os 
republicanos preferiram não arriscar. Na verdade, o povo estava à margem dos 
acontecimentos, mas isso não impedia que manifestasse sua opinião, como nos 
versinhos a seguir, que circularam no Rio de Janeiro pouco depois do embarque do 
ex-soberano.

3

Não houve participação popular na Proclamação. As elites da época tinham interesse em mudar o governo: 

abolicionistas, agricultores e militares.

Atualmente, a principal arma do cidadão é o voto. Além dele, há a possibilidade de o povo também legislar, pela 

proposição de leis aos seus representantes ou pela proposta direta, como foi o caso da Lei da Ficha Limpa. Há 

ainda, no campo jurídico, a possibilidade de ações populares.
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Partiu D. Pedro II 
Para o reino de Lisboa.
Acabou a monarquia
E o Brasil fi cou à toa.

OLIVIERI, Antonio Carlos. Questão Militar e Proclamação da República. Uol Educação: História do 
Brasil. 1996-2012. Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/ult1702u58.jhtm>. 

Acesso em: 4 set. 2010. (Adaptado).

a) Com base no texto que você leu, o povo sabia o que de fato estava 
acontecendo? 

b) Que parte do texto revela esse fato?

O período que vai de 1889 a 1930 é conhecido como República Velha. 

Nesse período, o Brasil era dominado pelos políticos das elites mineiras, 
paulistas e cariocas. O Brasil fi rmou-se como 
um país exportador de café, e a indústria se 
desenvolveu.

No entanto, várias revoltas e problemas 
sociais aconteceram em muitos lugares do 
território brasileiro. 

Nos cinco anos iniciais, o Brasil foi 
governado por militares. Deodoro da Fonseca 
tornou-se chefe do governo provisório. Em 1891, 
renunciou e quem assumiu foi o vice-presidente 
Floriano Peixoto. 

A Constituição de 1891 — primeira 
Constituição republicana

A Constituição de 1891 garantiu alguns 
avanços políticos, mas ainda apresentava 
limitações, pois representava os interesses das 
elites do país. A nova constituição implantou o 
voto universal para os cidadãos, mas mulheres, 
analfabetos e militares de baixa patente fi cavam de 
fora.

Ela instituiu também o presidencialismo e o voto aberto.

BRASIL República. Estude on-line.net. 2006-2012. Disponível em: <http://www.estudeonline.net/
revisoes_lista.aspx?cod=41&titulo=Brasil%20Rep%C3%BAblica>. Acesso em: 30 ago. 2012. (Adaptado).

4

Não, o povo foi alijado das decisões e foi tomado de surpresa pela deposição do imperador.

Na verdade, o povo estava à margem dos acontecimentos, como nos versinhos a seguir:

Partiu D. Pedro II 
Para o reino de Lisboa.
Acabou a monarquia
E o Brasil fi cou à toa.
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a) Essa Constituição concedia o direito ao voto
a todos os cidadãos?

mas 
o que significa 

uma constituição?

Essa Constituição concedia o direito ao voto

Constituição 
é o conjunto de 

leis, normas e regras de 
um país ou de uma instituição. 

A Constituição regula e 
organiza o funcionamento do 
Estado. É a lei máxima que 
limita poderes e define os 

direitos e deveres 
dos cidadãos.

Não, a Constituição  de 1891 excetuava do voto mulheres, analfabetos e militares de baixa patente.
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b) A Constituição de 1891 atendia aos interesses do povo? Justifi que sua 
resposta.

c) A Constituição brasileira, que está em vigência atualmente, foi promulgada 
pela Assembleia Constituinte, no ano de 1988. Converse com os familiares e 
investigue quem tem direito ao voto no Brasil, atualmente.

d) Por que é importante votar?

Partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a 
assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do 
sistema representativo e a defender os direitos fundamentais defi nidos 
na Constituição Federal. Os partidos recrutam candidatos e fazem 
campanha para os elegerem a cargos públicos e mobilizam as pessoas 
para participarem na escolha dos governantes. O termo partido político 
é aplicado a praticamente todos os grupos organizados que buscam 
conquistar o poder por meio de eleições democráticas ou de revoluções. 

Para participar de eleições, o partido deve registrar seu estatuto no 
Tribunal Superior Eleitoral, o que lhe permite ainda receber recursos 
do fundo partidário e ter acesso a tempo destinado à propaganda 
eleitoral gratuita em rádio e TV. No Brasil, a Constituição Federal prevê a 
formação, composição e funcionamento dos partidos políticos (artigo 17) e 
a Lei 9.096/1995 é específi ca sobre esse assunto.  

Os eleitores escolhem seus representantes votando nas legendas partidárias 
que representam os seus anseios. Para poder participar das eleições, o 
cidadão precisa ter a idade mínima de 16 anos e possuir o título de eleitor. 
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Não, ela era feita pelas elites para elas mesmas.

Todos os maiores de 16 anos têm direito ao voto, atualmente, a não ser aqueles que tiveram os direitos políticos 

cassados.

Votar é exercer a cidadania diretamente, é o voto que determina o que a população necessita e quer.
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De 1894 a 1930, o Brasil foi governado por presidentes civis, ligados ao setor 
agrário. Esses políticos saiam dos seguintes partidos: Partido Republicano 
Paulista (PRP) e Partido Republicano Mineiro (PRM). Estes dois partidos 
controlavam as eleições, mantendo-se no poder de maneira alternada.

Essa política fi cou conhecida como a Política do Café com Leite. 

São Paulo e Minas Gerais eram os estados mais ricos da nação e, por isso, 
dominavam o cenário político da república. Saídos das elites mineiras e 
paulistas, os presidentes acabavam favorecendo sempre o setor agrícola, 
principalmente do café (paulista) e do leite (mineiro). A política do café com 
leite foi muito criticada pelos empresários ligados à indústria, que estava em 
expansão nesse período. Privilegiou e favoreceu o crescimento da agricultura 
e da pecuária na região Sudeste, mas acabou provocando um abandono das 
outras regiões do país. As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste ganharam 
pouca atenção desses políticos e tiveram seus problemas sociais agravados.

BRASIL República. Estude on-line.net. 2006-2012. Disponível em: <http://www.estudeonline.net/
revisoes_lista.aspx?cod=41&titulo=Brasil%20Rep%C3%BAblica>. Acesso em: 30 ago. 2012. (Adaptado).

a) Durante quantos anos o Brasil fi cou sendo governado por presidentes de São 
Paulo e Minas Gerais, que eram os dois estados que dominavam a política 
na época?

b) Essa atitude política era correta? Atendia aos interesses da população? 
Troque ideias com os colegas e registre.

c) Você acredita que os políticos brasileiros estão preparados para exercer os 
cargos para os quais são eleitos? Troque ideias com os colegas e registre.

5

Durante 36 anos.

Não, essa atitude era um acordo político feito entre os dominantes da economia da época, os paulistas do café e 

os mineiros do gado. Isso deixava a população à margem das decisões.

Resposta pessoal.
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A fi gura do “coronel” era muito comum durante os anos iniciais da República, 
principalmente nas regiões do interior do Brasil. O coronel era um grande 
fazendeiro que utilizava seu poder econômico para garantir a eleição dos 
candidatos que apoiava. Era usado o voto de cabresto, em que o coronel 
(fazendeiro) obrigava e usava até mesmo a violência para que os eleitores de seu 
“curral eleitoral” votassem nos candidatos apoiados por ele. Como o voto era 
aberto, os eleitores eram pressionados e fi scalizados por capangas do coronel, 
para que votassem nos candidatos indicados. O coronel também utilizava outros 
“recursos” para conseguir seus objetivos políticos, tais como: compra de votos, 
voto fantasma, troca de favores e fraudes eleitorais.

a) Como as pessoas são sugestionadas a votar em determinado candidato nas 
eleições atuais? 

b) Existe no Brasil atual algum tipo de comportamento da época dos coronéis? 
Converse com os familiares ou com pessoas adultas da sua comunidade e 
registre as opiniões. Socialize com os colegas.
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Há muitas maneiras: a melhor é como refl exo de seu trabalho pelas comunidades. Porém, muitos políticos forçam 

sua aparição em jornais, revistas, por vezes usando de meios até ilícitos. Hoje, os meios de comunicação têm 

muito poder.

Sim, existe comportamento do tempo do coronelismo no Brasil, como compra de votos, curralismo eleitoral, e 

até mesmo violência para votação, como ocorreu nas últimas eleições no Rio de Janeiro, onde pessoas foram 

obrigadas a fotografar seus votos com celular para provar que votaram em determinado candidato.
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Em 1930, ocorreram eleições para a presidência e, de acordo com a Política 
do Café Com Leite, era a vez de assumir um político mineiro. Porém, o Partido 
Republicano Paulista, do presidente Washington Luís, indicou um político 
paulista, Julio Prestes, à sucessão, rompendo com os acordos. Descontente, 
o Partido Republicano Mineiro se juntou com políticos da Paraíba e do Rio 
Grande do Sul e formaram a Aliança Liberal, para lançar à presidência o 
gaúcho Getúlio Vargas. 

Júlio Prestes saiu vencedor nas eleições de abril de 1930, deixando 
descontentes os políticos da Aliança Liberal, que alegaram fraudes eleitorais. 
Liderados por Getúlio Vargas, políticos da Aliança Liberal e militares 
descontentes, provocaram a Revolução de 1930, o que marcou o fi m da 
República Velha e início da Era Vargas.

HISTÓRIA do Brasil República. Sua pesquisa.com. 2004-2011. Disponível em: <http://www.suapes-
quisa.com/republica/>. Acesso em: 5 set. 2010. (Adaptado).

a) Em dupla, façam uma pesquisa sobre a biografi a de Getúlio Vargas. 
Socializem com a turma.

b) Listem os principais feitos do governo de Getúlio Vargas.
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Vargas criou a  Justiça do Trabalho (1939), instituiu o salário mínimo, a Consolidação das Leis do Trabalho, 
também conhecida por CLT. Os direitos trabalhistas também são frutos de seu governo: carteira profi ssional, 
semana de trabalho de 48 horas e as férias remuneradas. 

GV investiu muito na área de infraestrutura, criando a Companhia Siderúrgica Nacional (1940), a Vale do Rio 
Doce (1942), e a Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945). Em 1938, criou o IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografi a e Estatística). Saiu do governo em 1945, após um golpe militar.
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Getúlio Vargas assumiu o poder após comandar a Revolução de 1930, que 
derrubou o governo de Washington Luís. Seus quinze anos de governo 
caracterizaram-se pelo nacionalismo e populismo. 

Populismo é uma forma de governar em 
que o governante utiliza de vários recursos para 
obter apoio popular. O populista utiliza uma 
linguagem simples e popular, usa e abusa da 
propaganda pessoal, afi rma não ser igual aos 
outros políticos, toma medidas autoritárias, 
não respeita os partidos políticos e instituições 
democráticas, diz que é capaz de resolver todos 
os problemas e possui um comportamento bem 
carismático. É muito comum encontrarmos 
governos populistas em países com grandes 
diferenças sociais e presença de pobreza e 
miséria.

Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil, adotou o populismo como uma das 
características de seu governo. Apelidado de “Pai dos Pobres”, promoveu seu 
governo com manifestações e discursos populares, principalmente no Dia do 
Trabalho (1..º de maio). Não respeitou a liberdade de expressão e a democracia no 
país. Usou a propaganda para divulgar suas ações de governo.

POPULISMO. Suapesquisa.com. 2004-2011. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/historia/
dicionario/populismo.htm>. Acesso em: 11 out. 2010.
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Populismo? 
O que significa isso?
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a) Nos dias atuais, os presidentes ainda utilizam o populismo nos seus 
governos? Como? Troque ideias com os colegas e registre as conclusões.

Realizações de Getúlio Vargas

Em seu governo foi promulgada a Constituição de 1934. 
Fechou o Congresso Nacional e passou a governar com poderes ditatoriais. Sua 

forma de governo passa a ser centralizadora e controladora.
Censurou os meios de comunicação (rádios, revistas e jornais) e as 

manifestações artísticas como: teatro, cinema e música. 
Criou o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), para promover e 

divulgar as realizações do governo e para controlar e censurar manifestações 
contrárias.

Perseguiu opositores políticos, principalmente partidários do comunismo. 

9
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Resposta pessoal.
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Perseguiu e, em alguns casos, decretou a prisão de opositores e inimigos 
políticos. 

Manteve a repressão às manifestações políticas e sociais (protestos, greves, 
passeatas). 

Controlou os sindicatos. 
Criou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) em 1943, garantindo vários 

direitos aos trabalhadores. 
Criou a Justiça do Trabalho, a carteira de trabalho, o salário mínimo, o 

descanso semanal remunerado, a jornada de trabalho de oito horas diárias, as 
férias remuneradas e a regulamentação do trabalho feminino e menores de idade. 

Criou uma nova moeda, o cruzeiro. 
Investiu em infraestrutura e deu ênfase no desenvolvimento industrial (cria a 

Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia Vale do Rio Doce). 
Forçou a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ao lado dos 

aliados (Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética), com o envio da FEB (Força 
Expedicionária Brasileira) aos campos de batalha na Itália. 

Criou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística). Saiu do governo 
em 1945, após um golpe militar.

Segundo Mandato: Em 1950, Vargas voltou ao poder em eleições 
democráticas. Nesse governo, continuou com uma política nacionalista. Criou a 
campanha do “O petróleo é nosso” que resultou na criação da Petrobras. 

a) Liste os aspectos negativos e positivos do governo de Getúlio Vargas.

Positivos:  __________________________________________________________

Negativos: __________________________________________________________

Criou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) em 1943, garantindo vários direitos aos trabalhadores. 
Criou a Justiça do Trabalho, a carteira de trabalho, o salário mínimo, o descanso semanal remunerado, a 
jornada de trabalho de oito horas diárias, as férias remuneradas e a regulamentação do trabalho feminino e 
menores de idade. 

Criou uma nova moeda, o cruzeiro. 
Investiu em infraestrutura e deu ênfase no desenvolvimento industrial (criou a 
Companhia Siderúrgica Nacional e Companhia Vale do Rio Doce). 
Forçou a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados (Inglaterra, Estados Unidos e 
União Soviética), com o envio da FEB (Força 
Expedicionária Brasileiras) aos campos de batalha na Itália.  
Criou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografi  a e Estatística); criou a Petrobras.

Fechou o Congresso Nacional e passou a governar com poderes ditatoriais. Sua forma de governo passou a ser 
centralizadora e controladora.
Censurou os meios de comunicação (rádios, revistas e jornais) e as manifestações artísticas como: teatro, 
cinema e música; Criou o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) para promover e divulgar as 

realizações do governo e para controlar e censurar manifestações contrárias.
Perseguiu opositores políticos, principalmente partidários do comunismo. 

Perseguiu e, em alguns casos, decretou a prisão de opositores e inimigos políticos.
 
Manteve a repressão às manifestações políticas e sociais (protestos, greves, passeatas). 
Controlou os sindicatos.
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b) Complete o quadro, comparando os direitos dos trabalhadores na época de 
Getúlio Vargas aos dos dias atuais.

Direitos dos trabalhadores no governo de 
Getúlio Vargas Direitos dos trabalhadores nos dias atuais

c) O que é preciso para melhorar a vida do trabalhador atualmente?
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CLT mais: Licenças maternidade e paternidade, 
auxílio doença, seguro-desemprego, direito à 
greve na Constituição de 1988, multa de 50% 
sobre o saldo do FGTS em caso de dispensa sem 
justa causa, jornada de 44 horas semanais.

Justiça do Trabalho, CLT, carteira profi ssional, 
semana de trabalho de 48 horas e as férias 
remuneradas.

Resposta pessoal. Professor, você pode sugerir aos seus alunos os seguintes sites:

<http://www.brasilescola.com/historiab/juscelino-kubitschek.htm>.;

<http://www.portalbrasil.net/politica_presidentes_juscelino.htm>.;

<http://www.mg.gov.br/governomg/portal/m/governomg/governo/galeria-de-
governadores/10211-juscelino-kubitschek-de-oliveira/5794/5241>.
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Getúlio Vargas sai da vida e entra para a história.

Em agosto de 1954, Vargas suicidou-se no Palácio do Catete, no Rio de 
Janeiro, com um tiro no peito. Deixou uma carta-testamento com uma frase 
que fi cou marcada: “Deixo a vida para entrar na História”. Até hoje, o suicídio 
de Vargas gera polêmicas. O que se sabe é que os últimos dias de governo foram 
marcados por forte pressão política por parte da imprensa e dos militares. A 
situação econômica do país não era positiva, o que gerava muito descontentamento 
entre a população.

Embora tenha sido um ditador e tenha governado com medidas controladoras 
e populistas, Vargas foi um presidente marcado pelo investimento no Brasil. Além 
de criar obras de infraestrutura e desenvolver o parque industrial brasileiro, tomou 
medidas favoráveis aos trabalhadores. Sua política econômica gerou empregos no 
Brasil e suas medidas na área do trabalho favoreceram os trabalhadores.

ESTADO Novo. Suapesquisa.com. 2004-2011. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/histori-
adobrasil/estado_novo.htm>.

Acesso em: 6 set. 2010. (Adaptado).

A morte de Getúlio Vargas foi manchete em todos os jornais do país e do 
mundo.

10

[S
.I

.]
/a

rq
ui

vo
es

ta
do

.s
p.

go
v.

br
[S

.I
.]

/a
rq

ui
vo

es
ta

do
.s

p.
go

v.
br



154

a) Traga um jornal atual para a sala de aula. Em dupla, listem as notícias 
divulgadas sobre o Governo Federal atual. 

Com a morte de Vargas, assumiu o governo o vice-presidente Café Filho, que 
fi cou encarregado de completar o mandato até o fi m de 1955. 

Empossado como presidente da República em meio a um clima de grande 
comoção nacional, Café Filho montou uma equipe de governo composta 
basicamente por políticos, empresários e militares de oposição a Getúlio. Ficava 
claro, portanto, que o novo presidente compartilhava das opiniões desses setores e 
afastava-se, assim, da política varguista.

Em 1955, durante a disputa presidencial, o PSD, partido que Vargas fundara 
uma década antes, lançou o nome de Juscelino Kubitschek à Presidência da 
República.

11
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Resposta pessoal das duplas.
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Eleito: Juscelino Kubitschek, o “Presidente Bossa-Nova”
Empossado no dia 31 de janeiro de 1956, Juscelino, em poucos dias, 

apresentou à nação o seu Plano de Metas. Tratava-se de um ambicioso projeto 
para transformar o Brasil numa nação industrializada no mais rápido espaço de 
tempo possível, justifi cando assim a sua promessa de campanha de fazer “50 anos 
em 5”. 

O Brasil não poderia mais continuar preso à produção agrícola. A nação que 
ele herdou era extremamente pobre, ganhando salários baixíssimos, com 60% da 
população vivendo no campo e somente 40% nas áreas urbanas.

Entre as 31 metas do governo de Juscelino Kubitschek estava a construção de 
Brasília, a nova capital do Brasil.

SCHILLING, Voltaire. A Era JK, otimismo e esperança. Educaterra: História. 2009. Disponível em: 
<http://educaterra.terra.com.br/voltaire/brasil/2006/01/02/000.htm>.

Acesso em: 30 ago. 2012. (Adaptado).

a) Converse com pessoas idosas da comunidade, ou pesquise sobre o governo 
de Juscelino Kubitscheck, listando os aspectos positivos e negativos do seu 
governo. Socialize com os colegas.

No dia 1..º de abril de 1964, o Brasil mergulha em uma nova fase da sua história.

O golpe militar 
Depois de Juscelino Kubitschek, assume a Presidência da República Jânio 

Quadros, que renuncia em 1961. O vice de Jânio, João Goulart, assumiu a 
Presidência. Seu governo foi marcado pela abertura às organizações sociais. 
Estudantes, organizações populares e trabalhadores ganharam espaço, causando 
a preocupação das classes conservadoras, por exemplo, os empresários, 
banqueiros, Igreja Católica, militares e classe média que temiam um golpe 
comunista.

João Goulart realizou um grande comício no Rio de Janeiro, em que 
defendeu as Reformas de Base. Nesse plano, Jango prometia mudanças radicais 
na estrutura agrária, econômica e educacional do país. 

Os políticos conservadores organizaram uma manifestação contra as 
intenções de João Goulart que reuniu milhares de pessoas pelas ruas do centro 
da cidade de São Paulo. 

12

Resposta pessoal.

Professor, você pode sugerir aos seus alunos os seguintes sites:

<http://www.brasilescola.com/historiab/juscelino-kubitschek.htm>.;

<http://www.portalbrasil.net/politica_presidentes_juscelino.htm>.;

<http://www.mg.gov.br/governomg/portal/m/governomg/governo/galeria-de-governadores/10211-juscelino-

kubitschek-de-oliveira/5794/5241>.
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O 
que é ditadura?

O clima de crise política e as tensões sociais aumentavam a cada dia. No dia 
31 de março de 1964, tropas de Minas Gerais e São Paulo saem às ruas. Para evitar 
uma guerra civil, Jango deixa o país, refugiando-se no Uruguai. Os militares tomam 
o poder.

Durante 21 anos, o Brasil viveu um regime de governo militar, que marcou a 
nação, seu povo e suas instituições. Foram duas décadas de confronto entre forças 
políticas e sociais. Nesse confl ito, ambos os lados, governo e oposição, utilizaram 
todos os seus recursos: a censura, o terrorismo, a tortura e a guerrilha.

BIGELI Alexandre. Elites e militares derrubaram o governo de Jango. Uol Educação. 1996-2012. 
Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/historia-brasil/golpe-militar-de-1964-1-elites-e-

militares-derrubaram-o-governo-de-jango.jhtm>. Acesso em: 30 ago. 2012.

Ditadura é uma forma de governo em que o governante — 
presidente, rei, primeiro-ministro — exerce o poder sem 

respeitar a democracia, ou seja, governa de acordo 
com sua vontade ou com a do grupo político ao qual 
pertence. 

Na ditadura, não há respeito à divisão dos poderes: 
executivo, legislativo e judiciário. O ditador costuma 

exercer os três poderes.
Para evitar oposição, as ditaduras costumam 

proibir ou controlar os partidos políticos. Ocorre a 
prisão de opositores políticos, a censura aos 
meios de comunicação, o controle dos sindicatos, a 

proibição de manifestações públicas, etc. 
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Golpe militar de 31 
de março de 1964. 
Tomada do poder pelos 
militares.
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Os governos ditatoriais costumam apoiar seu poder no uso das forças armadas.
Entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil foi governado dessa maneira. Sem 

eleições diretas para presidente da República, vários militares se alternaram no 
poder.

DITADURA. Suapesquisa.com. 2004-2012. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/pesquisa/
ditadura.htm>. Acesso em: 30 ago. 2012.

a) Pesquise em livros e na internet sobre o período da Ditadura Militar no 
Brasil. Registre fatos e ocorrências dessa época que marcaram a história do 
país.

b) Troque ideias com o professor e os colegas e, em grupo, construam um 
relato histórico do período da Ditadura Militar no Brasil.
Construção do grupo. Se necessário, sugira os sites:

<http://www.sohistoria.com.br/ef2/ditadura/>.;

<http://www.historiadobrasil.net/ditadura/>.;

<http://www.culturabrasil.pro.br/ditadura.htm>.

<http://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/ditadura-militar-1964-1985-breve-historia-do-

regime-militar.htm>. 

Ocorrência de greves e manisfestações políticas; alto custo de vida enfrentado pela população; cassação 
de direitos políticos dos opositores; repressão aos movimentos sociais e manifestações de oposição; 

censura a artistas e aos meios de comunicação; uso de métodos violentos, inclusive tortura, contra opositores ao 
regime; aumento da dívida externa; “milagre econômico” (forte crescimento da economia com alto investimento na 
infraestrutura); entre outros fatos.  
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Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresenta vários problemas, por 
exemplo, a alta infl ação. Enquanto isso, a oposição se torna mais forte, com o 
surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. 

Em 1984, políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de 
brasileiros participam do movimento das “Diretas Já”. O movimento era favorável 
às eleições diretas para presidente naquele ano, mas as eleições não aconteceram.

Diretas Já foi um movimento político democrático com grande participação 
popular. Esse movimento era favorável às eleições diretas para presidente da 
República no Brasil.

Durante o movimento, ocorreram diversas manifestações populares em muitas 
cidades brasileiras, por exemplo, passeatas e comícios. Desses eventos populares, 
participaram milhões de brasileiros, contando com o apoio de políticos da época, 
de artistas, de jogadores de futebol, de cantores, de religiosos, etc.

“Um, dois, três, quatro, cinco, mil, queremos eleger o presidente do Brasil.” 
Foi com essas palavras de ordem, sob a chuva que castigava a Praça da Sé, que 
ganhou corpo a maior manifestação política da história brasileira.

Votação e decepção popular 
Em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional das eleições diretas foi 

colocada em votação. Porém, para a desilusão do povo brasileiro, ela não foi 
aprovada. 

Em 15 de janeiro de 1985, ocorreram eleições indiretas e Tancredo Neves foi 
eleito presidente do Brasil. Porém, em função de uma doença, Tancredo faleceu 
antes de assumir o cargo, sendo que o vice, José Sarney, tornou-se o primeiro 
presidente civil após o regime de Ditadura Militar.

DIRETAS JÁ. Suapesquisa.com. 2004-2011. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/histori-
adobrasil/diretas_ja.htm>.

Acesso em: 30 ago. 2012. (Adaptado).
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Praça da Sé, na 
cidade de São 
Paulo (1984).
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a) Atualmente, o povo brasileiro está satisfeito com a forma de eleger seu 
presidente? Faça uma pesquisa com alguns eleitores, com os quais você 
convive e, juntando com os dados de seus colegas, construam um gráfi co no 
espaço abaixo.

Após quase trinta anos sem eleições diretas para presidente da República, os 
brasileiros puderam votar e escolher um, entre os 22 candidatos que faziam 
oposição ao atual presidente José Sarney. Após uma campanha agitada, com 
trocas de acusações e muitas promessas, Fernando Collor de Mello venceu 
seu principal adversário, Luís Inácio Lula da Silva. 

Collor conquistou a simpatia da população, que o elegeu com mais de 42% dos 
votos válidos. Seu discurso era de modernização e de renovação. Collor era jovem, 
bonito e prometia acabar com os chamados “marajás”, funcionários públicos com 
altos salários, que só oneravam a administração pública.

Sua primeira medida, ao tomar posse, foi anunciar o plano Collor I, que 
previa, entre outras coisas:

• volta do Cruzeiro como moeda;
• congelamento de preços e salários;
• bloqueio de contas-correntes e poupanças por um prazo de 18 meses;
• demissão de funcionários e diminuição de órgãos públicos.
Seis meses após o primeiro pacote econômico, Collor lançou um segundo 

plano, o Collor II, que também previa a diminuição da infl ação e outros 
cortes orçamentários. Mas, novamente, não obteve êxito e só fez aumentar o 
descontentamento da população.

Surgiram várias denúncias de corrupção na administração Collor, envolvendo 
ministros, amigos pessoais e até mesmo a primeira dama, Rosane Collor. A 
população, já insatisfeita com a crise econômica e social, revoltou-se com o 
governo.

14
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No dia 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados se reuniu para votar 
o impeachment do presidente, ou seja, sua destituição do cargo. Era o fi m do 
“caçador de marajás”.

 No lugar de Collor, assumiu o vice-presidente, Itamar Franco, que terminou 
seu mandato com um grande índice de popularidade. Apoiou Fernando Henrique 
Cardoso na sucessão presidencial. 

DUARTE, Lidiane. Governo Collor. Infoescola. 25 ago. 2007. Disponível em: <http://www.infoescola.
com/politica/governo-collor/>. Acesso em: 11 out. 2010.

a) Como o povo brasileiro pode participar das decisões tomadas pelos 
governantes? Troque ideias com os colegas e os familiares e registre.

Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil durante oito anos. Foi o 
primeiro presidente da República a governar por dois mandatos consecutivos.
No ano de 2002, Lula foi eleito presidente do Brasil, com a promessa de dar 
outro rumo à política brasileira.
O governo Lula representou uma nova etapa na democracia brasileira.
Independente de ter sido um governo vitorioso ou fracassado, o Governo Lula 
foi uma importante etapa para a experiência democrática no país. 

SOUZA, Rainer. Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Brasil Escola. 2002-2012. Disponível em: 
<http://www.brasilescola.com/historiab/governo-luis-inacio-lula-da-silva.htm>. Acesso em: 6 set. 

2010. (Adaptado).

a) Atualmente, temos uma presidente eleita, Dilma Rousseff. Converse com 
seus familiares e pesquisem, em revistas e jornais, as principais ações deste 
novo governo.

15

As proposições de leis e de ações judiciárias pela população já estão regulamentadas. Afora isso, os abaixo-

assinados e consultas populares, como a do desarmamento em 2005, são instrumentos importantes.

Resposta pessoal. Sugira os sites:

<http://exame.abril.com.br/topicos/governo-dilma>.;

<http://topicos.estadao.com.br/governo-dilma>.;

<http://www2.planalto.gov.br/>.
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b) Com a ajuda do professor, organize uma linha do tempo da história política 
do Brasil, desde a Proclamação da República até os dias atuais.

Professor, uma proposta pode ser:

Período Republicano (1889 — hoje)

1889

República 
Velha

1889 - 1930

Era
Vargas

1930 - 1945

República
Populista

1945 — 1964

Ditadura
Militar

1964 — 1985

Nova
República

1984 — Hoje

1930

Proclamação da 
República

Revolução de 1930
Getúlio Vargas chega 

ao poder através de um 
golpe de estado

Final da 2.ª Guerra 
Mundial marcha fi nal 
pacífi co da Era Vargas

Fim do Regime militar 
brasileiro, com a eleição 

indireta do primeiro presi-
dente civil em 20 anos, 

Tancredo Neves

Golpe Militar tira 
o Presidente João 
Goulart do poder

1945 1964 1985
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O Brasil na globalização

A globalização aproximou as nações e os mercados

A globalização é resultado de evoluções ocorridas, principalmente, nos 
meios de transportes e nas telecomunicações, fazendo com que o mundo 
“encurtasse” as distâncias. No passado, para a realização de uma viagem entre 
dois continentes eram necessárias cerca de quatro semanas, hoje esse tempo 
diminuiu drasticamente. Um fato ocorrido na Europa chegava ao conhecimento dos 
brasileiros 60 dias depois, hoje a notícia é divulgada quase que em tempo real. 

As inovações tecnológicas, principalmente nas telecomunicações e na 
informática, promoveram o processo de globalização. A partir da rede de 
telecomunicação (telefonia fi xa e móvel, internet, televisão, aparelho de fax, 
entre outros) foi possível a difusão de informações entre as empresas e instituições 
fi nanceiras, ligando os mercados do mundo. 

O incremento no fl uxo comercial mundial tem como principal fator a 
modernização dos transportes, permitindo que um mesmo produto seja encontrado 
em diferentes pontos do planeta. 

O processo de globalização estreitou as relações comerciais entre os países e 
as empresas. 

FREITAS, Eduardo de. Globalização. Brasil Escola. 2002-2012. Disponível em: <http://www.
brasilescola.com/geografi a/globalizacao.htm>. Acesso em: 6 set. 2010. (Adaptado).

a) Pesquise em jornais, revistas e na internet e complete o quadro a seguir.

GLOBALIZAÇÃO

Vantagens para o Brasil Desvantagens para o Brasil

16

Falta de brasilidade em produtos consumidos, perda 
da identidade nacional, aumento do desemprego 
ou subemprego, uso da internet para fi ns ilícitos e 
criminosos, etc.

Rapidez no transporte e na comunicação; tecnologias e 
facilidade de mercados, aumento de comércio, maiores 
relações comerciais entre os países.
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Ao longo do estudo desta unidade, você teve a oportunidade de conhecer 
como a história política do nosso país vem se construindo na busca da 
liberdade e da justiça social. Aprendeu ainda, que o principal objetivo do 
governo de um povo, seja ele regime Monárquico ou Republicano, é garantir 
o bem comum dos cidadãos, sem privilegiar uma camada da população em 
detrimento de outra. Leia o texto abaixo e depois responda, em seu caderno, 
às questões a seguir. 

Você sabia que...

A abolição não signifi cou a emancipação efetiva da população escravizada?

Sem medidas institucionais que promovessem sua integração à sociedade, 
os negros foram entregues à própria sorte... E as lutas pelas conquistas 
desses direitos perduram até os nossos dias?

Nem sempre todos os cidadãos puderam estudar, por determinação de leis 
impostas pelos governos? 

Os negros, índios e mulheres já foram proibidos de escolher os seus 
representantes, pois não podiam votar? 

Na época da Ditadura Militar, os negros foram impedidos de praticar as 
suas manifestações culturais? 

Desde 2003 existe uma lei que assegura que seja trabalhada, em todas 
as escolas, a história dos negros e suas contribuições para a formação do 
povo brasileiro?

Em 2008 uma complementação da lei anterior incluiu o estudo da cultura 
indígena nas escolas?  

a)  O tratamento dado à situação do negro pelos governos ao longo da história 
teve quais consequências?

b)  Você sabe quais são as infl uências do povo africano na formação do nosso 
país? E dos indígenas? Liste-as. 

Amplie os seus conhecimentos sobre a história dos negros acessando os sites 
que o seu professor vai lhe indicar na aula de informática. Não se esqueça de 
anotar o que achar interessante para participar de uma roda de conversa a 
respeito desse assunto. Capriche nas anotações!

17
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Assinale a alternativa correta.

Embora tenha sido um ditador e governado com medidas 
controladoras e populistas, Vargas foi um presidente marcado pelo 
investimento no Brasil. Criou obras de infraestrutura e desenvolveu a 
indústria no país. Tomou medidas favoráveis em benefício:

A (    ) da política Café Com Leite.

B (    ) dos trabalhadores.

C (    ) do voto de cabresto.

D (    ) da liberdade de expressão.

Para pôr � m à Ditadura Militar no Brasil, houve um movimento 
político democrático com grande participação popular que ocorreu no 
ano de 1984. Esse movimento era favorável à democratização do país e 
� cou marcado com o nome de:

A (    ) “50 anos em 5.”

B (    ) Pra frente, Brasil.

C (    ) Diretas Já.

D (    ) Brasil! Ame-o ou deixe-o.

Pense e
Responda

Assinale a alternativa correta.

Embora tenha sido um ditador e governado com medidas 
controladoras e populistas, Vargas foi um presidente marcado pelo 

Para pôr � m à Ditadura Militar no Brasil, houve um movimento 
político democrático com grande participação popular que ocorreu no 

X

X
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Geografi a
5.º Ano | 4.º Bimestre
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Como está a ocupação do espaço no seu 
bairro? Há muitas casas, edifícios, comércio? Por 
que você acha que isso acontece?

E o seu município possui atividades agrícolas? 
E industriais? E centros comerciais?

Você sabe de onde são retirados os recursos 
que são utilizados pelas indústrias?

bairro? Há muitas casas, edifícios, comércio? Por 

E industriais? E centros comerciais?

Roda de
Conversa

recursos naturais favoráveis 
ao seu desenvolvimento 
econômico

Região 
Sudeste,

que são utilizados pelas indústrias?
Professor, para introduzir o tema do desenvolvimento econômico, estimule a observação 
e os sentidos dos alunos para as imagens do início da unidade. Elas demonstram  o 
espaço transformado pelas  atividades econômicas (agropecuária, indústria, comércio e 
serviços).   Nesta unidade, serão  trabalhados os fatores presentes no Sudeste brasileiro 
que alavancaram o desenvolvimento econômico da região (presença de recursos naturais, 
momento histórico, energia, rede de transportes, mão de obra).
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Sudeste, a locomotiva do Brasil:
tem relevo, clima e rios que auxiliaram 
o desenvolvimento da região...

Hora do
desafi o

Observe atentamente o mapa do Brasil:

a) Qual é a região destacada no mapa?

1

0º Equador

23º27’30” Trópico de Capricórnio

10º

20º

30º

70º 60º 50º 40º 30º

OCEANO

REGIÃO NORTE

REGIÃO
NORDESTEREGIÃO

CENTRO-OESTE

REGIÃO
SUDESTE

REGIÃO
SUL

ATLÂNTICO

OCEANO
PACÍFICO

0 440 880 km

N

Cada cm = 440 km

Escala aproximada
1:44 000 000

Região Sudeste

Professor, utilize 
o mapa do Brasil 
político para 
auxiliar esta 
atividade (ou o 
material didático 
de bimestres 
anteriores). Se 
desejar peça 
para os alunos 
colocarem os 
nomes ou siglas 
dos estados 
que conhecem, 
exemplo: PR - 
Paraná.
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b) Complete o quadro a seguir com os dados da Região Sudeste.

Sigla Estado Capital

c) Agora, pinte as outras regiões do Brasil, cada uma com uma cor, segundo as 
orientações de seu professor.

d) Que estado da região Sudeste não é banhado pelo Oceano Atlântico?

e) Que regiões brasileiras fazem limite com a Região Sudeste?

O Sudeste é a região que concentra o poder econômico do país, com uma produção 
agropecuária e industrial moderna e diversifi cada. Nessa região, estão localizadas 
as matrizes e fi liais de importantes empresas, com grandes bancos e indústrias.   
Possui ainda os maiores rebanhos bovinos, além de signifi cativa produção agrícola, 
que inclui o cultivo de cana-de-açúcar, laranja e café em lavouras que apresentam 
bom padrão técnico e alta produtividade. 
A Região Sudeste destacou-se na atividade econômica pois reuniu vários fatores 
em um determinado momento histórico, como recursos naturais, crescimento 
populacional e interesse político das classes dominantes.

PIMENTA, Rosangela. Região Sudeste. Brasil República. ago 2007. Disponível em: <http://
www.brasilrepublica.com/sudeste.htm>. Acesso em: 1 ago. 2012. (Adaptado).

MG Minas Gerais  Belo Horizonte

SP São Paulo  São Paulo 

RJ Rio de Janeiro  Rio de Janeiro 

ES Espirito Santo  Vitória

Professor, oriente os alunos a não usar a cor azul (água) e rosa (já 
é a Região Sudeste). Incentive-os a colocar as siglas nos demais 
estados com base na observação do livro do 3.º bimestre.

Minas Gerais.

Região Sul, Região Centro-Oeste e Região Nordeste.
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Leia as informações abaixo:

Os recursos naturais são bens que estão disponíveis na natureza e podem ser 
utilizados pelas pessoas. 

Observe a sua sala de aula. Liste abaixo alguns produtos industrializados e 
identifi que os recursos naturais que foram utilizados em sua fabricação.

Objeto Recurso natural utilizado (matéria-prima)

Os recursos naturais podem ser classifi cados como recursos renováveis 
e não renováveis, quando se leva em conta o tempo necessário para sua 
reposição. Os recursos não renováveis incluem substâncias que não podem ser 
recuperadas em curto período de tempo, por exemplo o petróleo e minérios 
em geral. Os recursos renováveis são aqueles que podem se renovar ou ser 
recuperados, com interferência humana ou sem ela, como as fl orestas, luz 
solar, ventos e a água.

a) O que são recursos naturais? Cite exemplos. 

b) O que é recurso renovável? 

2

Ventilador   Metais e fi os (aço) e plástico (petróleo)

Parede / Tijolos / Tinta  Argila e tinta (petróleo)

Carteiras    Plástico (petróleo) e metal (aço)

Armários     Metal (aço)

Lápis      Madeira 

Borracha    Látex (petróleo ou seringueira)

São recursos disponíveis na natureza que podem ser utilizados pelas pessoas. Exemplos: água, plantas, ouro.

É um recurso natural que pode ser renovado; diz-se do recurso natural que pode ser permanentemente 

reutilizado.
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c) Por que é importante reciclarmos o metal? 

Leia o texto abaixo: 

A infl uência da exploração 
dos recursos naturais não 
renováveis 

No período colonial, as serras e 
planaltos do Sudeste foram explorados, em 
busca de ouro e pedras preciosas (recursos 
naturais não renováveis) e várias cidades 
foram fundadas, como Ouro Preto (na 
época, chamada Vila Rica) e Diamantina.

Atualmente, essas mesmas áreas são 
importantes para a atividade industrial, 
pois lá são explorados o ferro e manganês 
da Serra do Espinhaço, no estado de Minas 
Gerais.

Também no Sudeste, é hoje explorado 
o petróleo, na bacia de Campos, estado do 
Rio de Janeiro.

3

ROSÁRIO, José. As riquezas que rolam de 
Minas, 1 out. 2010. Óleo sobre tela, 110 cm 
X 110 cm. Acervo de Laércio Álvares Maciel.
Disponível em: <http://joserosarioart.blogspot.
com.br/2010_10_01_archive.html>. Acesso em: 
05 set. 2012.

Extração de minério de ferro atualmente (Minas Gerais). 

Prospecção de petróleo atualmente (Rio de 
Janeiro). 
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O metal é um recurso natural não renovável (minério retirado da natureza). Sua extração e transformação 

também não são rápidas, desta forma é mais racional reciclá-lo.
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a) Procure, em jornais e revistas, imagens de diferentes objetos 
industrializados e cole-as em seu caderno. Depois, identifi que suas 
principais matérias-primas e classifi que-as em renováveis ou não 
renováveis. Siga o modelo da tabela a seguir.

Objeto Matéria-prima Renovável ou não

Leia o texto a seguir:

Quando os primeiros portugueses se 
estabeleceram no Brasil, em 1532, a Mata Atlântica 
cobria mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, 
uma área equivalente a onze vezes o tamanho de 
Portugal. Hoje, só sobrou 8% disto.

Destes 8%, menos de 1/10 da fl oresta é 
primária, o resto já foi derrubado pelo menos 
uma vez, e portanto, sofreu muitas perdas em sua 
biodiversidade.

A agricultura da cana-de-açúcar, a partir 
do século XVI, e principalmente a do café, no 
século XIX,  constituíram  a principal causa do 

desmatamento da Mata Atlântica no Sudeste. 
Mas o plantio do café (com objetivo de exportação para a Europa) favoreceu 

o desenvolvimento da região, já que ali foram instaladas ferrovias para exportação 
do produto. Além disso, muitos italianos, japoneses, espanhóis, alemães vieram 
trabalhar no nosso país, muitos deles no Sudeste.  Isso criou condições favoráveis 
ao desenvolvimento da indústria no 
início do século XX, pois além de 
aumentar o número de habitantes, 
havia a necessidade de consumo 
(exemplo: roupas e sapatos) para 
estas pessoas.

Vieram também coreanos, 
poloneses, suíços, holandeses, 
franceses, entre tantos outros. 
Além dos imigrantes estrangeiros, os 
estados do Sudeste, e em especial 
São Paulo, atraíram — e ainda 
atraem — centenas de milhares de 
migrantes do território nacional.

4
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Você sabia que...

A memória histórica de uma comunidade revela a identidade de sua gente.
Helvetia é uma colônia fundada por imigrantes suíços em 14 de Abril de 

1888. Esses imigrantes chegaram ao Brasil em 1854 e nos primeiros anos da 
década de 1880, num total aproximado de 500 pessoas. Quando em sua terra 
natal havia escassez de comida e trabalho, muitos imigraram para as fazendas de 
café da região de Jundiaí e Campinas. 

A fundação de Helvetia se deu com a compra do Sítio Capivari Mirim por 
parte das famílias Ambiel, Amstalden, Bannwart e Wolf. O sítio possuía 463 
alqueires e a população inicial era de 34 pessoas. Com o tempo, as famílias 
prosperaram e os colonos viram a necessidade de um local apropriado para a 
educação das crianças, para a prática religiosa e esportiva. (...) A Escola São 
Nicolau de Flüe, de 1894, mantida pela colônia, foi a responsável pela educação 
escolar e cívica dos fi lhos dos imigrantes. A Igreja Nossa Senhora de Lourdes, 
construída em 1899, foi o centro das atividades da colônia e, com o culto a Deus, 
os imigrantes se mantiveram fortalecidos e unidos. 

Os helvetianos [...] procuram preservar as tradições do país de origem pela 
música, dança, o canto Jodel e da culinária suíça.

APRESENTAÇÃO. Colônia Helvetia. 2012. Disponível em: <http://www.helvetia.org.br/?page_
id=438>.  Acesso em: 28 ago. 2012.

A marcha do café no Sudeste. Charge: O imigrante trocando o seu país 
de origem pelo Brasil. 

Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Centro de Memória Helvetia.
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Reunidos em grupo, você e seus colegas vão conversar sobre as ideias expostas 
no texto. Em seguida, façam o que se pede.

a) Com o professor, localize Portugal no mapa-múndi e conversem sobre o fato 
de a Mata Atlântica cobrir uma área onze vezes o tamanho desse país.

b) Veja o quadro abaixo. Ele representa a área total da Mata Atlântica, na 
época da colonização. Segundo o texto, pinte a área que atualmente a 
Mata Atlântica cobre.  

c) Qual a principal causa da destruição da mata, relatada no texto?

d) Quais foram as consequências positivas e negativas dessa interferência 
humana para a Região Sudeste? 

e) Qual o  país de origem dos membros da Colônia de Helvetia? Quando esta 
colônia foi fundada?

f) Quando e por que as pessoas que fundaram a colônia saíram de seu país de 
origem? Onde vieram trabalhar aqui no Brasil? 

X X

X X

X X

X X

A agricultura (do café). 

Positiva: Maior desenvolvimento econômico instalação de ferrovias e mercado consumidor. Negativa: destruição 

da vegetação nativa (Mata Atlântica).

Eles imigraram em 1854 e no início de 1880, para a região de Campinas e Jundiaí, para trabalhar no plantio do 

café, pois na Suíça, naquela época,  havia falta de trabalho e comida.

País - Suíça; fundação da colônia - 14 de abril de 1888.
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Veja o mapa:

a) Localize os principais rios da Região Sudeste (Rio São Francisco, Rio Paraná 
e o Rio Tietê). 

5

ENERGIA fonte de vida. Disponível em: <http://
energiafontedevida1.blogspot.com.br/2010/05/

usina-hidreletrica.html> Acesso em: 31 ago. 2012.
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Você sabia que...
No Brasil, cerca de 71% da energia elétrica que é gerada e consumida pela 
população é proveniente de usinas hidrelétricas. As usinas realizam todo o 

processo de produção da energia elétrica 
utilizando-se de um rio. Esse processo não 
polui o meio ambiente com a emissão de 
poluentes, embora a construção de uma 
usina exija represamento de grandes áreas. 
A construção gera impactos ambientais, 
principalmente com relação à fauna e fl ora 
do local.

Rio São 
Francisco

Rio Tietê

Rio Paraná
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b) Leia atentamente o texto abaixo, grifando as informações sobre a bacia do Rio 
São Francisco de cor azul e as informações sobre o Rio Paraná de cor rosa. 

A bacia do São Francisco, pouco habitada, se situa entre as áreas populosas: 
Rio de Janeiro e São Paulo, ao sul; Salvador, a leste; Recife, a nordeste; e Brasília 
a oeste. Em consequência, o desenvolvimento da indústria de energia elétrica na 
bacia do São Francisco signifi ca um impacto econômico, social e político sobre uma 
área muito maior que aquela da bacia, porque os potenciais hidráulicos se acham 
favoravelmente localizados próximos aos mercados consumidores. O Rio Paraná, rio 
que separa os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, pode ser destacado pela 
atividade agrícola intensa que está ao seu redor. Além disso, possui a maior usina 
hidrelétrica, a de Urubupungá. Mas existem outras grandes usinas hidrelétricas como 
São Simão, Três Marias, etc., pois o potencial da região é grande para esse tipo de 
aproveitamento energético. Encontram-se ainda no Sudeste, em Minas Gerais, as 
nascentes de duas bacias hidrográfi cas: a do Rio Paraná, que se origina da união 
dos rios Paranaíba e Grande e deságua no Rio da Prata, e a do Rio São Francisco, 
que nasce na serra da Canastra e deságua no Oceano Atlântico. Existem rios de boa 
dimensão e grande volume de água, alguns deles em parte poluídos, como o Rio 
Tietê, o único da região que corre em sentido contrário (leste-oeste), nascendo em 
Salesópolis/SP e desaguando no Rio Paraná, em Itapurá, interior de São Paulo.

c) Rios como o São Francisco, Paraná e Tietê são importantes para a Região 
Sudeste. Reunidos em grupo, você e seus colegas irão observar as imagens que 
seguem, reler o texto acima, discutir com o professor e responder às questões:

Rio São Francisco.

Rio Paraná.
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Rio Tietê.

Nasce:  _______________________
Deságua:  _____________________

Nasce:  _______________________
Deságua:  _____________________

Nasce:  _______________________
Deságua:  _____________________
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Serra da Canastra/MG

União do rio Parnaíba e Grande Salesópolis/SP

Oceano Atlântico

Rio da Prata Rio Paraná

Azul

Rosa
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d) Qual a importância do Rio São Francisco para a economia da Região Sudeste?

e) O Rio Paraná possui a maior usina 
hidrelétrica da Região Sudeste. Qual 
a importância do Rio Paraná para a 
economia da região? 

f) A imagem do Rio Tietê, localizada na página anterior, revela uma 
característica diferente das dos rios Paraná e São Francisco. Qual é essa 
característica? Descreva.

 

Leia o texto abaixo e observe as imagens.6

Usina de Urubupungá, localizada no Rio 
Paraná, divisa dos estados de São Paulo e 
Mato Grosso do Sul.
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A Região Sudeste é privilegiada no setor de transporte. Existem boas rodovias, 
principalmente no estado de São Paulo — muitas delas, autoestradas em pistas 
duplas, todas com boa conservação 
geral e grande movimento de veículos 
leves e pesados. Existe ainda entre o 
Rio de Janeiro e Niterói, a famosa Ponte 
Rio-Niterói sobre o mar — um marco 
da engenharia brasileira. O transporte 
marítimo é grande, destacando-se os 
portos de Tubarão (Vitória), Rio de Janeiro 
e Santos — o maior da América Latina. 

Ponte Rio Niterói (RJ).

Para produzir energia e abastecer de água os centros consumidores (cidades próximas).

Para produzir energia para as inúmeras indústrias e 

pessoas que se localizam nesta região.

Este rio passa por uma área urbana (a região metropolitana de São Paulo).
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O transporte fl uvial, apesar de existir, é 
é menor, em razão da topografi a 
irregular, entretanto, no Rio São 
Francisco, há um grande percurso 
navegável. O Rio Tietê também é 
aproveitado como meio de transporte, 
porém é muito utilizado como fonte 
de energia, tendo em seu curso várias 
usinas hidrelétricas, como as de Barra 
Bonita, Bariri, Promissão e Nova 
Avanhandava.
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 Eclusa em Barra Bonita - SP – Transporte fl uvial 
(Rio Tietê).

Vagões sendo carregados de minério de ferro –
Transporte ferroviário (MG).

Entroncamento das Rodovias dos 
Bandeirantes e Anhanguera — 

Transporte Rodoviário (Jundiaí - SP). 

Porto de Vitória (ES).
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a)  Observe o mapa a seguir.

10º

20º

30º

70º 60º 50º 40º 30º
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OCEANO
ATLÂNTICO

MAPA 1 — BRASIL — PRINCIPAIS RODOVIAS E FERROVIAS

Cada cm = 370 km
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1:37 000 000
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N
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Localização no mundo

Rio

LEGENDA

Rodovia pavimentada

Rodovia sem pavimentação

Ferrovia

b) Que informações o mapa apresenta? Registre.

c) Pesquise o nome da rodovia que liga Indaiatuba a Campinas e registre 
abaixo.

Professor, primeiro 
diga aos alunos 
para circularem 
no mapa as áreas 
que possuem mais 
estradas (preto e 
vermelho); depois 
peça que eles 
observem onde há 
menos estradas 
no Brasil. Por fi m, 
proponha que eles 
escrevam o nome 
das regiões dentro 
do círculo.

Nordeste

Sudeste e Sul

Há poucas rodovias pavimentadas na região Norte e Centro-Oeste. Há mais rodovias pavimentadas e ferrovias nas 

regiões Nordeste, Sudeste e Sul.

Professor, utilize o mapa do Brasil político para auxiliar esta atividade (ou o material didático de bimestres 
anteriores). Se desejar peça para os alunos colocarem os nomes ou siglas dos estados que conhecem, exemplo: 
PR - Paraná.

SP 075 – Rodovia Alberto Santos Dumont.
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d) Quais são as rodovias que existem na Região Metropolitana de Campinas?

e) Boas rodovias e fácil acesso a grandes centros favorecem o desenvolvimento 
econômico de uma região? Discuta com o professor e os colegas, anotando 
as conclusões a seguir.

f) Há ferrovias na Região Sudeste? Pesquise e anote abaixo.  

g) Por que o transporte fl uvial da Região Sudeste é menor que o marítimo 
dessa mesma região?

SP 250 — Rodovia dos Bandeirantes; SP 280 — Rodovia Castello Branco; SP 330 — Rodovia Anhanguera; SP 308— 

Rodovia do Açúcar.

Visite: <http://www.indaiatuba.sp.gov.br/esportes/cidade/como-chegar/>.

Sim, pois melhora a circulação de mercadorias e pessoas, interligando lugares.

Sim, a maioria das ferrovias ainda em funcionamento estão no Sudeste. Elas transportam principalmente cargas 

(minérios e contêineres). Verifi car em: <http://www.abpfsp.com.br/ferrovias.htm>. (história)

<http://www.infoescola.com/transporte/ferroviario/>. (atual).

Por que os rios que passam por esta região têm muitas quedas-d’água  (são rios planálticos).
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Após o estudo desta unidade, faça recortes de notícias ou imagens que dizem 
respeito ao desenvolvimento da Região  Sudeste do Brasil. Demonstre os seus recortes 
aos demais colegas de classe contando o que você entendeu. Se preferir, em vez de 
recortar informações, assista a algum jornal televisivo e tome nota de alguma notícia 
que afeta a Região Sudeste, para apresentá-la  em classe.

Leia o texto a seguir.7

Mecanização da lavoura de cana-de-açúcar. 

Linha de montagem de Indaiatuba (SP).

Exploração de minério de ferro em Minas Gerais.

Concluindo os estudos...8

Você sabia que ...

A Região Sudeste é a mais 

desenvolvida e industrializada das 

cinco regiões brasileiras e que nela se 

concentra mais da metade da produção 

nacional? 

Com uma produção industrial bem 

diversifi cada, o estado de São Paulo 

possui o maior parque industrial do 

Brasil. O interior paulista desponta como 

um dos principais polos de atração de 

investimentos. Na agricultura, demonstra 

elevado padrão de tecnologia e 

excelente produtividade. A produção de 

café e cana-de-açúcar está entre as mais 

importantes do país.

Em Minas Gerais, destaca-se a 

exploração de minérios, especialmente 

das reservas de ferro e manganês na 

Serra do Espinhaço. 

Do estado do Rio de Janeiro, na 

bacia de Campos, sai a maior parte do 

petróleo brasileiro.
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Assinale a alternativa correta.

O Brasil está dividido em 5 regiões: Região Norte, Região Centro-
-Oeste, Região Nordeste, Região Sudeste e Região Sul. Dessas, a Região 
Sudeste:

A (    ) possui o maior parque industrial brasileiro.

B (    ) possui o maior rio do Brasil.

C (    ) é a maior região do país.

D (    ) apresenta sua vegetação preservada.

Os recursos naturais são fundamentais para o desenvolvimento da 
nossa sociedade, pois retiramos estes recursos da natureza para fabricar 
produtos. São exemplos de recursos naturais não renováveis:

A (    ) luz solar e ouro.

B (    ) água e cana-de-açúcar.

C (    ) café e gado.

D (    ) aço e alumínio.

O Brasil está dividido em 5 regiões: Região Norte, Região Centro-
-Oeste, Região Nordeste, Região Sudeste e Região Sul. Dessas, a Região 

Os recursos naturais são fundamentais para o desenvolvimento da 
nossa sociedade, pois retiramos estes recursos da natureza para fabricar 

Pense e
Responda
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Leia mais

Os saltimbancos
Autor: Chico Buarque
Editora: Global

Inspirado no conto dos Irmãos Grimm, “Os músicos da cidade de Bremen”, 
esse livro é o resultado da adaptação para o teatro, escrito e musicalizado por 
Chico Buarque, sob o título de “Os saltimbancos”. 
Na trama, um jumento, um cão, uma galinha e uma gata, desiludidos com 
seus donos, decidem fugir para a cidade, almejando serem músicos e livres. 
Juntos seguem, pelo caminho afora. Cansados, chegam a uma pousada, onde 
pretendiam repousar, não fosse uma placa, em que estava escrito: Proibida 
a entrada de animais. Resolvem, então, olhar pela janela e, pasmos, veem 
no local... os seus patrões. Com medo pensam em fugir, mas depois juntos 
resolvem enfrentá-los. Para surpresa de todos, os patrões é que acabam 
fugindo, afi nal como diz a canção: “O animal é tão bacana, mas também não é 
nenhum banana.” 

Disponível em: <http://www.educared.org/educa/index.cfm?pg=biblioteca.interna&id_
livro=50>. Acesso em: 04 jul. 2012. (Adaptado).

Assista!
Kirikú e a feiticeira

Kirikú, um menino africano que nasceu para lutar e 
combater o mal, enfrenta o poder de Karabá, a feiticeira 
maldosa e seus guardiões. No decorrer da história, ele 
descobre que a maldade da feiticeira é, na realidade, a 
expressão de uma grande dor, envolta em um segredo que 
ele ajuda a desvendar. Um desenho animado moderno, que 
fala a língua das crianças, sem subestimar a inteligência dos 
adultos. Apresenta belas lições sobre o amor, generosidade, tolerância e as 
diversas maneiras de vencer a dor.

Disponível em: <http://www.ufscar.br/~neab/pdf/enmedio_verde_compl.pdf>.

Acessado em: 08 jul. 2013.
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Hamlet
Autor: William Shakespeare 
Adaptação: Charles e Mary Lamb
Editora: Dimensão
Mais uma obra de William Shakespeare, adaptada do teatro. 
O rei está morto. Seu fi lho, Hamlet, suspeita que o assassino 
seja seu próprio tio, irmão do rei, que se casara com a rainha 
viúva pouco depois do funeral. O fantasma do rei aparece para 
Hamlet, exigindo vingança. Mas como saber se o fantasma 
era mesmo o rei morto, e não o diabo a confundir Hamlet 
ainda mais? Entre a dúvida e o desejo de vingança, as ações de Hamlet 
acabam conduzindo a história a um fi nal trágico.

Disponível em: <http://www.editoradimensao.com.br/novosite/produtos.php?livros=229>. 
Acesso em: 04 jul. 2012.

HQ - Viagem ao Centro da Terra
Autor: Júlio Verne
Editora: DCL
Após horas de laboriosa pesquisa, o professor Lindenbrock 
desvenda um misterioso pergaminho. Escrito por um islandês 
do século XVI, ele revela uma passagem para o centro da Terra. 
Acompanhado de seu sobrinho Axel e do guia Hans Bjelke, ele 
parte em busca da cratera que supostamente os levará ao 
mundo subterrâneo. Escrito em 1864 por Júlio Verne, pai da 
fi cção científi ca, Viagem ao centro da Terra é um clássico da literatura 
universal. Não deixe de viver essa aventura de fi cção!

Disponível em: <http://www.editoradcl.com.br/Produto/25/viagem-ao-centro-da-terra>. 
Acesso em: 10 ago. 2012.

fi cção científi ca, Viagem ao centro da Terra é um clássico da literatura 
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Histórias de Verdade
Autor: Aracy Lopes da Silva e Carolina Young
Editora: Global

Histórias de verdade conta a visita do garoto Pedro 
à aldeia dos índios Xavante, onde aprende um pouco do cotidiano do lugar e 
conquista vários amigos; entre eles o garoto Xavante Uiré. Na volta à cidade 
grande, uma grata surpresa. Que surpresa será essa? Você pode descobrir 
embarcando na leitura desse livro informativo e com belas ilustrações. Está 
esperando o que para se deleitar nessa leitura?  

Disponível em: < http://www.globaleditora.com.br/catalogo-geral/infantil/?colecao=63&Livro
ID=2149>. Acessado em: 08 jul. 2013.

Assista!
Na aventura Viagem 2: A Ilha Misteriosa, Sean Anderson (Josh Hutcherson) 
descobre uma misteriosa mensagem de rádio, que ele acredita tenha sido 
enviada por seu avô (Michael Caine), desaparecido há dois anos. Ele não gosta 
muito de seu padrasto Hank Parsons (Dwayne Johnson), mas o cara consegue 
ajudá-lo a decifrar os códigos do texto e juntos eles descobrem o paradeiro 
do aventureiro numa ilha misteriosa, descrita pelo escritor Júlio Verne. Para 
chegar lá, a dupla contrata o piloto de helicóptero Gabato (Luis Guzman) e sua 
fi lha Kailani (Vanessa Hudgens), mas muitos perigos aguardam os viajantes e 
sobreviver implicará numa série de incríveis aventuras.

Disponível em: <http://muitomaiscultura.blogspot.com.br/2012/02/cinco-fi lmes-entram-em-
cartaz-nos.html>. Acesso em: 10 ago. 2012. (Adaptado).
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Conquista do espaço 

 A cadela Laika foi o primeiro ser vivo a entrar no espaço.
Durante muitos séculos, a curiosidade do homem sobre o 

espaço foi muito grande. Ao observar o céu, especialmente à noite, 
é possível ver a olho nu alguns astros, estrelas, etc. Isso motivou a 
humanidade a estudar e pesquisar os enigmas oriundos do Universo. 

Com o desenvolvimento tecnológico e das ciências, alguns 
países destinaram vários anos de pesquisa e bilhões de dólares com 
a fi nalidade de conhecer partes do Universo através de viagens 
espaciais. 

Nesse sentido, os precursores desse segmento foram os Estados 
Unidos e a União Soviética, principais potências mundiais da época. 

Esse fator político desencadeou a corrida espacial, que 
corresponde à luta entre Estados Unidos e União Soviética para 
apresentar à humanidade fatos inéditos relacionados ao espaço. 

A primeira exploração direta do espaço teve início no dia 4 de 
outubro de 1957. Nessa data, a União Soviética enviou um satélite 
artifi cial denominado Sputnik. O foguete foi lançado de uma base 
russa localizada no Cazaquistão. 

No mês seguinte ao primeiro lançamento, a URSS enviou um 
novo satélite, chamado de Sputnik II. Ele levava consigo uma cadela 
de nome Laika. Esse fato fi cou na história, pois foi o primeiro ser 
vivo a entrar no espaço. É bom ressaltar que esse animal nunca mais 
retornou à Terra. 

O primeiro homem a ir ao espaço foi Yuri Gagarin, que pôde 
observar a Terra de forma externa, essa viagem iniciou em 12 de abril 
de 1961. 

Oito anos após, aconteceu um dos principais episódios para a 
humanidade. No dia 20 de julho de 1969, a Apollo XI foi lançada rumo 
à Lua. Na nave espacial, estavam os astronautas Neil Armstrong, 
Michael Collins e Edwin Aldrin Jr. Dessa vez, o homem não se 
restringiu apenas a viajar ao espaço. Ele foi mais longe, pousou na 
superfície do nosso satélite natural, a Lua.  Depois disso ocorreram 6 
novas missões Apollo e outros doze astronautas tiveram o privilégio 
de pisar na Lua. 

O Brasil também criou um satélite, que foi enviado ao espaço 
em 1993, por meio do foguete espacial norte-americano — o Pegasus. 
Em 2006, aconteceu a primeira viagem espacial de um brasileiro (o 
tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, Marcos Pontes) na nave 
russa Soyuz TMA—8. 

FREITAS, Eduardo de. Conquista do Espaço. Brasil Escola, 2010. Disponível em: 
<http://www.brasilescola.com/geografi a/conquista-do-espaco2.htm%209/8/12>. 

Acesso em: 29 ago. 2012.
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As aparências enganam...
Era uma daquelas noites típicas de julho, gelada e seca, em que o ar corta 

os pulmões da gente a cada respiração. O céu estava tão estrelado que a lua, 
nova por essa época, nem fazia falta; daria para ler um jornal só com a luz das 
estrelas, se os jornais chegassem naquelas lonjuras. O inverno tinha calado os grilos 
e espantado para terras mais quentes quase todas as aves noturnas. A paisagem 
parecia ter sido mergulhada em algum líquido conservante escuro e frio, e parecia 
que ia fi car assim para sempre, imóvel, silenciosa e sem vida. 

É em noites como aquela que a gente não só se sente inclinado a acreditar 
que os discos voadores existem, e que estão visitando nosso planetinha a toda hora, 
como tem a sensação de que seria um desperdício se não existissem visitantes 
alienígenas. 

Ela foi acordada por um facho de luz que vinha lá de fora através da janela da 
sala e, passando pela porta de comunicação, iluminava todo o pequeno hall para o 
qual se abriam os quartos e o banheiro. 

Um raio de luz branca, poderoso, 
que se movia para os lados, para cima 
e para baixo, examinando tudo e 
procurando algo. 

Ela se arrepiou inteira. 
Pensou em cenas dos fi lmes 

que tinha vistos às dúzias, na tevê 
por satélite, desde que viera 
de tão longe para se instalar 
neste lugar pequeno e 
ermo, em busca de algum 
sossego. Cenas de dar 
medo, claro que eram 
fi cção, mas deviam 
ser baseadas em 
alguma realidade. 

Ela se 
levantou 
da cama quentinha e arriscou um olho pela porta que dava 
para a sala. Não conseguia ver nada por causa da luz, que passeava pela sala 
inspecionando móveis e paredes. 

Ouviu vozes lá fora. Eram dois, e de vez em quando trocavam alguma ideia 
incompreensível em voz baixa. 

Ela fechou os olhos, pensou por uns instantes no que devia fazer naquela 
situação e chegou a uma conclusão. Preparou-se com cuidado, com pressa mas com 
perfeição, e assim que se sentiu pronta, com dois passos penetrou no facho de luz.

Alguém lá fora se engasgou de espanto quando aquela louraça belzebu 
completamente nua foi iluminada em cheio e em todos os seus generosos detalhes. 

A luz se apagou de repente. 
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Quase ao mesmo tempo, um outro raio atravessou a janela da sala. 
Desta vez, de dentro para fora. Bem mais violento que um facho de luz. Um 
raio que fundiu os vidros e que transformou em cinzas, no ato, os dois ladrões 
pés-de-chinelo e seu silibim de bateria de moto. 

Ela deu um suspiro de alívio. Agora talvez terminasse a onda de roubos a 
sítios naquela região que, fora isso, era tão tranquila. 

De volta para a cama, ela se espreguiçou, relaxou a musculatura e 
deixou-se voltar ao normal. Aninhou entre as cobertas ainda quentes todo 
o corpo extremamente plástico. O grande pé deslizante, a volumosa massa 
visceral e os dez tentáculos, tanto os oito dos olhos quanto os dois que 
produziam raios. Mudar de forma assim de repente dava uma canseira… 

Amanhã dou um pulo na cidade e compro vidros novos, pensou enquanto 
mergulhava devagar em um sono gostoso. 

ARGEL, Martha. As aparências enganam. Olhos de gato. São Paulo: Writers, 2005. Disponível 
em: <http://www.marthaargel.com.br/literatura/contos_argel/conto_aparencias.htm acesso 

em 27/07/12>. Acesso em: 29 ago. 2012. 
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Ano de 2028, em algum lugar do planeta, um sujeito lia seu noticiário 
diário em seu PalmReader Personal®, quando uma notícia na seção de saúde 
chamou sua atenção: 

“Hoje em dia, as pessoas podem ter o corpo que quiserem, inclusive 
o rosto, graças aos avanços incríveis na tecnologia de cirurgia plástica a 
laser. Basta levar uma foto do modelo desejado e inserir no computador. 
Em minutos, uma imagem em terceira dimensão é gerada por um software 
especialmente desenvolvido. Depois, basta se deitar na maca. Em minutos, o 
laser esculpe os ossos, sem infl uir na pele, deixando o relevo muito parecido 
com a foto que foi escolhida como base.As pessoas podem, todas, graças a um acordo com o sistema de saúde do 
governo, utilizar essas novas técnicas para buscar, cada vez mais, viver perto 
do padrão de beleza que foi imposto no começo do século. Cintura fi na e um 
rosto equilibrado e angular não serão mais problemas.”Nisso, interrompe sua leitura e se põe a questionar o texto.“Mas como assim, agora todo mundo vai ser bonito? Como vou conseguir 
escolher a mulher ideal? Como vou saber quem é mesmo bonito ou foi 
modifi cado por essa operação a laser? Que horror, imagine, um mundo onde 
todo mundo é bonito? Sem mais gente feia, nem fora do padrão?” Sem conseguir chegar a conclusão alguma na hora, foi dormir com aquela 
dúvida. Fiel consumidor de revistas de saúde e moda, estava realmente 
preocupado. Sempre tomou muitos complementos e vitaminas, buscou a forma 
perfeita do corpo, com muito esforço, nas academias e clínicas de tratamento. 
Gastava fortunas com roupas de grife e sabia tudo sobre o que acontecia nas 
colunas sociais. E agora? Tudo aquilo que ele sempre valorizou, ao alcance das 
pessoas simples, até pobres... Ele estava arrasado e confuso.No dia seguinte, acordou diferente. Por um momento, se sentiu realmente livre e leve. Ligou para cancelar sua hora no esteticista e aproveitou o tempo extra conseguido para ler um pouco mais sobre o assunto 
da operação a laser.

De tanto pensar, percebeu que tudo que sempre lhe fora ensinado como 
bons valores e padrão ideal tinha ido por água abaixo. Percebeu que estava 
buscando uma coisa que era impossível, até então: a perfeição. Percebeu que 
teria que descobrir seu próprio padrão agora. Teria que descobrir sozinho, seu 
próprio caminho para ser feliz. Estava enrascado.Começou a ler e estudar mais sobre fi losofi a, artes e a buscar mais 
conhecimento sobre o ser humano, sua história e cultura. Começou a desenvolver e entrar em contato mais profundo com seu lado espiritual, até 
então relegado a segundo ou até mesmo terceiro plano.Vendeu seu Audi e gastou o dinheiro da venda numa viagem para a Índia. 
Buscava respostas...

Na volta, percebeu que, agora, teria que voltar a conversar com as 
pessoas para conhecê-las, como nos tempos dos seus bisavós... GASPARIAN, Ronaldo. Pequeno texto de fi cção científi ca. On the river: my life and music. 16 

jan. 2006. Disponível em: <http://riverdreamer.blogspot.com.br/2006_01_01_archive.html>. Acesso em: 29 ago. 2012.
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No meio da madrugada, o telefone toca insistentemente. 

Dijorje fi ca deitado, sonolento, esperando que o telefone 
parasse de tocar. Mas ele não para. Meio a contragosto, ele 
atende.

— Alô?
— Doutor? É o Maiko. — Diz a voz do outro lado da linha.
Um alerta dispara na cabeça de Dijorge. Ele levanta da 

cama, já desperto e por hábito, já começa a se vestir, ainda 
com o receptor no ouvido.

— Fala, Maiko.
— Aconteceu de novo.
— Onde você esta?
— Perto da ferrovia.
— Estarei aí em dez minutos.
Dijorge era delegado de polícia de uma pequena cidade. 

Beirava a casa dos 40 anos, porte atlético, cabelos grisalhos 
penteados para trás. Rapidamente se vestiu, fi nalizando com 
a jaqueta preta surrada, a arma e o distintivo, que prendeu 
no cinto da calça.

***
— Boa noite, doutor.
— Bom dia, você quer dizer. Que por sinal, é um péssimo 

jeito de começar o dia.
— Já viu o corpo?
— Já.
— E …?
— Aparentemente, pescoço quebrado. Mas vou ter mais 

detalhes quando fi zer a autópsia.
— Claro. Maiko?
— Sim, senhor.
— O que me diz?
— Nada que esclareça por enquanto. Encontrei o corpo 

enquanto fazia a ronda. Achei que era um bêbado. Quando 
olhei mais de perto, vi quem era. Foi aí que liguei para o 
senhor e para o doutor Milton.

— Alguma testemunha?
— Não, senhor.
— Hummm.
— Doutor Milton. — disse Dijorge – É todo seu.
Milton, além de legista, também era médico da cidade. 

Conhecia todo mundo e se orgulhava disso. Estava prestes 
a se aposentar e iria se dedicar somente aos seus pacientes 
vivos.

Quando estavam removendo o corpo, Dijorge percebeu 
um brilho no chão, no local onde estava o corpo.

— Esperem. — gritou para os enfermeiros que estavam 
colocando o corpo na maca.
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— Doutor, o senhor mexeu no corpo? — perguntou para o 
doutor Milton.

— Não, só verifi quei a posição da cabeça e os sinais vitais e 
supus que fosse pescoço quebrado. Por quê?

— Veja. — e apontou para o chão – Tem sangue aqui. Maiko 
recolha uma amostra desse sangue e leve para análise. 

— Doutor, vire o corpo, por favor.
Ao olharem para as costas do indivíduo que jazia na maca, 

não perceberam nenhum ferimento. Não havia nada na frente 
também. 

— Doutor, gostaria que autopsiasse esse corpo o mais 
rápido possível.

— Pode deixar, Dijorge.
***
— Mandou me chamar, doutor?
— Sim, chamei.
— O que temos, então?
— A vítima é Júlio Dauton, fi lho dos Dautons. Branco, 25 

anos, saúde perfeita. Morreu por esmagamento da vértebra na 
base do crânio. Muito jovem para ter problemas do coração e...

— Espera aí. — interrompeu o delegado – o senhor acabou 
de dizer que ele morreu com o pescoço quebrado.

— Pois é, mas tem umas particularidades. O corpo estava 
sem sangue e sem o coração. 

— Como assim, sem o coração? Como foi retirado?
— Não sei explicar. Não havia cortes ou perfurações no 

corpo todo.
— E o sangue encontrado no local?
— Era dele mesmo.
— A família já sabe?
— Eu os avisei antes de te chamar. Logo estarão aqui.
— Olhe doutor, não mencione a ausência do coração da 

vítima.
— Pode deixar.
— O que acha, Maiko? 
— Isso parece coisa de outro mundo. É o segundo caso 

estranho. Lembra? O outro o ano passado? E foi do mesmo jeito.
— Tudo bem Maiko, pode ir.
Dijorge volta para sua sala na delegacia e fi ca pensativo.
“Não pode estar acontecendo de novo” — pensa ele — 

“Mais uma vítima morta sem órgão e sem explicação”.
Puxa a gaveta de sua mesa e tira um caderninho antigo, 

uma agenda. Abre na letra “p” e vai correndo a lista com o 
dedo indicador. Encontra uma anotação mal-escrita com o 
número de telefone na frente. Fica indeciso. Será que vale a 
pena chamá-la? Envolver mais alguém?
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Pega o aparelho, puxa-o para mais perto de si e disca o 
número pausadamente.

— Alô?
— Alô. Quem está falando? — responde uma voz feminina 

do outro lado da linha, após o segundo toque.
— Oi Pam, é o “Didio”.
— Senhor Dijorge. Como vai maninho?
Pamela ou “Pam” como ele a chamava, era a irmã mais 

nova de Dijorge. Era fascinada por coisas exóticas e assuntos 
sobrenaturais, fato esse que afastou os dois irmãos. Dijorge 
não entendia e nem aprovava esse assunto. Nos encontros 
familiares, evitava conversar com ela, pois sempre o tema 
era conduzido para as teorias de Pam, com uma explicação 
sobrenatural para cada coisa. Porém agora, necessitava de uma 
explicação. Precisava expandir seu modo de ver as coisas. Do 
jeito que as coisas iam estava quase acreditando que fora o 
Ajax que havia cometido a extração do coração.

— Eu vou bem, mas tem um assunto que está me 
incomodando.

— Eu posso ajudar em alguma coisa?
— Você ainda mexe com... bem... você sabe o que eu 

quero dizer.
— Ocultismo, sobrenatural, fantasmas, não precisa ter 

medo de falar, mas respondendo sua pergunta, sim, ainda estou 
envolvida com isso. Por que pergunta?

— Lembra, no ano passado, quando eu lhe falei de um 
caso estranho?

— Lembro. A vítima morreu de ataque do coração apesar 
de gozar de boa saúde. O que tem a ver? 

— Isso é o que consta no laudo da perícia. Na verdade 
faltou um detalhe. A vítima estava sem sangue e sem o 
coração. Achei que era alguma seita satanista. Não consegui 
resolver o caso e acabei arquivando.

— Sim, e agora resolveu reabrir o caso e pedir minha 
ajuda? — respondeu Pam, em tom de ironia. 

— Não, engraçadinha. Tive outro caso igual hoje de 
madrugada.

— Nossa!
— Pam, você poderia vir aqui?
— Mas é claro. Agora fi quei interessada, estarei aí em 

uma, no máximo duas horas.

***
— Eu queria falar com o doutor Dijorge.
— Segunda porta à esquerda. — disse um dos detetives.
Ela andou pelo corredor, seguida por um amigo.
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— Olá, doutor.
— Pam! Entre.
— Trouxe um amigo. Esse é Jairo.
— Muito prazer. — cumprimentou Jairo.
— Vocês dois são...
— Não, mano, ele é meu colega de trabalho. Ele é 

especialista em fotografi a. Ele criou um software para 
fi ltrar a imagem da foto, além do espectro que nossos olhos 
permitem ver.

— Falando em foto, Maiko, meu assistente, conseguiu 
essas fotos de uma câmera instalada na central ferroviária.

Dijorge mostrou as duas fotos, uma mostrava o garoto 
ainda de pé com a cabeça inclinada para esquerda e na outra 
ele jazia no chão.

— Posso dar uma olhada nas fotos? — perguntou Jairo.
— Claro, que mal há?
Jairo abre uma maleta, retira seu notebook e um 

scanner de mão de dentro. Monta toda a aparelhagem em 
uma mesa vazia e prepara para escanear a foto.

— Qual a história da cidade? — pergunta Pam para o 
delegado.

— A cidade é antiga. Já houve confl ito para disputa de 
terras entre os colonos e os nativos.

— Resumindo, é uma terra manchada de sangue.
— É. Basicamente é isso.
— Venham ver isso. — disse Jairo.
Os dois se agruparam, um de cada lado de Jairo, 

olhando para o notebook.
— Eu escaneei a foto e coloquei no software que 

desenvolvi. O que vamos ver aqui são algumas variações das 
fotos, com vários espectros da luz, que os olhos humanos não 
podem ver.

Com vários clics, as imagens começaram a mudar, 
perdendo um tom de cor de cada vez e chegando a uma 
imagem com uma sombra próxima ao corpo da vítima.

— O que é isso aí? — pergunta o delegado.
— Isso, meu caro irmão, é um fantasma. — declara Pam, 

com um enorme sorriso de satisfação.
— Como assim? Isso não é possível.
— Esta aí o seu assassino. Esta vendo aqui e aqui? — diz 

Pam, apontando alguns pontos na tela. — Está vendo o braço 
dele atrás da vitima, com o coração na mão? Na verdade, 
atravessou o corpo e retirou o coração.

— Não! Isso não é possível. É loucura.
— Teoricamente, quando um espírito está com muita 

raiva, ele consegue se materializar e movimentar coisas, mas 
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isso consome muita energia dele e, particularmente eu nunca 
vi isso. E você, Jairo?

— Também não. Mas se ele está com raiva, precisamos 
saber o motivo.

***
Segundo os arquivos, as famílias das vítimas tinham algo 

em comum. Eram descendentes dos fundadores da cidade, 
que entraram em confl ito com os nativos.

— Há mais algum descendente dos fundadores? — 
pergunta Pam.

— Segundo os arquivos, tem mais um vivo. Wilian 
Flandres. Uma das famílias mais briguentas da cidade.

— Temos que fi car de olho nele.
— Mas, como? Como ver um fantasma, se é que ele 

existe? — perguntou Dijorge desesperado.
— Eu já cuidei disso. Quando me ligou, relatando o 

caso, eu pensei em várias possibilidades e trouxe alguns 
equipamentos, inclusive estes óculos, que funcionam como 
uma mistura de visão noturna com raios X, por isso pode 
atravessar sólidos e a gente pode ver nitidamente o espectro.

***
— Me sinto um besouro com estes óculos. Até que horas 

vamos fi car rodando a cidade? — reclama Jairo.
— Até acharmos onde ele está enterrado.
— Para, para! — gritou Jairo — OLHE ALI!
Através dos óculos, eles viram uma imagem saindo da 

terra, na base de um carvalho antigo, em frente a uma casa 
abandonada. A forma se movimentava devagar, mas com 
determinação em direção à casa dos Flandres, atravessando 
cercas, casas e muros. Pam pega o rádio.

— Didio, ele está indo em sua direção.
— O que eu faço? — gritou desesperado.
Exatamente o que combinamos, faça-o vestir a jaqueta 

que dei. O sal que coloquei dentro do forro da jaqueta vai 
retardá-lo.

— Mas e se ele não quiser vestir?
— Ora, ora senhor delegado, faça valer sua autoridade.
— Está bem, está bem, e depois?
— Se tudo der certo, não haverá “depois”. Vamos tentar 

resolver por aqui.
— Vamos, Jairo.
Saem do carro, carregando uma sacola e duas pás, e 

começam a cavar o local de onde eles viram o espectro sair.
***
Dijorge vê o fantasma se aproximar e, no desespero, 

tenta socá-lo em vão, seus punhos atravessando-o. Sem poder 

196



fazer nada, observa o espectro se aproximar de Will, como 
era conhecido, tentando atravessar seu peito. Mas algo estava 
errado. Ele tentou enfi ar sua mão nebulosa no corpo do 
rapaz, mas algo o impedia, era como se houvesse uma parede 
invisível, impedindo que sua mão tocasse o corpo do garoto. 
De repente, o espectro recolhe o braço e coloca as duas mãos 
na cabeça, abre a boca num grito silencioso de pura agonia. 
Em seguida, leva a mão ao peito e olha para Dijorge, com 
um misto de súplica e terror nos olhos. O que vem a seguir é 
totalmente inacreditável, seu tronco começa a inchar, como 
um balão de fumaça e explode em uma bola de luz, sobrando 
somente o vazio.

***
Encontrei.
— Rápido, pegue as ervas, separe o crânio do resto do 

corpo e me dê aqui.
Com uma pequena marreta, Pam destrói o crânio, 

e pegando as ervas que Jairo tirou da sacola, faz uma 
pequena trouxinha com restos de tecido do morto, incluindo 
sal e pequenos pedaços do crânio esmagado. Amarra com 
um rosário e ateia fogo, colocando em seguida dentro 
da cavidade torácica do esqueleto, no lugar que deveria 
abrigar o coração. Conforme o chumaço ia se incendiando, 
o esqueleto ia se transformando em pó, aos poucos, até 
restarem apenas cinzas na cova.

O rádio de Pam chama.
— Pam, ele desapareceu, virou fumaça.
— Eu sei.
— Acabou?
— Sim. Terminou a vingança do coração.
Fim

BERNARDO, Silvio A.P. (Jack Sawyer). Vingança do coração. Contos 
Fantásticos. 15 jun. 2012. Disponível em: <http://contosfantasticosdesial.
blogspot.com.br/2012/06/vinganca-do-coracao.html>. Acesso em: 30 jul. 

2012.
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H.G. Wells
Herbert George Wells nasceu, 

no dia 21 de setembro de 1866, em 
Bromley, na Inglaterra. Wells recebeu 
uma bolsa de estudos para a Escola 
Normal de Ciência em Londres. Período 
em que se tornou amigo do famoso 
biólogo Thomas H. Huxley. Depois da 
escola, trabalhou como contador antes 
de se tornar escritor. 

Em 1895, Wells publicou seu 
clássico romance A máquina de 
tempo, sobre um homem que viajava 
ao futuro. O livro foi um sucesso, em 

seguida publicou A ilha do dr. Moreau (1895), O homem invisível 
(1897), e talvez a sua mais popular novela: A guerra dos mundos 
(1898). A partir de então, ganhou reputação como um pioneiro da 
fi cção científi ca.

Wells publicou também vários romances cômicos, 
socialmente conscientes, que ganharam popularidade: 
especialmente Kipps (1905) e A história de Mr. Polly (1910). 

Interessado sobre o destino da humanidade, Wells uniu-se à 
Fabian Society, mas deixou-a depois de uma disputa com George 
Bernard Shaw, outro sócio proeminente. As opiniões sociopolíticas 
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controversas de Wells serviram como a base para vários trabalhos 
que lidavam com o papel da ciência em sociedade e a necessidade 
por uma paz mundial, sendo desse período: O esboço de história 
(1920) e O trabalho, riqueza e felicidade humana (1932). 

Wells fi cou conhecido em todo o mundo por uma série de 
obras que recordavam, por vezes, a fantasia científi ca do francês 
Júlio Verne. As histórias de Wells desafi avam as convicções dos 
leitores, muitos acreditavam que o mundo se tornaria como o 
escritor o criava.

Por causa da crítica desfavorável à sua obra comercial, 
Wells tentou evoluir para um gênero mais dogmático, mas não 
alcançou tanto sucesso. Suas obras podem classifi car-se em novelas 
puramente literárias, ensaios, novelas de antecipação científi ca, 
novelas sociais e obras de divulgação histórica, política e científi ca. 

Em 1904, publicou Guerra aérea, onde antecipou os efeitos 
dos bombardeios, que foram realidade da Segunda Guerra Mundial. 
Wells morreu em 1946.

H.G.WELLS. Virtualbooks. 2000. Disponível em: <http://virtualbooks.terra.com.
br/livros_online/wells/wells_bio.htm>. Acesso em: 18 jul. 2012.
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O escritor francês Júlio Verne (Jules Gabriel Verne) é 
conhecido como o pai da fi cção científi ca. Suas obras mais 
famosas foram histórias de aventura, nas quais descrevia 
tecnologias e descobertas científi cas muito antes delas se 
tornarem realidade, como as viagens espaciais (em Viagem 
ao redor da Lua, 1869) e o submarino (em Vinte mil léguas 
submarinas, 1870), entre outras. 

Júlio Verne nasceu na cidade de Nantes, em 1828. 
Em 1839, aos 11 anos, inicia seus estudos no colégio 
Saint-Stanislas. Logo inicia seus escritos em prosa.

Em 1848, passa a viver em Paris, onde cursou Direito. 
No ano seguinte, Júlio Verne é introduzido no círculo literário de Paris, por 
intermédio de seu tio Châteaubourg. Passa então a dividir seu tempo entre os 
estudos do Direito e da Literatura. Em 1849 se forma como advogado, mas segue 
escrevendo para o teatro.

Em 1850, estreia sua primeira peça de teatro. Nesse mesmo ano, pela 
primeira vez, faz uso de seu diploma em Direito e passa a trabalhar no Teatro 
Lírico de Paris, como operador fi nanceiro. Nessa época, Júlio Verne passou a se 
interessar pelas descobertas científi cas, e aprofundou seus estudos em Ciências e 
Geografi a. Em 1851 escreveu seu primeiro conto de fi cção científi ca.

Júlio Verne casou-se, em 1857, com Honorine Anne Hebe Morel, uma viúva 
de 28 anos que já tinha duas fi lhas. Com ela, Júlio Verne teve seu único fi lho, 
Michel Jean Pierre Verne. Nessa época, trabalhou na Bolsa de Valores de Paris, 
mas jamais abandonou seus escritos. Nas horas vagas, estudava cada vez mais 
sobre invenções e revistas científi cas.

Em 1862 conheceu o infl uente editor Pierre Jules Hetzel, que publicou sua 
obra Cinco semanas em um balão. O sucesso foi tamanho, que Hetzel ofereceu 
a Júlio Verne um contrato no qual estava previsto que ele deveria escrever dois 
livros por ano, pelos próximos 20 anos. O contrato foi cumprido por Júlio Verne 
por 40 anos.

Em 1886, Júlio Verne sofre uma estranha tentativa de assassinato. Seu 
sobrinho Gaston, deu-lhe um tiro. Uma das balas fi cou alojada entre o tornozelo 
e o pé, deixando-o coxo pelo resto de sua vida. Gaston foi internado em um 
manicômio.

Apaixonado pelo mar, Júlio Verne teve três embarcações, às quais deu o 
nome de Saint-Michel (I, II, e III).

Suas últimas obras de fi cção já não demonstravam o mesmo otimismo com os 
avanços tecnológicos que eram tão claros em suas primeiras obras. Pessimista em 
relação ao futuro da civilização escreveu Paris no século XX, obra que foi recusada 
por Hetzel na época e que foi publicada somente em 1989, mais de um século 
depois de ter sido escrita, após ter sido encontrada pelo bisneto de Júlio Verne.

De sua imensa obra (mais de cem títulos, entre romances, novelas e peças 
de teatro) as mais famosas são: Vinte mil léguas submarinas (1870), A volta ao 
mundo em oitenta dias (1872), Viagem ao centro da Terra (1864), Da Terra à Lua 
(1865), A ilha misteriosa (1874) e Viagem ao redor da Lua (1869).

Em 24 de março de 1905, Júlio Verne faleceu, junto à mulher e ao fi lho.

PACIEVITCH, Thais. Júlio Verne. Infoescola. 16 jul. 2008. Disponível em: <http://www.
infoescola.com/escritores/julio-verne/>. Acesso em: 29 ago. 2012.
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Regime, formas ou sistemas de governo?

Muito se fala em regime de governo querendo dizer forma de governo. O 
mestre em organização e desenvolvimento Guilherme Almeida esclarece essa 
questão:

Regime é democracia ou ditadura;
Forma de governo é república ou monarquia; e
Sistemas de governo podem ser parlamentarismo ou presidencialismo. 
Vamos conferir no que consiste cada um deles. 

Regime
Democracia: quando o poder é exercido pelo povo ou por seus 

representantes.
Ditadura: governo de um único líder reconhecido como repressor e 

autoritário. 

Formas 
República: forma de governo na qual um representante (chamado de 

presidente) eleito pelo povo governa o país. 
Monarquia: a chefi a do Estado hereditária é a característica mais comum das 

monarquias, mas isso não quer dizer que o rei/a rainha detenham todo o poder. 

Sistemas
Parlamentarismo: o parlamentarismo é um sistema em que o Parlamento, 

que é o poder legislativo, oferece apoio direito ou indireto para o poder executivo. 
Assim, o poder executivo necessita do poder do parlamento para ser formado e 
para governar. No parlamentarismo, o poder executivo é, normalmente, exercido 
por um primeiro-ministro, chamado de chanceler. 

Presidencialismo: nesse sistema de governo, o líder do poder executivo é 
escolhido pelo povo para mandatos já defi nidos em lei constitucional, acumulando 
a função de chefe de Estado e chefe de governo. 

REGIME, formas ou sistemas de governo? E.educacional. Disponível em: <http://www.educacional.
com.br/reportagens/eleicoes_mundo/parte-04.asp>.  Acesso em: 5 jul. 2013. 
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Avatar é um fi lme americano de fi cção científi ca de 2009, escrito e dirigido por 
James Cameron, e estrelado por Sam Worthington, Zoë Saldaña, Michelle Rodriguez, 
Sigourney Weaver e Stephen Lang. O fi lme, que foi produzido pela Lightstorm 
Entertainment e distribuído pela 20th Century Fox, tem seu enredo localizado no ano 
2154 e é baseado em um confl ito em Pandora, uma das luas de Polifemo, um dos 
três planetas gasosos fi ctícios que orbitam o sistema Alpha Centauri. Em Pandora, 
os colonizadores humanos e os Na’vi, nativos humanoides, entram em guerra pelos 
recursos do planeta e a continuação da existência da espécie nativa. O título do 
fi lme refere-se aos corpos Na’vi-humanos híbridos, criados por um grupo de cientistas 
através de engenharia genética, para interagir com os nativos de Pandora. 

O desenvolvimento de Avatar começou a ser trabalhado por James Cameron 
em 1994, tendo escrito o rascunho de um roteiro, com cerca de 80 páginas, sendo 
esse seu primeiro fi lme após Titanic. As fi lmagens deveriam ter sido iniciadas logo 
após esse fi lme, e Avatar seria lançado em 1999, mas, de acordo com Cameron, a 
tecnologia necessária para produzir o fi lme a partir de sua visão ainda não estava 
disponível. A língua na’vi utilizada durante o fi lme começou a ser criada em 2005 
pelo linguista Paul Frommer, e Cameron iniciou a fi nalização do seu roteiro e universo 
fi ccional no início de 2006. 

O orçamento ofi cial de Avatar foi de 237 milhões de dólares. Porém, foi 
estimado um custo entre US$ 280 milhões e US$ 310 milhões para a produção e US$ 
150 milhões para divulgação. O fi lme foi lançado em 2-D, 3-D — usando os formatos 
RealD 3-D, Dolby 3-D, XpanD 3-D e IMAX 3-D — e também em 4-D, na Coreia. A crítica 
diz que Avatar é uma inovação em termos de tecnologia cinematográfi ca devido ao 
seu desenvolvimento com visualização 3-D e gravação com câmeras que foram feitas 
especialmente para a produção do fi lme. 

O fi lme teve sua première em Londres, no dia 10 de dezembro de 2009. Os 
lançamentos no Brasil e em Portugal ocorreram nos dias 18 e 17 do mesmo mês, 
respectivamente. Arrecadou aproximadamente US$ 232 milhões mundialmente em 

seu primeiro fi nal de semana de lançamento, a sétima maior arrecadação em um 
primeiro fi nal de semana da história do cinema e a maior para um fi lme original, 
que não é adaptação ou sequência. Em menos de um mês, Avatar superou um bilhão 
de dólares de faturamento — o quinto fi lme a alcançar essa cifra — e é atualmente 
o fi lme com a maior bilheteria da história, superando Titanic. Também tornou-
se o primeiro fi lme a alcançar mais de dois bilhões em bilheteria. Depois desse 
faturamento, James Cameron confi rmou que seria lançada uma sequência do fi lme, 
e, possivelmente, um terceiro, formando uma trilogia. Avatar foi nomeado para nove 
Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, e foi premiado nas categorias Melhor 
Fotografi a, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Direção de Arte.

Resenha do filme - Avatar
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AVATAR (fi lme). In: Wikipédia, a enciclopédia livre. 26 ago. 2012. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Avatar_(fi lme)>. Acesso em: 29 ago. 2012.
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O menino que vendia palavras

palavraspalavraspalavras
O menino que vendia palavras

palavras
O menino que vendia palavrasO menino que vendia palavras
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 “Quanto mais a gente lê, mais palavras a gente conhece. E a vida 
fi ca mais fácil”. Você já parou para pensar nisso? No quanto é importante 
conhecer novas palavras e se comunicar cada vez melhor com o mundo?

A frase foi tirada da peça O Menino que Vendia Palavras, baseada no 
livro de Ignácio de Loyola Brandão, que dá nome ao espetáculo. A história é 
sobre Pablo, fi lho de um homem muito culto, interpretado pelo ator Eduardo 
Moscovis. Um dia, Pablo convida todos os amigos a irem até sua casa, para 
perguntar o signifi cado de algumas palavras ao seu pai. Utopia, lunático, 
degringolado, cornucópia…cada um queria saber uma coisa. E é assim que o 
menino percebe que poderia vender palavras para os amigos.

Até que, um dia, Pablo descobre uma palavra que nem ele nem seu pai 
conheciam. Vale muito a pena assistir ao espetáculo. Você aprende novas 
palavras e sai de lá querendo ler mais do que nunca.

A direção é de Cristina Moura e a dramaturgia é de Pedro Bricio.

MAZZONI, Natália. O menino que vendia palavras. Estadão.com.br. 19 out. 2011. Blogs, 
Estadinho. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/estadinho/2011/10/19/o-menino-

que-vendia-palavras/>. Acesso em: 29 ago. 2012.
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As férias
do Lobo Mau

Matinê de domingo. Os personagens dos contos de fadas iniciam os conhecidos 
trajetos infantis. Chapeuzinho Vermelho leva os doces para a vovozinha e consegue 
atravessar a fl oresta sem problemas; os três porquinhos permanecem cada 
um em sua casa em segurança; a pastorinha não precisa mais tomar conta das 
ovelhinhas... Cadê o Lobo Mau? A calmaria deprime os personagens, que fi cam sem 
saber o que fazer. Onde está o confl ito?

A plateia, formada por pais e fi lhos, ri da inquietação dos personagens 
bonzinhos. O Lobo Mau, cansado de ser cortado e costurado nas narrativas diárias, 
entrou de férias por tempo indeterminado e de agora em diante quer ser lembrado 
como um personagem do bem ou simplesmente esquecido...

Eis o confl ito: a sua ausência. Sem o Lobo não há possibilidade de 
superação, a linearidade das trajetórias é tediosa e entristece ou 
enlouquece os personagens perdidos numa rotina sem criatividade ou 
desafi os.

Os personagens bonzinhos da fl oresta se reúnem e tramam 
uma forma de provocar o retorno ao batente do malvado. O Lobo, 
ludibriado, volta a aterrorizar a todos e a peça encerra com a 
restauração dos contos de fadas e com a percepção de que todos os 
papéis na fl oresta são imprescindíveis. O que seria do bem se não 
houvesse o mal a delinear sua grandeza?

O público, encantado com a bela montagem, sai com 
a refl exão sobre os próprios confl itos e a forma como 
são superados nas lutas cotidianas. O Lobo Mau pode 
representar uma pessoa, um governo, uma indiferença, 
uma realidade, e deve ser identifi cado e combatido 
por todos os que desejam escrever um fi nal feliz com 
a vida marcada por um grande feito. Mas o confl ito 
representado nos polos antagonistas jamais poderá ser 
apagado das narrativas, pois o seu papel é a possível 
redenção e superação dos que lutam e se aventuram 
em novos caminhos.

A peça As férias do Lobo Mau, escrita 
por Alexandre Quartieri e dirigida por 
Cristiane Souza, fi cará em cartaz até o 
próximo domingo (11/12), às 16 horas, no 
Teatro Marina Machado, em Curitiba.

SUT, Helena. As férias do Lobo Mau. Recanto 
das Letras. 5 dez. 2005. Resenhas de teatro. 

Disponível em: <http://www.recantodasletras.
com.br/resenhasdeteatro/81258>. Acesso em: 

29 ago. 2012.
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Pedaço de chão mágico onde, há milênios, vive a arte

Shakespeare escreveu que o mundo é um palco, e os homens não passam 
de meros atores, comparando vida e arte. Mas não é só a encenação teatral que 
é refl exo da história, também os palcos em que ela acontece contam partes 
importantes sobre como o homem vê o mundo.

As encenações teatrais surgiram como manifestações ritualísticas de 
várias culturas. Mas é no século 5 a.C., na Grécia, que o teatro ganha corpo: 
os anfi teatros. Espaços circulares, rodeados por arquibancadas, são o local de 
encenação das tragédias. Apesar de não estar mais ligado à religião, o teatro 
tinha papel fundamental na vida dos gregos: a função da tragédia, segundo 
Aristóteles, era levar à catarse, ou seja, expulsar as fortes emoções dos 
espectadores. Os romanos adotaram o formato de teatro circular, no nível do 
chão, com espectadores ao redor.

Na Idade Média, o teatro assumiu uma função didática, contando temas 
religiosos e sendo encenado até em catedrais. Com o Renascimento, surge 
o teatro de palco italiano, o formato tradicional ainda bastante difundido, 
em que uma “quarta parede” separa a encenação do público. Movimentos 
de vanguarda no século 20 desenvolveram novas formas de interação com o 
público, e o palco teatral ganhou vários formatos, para eventos de todos os 
tamanhos.

TEATRO, PALCO. Superinteressante. nov. 1987. Disponível em: <http://super.abril.com.br/
cultura/teatro-palco-447016.shtml>. Acesso em: 29 ago. 2012.

Teatro, palco
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Qual é o maior 
teatro do mundo?
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Se a gente considerar a capacidade de público, o grande campeão é o 
Renmin Dahuitagn, em Pequim, na China. Atendendo pelo pomposo nome 
de Edifício Nacional de Encontro do Povo, esse megateatro construído em 
1959 consegue abrigar até 10 mil pessoas, um recorde ainda nos dias de 
hoje. Mas, se a gente levar em conta a área total, o maior teatro do mundo 
é um enorme palco a céu aberto em pleno Nordeste brasileiro. Estamos 
falando da Cidade-Teatro de Fazenda Nova, no interior de Pernambuco. Essa 
megaconstrução de 100 mil metros quadrados é o palco para a encenação 
anual da Paixão de Cristo, um espetáculo que em 2005 foi apresentado entre 
19 e 26 de março. Os organizadores avaliaram que 8 mil pessoas assistiram a 
cada uma das apresentações. Idealizada e construída pelo produtor cultural 
gaúcho Plínio Pacheco, a Cidade-Teatro fi cou pronta em 1968, representando 
uma réplica parcial da cidade de Jerusalém no século I. Os números da peça 
são tão astronômicos quanto as dimensões do teatro. Para tornar possíveis 
as apresentações anuais da Paixão de Cristo, entra em ação uma equipe 
técnica de 400 pessoas, além de cerca de 500 atores e fi gurantes. A peça custa 
aproximadamente 2 milhões de reais, metade gasta na produção e metade 
com publicidade. A Cidade-Teatro sedia ainda um outro espetáculo, Noite 
Feliz — Nascimento de Jesus, encenado em dezembro. No resto do ano, o 
lugar continua aberto e serve de cenário à Pousada da Paixão, uma hospedaria 
temática ambientada na Antiguidade. A sauna são as Termas de Herodes, o 
salão de jogos é a Arena dos Centuriões, o restaurante se chama Recanto da 
Ceia, e assim por diante.

QUAL É o maior teatro do mundo? Mundo Estranho. 2005. Disponível em: <http://mundoestra-
nho.abril.com.br/materia/qual-e-o-maior-teatro-do-mundo#>. Acesso em: 29 ago. 2012.
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Como é um teatro por dentro?
Muito além da plateia e do palco, um teatro é cheio de salas, passagens, 

vãos e áreas técnicas. Tudo fi ca escondido, para que 
os funcionários possam zanzar de lá para cá 
sem serem notados. Também existem teatros 
menores e mais simples, mas um que recebe 
grandes produções, como as famosas peças e 
musicais da Broadway, pode ter mais de cinco 
andares, com vários camarins para a acomodação 
dos atores, área de convivência para o elenco, 
sala de imprensa e uma grande estrutura para a 
montagem de luz e de cenário.

Raio X da cena
Nada disso pode ser visto pela plateia, mas 

é tudo essencial
Em um grande teatro, há vários locais para sentar. A plateia fi ca à frente do 

palco. Acima dela, as galerias. Nas laterais, os camarotes no começo e no fi m das 
produções, a grande estrela é a cortina. Geralmente vermelha, ela funciona de forma 
manual ou mecânica.

De ladinho
Formada por cortinas pretas, a coxia fi ca 

nas laterais do palco e é para onde  os atores 
vão quando saem de cena ou onde aguardam 
antes de entrar. Em geral, há entre três e cinco 
delas. Em algumas produções, a coxia também 
ajuda os atores a se posicionar dentro do palco.

Teto de varas
O teto do palco é cheio de barras de metal 

ou madeira utilizadas para pendurar partes do 
cenário e equipamentos de luz. Para mexer as 
varas, os técnicos usam os contrapesos — cordas 
presas a sacos de areia ou caixas mecânicas, que fi cam nas paredes laterais do palco.

Escondidinho
Em muitos teatros, na beira do palco, há  um fosso – um buraco no chão. 

Em peças ou espetáculos de dança com música ao vivo, os músicos 
fi cam lá dentro. O palco também pode ter pisos 
removíveis, chamados de quarteladas, 
usados para truques de 
pessoas caindo em 
buracos ou atores 
surgindo de forma 
mágica.
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Som e luz
Atrás da plateia, quase escondida, fi ca a cabine de luz e som. Na salinha, 

com uma janela de vidro voltada para o palco, os técnicos controlam os 
microfones, a música e as luzes. Em todos os teatros, as cabines fi cam nesta 
posição para que os técnicos tenham uma boa visão do palco.

Durante a apresentação, os técnicos andam o tempo todo. Para isso, usam 
um corredor que atravessa o palco por cima.

Sala dos espelhos
Atores e bailarinos se arrumam no camarim, uma sala com banheiro, 

espelhos e luz. Os pequenos, ocupados pelos atores principais, fi cam perto do 
palco para garantir o acesso rápido. Já os maiores se encontram em andares 
diferentes para evitar que o barulho vaze.

Concentração
Antes de entrar em cena, os atores esperam sua vez perto do palco. Para 

que o andamento da peça não seja prejudicado, alguns teatros têm área para a 
concentração. Quando os camarins estão longe do palco, esta área também serve 
para a troca de roupas. Lá, o silêncio é fundamental.

Extras
Bem afastado dos olhos do público, fi cam a sala de convivência (onde fi ca 

a cozinha do teatro), a sala de imprensa (na qual convidados conseguem ter um 
acesso privado ao teatro e os atores falam com a mídia) e a parte administrativa – 
um escritório comum, com mesas, computadores e telefones.

Respeitável público
A interação entre plateia e palco defi ne os tipos de tablado
Arena
Existe desde a Grécia antiga. Geralmente redonda, é totalmente cercada 

pela plateia.

Elizabetano
Surgiu no século 16. Parte do palco avança sobre a plateia – é o chamado 

proscênio.

Italiano
Foi criado entre os séculos 15 e 16. É o mais comum, e dá melhor condição 

de visibilidade.

NADAI, Mariana. Como é um teatro por dentro? Mundo Estranho, 2012. Disponível em: <http://
mundoestranho.abril.com.br/materia/como-e-um-teatro-por-dentro#>. Acesso em: 29 ago. 2012.
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Já há cinco anos sem ver chuva, dona Durvalina percebeu que deveria 
mudar de vida e do sertão da Bahia. Vendeu sua terrinha, deu o cachorro e o 
papagaio à comadre, juntou os nove fi lhos e resolveu ir para os lados de Minas 
Gerais, onde morava uma irmã sua.

Antes de tomar o trem, era preciso caminhar um longo trecho, mais 
longo ainda porque cada um carregava sua pesada trouxa. Dona Durvalina, à 
frente, levava também um cesto, com a pata Dedé. Não quis se desfazer da 
ave, porque um ovo por dia estaria sempre garantido.

Quatro quilômetros depois, viram a estação. Faltava ainda meia hora 
para o trem partir, mas os poucos passageiros já começavam a embarcar. 
Contente, a mulher encaminhou-se para o lugar onde se vendiam as 
passagens. Assim que entrou, viu, bem sobre o guichê, uma 
grande placa em que estava escrito, 
em vistosas letras vermelhas:

É PROIBIDO 
VIAJAR COM 

ANIMAIS 
E agora? Que fazer? Abandonar 

a pata Dedé? Nunca! Dona Durvalina 
pôs a tampa no cesto, fechando-o muito 
bem, e foi em frente.

— Dez passagens por favor! — disse ao vendedor de bilhetes.
— Quem! Quem! — fez Dedé dentro da cesta.
— Como? — perguntou o homem.
— Quero dez bilhetes. Quanto é?
— Quem!
— São duzentos reais... Mas... Que é que a senhora leva aí nesse cesto? 

Um pato?
— Não senhor. Não é um... — procurou explicar dona Durvalina, com um 

sorriso sem graça.
— Quem! — insistia a pata.
— Não adianta mentir. É proibido viajar com animais. A senhora não leu a 

tabuleta?
Ouvindo a discussão, agora num tom de voz mais alto, os nove fi lhos de 

dona Durvalina levantaram-se do banco onde haviam sentado e vieram para 
junto de sua mãe.

— Mas eu tenho nove fi lhos e...

A aposta
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— Abra o cesto, minha senhora, por favor. É a 
lei...

— Não é pato — defendeu-se a 
mulher, já visivelmente nervosa.

— Quem! Quem!...
— Como não? A senhora 

acha que sou bobo? Ou 
surdo? Estou ouvindo o pato 
grasnar! Só vou vender-lhe as 
passagens se a senhora abrir 
esse cesto — disse o homem 
resoluto.

— Está bem, eu abro. Mas 
vamos fazer uma aposta: se eu 
tiver aqui dentro um pato, como 
o senhor está dizendo, dou-lhe de 
presente o bichinho e viajo com meus 
fi lhos dentro da lei. Mas... se não for pato, vou embarcar de graça com as nove 
crianças e ainda levo meu animalzinho de estimação.

— Vou aceitar a aposta, só porque a senhora reconheceu que leva uma ave 
aí nesse cesto. E também porque vai ser fácil ganhar. Ora, se vai... Hoje vou 
comer pato assado no jantar!

— Não conte vantagem antes da hora! O senhor pode estar enganado... 
Afi rmo, pela última vez, que não tenho um pato dentro deste cesto!

A essa altura, a fi la atrás de dona Durvalina já tinha aumentado. Porém 
ninguém reclamava da demora. Afi nal, todos queriam ver como acabaria aquela 
história.

— Não vamos discutir mais. O trem vai se atrasar. Vamos! Abra o cesto — 
disse o homem, já impaciente.

— Esta bem. O senhor é que sabe. A aposta está de pé?
— Sim, claro, claro.
Dona Durvalina abriu o cesto. A cabecinha de Dedé saltou imediatamente 

para fora.
— Quem! Quem!
— Olhe mãe — disse o menorzinho dos fi lhos —, a Dedé botou um ovo!
— Eu não disse ao senhor? Eu não tinha um pato aqui dentro... É UMA 

PATA! Ganhei a aposta. Ganhei a aposta! Gritava a mulher exibindo o ovo para 
toda a fi la.

— Paga! Paga! — falavam todos em meio a gostosas gargalhadas.
Nada mais restava ao homem: deu os dez bilhetes de graça 

a dona Durvalina, enquanto ela feliz e contente fechava o 
cesto, empurrando a cabeça de Dedé para dentro.

— Quem! Quem!

BRAZÃO, Suely Mendes. Contos de artimanhas e travessuras.
São Paulo: Ática, 1988. p. 65-70. 
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Fui acompanhar meu pai, mestre de obras, em um 
sobrado. E lá encontrei uns livrões grandes, diferentes 
das cartilhas que eu estudava na escola

Foi inesperado. Meu pai nunca me levava às obras onde trabalhava, 
exceto na festa da cumeeira. Talvez temesse que eu pudesse acabar gostando 
de pá, areia e cimento e, como ele, quisesse ser pedreiro. Não que desprezasse 
a profi ssão. Ao contrário, mesmo recatado, guardava orgulho do artesão fi no 
que era. Repetidas vezes mencionou a admiração do Warchavchik, o grande 
arquiteto modernista, por seu trabalho.

Contudo, o talento em suas artes, por mais precioso que fosse, signifi cava 
dinheiro curto, suado e trabalho de sol a sol. Sonhava certamente com dias 
melhores para os fi lhos.

Sei lá por que razão, certa manhã resolveu me levar à casa que estava 
reformando, próxima da nossa. Finalmente, eu, fi lho do mestre André, ia poder 
descobrir os encantos de um canteiro de obras em pleno funcionamento.

O sobrado era bonito e grande. Por conta da reforma, a sala de visitas 
estava vazia. Só lá no fundo havia um volume, coberto por um lençol 
empoeirado. Tão logo chegamos, meu pai me deixou por lá:

— Procure o que fazer!
Procurei imediatamente. Quis saber, claro, o que se escondia sob o tal 

lençol empoeirado. Assim que o afastei um pouco, vislumbrei um belo móvel 
de madeira escura pintada. Nunca tinha visto uma peça como aquela, e só 
chegando em casa fi quei sabendo pela minha mãe do que se tratava:

— É uma estante de livros. O tampo de vidro evita poeira!
Mais importante, no entanto, não foi o nome, mas a descoberta dos 
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objetos ali guardados. Eram uns livrões, grandes como eu jamais vira, com 
capas esverdeadas e desenhos engraçados. Nada a ver com as cartilhas e os 
livrinhos escolares onde eu estudava Linguagem, Ciências, Geografi a e até 
Educação Moral e Cívica! Qualquer criança curiosa os desejaria.

Como não houvesse ninguém na sala, puxei o lençol e descobri toda 
a estante. Lembro que reluziu sob o esplêndido sol que entrava pelos dois 
janelões da sala. Peguei rapidamente um dos livrões e abri-o. Na mesma hora, 
uma criatura pouco amigável apareceu diante de mim:

— Quem deu ordem para você pegar o que não é seu?
Quase morri de susto. Tinha certeza de que não havia ninguém ali. De 

onde, de repente, me apareceu aquela criaturazinha! Mas reagi:
— Quem disse que eu estava pegando o que não é meu?
— Vai ver estava até roubando o livro!
Bem, aí foi demais. Onde já se viu insinuação de que eu seria um ladrão. 

O sangue começou a ferver, as bochechas esquentaram, a língua destravou:
— Vê lá como fala comigo, menina! Quem é você? De onde apareceu?
— Vim com meu pai, seu cara de pavio. Ele constrói casas onde as 

crianças podem morar. Como essa que você pegou. Eu moro aí.
— Mora onde? — perguntei espantado
— Nesses livrões verdes…
— Acha que sou tonto, garota?
— Quem está falando que é tonto é você. Já ouviu falar de literatura?
— De quê?
Ela soletrou:
— L-i-t-e-r-a-t-u-r-a!
Como eu não respondesse, continuou:
— Pois fi que sabendo que existem outros planetas e que não são 

exatamente como este em que você vive. Um deles é o planeta literatura.
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— Que você não parece deste planeta, não parece mesmo. Com essas 
roupas, essa cara de boneca…

— Sou de um Sítio que não troco por nada.
— Então por que está aqui?
— Você me chamou, abriu as portas da minha casa.
— Eu?
— É, você. E quando abrem as portas da minha casa, vou logo saindo. O 

Sítio do meu pai tem esse probleminha, tenho de esperar gente como você 
aparecer para poder sair e andar por outros mundos. Logo eu que não suporto 
dependências!

— Mas você é uma criança!
— Comigo, não. Sou criança, mas detesto dependência e fi car presa nesse 

monte de papel e tinta. Quer saber, se pudesse fugia…
A conversa, que até então só tinha me causado espanto e certa irritação, 

foi tomando novos rumos. A garota-cara-de-boneca não era nada boba, viesse 
de onde viesse. Impossível não prestar atenção ao que dizia.

Quis saber o seu nome.
— Adivinha.
— Como?
— Não vê televisão? Estou sempre por lá, levada pelo seu Júlio Gouveia e 

dona Tatiana Belinky. Grandes sujeitos!
— Na minha casa não tem televisão. Como posso saber seu nome?
— Na sua escola não tem livros?
— Tem cartilha, dicionário. Esses livrões, a tal literatura, não tem, não.
— Pelo que vejo, apesar de poder abrir sozinho as portas de sua casa, 

você vive mais trancado do que eu.
— Deixe de comparação e me diz o seu nome!
— Tá bem. Eu me chamo Emília.
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Assim que ela acabou de me dizer o nome, não sei por que, tive enorme 
vontade de escrevê-lo bem grande, na parede branca da sala. Peguei com 
avidez um pedaço de tijolo que estava por ali e caprichei na letra. Emília fi cou 
encantada. Provavelmente, jamais tivesse visto alguém escrever com tijolos. 
Eu já, meu pai era pedreiro.

Apesar do arrebatamento, Emília não perdeu tempo.
— Detesto fi car nesta estante empoeirada. Me leve pra sua casa. É só 

pedir pro dono do livrão, ele empresta.
Pedi. E assim, ainda impúbere e imberbe, levei mulher para casa pela 

primeira vez. Como não houvesse estantes por lá, tive de acomodar a Emília 
na mesinha de cabeceira. Claro, acabamos íntimos, vivendo uma grande e 
arrebatadora paixão, alimentada pelos novos livrões com as histórias do Sítio 
que eu ia pegar emprestado na casa em reforma.

Mas a história da paixão não acabou aí. Como repartíamos o mesmo 
quarto, meu irmão acabou se interessando pela moça, também. [...] Claro, a 
situação foi bastante delicada, exigiu prolongadas considerações, mas o que 
fazer? Emília nos dizia que no mundo da literatura as coisas eram diferentes, 
que deixássemos de lado tolas convenções e fôssemos felizes. E fomos!

Confusão maior estava por vir. Meu irmão falou da Emília a amigos. 
Nunca tanta gente apareceu em casa! Todos querendo aproximar-se de nossa 
musa. E ela repartia-se, seduzia e deixava-se seduzir com naturalidade e 
pureza. E mais: por meninos e meninas! Sem distinções. Essa Emília era mesmo 
independência ou morte. De direito e de fato, fi lha do seu Lobato! Com ela, fui 
capturado para o mundo da imaginação, das emoções e dos desejos libertos, 
indispensáveis à purifi cação.

PERROTTI, Edmir. Encontro inesperado. Carta Fundamental, n. 20, p. 58-60, ago. 2010.
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Ao acordar, disse para a mulher:
— Escuta, minha fi lha: hoje é dia de pagar a prestação da televisão, 

vem aí o sujeito com a conta, na certa. Mas acontece que ontem eu não 
trouxe dinheiro da cidade, estou a nenhum.

— Explique isso ao homem — ponderou a mulher.
— Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice, gosto de cumprir 

rigorosamente as minhas obrigações. Escuta: quando ele vier a gente fi ca 
quieto aqui dentro, não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. 
Deixa ele bater até cansar — amanhã eu pago.

Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para 
tomar um banho, mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, 
resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para 
apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para 
um lado e para outro antes de arriscar-se a dar dois passos até o embrulhinho 
deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, 
não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a 
porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento.

Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, fi cou 
à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro o ruído da água do 
chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa a mulher 
pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos:

— Maria! Abre aí, Maria. Sou eu — chamou, em voz baixa.
Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro.
Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se, viu o 

porteiro subir lentamente os andares... Desta vez, era o homem da televisão!
Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que 

o elevador passasse, e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a 
segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão:

— Maria, por favor! Sou eu!
Desta vez não teve tempo de insistir: ouviu passos na escada, lentos, 

regulares, vindos lá de baixo... Tomado de pânico, olhou ao redor, fazendo 
uma pirueta, e assim despido, embrulho na mão, parecia executar um ballet 
grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam, e ele sem 
onde se esconder. Correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de 
abrir a porta e entrar, e a empregada passava, vagarosa, encetando a subida 
de mais um lanço de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa 
com o embrulho do pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e 
ele começa a descer.

— Ah, isso é que não! — fez o homem nu, sobressaltado.
E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com 

ele ali, em pelo, podia mesmo ser algum vizinho conhecido... Percebeu, 
desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu 
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apartamento, começava a viver um verdadeiro 
pesadelo de Kafka, instaurava-se naquele momento o 
mais autêntico e desvairado Regime do Terror!

— Isso é que não — repetiu, 
furioso.

Agarrou-se à porta do 
elevador e abriu-a com força entre 
os andares, obrigando-o a parar. 
Respirou fundo, fechando os olhos, para 
ter a momentânea ilusão de que sonhava. 
Depois experimentou apertar o botão do seu 
andar. Lá embaixo continuavam a chamar o elevador. 
Antes de mais nada: “Emergência: parar”. Muito 
bem. E agora? Iria subir ou descer? Com cautela 
desligou a parada de emergência, largou a porta, 
enquanto insistia em fazer o elevador subir. O 
elevador subiu.

— Maria! Abre esta porta! — gritava, desta 
vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. 
Ouviu que outra porta se abria atrás de si.

Voltou-se, acuado, apoiando o traseiro no 
batente e tentando inutilmente cobrir-se com o 
embrulho de pão. Era a velha do apartamento 
vizinho:

— Bom dia, minha senhora — disse 
ele, confuso. — Imagine que eu...

A velha, estarrecida, atirou os 
braços para cima, soltou um grito:

— Valha-me Deus! O padeiro está 
nu!

E correu ao telefone para chamar a radiopatrulha:
— Tem um homem pelado aqui na porta!
Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava:
— É um tarado!
— Olha, que horror!
— Não olha não! Já pra dentro, minha fi lha!
Maria, a esposa do infeliz, abriu fi nalmente a porta para ver o que 

era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem 
se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá 
fora, bateram na porta.

— Deve ser a polícia — disse ele, ainda ofegante, indo abrir.
Não era: era o cobrador da televisão.

SABINO, Fernando. O homem nu. In: ______. O homem nu. Rio de Janeiro: Record, 
1960. p. 65. 
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Certa vez, Papai Noel saiu de sua casa no meio da fl oresta coberta de neve, com 
as árvores em volta tão altas, branquinhas e bonitas, para ouvir das crianças o que 
gostariam de ganhar de presente de Natal.

Uma menina muito simples, de 7 anos, aproximou-se dele e fez um pedido.
— Papai Noel, eu quero um piano de armário.
Papai Noel achou muito difícil encontrar um piano de armário nessa época. Mas 

é claro que não iria desapontar a menina. Despediu-se e foi voar com seu trenó a 
procura do piano de armário.

Um piano de armário não é como o piano de cauda, é diferente, e talvez não se 
produzisse mais esse tipo de piano, ele pensava.

Papai Noel tinha muitos amigos. Um deles tinha uma loja de brinquedos. Então 
ele foi até lá.

O amigo não tinha piano, mas deu a Papai Noel um lindo saxofone.
Que tocava assim fomfom fomfomfom forofomfomfomfom.
O saxofone é um instrumento de sopro inventado por Adolphe Sax, que deu seu 

nome ao instrumento. O som é muito bonito.
Mas não era o presente que a menina queria. Papai Noel agradeceu, colocou o 

instrumento no saco e saiu à procura do piano de armário.
Lembrou que tinha outro amigo, conhecido de muitos anos, que fabricava 

instrumentos. E foi voando para lá. E descobriu que ele não fabricava piano de 
armário. O seu amigo fabricava um lindo instrumento de cordas friccionadas, que o 
Papai Noel conhecia e tocava muito bem.

Ele colocou o instrumento de leve no ombro esquerdo e o seu queixo na queixeira, 
e com o arco tocou bem rápido o instrumento, saindo um som agudo numa linda 
melodia de Princesas! hiimmmhimmmhimmihimmmmooohommmmmmommmmm.

Como era uma fábrica de violinos Stradivarius, Papai Noel observou com atenção 
todas as explicações. Ganhou um violino para colocar no saco e saiu em busca do 
piano de armário.

A menina tinha que receber esse presente difícil de encontrar. Papai Noel, 
voando, escutou uma música e desceu falando com suas renas:

— Eiaaaaaeiaaaa! Parar!
As renas silenciaram e pararam como estátuas. Desceram num local bem 

diferente.
Papai Noel escutou um som forte que vinha dos instrumentos de percussão que 

Papai Noel, um desejo
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faziam o som: panapanapaaapanatchitampamamchcchcictamrtamampamamaamtch
tampamtchatma.

Eram muitos pandeiros!!
E depois entraram várias pessoas com muitos instrumentos tocando Pomm pa 

pomm pa pom pa pom pa. Eram os tambores.
Papai Noel gostou muito de saber que, na época do Natal, as escolas de samba 

ensaiam músicas e tocam todos esses instrumentos de percussão. Os pandeiros e 
tambores que ele ganhou, é claro que colocou em seu saco de Natal para dar as 
crianças, mas já era tarde. Papai Noel precisava achar o que queria, ele tinha pressa 
de agradar uma menininha.

E numa praça, havia um local onde havia um bom velhinho, parecido com 
Papai Noel. Ele era feliz e tocava um instrumento que soprava o ar pela lateral, um 
instrumento de sopro muito antigo de som melodioso, doce e suave que produz um 
som assim: fi fuifufi fufufi ffi ufuffi fi fi fi fi fi uffi fi uu.

Era uma fl auta transversal.
Porém, o velhinho não tinha informações sobre um piano de armário. Ofereceu 

a fl auta transversal ao Papai Noel, que, agradecido, despediu-se com um HOHOHO e 
partiu.

O Papai Noel reparou que seu saco de brinquedos já estava fi cando cheio, mas 
ainda não tinha o que procurava.

Resolveu ir mais para longe e, com a ajuda de suas quatro renas, voou até 
avistar uma nação africana da região do Saara e ouviu uma música suave, quase 
celestial: Tlimtlimtlim tlimtlim.

E viu que era um lindo e grande instrumento, até parecia de um gigante, será 
que era de alguma outra história? Um instrumento de 47 cordas, de forma triangular 
e que parecia um arco de caça, tinha uma linda pintura de ouro em cima. Tocava-se  
dedilhando com as mãos, e como fazia um som lindo! Era uma harpa!

Papai Noel pediu e ganhou a harpa, que colocou em seu saco e voou para o 
outro lado do mundo. Mais confi ante do que nunca.

E avistou, no caminho, uma casinha no meio da mata fechada e escura. Um 
lugar sombrio e perto de um lago esverdeado, por ser cheio de lodo. Um lugar muito 
estranho e assustador. Ouviu um som de dentro do casebre: Doremifá fásollásidó. Era 
de um piano!

Papai Noel saltou depressa do trenó e resolveu bater na porta.
Toctoctoc! Toctoctoc!
E, de repente, apareceu uma moça vestida de preto. Era uma bruxa? Mas ela 

era tão bonita! Será que era boa ou má?
Papai Noel resolveu arriscar, contou a ela tudo o que tinha feito e o seu percurso. 
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Todos os lugares que visitou e o que procurava.
Papai Noel não sabia o que ela faria com ele, ele nunca tinha visto uma bruxa 

tão bonita!
Ela contou a Papai Noel que nunca saía daquele lugar e sempre fi cava sozinha.
Apenas tinha aquele lindo piano de armário para acompanhá-la.
E Papai Noel contou a ela sobre o desejo da menina. Ele não iria pedir o piano 

para a bruxa bonita, mas para sua surpresa, ela era uma bruxa boa, deu a ele o único 
piano de armário que possuía, para que Papai Noel desse de presente à garotinha.

Papai Noel, em retribuição, deixou vários instrumentos, para que a bruxa bonita 
montasse uma orquestra. Ela agradeceu. E, quando Papai Noel ia partir, ela contou a 
ele que tinha sido enfeitiçada e não sabia nem como, nem o porquê  ou como poderia 
acabar com aquele feitiço.

E fez um pedido a Papai Noel, para que ele descobrisse como transformá-la e 
terminasse o feitiço.

Quando Papai Noel sobrevoava a casa da bruxa bonita, veio um vórtice com 
o vento forte, que formou um furacão em cima do casebre. E foi levantando as 
folhagens e tudo se mexia lá embaixo.

Como numa magia, o casebre virou um lindo castelo cor-de-rosa. A bruxa linda 
transformou-se numa verdadeira princesa, de vestido azul com pedras brilhantes 
coloridas, e as árvores fi caram vistosas. Apareceram fl ores, soldados e todo o local 
foi transformado, para surpresa de Papai Noel.

Papai Noel retorna de sua grande viagem. Encontra a garotinha para atender ao 
seu pedido e lhe oferece o piano de armário. Era tudo o que ela tanto desejava. Ela 
abriu o presente e, de imediato, além de agradecer, deu um forte abraço em Papai 
Noel e sentou-se ao piano. Tocou como uma grande musicista.

Assim como uma mágica vinda do ar, a pianista brilhava na sua primeira 
apresentação, sem nunca ter tido um piano.

Ela tinha um dom.
Na mesma hora em que ela tocava, caiu voando do céu um envelope. Esse 

envelope continha um grande agradecimento da princesa que era bruxa, que ofertou 
a Papai Noel um lindo cartão de Natal que o comoveu.

O segredo da bruxa bonita estava na magia do piano de armário. Ao satisfazer 
o desejo da menina, ela se transformou em princesa e se livrou de um feitiço que 
durava séculos.

Todas as duas — a menina e a Princesa — estavam muito agradecidas. 
Comprometeram-se a ajudar o Papai Noel todo Natal.

Dar abraços, cartões e cantar alegrando a todos. Unindo todos os instrumentos, 
tocando e cantando juntas as canções Natalinas.

BALIS, Diana. Papai Noel, um desejo e dois pedidos. Recanto das Letras. 02 dez. 2011. Disponível 
em: <http://www.recantodasletras.com.br/natal/1987584>. Acesso em: 30 ago. 2012.
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