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Capítulo I

Interligando as linguagens

APRESENTAÇÃO
A leitura da história em quadrinhos abaixo nos
mostra uma situação de comunicação.

Dois homens conversam sobre o fato de que
alguém enviou uma mensagem escrita bastante
longa, visto o número de pombos-correio que
chegam até o local onde os dois estão.

Pensando sobre essa situação, podemos dizer que
as pessoas podem se comunicar de diversos modos,
usando a fala,  a escrita, as imagens (pinturas,
desenhos, fotografias), os gestos ou o corpo. Isso
ocorre porque todos nós,  normalmente, temos o
que dizer sobre nós mesmos, nosso próximo, bem
como sobre as coisas do mundo, da natureza e da
sociedade em que vivemos. Nesse sentido, muitas
vezes, usamos a linguagem para informar, divertir
ou convencer alguém a mudar de idéia.

Como a linguagem faz parte do ser humano e das
suas relações com o outro, tendo estreitas ligações
com o poder,   é preciso conhecer suas formas de

expressão, por meio da fala e da escrita. É
importante aprender a utilizar cada uma delas
em uma sociedade de “letras”, “sons”, “imagens”
e “gestos”.

Esse conhecimento nos ajuda a conviver com
nossos familiares, nossos colegas de trabalho e
as demais pessoas que seguem conosco, mesmo
estando longe no tempo e no espaço!

Neste capítulo, você poderá reconhecer as
linguagens  (verbal,  visual, audiovisual, gestual,
corporal, matemática ou combinada) e verificar
como elas se relacionam em situações de interação
comunicativa, bem como distinguir seu uso, a fim
de poder se posicionar criticamente diante delas.

Nosso contato, nas próximas páginas, estará se
desenvolvendo por meio de leitura, produção e
análise de textos. Assim, prepare os sentidos,
lápis, caneta e papel!  Nosso processo de
interação comunicativa já começou!

Figura 1
© Mauro Britto. 2002.
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A LINGUAGEM VERBAL:
ORAL E ESCRITA
Já aconteceu a você ou a uma pessoa
conhecida pegar o jornal e olhar o caderno de
classificados de emprego?
Deu para ver como anda o mercado de trabalho?

Há mais vagas em determinadas profissões?
Quais são as exigências dos empregadores?
Como podemos fazer para nos candidatarmos a
uma vaga de emprego que parece interessante?

PENSANDO SOBRE UMA SITUAÇÃO...
Vamos considerar  uma situação na qual uma
pessoa tenta se colocar no mercado de trabalho. Em
pequenas cidades ou vilas, ela pode conversar com
vizinhos ou bater de porta em porta, perguntando se
há vaga. Já nas grandes cidades, ela pode conseguir
uma vaga, respondendo a anúncios publicados em
jornais, pedindo para alguém indicá-la em uma firma
ou, então, procurando uma agência de empregos.

VEJAMOS ALGUNS ANÚNCIOS CLASSIFICADOS

É possível que,  ao ler cada um dos anúncios, a tal pessoa tenha notado que são exigidas algumas formas
diferentes de resposta:

• Um pede para enviar o C.V. para um endereço específico ou uma caixa postal, portanto, pelo correio.
• Outro dá o número do telefone, esperando uma ligação.
• Outro dá o endereço eletrônico, indicando que a mensagem pode ser enviada pela Internet.
• Outro solicita o comparecimento para entrevista, em um tal local, dia, hora, ou seja, pessoalmente.

Assim, considerando esses tipos de “respostas”, leia o quadro a seguir:

Qual é a modalidade de linguagem

usada na produção da resposta?

(   ) Oral.
(   ) Escrita.
(   ) Combinada: oral  e escrita.

(   ) Oral.
(   ) Escrita.
(   ) Combinada: oral  e escrita.

(   ) Oral.
(   ) Escrita.
(   ) Combinada: oral  e escrita.

Qual é a via utilizada

para enviar a resposta?

(   ) Correios.
(   ) Telefone.
(   ) Internet.

(   ) Correios.
(   ) Telefone.
(   ) Internet.

(   ) Correios.
(   ) Telefone.
(   ) Internet.

Maneiras de

responder ao anúncio.

Enviar o currículo
para uma caixa postal.

Ligar para o empregador.

Enviar o currículo
por correio eletrônico.

C.V. = Curriculum Vitae
É uma expressão que vem do latim. Seu significado é ‘curso da vida’. Nesse texto, devem aparecer alguns dados pessoais

(nome/endereço/ telefone para contato/ escolaridade) e o histórico profissional (empresas em que trabalhou, experiências adquiridas).

Internet
É um conjunto de redes de computadores interligados que permite acessar,

pesquisar e receber informações; enviar e receber mensagens e muitas outras coisas.

Figura 2 - O Estado de S. Paulo, São Paulo, abr. 2002. Caderno Empregos.
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Bem, independente da forma de resposta
escolhida, as três maneiras de responder a um
anúncio de emprego merecem um planejamento.
É preciso pensar como organizar as informações a
serem oferecidas ao futuro patrão, usando a
língua escrita ou oral (fala). Como fazer isso?

Se a resposta fosse para a vaga de “cortador”, a
pessoa teria duas opções: enviar o currículo pelo
correio ou então por e-mail. A questão é: há uma
vaga de cortador. Pode ser que muitos estejam
procurando tal oportunidade. Assim, em que a
tecnologia poderia ajudá-lo?

E-mail
É o mesmo que correio eletrônico, ou seja,

é um sistema de comunicação usado para troca
de mensagens via Internet. Para ter acesso a

tal sistema, é preciso um endereço eletrônico.

A História do Brasil tem um exemplo bem
interessante. Em 1500, a carta que Pero Vaz de
Caminha escreveu sobre as belezas da nossa terra,
dos nativos, dentre outras coisas, levou alguns
meses para chegar ao rei de Portugal. Hoje, com o
avanço da  tecnologia, levamos segundos para
enviar uma mensagem aos quatro cantos do
mundo, via Internet!

Desse modo, qual a finalidade da indicação de um
endereço eletrônico em determinados anúncios? O
que tal atitude poderia nos mostrar?

Como sabemos, a linguagem verbal é uma
característica da espécie humana. Ela é composta
por um conjunto de palavras (elementos verbais;
signos verbais) por meio do qual falamos,
ouvimos, lemos e escrevemos. No nosso caso do
anúncio de emprego, esses modos de expressão se
dão pela língua portuguesa, e cabe a nós a
análise do contexto de produção dessas
modalidades, das possíveis intenções do
empregador. Devemos decidir qual caminho
seguir. Afinal, a linguagem verbal e suas
modalidades (escrita ou oral) estão presentes em
nosso dia-a-dia, em nosso trabalho, e podem ser
usadas  para  informar, conhecer, expressar
desejos e sentimentos, conseguir o que
pretendemos e muito mais!

Enfim, cada situação de comunicação envolve
pessoas (um “eu” e um “tu”), com seus modos de
entender a vida, seus interesses, suas necessidades,
suas intenções. Por isso, ao lermos, ao escrevermos,
ao falarmos, ao ouvirmos, demonstramos intenções
e (re)construímos os sentidos das coisas do mundo.

LINGUAGENS
E FORMAS DE EXPRESSÃO
Já sabemos que o ser humano usa diferentes
linguagens e formas de expressão para mostrar
o que sente, como vê o mundo ou para registrar
o dia-a-dia.  Essas linguagens e formas
de expressão muitas vezes são combinadas
para facilitar nossa compreensão.

Figura 3
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Desenvolvendo competências

Lendo e escrevendo textos.

Observe as ilustrações a seguir e a legenda que acompanha cada uma delas.
Depois, escreva a resposta adequada às duas perguntas abaixo.

• Qual(is) linguagem(ns) foi(foram) usada(s) – a verbal, a visual, a audiovisual,
a sonora, a gestual, a corporal, a matemática ou a combinada?

• Qual(is) a(s) forma(s) de expressão utilizada(s) – a falada, a escrita,
a fotográfica, a televisiva, a musical, a onomatopaica,
os sinais manuais, a corporal, a geométrica, a numérica ou a combinada?

Legenda
 É um texto curto que indica ou esclarece um

aspecto importante de uma ilustração ou foto.

Figura 4 - Do Fiat sobrou só a carcaça,

que é levada pelo carroceiro para o

ferro-velho

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2002. Cad.

Cidades, p.C.2.

Figura 5 - Homem

moderno. Um ambiente

de trabalho.

Época. São Paulo, v. 2, n. 54, p.

119, maio 1999.

Figura 6 - Radiografia dos Acidentes

Centro de Pesquisas em Educação e Prevenção

da Rede Sarah

Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP.

Época. São Paulo, v. 1, n. 41, p. 67, mar. 1999.

Figura 7 - Balé da

Cidade estréia Shogun

(ao meu avô), de

Ivonice Satie.

Agenda Cultural-SP,

v. 8, n. 92,  p.6, ago. 2000.

--
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REFLETINDO...
Já sabemos que há pontos importantes que ajudam
a organizar uma conversa ou um texto escrito.
Mas o ser humano vive só de linguagem verbal?

Não dá para esquecer a relação entre a
linguagem verbal e as outras linguagens. Essa
relação é encontrada em diferentes formas de
expressão!

Em que lugar entra o desenho, a pintura, a
história em quadrinhos, a fotografia, os filmes e
os vídeos, a telenovela, a dança, a mímica, as
peças de teatro...?

Muitas são as linguagens inventadas pelo ser
humano para se expressar, comunicar-se,
interagir, atingir o outro, seu parceiro na situação
de comunicação, de interação e de vida.

Além dos exemplos expostos na atividade
anterior, pense em outros... Converse com seus
amigos sobre a combinação de linguagens
utilizada nas artes que tanto nos fascinam!

DISTINGÜINDO OS
RECURSOS DAS LINGUAGENS
O homem age pela linguagem em diversas
situações. Por exemplo: na feira, gritando as
mercadorias aos fregueses – “Olha a abobrinha,
dona Aninha!!!!”;  no trabalho, escrevendo
relatórios para seu chefe.

Vamos, então, ler juntos alguns tipos de textos e
verificar a finalidade deles, ou seja, para que foram
usados e que recursos foram empregados na
composição, a fim de podermos distinguir cada um
deles em qualquer situação de comunicação.

PARA EXPLICAR, É SÓ COMEÇAR!

SITUAÇÃO DO DIA-A-DIA

Numa conversa entre dois amigos,
um diz para o outro:
— Não entendi! O que você quis dizer com
essa fala? Ah! Explique melhor o que você
acabou de dizer, vai!!!

Você já deve ter vivido essa situação em algum
momento de sua vida. Sabia que, ao fazê-lo, você
estava pedindo para seu interlocutor usar a
linguagem para explicar a própria linguagem?

Vejamos outros exemplos. Você já ouviu falar dos
textos curtos, postos em forma de colunas, no
dicionário, e que se chamam verbetes? O texto A,
a seguir,  é um exemplo dessa espécie de texto.

AUÊ  –  s.m. Situação dominada por
grande alvoroço; confusão, tumulto,
rebelião < armou um auê pelo serviço
malfeito > ver sinônimo de confusão; ver
antônimo de confusão.

Texto A

HOUAISS, A.; VILLAR, M. de S. Dicionário Houaiss
da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:

Objetiva, 2001. Verbete adaptado.

É isso mesmo. Você acertou se disse que a
finalidade é definir uma palavra da Língua
Portuguesa, no caso, “auê”, usando para isso
outras palavras de nossa língua.

E que recursos de nossa língua
confirmam tal finalidade?

Esse verbete de dicionário apresenta, logo no
início, as abreviaturas “s.m.”, que querem dizer
substantivo masculino; em seguida, apresentam-
se alguns significados da expressão “auê” e um
exemplo de seu uso, além da indicação para ver
o sinônimo e o antônimo da palavra “confusão”.
A linguagem utilizada é bem resumida e
objetiva, com frases curtas e sem adjetivos. O
autor busca oferecer somente informações
precisas ao longo do texto.
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• Qual a finalidade da legenda
posta abaixo da imagem fotográfica?
Ela pode ajudar a esclarecer onde ocorreu
o fato ou a explicar o que aconteceu em
determinado lugar e quem se
responsabilizou pela situação.
De qualquer modo, a linguagem verbal

escrita da legenda e a  linguagem visual

da foto juntas compõem um texto pleno
de significação.

Texto B - Destruição. A explosão, na movimentada

Rua Jaffa, foi assumida pelo grupo Brigadas dos Mártires

de Al-Agsa.

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2002.

• Que recursos de linguagem foram usados?
Temos a combinação da linguagem visual
com a verbal, no caso, fotografia e legenda.
Na legenda, costuma aparecer, em negrito, uma
palavra que resume a situação apresentada; por
exemplo: Destruição. Esta palavra é seguida de
um texto também resumido, escrito em um tipo
de letra chamado itálico: “A explosão, na

movimentada Rua Jaffa, foi assumida pelo

grupo Brigadas dos Mártires de Al-Agsa”.

2

Desenvolvendo competências

Lendo e escrevendo textos.

Quando você estuda, por exemplo, História, Geografia e lê jornais ou livros,
você define ou explica o que entendeu?  Qual a importância dessa prática na sua vida?

Que tal folhear algumas revistas ou jornais e localizar fotos com legendas?
Procure observar a relação entre a imagem e os dizeres da legenda. Os textos se completam?

Você acha que olhar a combinação da imagem com a legenda
pode proporcionar aos leitores uma compreensão melhor dos fatos?
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PARA EXPRIMIR
SENTIMENTOS É SÓ SONHAR
Vamos ler o texto A a seguir. Observe o
destaque que os autores deram para algumas
letras no título e para os dois versos escritos
inteiramente com letras maiúsculas. Que idéia
pretendiam nos oferecer?

Ao analisarmos a música “Desculpe o auê”, de
Rita Lee, grande intérprete da música brasileira,
verificamos que os autores tinham por finalidade
exprimir os sentimentos e as emoções de uma
pessoa em relação a um fato determinado: uma
briga por motivo de ciúme. Possivelmente, deve
ter sido por isso que usaram letras, em tamanhos
diferentes, no título e em dois versos, como que
destacando essas idéias.

E os recursos de linguagem? Na música,
combinamos várias linguagens e formas de
expressão: verbal escrita (letra do texto), verbal

Verso
É cada uma das linhas que compõem a canção.

oral cantada (quando a Rita canta a música e a
banda acompanha) e a sonora/musical (arranjos
melódicos). Tanto é assim, que,  na canção, temos
uma combinação da forma e do conteúdo, do
sentido e do ritmo das palavras, formando, com o
uso de versos curtos, o tom bastante pessoal do
auê “cantado”.

Repare como a pessoa que canta ao longo do
texto exprime o que sente, mostrando emoção!
Olhe o emprego dos pronomes de primeira pessoa
“eu”, “me”, “meu”, “nosso”; o emprego dos verbos
também na primeira pessoa “queria”, “fiz”,
“perdi”, “mando”, e o emprego da pontuação
(vírgula e ponto de exclamação). Esses são
recursos que, usados adequadamente,
enriquecem e fortalecem a expressão do eu.

ESCREVENDO TEXTOS
Você já escreveu uma carta ou um bilhete de amor?
Que tal usar os recursos de linguagem que
comentamos e escrever um texto bem “caloroso” para
alguém que desperta em você “fortes emoções”?

PARA EXPOR IDÉIAS,
É SÓ EXPERIMENTAR!
Profissionalmente ou como estudantes, as pessoas
escrevem relatórios de vários tipos: administrativo,
de estágio,  de experimentos em Ciências etc. Leia
os trechos do relatório a seguir e observe o sentido
das expressões grifadas; elas indicam as ações, os
sentimentos e as expectativas de seu autor diante
do assunto apresentado, porém, de modo muito
diferente da carta ou do bilhete que você escreveu.

DESCULPE O AUÊ
(Rita Lee/Roberto de Carvalho)

Desculpe o auê
EU NÃO QUERIA MAGOAR VOCÊ
Foi ciúme, (...)
Fiz greve de fome, (...)
Perdi a cabeça, esqueça!
Da próxima vez eu me mando
QUE SE DANE MEU JEITO INSEGURO
Nosso amor (...)

Texto A

LEE, Rita. Rita Lee acústico MTV. São Paulo: Polygram do Brasil Ltda,

p.1998. 1 CD, f. 13
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REALIDADE, PALAVRAS,
IMAGEM E AÇÃO
Olha só a linguagem dando forma
e movimento à imaginação...

UUUHHHH! – Os ventos balançam as árvores e os
homens pré-históricos tentam imitar cada um dos
sons ouvidos.  Conta-se que eles viam, por
exemplo,  sua família e animais correndo pelo
campo e tinham a idéia de pintar ‘suas visões’,
com seiva de plantas. Dizem que as primeiras
imagens de animais, objetos e acontecimentos
datam de 20.000 a.C.

OOHHHH! – Um pessoa com um livro aberto
sobre o colo começa a ler: “Era uma vez, em um
castelo distante, um rei e uma rainha...” . Todos
que estão ao redor  dela ouvem fascinados, com
olhos brilhantes,  e se põem a imaginar a história
contada.

CLIC! – Com uma caixa preta e um jogo de luzes,
o homem “prende” a imagem no papel. O mundo,
de boca aberta, vê surgir a fotografia em preto e
branco e, depois, a colorida.

ZUUMMM! – De foto em foto, postas
seqüencialmente,  a imagem “presa” no papel
ganha movimento.  Surge o cinema mudo.
Depois, com a introdução do som e das vozes, o
cinema falado nos hipnotiza.

CLIC...ZUM! – E, por fim, surge a caixa com
imagens em movimento, com falas e tudo mais.
Na tela, aparece a vila, a cidade, o país, o mundo.
A televisão invade os lares de quase todos os
povos.

Refletindo sobre essa seqüência, podemos pensar
como o homem, a partir de determinados
objetivos, necessidades e interesses, foi usando a
imaginação para criar linguagens ou formas de
comunicação, de expressão e de interação. Graças
a algumas invenções, a nossa relação com as
pessoas e com o meio ambiente foi se
transformando e afetando muitos aspectos de
nossas vidas. Vamos refletir um pouco.

RELATÓRIO DE EXPERIMENTO
EM CIÊNCIAS

Na aula de Ciências, eu e meu grupo
levamos uma garrafa com água, dois
potinhos de tintas de cores diferentes,
três cravos, uma tesoura e quatro copos.
Nós colocamos um pouquinho de tinta de
cor diferente em cada um dos copos. (...)
Depois, juntamos um pouco de água (...).
Em seguida, cortamos ao meio o talo de
uma flor. Ela ficou com  duas perninhas.
As outras duas ficaram do mesmo jeito.
Pegamos a flor de talo cortado e
colocamos metade do talo em um copo
com água de  uma cor e a outra metade
no outro copo com a outra cor. As flores
que estavam com o talo inteiro, sem
cortes, nós pusemos uma em cada um dos
outros copos. Deixamos os copos na
escola e fomos para casa.
No dia seguinte, observamos que a cor das
pétalas das flores tinham ficado da mesma
cor da água do copo no qual estavam. A
flor que teve seu talo dividido em dois
copos, com água colorida em cores
diferentes, ficaram com duas cores. As
flores que não tiveram os talos cortados
ficaram de uma cor só. É porque as flores
têm veias que levam a água desde o talo
até cada pedacinho das pétalas.
Foi bem interessante essa experiência.
(...) Esse é o meu relatório da
experiência de Ciências.
Belém, 3 de junho de 2002. Rodrigo da Silva Luzia

(6ª série A, nº 28.) - (Texto autêntico)
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Você já parou para pensar quantas horas por dia
as pessoas vêem TV?

Pesquisas feitas indicam que as pessoas vêem TV
por mais de três horas. Assim, ao refletirmos
sobre a influência da TV na vida das pessoas,
acabamos por pensar sobre a qualidade da
programação (novelas, telejornais, desenhos
animados, documentários, espetáculos
sensacionalistas, programas de auditório, filmes
etc.) que é veiculada por esse meio de
comunicação.

Como há alguns programas bons e outros muito
ruins, quer dizer que poderíamos pedir para que
mudassem a programação ou melhorassem sua
qualidade?

Considerando que, para alguns de nós, a TV é um
meio de diversão, de entretenimento, um “lugar”
onde conseguimos saber as últimas notícias e quase
todas as novidades do Brasil e do mundo,
é preciso saber avaliar os textos que nos chegam!
Essa atitude pode nos transformar em espectadores-
cidadãos e não em simples consumidores.

Por isso, precisamos aprender a “ler a imagem
que é passada pela televisão” e não apenas
assistir a ela, passivamente. Daí ser necessário
relembrarmos os pontos principais do contexto de
produção e os recursos da linguagem utilizados
para atingir uma finalidade, bem como
experimentarmos análises e reflexões sobre a
programação da TV.

REFLEXÃO - PARTICIPANDO
DE LONGE, MAS TÃO PERTO!

Dentre as muitas formas de participação
na programação da TV que já vêm ocorrendo,
temos a do controle remoto. Por exemplo, uma
pessoa chega cansada em casa, liga a TV para
saber das últimas notícias. Põe na Rede Brasil, na
Globo. Depois pula para o SBT, a TV Senado; vai
para a Record, a MTV, a Rede Vida; passa para...

Desenho animado
Filme composto de uma sequência de desenhos, cada qual

ligeiramente diferente do seguinte, de tal forma que, ao
serem projetados sobre a tela, são vistos como se estivessem

em movimento .

Espetáculos sensacionalistas ou reality shows
São uma espécie de programa que busca transmitir ao vivo,

sem edição, cenas do cotidiano,
de desastres, de fatos sensacionalistas e situações

semelhantes.

IBOPE
Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisas Estatísticas – é

um órgão que verifica a audiência das programações. A
pesquisa é feita a partir das informações coletadas, durante

um tempo (horas, dias, semanas...), em algumas regiões,
cidades, vilas, por um aparelho, chamado peoplemeter, que

fica no televisor que está na casa das pessoas. Com essas
informações, dá para imaginar o sexo, a idade, a

escolaridade, o gosto e os desejos de quem assiste a
determinada programação! A quem interessam esses dados?
Nós já sabemos a resposta: às emissoras, aos anunciantes!

Ao assistir à TV, é comum a pessoa ir trocando de
emissora até achar aquela que mais lhe agrada. Tal
comportamento mostra que, de uma certa forma,  ela
está escolhendo a programação! Claro que é uma
programação determinada pelas emissoras, mas...

Essa nossa escolha de programa na TV aberta,
comercial, via controle remoto, mexe com a
audiência, com os números do IBOPE! São esses
números que indicam para as emissoras e seus
anunciantes se estão agradando ou não? Pois é!
Se não estiverem satisfazendo o público, mudam
a programação, porque precisam do telespectador
que tem o poder de comprar bens materiais,
certos tipos de serviços.

Uma das relações que temos com a TV envolve
economia, consumo! Se a programação está
dando IBOPE, os anunciantes vendem seus
produtos, seus serviços! Diante disso, é preciso
saber avaliar criticamente as propagandas ou os
anúncios que são veiculados entre um e outro
capítulo da novela, nos intervalos dos telejornais,
enfim, durante a programação.
Você pergunta como?

Em um anúncio temos a imagem, o som, as
palavras e muitos outros elementos. Embora não
dê para pormos neste fascículo  as imagens em
movimento com boa parte desses elementos, dá
para lembrarmos de alguma propaganda  na
telinha. Ao pensarmos sobre o tipo de consumidor
que o anunciante quer atingir, devemos refletir
sobre quais suas reais intenções e que tipo de
necessidade ele quer criar na gente.

Figura 8
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IMAGINANDO
E ANALISANDO TEXTO

Vá imaginando...

Cena 1 — Uma família: pai, mãe, filha e filho
entram sorridentes em uma cozinha, com uma
mesa posta para café da manhã com pães e bolos.
A janela está aberta e é possível ver o sol
brilhando lá fora. De fundo, ouvimos uma
canção suave.

Cena 2 — A câmera focaliza o fogão e mostra
uma chaleira ‘assobiando’, indicando que a água
já está quentinha para a mãe fazer o café.

Cena 3 — O pai vai até o armário, pega um
pote dourado e leva-o para mesa. Nisso,
algumas abelhinhas amarelo-ouro sobrevoam
o pote e os pães que estão em uma cestinha,
em cima da mesa. Por fim, elas saem pela
janela em direção ao sol.

Cena 4 — A mãe põe o bule de café ao lado da
caneca de leite. Os filhos olham com carinhas de
gulosos para o pote dourado e os pães. O pai abre
o pote, pega uma faca e, lentamente, a câmera
focaliza o creme amarelo-ouro, deslizante.

Cena 5 — As abelhinhas retornam (sol - pote) e
formam o nome do produto: “MANTEIGA MEL
DE OURO”. Ao fundo, um voz feminina, suave e
gostosa diz: “A sua família merece uma manteiga
saborosa e saudável!”.

Pelo resumo das cenas, você conseguiu imaginar
a seqüência de imagens, de cores, de assobios, de
zumbidos e de gestos que desfilaram ao som da
trilha musical suave?

A linguagem desse comercial é uma
combinação de várias linguagens que cria em
nós a sensação de pureza, de união familiar e
de segurança, levando-nos a desejar “aquela”
vida saudável misturada com a natureza
(sol, abelhas...).

Fica fácil para você dizer a quem se destina esse
anúncio publicitário de manteiga? Qual teria sido
a real intenção do autor dessa propaganda
veiculada pela TV?

Possivelmente, esse anúncio está endereçado às
pessoas que respondem por uma família, que se
preocupam com o bem estar de seus filhos. Quanto
à intenção, que tal comprar um pote de manteiga
Mel de Ouro? Será que ela é mesmo menos
prejudicial à saúde que uma margarina vegetal?

É complicado identificar as linguagens na TV,
(re)construir os sentidos adequados à situação e
às intenções do autor? Calma! Aos poucos, você
vai vendo o modo como as linguagens são
usadas, vai ampliando o olhar e lendo
criticamente toda a programação!

A propaganda em TV usa uma combinação de linguagens: a
visual, a sonora e, às vezes, de modo econômico,

a verbal-escrita e falada.
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REALIZANDO O ESPETÁCULO
Você já deve ter visto a programação da TV
apresentada pelos jornais e  revistas impressos ou
pelos programas de rádio. A que as pessoas têm
assistido? Às novelas, aos filmes, aos telejornais,
aos jogos de futebol, aos debates, aos programas
de auditório ou aos reality shows? Pode ser que
sua resposta seja: ao futebol, às novelas ou,
então, aos programas de auditório, à Casa dos
Artistas ou ao Big Brother Brasil!

Além de querer estar na “telinha”, nos programas
de auditório, parece que o Brasil e o mundo têm
uma nova mania – “espiar” a vida alheia, via
televisão!

Os programas Casa dos Artistas e Big Brother
Brasil são chamados de reality shows. Neles,
são transmitidos, ao vivo, sem edição, os
acontecimentos do dia-a-dia de um grupo de
pessoas preso em uma casa. Já imaginou você
numa situação parecida com a desse pessoal,
sendo vigiado por câmeras por todos os lados?

Apesar desse tipo de programa ser um modismo,
pense sobre a situação.

• Quem é o autor desses programas? A quem eles
são destinados? O que tem por detrás das cenas
oferecidas diariamente? Será que os programas de
auditório seguem o mesmo ‘jeitão’?

LENDO E ESCREVENDO TEXTOS
Reflita sobre as afirmações do professor de Ética,
Eugênio Bucci e dê sua opinião a respeito do
tema tratado por ele.

Os reality shows, com sua mensagem de
que fama justifica toda sorte de
humilhação, são o pior tipo de moral que
poderíamos ter.
(...) esses programas ensinam que
privacidade e liberdade são valores que se
trocam por meia dúzia de holofotes, que
ser alguém na vida é ir para a Casa dos
Artistas, que o circo televisivo tem o
direito de seqüestrar qualquer um que a
isso se submeta, que esse tipo de
seqüestro é a sorte grande.
BUCCI, Eugênio. Quanto vale a sua privacidade? Revista
Nova Escola, São Paulo, v. 17, 151, p. 14, abr. 2002.

Ética
É um conjunto de normas, valores e atitudes que

ajuda a organizar o comportamento de uma pessoa,
um grupo ou uma sociedade.

Edição
É a montagem de um programa final. Para isso, é preciso

selecionar imagens e organizá-las em uma seqüência
determinada por um roteiro.

PRÓXIMA ATRAÇÃO — A NOVELA
A novela do rádio e da TV é uma espécie de texto
que busca tanto retratar quanto criticar a
realidade. Assim, conhecer como se dá sua
organização é um primeiro passo para podermos
avaliá-la, refletindo sobre sua possível influência
no comportamento das pessoas.

Pegue lápis, papel e vá assistir a uma  novela.

Procure registrar informações sobre o capítulo
que você estiver vendo. Observe os tipos de
pessoas que compõem alguns grupos familiares
ou de amigos, relacionando-os com os lugares
onde normalmente eles aparecem. Olhe o cenário
e o figurino! Os detalhes poderão ajudá-lo a
identificar a classe social, a profissão, as
preferências do pessoal.

Repare no modo como a história é contada, como
os acontecimentos vão ocorrendo e como as
personagens reagem às situações; observe se há
diferenças entre os grupos apresentados; se o
modo de falar é igual nos diferentes grupos ou se
há variações; se os cenários são indicativos das
classes sociais diferentes.
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Lendo e escrevendo.

Considerando sua reflexão no trecho anterior, vamos pensar com cuidado sobre a linguagem
usada pelas personagens de novelas.

Escreva algumas “falas” das personagens dos diferentes grupos. Lembre-se de registrar
também o cenário. Se não, a fala ficará solta, sem contexto! Depois, compare-as e
verifique se:

• o assunto da conversa está adequado à cena.

• a fala da personagem está de acordo com a situação e com seus interlocutores. Caso
contrário, como tal situação poderia ser resolvida?

3

Desenvolvendo competências

Ele diz que:
“quem faz papel de nordestino [na TV] é
quase sempre um carioca. (...) No horário
nobre, o “nordestinês” falsificado, cheio de
facilitações (...) substituiu os sotaques
nordestinos autênticos e, no mesmo
movimento, cassou aos nordestinos o
direito de aparecer na TV. (...) Como
cassou o direito à voz dos caipiras. Se há
um som que é banido do entretenimento
chique no nosso país, esse som é o “erre”
dos caipiras. (...) A fala do interiorzão de
São Paulo, de parte de Minas, do Paraná,
essa fala é emudecida pela TV, é uma
minoria política, é perseguida como se
fosse a própria mula-sem-cabeça. (...)
Correntemente, a TV quer eliminar o
fatídico “erre” do rude e doloroso idioma.
Quer mantê-lo apenas como curiosidade
remota, como a moda de viola, o bicho-de-

pé, o fumo-de-rolo, os bailes de Ituverava.
Você nunca viu um apresentador de
telejornal do meio-dia que, em vez de
emitir seu “boa tahrhde” aspiradamente
acariocado, espremesse dos lábios um
“tarrrdê” acaipirado. Dificilmente verá.
Assim como dificilmente verá um
nordestino curtido e seco, genuíno,
cerrando os olhos no papel de galã. Você
os verá como os vê, nos programas
humorísticos, passando por bobalhões que
não percebem a malícia dos inimigos que
lhes cobiçam as mulheres, você os verá em
funções subalternas, melancólicas, você os
verá como vê os animais em extinção. (...)
Na TV, o banimento dos sotaques
corresponde ao banimento das diferenças
no ideal de Brasil integrado. O Brasil que
idolatramos é um Brasil de mentira.”
BUCCI, Eugênio. Sotaques desterrados. Folha de S. Paulo, São Paulo,

2 jun. 2002. TVFolha, p.2.

Sobre o modo de falar, é interessante conhecer o ponto de vista do crítico de TV Eugênio Bucci.
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ESCREVENDO TEXTOS
A linguagem diz muito e revela várias características
de um grupo de pessoas, seus valores, suas crenças,
suas manias. Por isso, que tal escrever uma carta para
a produção da novela que você observou ou para
alguma revista pedindo um espaço para discussão?
Discuta o modo de falar das personagens e comente
como é importante a variação da linguagem em
situações reais de interação comunicativa.

Ouvindo e escrevendo textos.

Combine com um colega a audição de trechos de programas de duas emissoras. Procure
reparar se a linguagem flui normalmente ou se é quebrada, pausada. Observe se as expressões
usadas pelo(s) apresentador(es) dos programas fazem parte do seu dia-a-dia ou se são mais
trabalhadas.

Depois, pense sobre quem organizou a programação e procure compreender como tal
profissional deve ter imaginado o público ouvinte dos programas de modo geral. Procure
imaginar a idade das pessoas que compõem esse público, até que ano elas estudaram e outras
características que você achar importantes.

Como garantir a qualidade da programação de uma emissora de rádio? Escreva para a
emissora dando sua opinião sobre a programação, considerando o trabalho que você fez com
seu colega ou então telefone para o apresentador de seu programa favorito e sugira assuntos
que possam ser de interesse das pessoas de sua idade.

Você deve ouvir as notícias do dia, não é? As informações oferecidas têm qualidade, são
dadas totalmente ou você nota que alguém, talvez o jornalista, deve ter selecionado alguns
aspectos da matéria antes de levá-la ao ar?

Não haveria aí uma atitude premeditada? Pense sobre isso e discuta com algum colega.

4

Desenvolvendo competências

A RÁDIO EJA ESTÁ NO AAARRRRRRR!
Às vezes, sentimo-nos sozinhos em casa, no trem,
no ônibus, no carro e aí ligamos o rádio! A voz
do apresentador que nos fala torna-se nossa
companhia. Entramos de corpo e alma na
programação radiofônica e, sem ao menos
esperarmos, começamos a cantarolar, batucar
levemente e sorrir!

As emissoras de rádio usam e abusam da
linguagem oral, não é mesmo?

Você sabia que freqüentemente o texto que
ouvimos durante a programação do rádio  é
escrito antecipadamente e até as engasgadas do
nosso apresentador preferido são previstas para o
discurso dele?

Vamos confirmar!



Capítulo I - Interligando as linguagens

25

NAVEGAR OU
DAR UMA OLHADA
Imagine a seguinte situação:

Uma pessoa diz que, na prova final de um curso
que você está fazendo, cairá uma questão sobre
textos de livros, jornais ou revistas impressos e
textos que aparecem na tela de computador!
O que você faz?

Se você pensou em selecionar livros, jornais e
revistas para examinar que tipos de textos eles
trazem, já é parte de um caminho. Depois, que tal
dar uma olhada nos hipertextos de uma página
da Internet como a do exemplo ao lado? Há
semelhanças entre todos os textos que você
analisou?

Após tal exame, você deve ter concluído que
alguns textos são impressos em livros, jornais e
revistas; outros são apresentados em meio
eletrônico, como na tela de um computador. Que
tal identificar as características de cada um deles
no teste a seguir e tirar mais conclusões?

É hora de teste!

Hipertexto
É um conjunto de textos verbais e visuais ligados por

conexões que você mesmo faz, de acordo com seu interesse.

Links
Links são textos curtíssimos que estão ligados a

outros textos que mantêm conexão com outros
textos e assim sucessivamente. Com um toque no

mouse, você vai entrando em contato com cada um
deles e formando o seu próprio texto de leitura.

Algumas características e funções

Apresenta título, subtítulo.

Possui índice ou sumário.

É dividido por seções ou capítulos ou cadernos ou colunas ou links.

Tem numeração de páginas.

Traz várias espécies de textos.

Contém propaganda.

Verificam-se jogos de interesses entre quem escreve e quem lê.

Pode ser lido linha por linha (leitura linear).

Pode ser lido por blocos de informação (leitura seletiva).

Toca música ou dá para conversar em voz alta com outra pessoa.

ComputadorJornal Revista

O que você achou do exame rápido das características
e funcões dos suportes de textos indicados?  Sabia
que, ao fazer isso, você estava “frente a frente” com
a linguagem verbal, audiovisual?

Livro
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ENCERRANDO NOSSO CONTATO
Você sabe que a utilização da linguagem é uma das
características do ser humano.  Por meio dela, é
possível representar, interpretar as coisas do mundo,
os fatos, os acontecimentos, os sentimentos, as ações
e as reações dos seres vivos. Você também sabe que,
quando se combinam sons, cores, imagens e gestos,
expressão corporal, a linguagem adquire vários
aspectos: verbal, visual, gestual,  corporal.

Você já sabe também que a linguagem faz parte de um
processo de interação comunicativa entre duas ou
mais pessoas (interlocutores) e que elas podem usá-la
ora para expressar o mundo, suas emoções, ora para
mostrar ou ocultar suas reais intenções, ora para
envolver, modificar e/ou formar a opinião do outro.

Você sabe que as novas tecnologias estão aí e as
formas de interação comunicativa, os conhecimentos

Figura 4 (L — Linguagem usada): combinada – visual e verbal;
(E — forma de expressão utilizada): imagem fotográfica e escrita

Figura 5 (L): combinada – audiovisual, verbal; (E) combinada – oral/falada + televisiva e escrita
Figura 6 (L): combinada – verbal, matemática; (E): combinada – escrita, geométrica e numérica
Figura 7 (L): combinada – corporal e  sonora; (E) combinada – dança e musical

Conferindo seu conhecimento

1

acumulados e todas as outras formas de expressão
humanas estão em transformação. Como conseqüência
disso, as coisas ao nosso redor, o pessoal de nosso
grupo de convivência, nós mais toda a sociedade
estamos nos transformando! Assim, as novas
tecnologias pedem novas formas de comunicação, de
interação, de conhecer o mundo e os outros.

Diante de tudo isso, esperamos que  você seja capaz
de reconhecer e saber usar tanto as linguagens
quanto as tecnologias;  de verificar como se integram
e de distingüir seu uso em situações de interação
comunicativa, tendo em vista um objetivo:  o de que
você possa intervir, solidariamente, na realidade,
respeitando a si mesmo, ao próximo, ao meio
ambiente e tornando, dessa forma,  a vida em
sociedade mais humana e feliz.
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Reconhecer as linguagens como elementos integradores dos sistemas de comunicação.

• Distingüir os diferentes recursos das linguagens, utilizados em diferentes sistemas de comunicação
e informação.

• Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para
resolver problemas sociais e do mundo do trabalho.

• Relacionar informações sobre os sistemas de comunicação e informação, considerando sua
função social.

• Posicionar-se criticamente sobre os usos sociais que se fazem das linguagens e dos sistemas de
comunicação e informação.





CESU
CUSTÓDIO FURTADO DE  SOUZA

PORTUGUÊS

ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE II
LER E VIVER O TEXTO LITERÁRIO



Língua Portuguesa • Língua Estrangeira Moderna
Educação Artística •  Educacão Física Ensino Fundamental

84

Capítulo V

Ler e viver o texto literário

APRESENTAÇÃO
Você alguma vez já pensou que, quando
observamos as coisas que estão à nossa volta,
estamos fazendo uma leitura do mundo?

Todo ser humano é um leitor! Na verdade,
estamos lendo o tempo todo e nem sempre nos
damos conta disso. Quando, em alguns
momentos, queremos entender o que está errado
com a gente, lemos a nós mesmos e o mundo a
nossa volta, buscando alguma resposta. Lemos a
alegria ou a tristeza de alguém na expressão do
rosto. Podemos ler os gestos, os tons de voz, as
cores, as paisagens, os sentimentos provocados
por uma música, os cheiros... Vivemos de um
jeito que, mesmo se quiséssemos, não poderíamos
deixar de ler. Um povo pode existir sem escrever
(e existem muitos, de fato), mas nenhum pode
existir sem ler, nesse sentido amplo. Ler é quase
como respirar... Ler significa traduzir a vida.

E as palavras? Também estão à nossa volta para
serem lidas e nos ajudarem a compreender e

admirar a realidade que nos cerca. Os textos
escritos e os textos falados nos oferecem muitas
possibilidades de reflexão. Eles podem nos
informar sobre fatos da realidade, podem
alimentar nossos desejos e sonhos do que ainda
parece impossível; podem nos colocar em contato
com experiências humanas que jamais viveremos;
podem oferecer a possibilidade de encontro com
pessoas que vieram antes de nós e com as que
vivem no nosso tempo. As palavras nos textos
escritos ou falados são organizadas sempre para
expressar sentidos, para nós, leitores.

Dos vários tipos de textos escritos, nós vamos
estudar aqui mais detalhadamente o texto literário.
A palavra literário está indicando que nós vamos
estudar textos referentes à Literatura. A explicação
ajudou em alguma coisa? Talvez, não. Vamos por
partes... Em primeiro lugar, vamos saber por que
alguns textos são chamados literários e outros não.
Depois vamos tratar da Literatura.
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1

Desenvolvendo competências

Compare os três textos sobre a lua. Identifique os textos que têm um “toque poético”.

a) A Lua é o satélite natural que gasta cerca de 28 dias para completar seu ciclo em torno da Terra.

b) A lua é a senhora de minha solidão.

c) Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana, sobre a seda azul. (Caetano Veloso)

2

Desenvolvendo competências

Leia o texto de Arnaldo Antunes.

As pedras são muito mais lentas do que os animais. As plantas exalam mais cheiro quando a
chuva cai. As andorinhas quando chega o inverno voam até o verão. (...) Os peixes quando
nadam juntos formam um cardume. As larvas viram borboletas dentro dos casulos. Os dedos dos
pés evitam que se caia. Os sábios ficam em silêncio quando os outros falam. As máquinas de
fazer nada não estão quebradas. Os rabos dos macacos servem como braços. Os rabos dos
cachorros servem como risos. As vacas comem duas vezes a mesma comida. As páginas foram
escritas para serem lidas. (...) As baleias vivem na água mas não são peixes. Os dentes quando
a gente escova ficam brancos. Cabelos quando ficam velhos ficam brancos. (...) Crianças gostam
de fazer perguntas sobre tudo. Nem todas as respostas cabem num adulto.

ANTUNES, Arnaldo. Tudos. São Paulo: Iluminuras, 1990.

E aí? Gostou do texto? Você percebeu que Arnaldo Antunes criou um texto com pedras,
animais, aves, peixes, plantas, homens, palavras, misturando idéias objetivas e impressões
subjetivas? Quando escreve, por exemplo, “As baleias vivem na água mas não são peixes”,
a idéia é objetiva, pois nos dá uma informação. Já na primeira frase do texto, “As pedras
são mais lentas do que os animais”, há aí um jeito subjetivo (pessoal) de ver a “lentidão”
das pedras. Aliás, sabemos que, normalmente, as pedras costumam ficar paradas...

Leia o texto mais uma vez, se possível em voz alta. Tente saborear cada frase...Sinta como o
autor, em algumas delas, dá um toque poético ao mundo que nos cerca.

Vamos agora fazer o seguinte: as seis frases que estão no quadro abaixo foram retiradas do texto de
Arnaldo Antunes. Algumas delas expressam o jeito subjetivo (pessoal) de o autor ver o mundo,
outras expressam uma informação objetiva. Marque um X, na primeira coluna, se a frase expressar
um jeito subjetivo de ver o mundo; marque a segunda coluna, se a frase expressar objetividade.

Frases do texto Subjetividade Objetividade
1) As máquinas de fazer nada não estão quebradas.

2) Os peixes quando nadam juntos formam um cardume.

3) Os sábios ficam em silêncio quando os outros falam.

4) Os rabos dos cachorros servem como risos.

5) As páginas foram escritas para serem lidas.

6) Nem todas as respostas cabem num adulto.



Língua Portuguesa • Língua Estrangeira Moderna
Educação Artística •  Educacão Física Ensino Fundamental

86

Se você marcou o X na primeira coluna para as
frases 1, 3, 4 e 6, você observou que elas apresentam
uma maneira pessoal de ver as coisas. Na frase 1,
temos primeiro que imaginar como seria uma
“máquina de fazer nada”... Talvez, uma máquina de
fazer nada nunca quebre, não é mesmo? A frase 3
expressa subjetividade, pois, para o autor, sábio é
quem sabe escutar. Na frase 4, o autor vê o rabo do
cachorro como “riso”. A frase 6 expressa uma idéia
pessoal,  pois, já que as respostas não cabem em um
adulto, o mistério do mundo é maior do que tudo o
que podemos compreender.

Já as frases 2 e 5 expressam objetividade. Elas nos
dão duas informações: uma informa o que é um
cardume; outra para que servem as páginas escritas.

As frases do texto que expressam subjetividade (a
maneira pessoal de ver as coisas) têm um toque
poético que as frases objetivas geralmente não
têm. Esse toque poético está muito presente no
tipo de texto que estudaremos a seguir.

O TEXTO LITERÁRIO
Costumamos dizer que textos literários são
artísticos, “obras de arte”, porque são criações de
“toque poético” que podem produzir emoção
estética. Agora complicou... O que é estética?

Estética é uma palavra vinda da língua grega que
quer dizer, no seu sentido original, sensação.
É muito bom ler um texto e ser dominado por
uma sensação. Isso já aconteceu com você
alguma vez? Você já ouviu uma música ou uma
história, viu um quadro ou uma foto, e sentiu seu
coração bater mais forte? Sentiu um nó no peito,
os olhos cheios d’água, uma vontade maluca de
rir? Emoções assim tanto podem ser geradas pelas
obras de arte como pelo texto literário.

O autor de um texto literário faz uma leitura
pessoal do mundo que o cerca e o representa por

meio de uma seleção e combinação de palavras. É
essa combinação de palavras que é artística. Por
isso, diante de um texto literário, temos de
observar o que o autor “diz” (o conteúdo do
texto) e “como ele diz” (a maneira como o texto
está escrito), pois estamos diante de um uso
especial das palavras. Observe que geralmente o
texto não literário (por exemplo, o texto histórico
ou científico) tem como principal característica
apresentar de forma bem objetiva a realidade que
existe. Um cientista, por exemplo, busca entender
a natureza como ela é e escreve os textos
científicos a partir do que observou.  Claro que
ele pode fantasiar um pouco, imaginar teorias e
escolher palavras belas para seu texto, mas sua
intenção primeira não é inventar. Ele quer, com
objetividade, explicar as coisas do mundo. No
texto literário, o autor inventa um mundo novo
que pode ser totalmente diferente do nosso, ou
re-inventa o nosso mundo real na imaginação
dele. Por isso, dizemos que esse tipo de texto é
uma ficção. Ficção quer dizer “invenção”,
“simulação”, “imaginação”.

Mais duas coisas sobre o texto literário:

1. Ele pode ter muitas interpretações! Um texto que
é pensado artisticamente para produzir emoção
pode ser lido de muitas maneiras. Os sentidos
nascem da conversa que mantemos com o texto.
Numa boa conversa, ouvimos e falamos.

2. Os textos literários podem ser escritos em
versos ou em prosa.

Verso é cada linha de um poema.
O texto em verso é dividido em blocos
que chamamos estrofes.

O texto em prosa é dividido em
blocos que chamamos parágrafos.

3

Desenvolvendo competências

Leia os dois textos e marque a alternativa certa!

TEXTO 1
Eu já escrevi um conto azul, vários até. Mas este é um conto de todas as cores. Porque era uma
vez um menino azul, uma menina verde, um negrinho dourado e o cachorro com todos os tons e
entretons do arco-íris.
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COMO ABORDAR OS
TEXTOS LITERÁRIOS?
Já sabemos que o texto literário é um tipo de
texto artístico (de toque poético e ficcional),
criado por um autor, que pode inventar ou
re-inventar o mundo que nos cerca. Nosso
próximo passo é verificar como podemos
compreendê-lo e interpretá-lo.

Os textos são criados para os leitores e estes
devem perceber não só o que está muito claro
no texto, mas também o que não está.
O segredo, para ler os textos literários, é
descobrir as “pistas” que os autores deixam e
construir os sentidos.
• Quando aparecerem palavras diferentes, cujo

sentido você não sabe, você pode procurar
entendê-las a partir do contexto,
ou seja, o conjunto do que está sendo dito, ou
pode usar um dicionário. Lembre-se que uma
palavra pode ter mais de um sentido, e você terá
de escolher o mais apropriado para o texto.

• Uma leitura atenta, muitas vezes, não é
suficiente para entender o que está “por trás”
do  texto. O melhor é ler o texto muitas vezes,
além de procurar relacionar as várias idéias
que ele traz. Outra coisa: se você conhecer o
assunto, o autor e em que lugar foi escrito o
texto, é possível compreendê-lo melhor.

SOLAR

Minha mãe cozinhava exatamente:
arroz, feijão-roxinho, molho de
batatinhas.
Mas cantava.

PRADO, Adélia. Poesia Reunida. São Paulo: Siciliano, 1996, p. 151.

Se lermos esse texto sem nos preocuparmos em
explorar os vários sentidos que ele apresenta,
vamos lê-lo como se fosse apenas um simples
relato, sem nada de artístico, que descreve o dia-
a-dia de uma mãe que faz sempre a mesma coisa.
Mas esse fato comum está descrito em versos que
nos oferecem “pistas” para buscar outros sentidos.

“PISTAS” DOS TEXTOS EM VERSO
• A posição e o sentido das palavras

Repare que a palavra exatamente, no final do
primeiro verso, reforça bastante a idéia de que
a mãe sempre fazia a mesma coisa. Só quando
repetimos muitas vezes qualquer tarefa, sabemos
exatamente como fazê-la. Cozinhar exatamente
“arroz”, “feijão-roxinho” e “molho de batatinhas”
nos faz pensar que o dia-a-dia da mãe é sem graça
e repetido. O último verso do poema, no entanto,
muda tudo. Você arriscaria dizer por quê?

Até que apareceu uma comissão de Doutores - os quais, por mais que esfregassem os nossos
quatro amigos, viram que não adiantava. E perguntaram se aquilo era de nascença ou se...
– Mas nós não nascemos - interrompeu o cachorro. – Nós fomos inventados.
Mário Quintana, Lili inventa o mundo. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983, p.8.

TEXTO 2
“Mais de 23 milhões de pessoas passam fome no Brasil. E todos os dias jogamos fora comida
suficiente para alimentar 19 milhões delas.”
Revista Superinteressante, nº 174, março de 2002, p.47.

a) O texto 1 e o texto 2 são textos literários.
b) O texto 2 é literário, porque o autor do texto está inventando que mais de 23 milhões de
pessoas passam fome.
c) O texto 1 é literário, porque é uma ficção e mostra que o mundo pode ser re-inventado.
d) O texto 1 é literário, porque cachorros não falam.
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tubo. Depois se acostumou. E, com a
água, foi seguindo. Andou quilômetros.
Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez
ou outra um desvio, era uma seção que
terminava em torneira.

Vários dias foi rodando, até que tudo
se tornou monótono. O cano por dentro
não era interessante.

No primeiro desvio, entrou. Vozes de
mulher. Uma criança brincava. Ficou na
torneira, à espera que abrissem. Então
percebeu que as engrenagens giravam e
caiu numa pia. À sua volta era um
branco imenso, uma água límpida. E a
cara da menina aparecia redonda e
grande, a olhá-lo interessada. Ela gritou:
“Mamãe, tem um homem dentro da pia.”

Não obteve resposta. Esperou, tudo
quieto. A menina se cansou, abriu o
tampão e ele desceu pelo esgoto.”
BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras Proibidas.
São Paulo: Global, 1988. p. 89.

Quais foram as sensações que esta história
provocou em você? Você não achou tudo
estranho? Como interpretar um texto tão estranho?

“PISTAS” DOS TEXTOS NARRATIVOS
EM PROSA
• Buscar o sentido que está por trás da história.

Em primeiro lugar, repare que o texto está contando
uma história, que envolve um homem que... “entrou
pelo cano”. O narrador afirma que no começo, ele
ficou incomodado, mas depois se “acostumou”! Que
estranho! É tão estranho que pode ser uma “pista”.
Sabemos que nenhum ser humano conseguiria se
acostumar a viver dentro de um cano... mas, se
pensarmos um pouco, a gente se acostuma com cada
coisa... a gente se acostuma a não ler as coisas que
estão ao nosso redor, se acostuma a receber sempre
menos do que precisamos, a contar o número de
mortos em uma guerra, a ver gente pobre nas ruas, a
ver a natureza ser destruída dia a dia etc.

O que, depois, acontece na história? O homem vai
ficando no cano até tudo ficar novamente
monótono, sem graça e, para “agitar um pouco a

Porque há um “mas”...

Todos os dias usamos essa palavra, e nem sempre
nos damos conta de que há um sentido por trás
dela. Dizemos: “Queria trabalhar, mas não
consigo um emprego”. “Minha voz é boa para
cantar, mas sou um pouco tímido”. “Tudo tem um
mas...” Repare que, na maioria das vezes, usamos
“mas” para expressar algo que muda o rumo das
coisas. No poema, o “mas” vai mudar o quê?

A mãe fazia exatamente suas tarefas, mas
cantava... o “mas” está mudando a mesmice,
a rotina do dia-a-dia. “Mas cantava”, o último
verso do texto, transforma completamente a idéia
de que tudo era igual. O “mas” altera a vida
cotidiana da mãe.

Nos poemas, descobrimos sentidos,
refletindo sobre as palavras (a intenção
do autor e suas escolhas gramaticais) e
observando como os autores organizam
os versos.

Vamos ver, agora, como podemos descobrir
“pistas” de textos em prosa.
Você já se perguntou de onde nascem as histórias
que os autores inventam? Como será que um autor
cria as suas histórias? No texto a seguir, o autor
Ignácio de Loyola Brandão conta como surgiu uma
de suas histórias, que você lerá em seguida.

Primeiro, leia o depoimento do autor contando
como fez a história:

O título é um duplo sentido com alguém que “entra
pelo cano”. Isto é, a gíria, que significa ter se dado
mal com alguma coisa. Tudo começou no dia em
que fui escovar os dentes de manhã e comecei a
ouvir barulhos que vinham pelo cano da pia.
Ruídos provocados pelo ar, pela água, mas que, na
minha imaginação, pareceram vozes. E por que
não? Por que não alguém não poderia, de repente,
ter resolvido mergulhar no cano e ir em frente? (...)

Veja, agora, como ficou a história.

O HOMEM QUE ENTROU NO CANO

“Abriu a torneira e entrou pelo cano. A
princípio incomodava-o a estreiteza do
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4

Desenvolvendo competências

Nós vamos ler uma fábula. Esse tipo de texto é curto e tem sempre animais que se comportam
como gente e que nos ensinam alguma coisa.

A RAPOSA E AS UVAS

Morta de fome, uma raposa foi até o vinhedo sabendo que ia encontrar muita uva. A safra
havia sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços.
Só que sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por
fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo:

– Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se
alguém me desse essas uvas, eu não comeria.

Moral: Desprezar o que não se consegue conquistar é fácil.

ASH, R.; HIGTON, B. (Comp.) Fábulas de Esopo. São Paulo: Cia. das Letrinhas, 2001. p. 68.

a) Reescreva a fábula.

b) Que sentido podemos buscar por trás da história da “Raposa e as uvas”?

vida”, resolve sair por uma torneira! Sai e está
diante de uma criança que tem interesse em olhá-
lo, mas só por alguns instantes. Nesse momento,
esperamos que alguma coisa aconteça. A criança
chama a mãe. Mas a mãe não manifesta nenhum
interesse pelo que estava acontecendo. A menina,
então, se cansou, abriu o tampão e ele desceu
para o esgoto, isto é, de novo “entrou pelo cano”.
Você reparou que os fatos são estranhos, mas as
pessoas da história (as personagens) agem como
se os fatos fossem normais? O que será que o
texto quer nos dizer?

Todos parecem estar anestesiados, insensíveis.
Parece que perderam o interesse pelas coisas que
acontecem no mundo. Será que nós estamos nos
comportando como os personagens, aceitando tudo
como normal, inclusive as coisas mais
extraordinárias? Será esse apenas o sentido que está
por trás dessa história? Que outro você apontaria?

Para compreender e interpretar textos
em versos ou em prosa, é importante
descobrir os sentidos que estão por trás
do texto.

COMPARANDO TEXTOS

Deu para ter uma idéia de como podemos pensar
os sentidos dos textos literários?
Se resolvêssemos comparar o texto da Adélia
Prado com o texto de Ignácio de Loyola Brandão,
poderíamos descobrir outras coisas. Você percebeu
que cada texto apresentou uma mãe? Reparou
também que a mãe do texto “Solar” é diferente da
do texto “O homem que entrou pelo cano”? A
primeira, pelo canto, transformava a mesmice do
dia-a-dia em uma coisa maravilhosa; a outra não
demonstrou interesse por uma coisa que parecia
ser extraordinária. Será que poderíamos também
concluir alguma coisa a respeito disso?
Sim, se, mais uma vez, buscássemos o sentido que
há por trás delas. A mãe que canta tem uma
atitude que revela capacidade de mudar as coisas,
de tornar tudo belo. Já a mãe indiferente poderia
revelar nossa acomodação, insensibilidade frente
às coisas do mundo. Veja que agora estamos
pensando coisas profundas, vendo as duas “mães”
de um modo diferente. Esse é bem o papel da arte,
da literatura. Buscar os sentidos dos textos
literários nos faz pensar coisas que vão além das
pistas que os autores nos oferecem.
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Leia como alguns estudantes completaram.

Morto de solidão, um rapaz foi até um forró sabendo que ia encontrar muitas mulheres
bonitas. Ao ver o pagode carregado de mulheres lindas, o rapaz lambeu os beiços. Só que
sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, não conseguia namorar ninguém. Por
fim, cansado de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora dizendo:
– Por mim quem quiser essas mulheres pode levar. São feias, são horríveis, não me
servem.
Se alguma dessas mulheres olhasse para mim, eu saía correndo.
Texto coletivo dos alunos do Colégio Santa Cruz, em São Paulo, 2000.

6

Desenvolvendo competências

Leia um trecho da canção “Telha nua” de Waltinho e Roberto Andrade e assinale a alternativa
que melhor o interpreta:

TELHA NUA

Lá em cima do telhado

Meu sonho encantado

Era pertinho do céu

E, se todos lá embaixo

Pensassem assim tão alto

Vinham brincar aqui

Comigo no telhado

5

Desenvolvendo competências

Vamos criar uma nova história a partir da fábula. Vamos trocar a raposa por alguém (um
homem ou uma mulher) e as uvas por um desejo desse alguém. Veja como o texto ficou
preparado. Tente completá-lo.

Mort____ de ____________, um(uma) ___________ foi até ________________ sabendo que ia

encontrar __________________. Ao  ver _____________________, o (a) __________________

lambeu os beiços. Só que sua alegria durou pouco: por mais que tentasse, não conseguia

_________________. Por fim, cansado (a) de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora dizendo:

– Por mim, _________________. São __________________, são _________________, não me

servem. Se ______________________________________________
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DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO
Leia abaixo as explicações que o escritor Ricardo
Azevedo dá a algumas frases feitas.

“Dar uma colher de chá”:
Dar uma colher de chá é perdoar, é dar uma
chance, dar uma oportunidade para alguém
tentar de novo, corrigir um erro que cometeu,
recomeçar, fazer mais uma tentativa.

7

Desenvolvendo competências

Agora é sua vez. Tente explicar as frases feitas abaixo.

a) “Ter minhoca na cabeça”.

b) “Ficar em cima do muro”.

Terminou sua explicação? Você percebeu que explicou o sentido figurado da frase-feita, escrevendo
um texto objetivo. Poderíamos ler essas frases de dois modos: 1) no sentido literal e 2) no sentido
figurado. Se a frase b, por exemplo, fosse lida no sentido literal, poderíamos pensar que alguém ou
um animal estivesse posicionado em cima do muro. No sentido figurado, a frase tem outros sentidos.

Confira se o sentido que você pensou para cada frase é mais ou menos esse: quando ficamos
com “minhoca na cabeça”, estamos desconfiados, suspeitamos que alguma coisa ruim vai
acontecer, ficamos inseguros, achando que alguém está contra a gente. Já “ficar em cima do
muro” significa não querer se comprometer, não dizer a opinião, não saber o que se quer, nem
saber o que se vai fazer.

O sentido literal também é chamado denotativo.

O sentido figurado também é chamado conotativo.

O sentido conotativo exige sempre interpretação.
Podemos, por isso, explorar ao máximo os sentidos das palavras.

A linguagem do texto literário é, freqüentemente, conotativa.

“Conversa mole para boi dormir”:

Conversa mole para boi dormir é aquela
conversa chata que não acaba mais, que dá
sono e ninguém agüenta escutar. Ou então,
quando uma pessoa está mentindo, querendo
enganar, enrolar a gente, dizendo coisas que a
gente sabe serem só embromação.

a) É no telhado que guardamos as coisas com que queremos sonhar.

b) O sonho não passa de uma brincadeira e não vale a pena sonhar.

c) O sonho encantado é o que é pensado alto.

d) Se as pessoas pensassem mais seriamente no sonho, elas passariam a sonhar mais.
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8

Desenvolvendo competências

Há uma canção muito bonita de Vinícius de Moraes, chamada Minha namorada. Leia alguns versos.

Os seus olhos têm de ser só de meus olhos
E os seus braços o meu ninho
No silêncio de depois
E você tem que ser a estrela derradeira
Minha amiga e companheira
No infinito de nós dois

MORAES, Vinícius de, LYRA, Carlos. Série grandes compositores: história da MPB. São Paulo: Abril, 1983.

a) A palavra “olhos”, no primeiro verso, está no sentido conotativo. Você saberia explicar por quê?

b) Qual é o sentido da palavra “ninho”, no segundo verso?

c) “Estrela derradeira” está no sentido denotativo ou conotativo?

O TEMA DE UM TEXTO
Para ler e interpretar textos, precisamos também estar
atentos ao tema. É muito importante perceber
quando o autor apresenta o tema, ou quando ele o
esconde, deixando-o por trás das coisas concretas do
mundo, como as pessoas, os animais, os objetos etc.

Lembra-se da fábula “A raposa e as uvas”? Vimos
que o texto contava a história de uma raposa faminta
que estava louca para comer uvas, mas, como não

conseguiu apanhá-las, passou a desprezá-las. Graças
ao que acontece com o animal “raposa” e a fruta
“uvas”, coisas concretas do nosso mundo real,
pudemos pensar em um tema. Quando você explicou,
na atividade 3, o sentido do texto por trás da história,
você mostrou o tema. Um bom leitor é aquele que
reconhece os temas dos textos, bem como percebe
como são tratados, a partir das escolhas do autor.

DIAFÉRIA, Lourenço. Balada para não dormir. Jornal da Tarde, São Paulo,
9 out. 1985. p. 2, coluna 3. Adaptação de Roseli Novak

Eu sou de menor.
Sou vidraça quebrada
pela pedra do adulto.
Sou dois olhos mordendo a luz da vitrina,
sou trapo descartado,
sou promessa para depois...
O cara suspeito em cada caminho.
Sou o discurso jamais realizado.
Sou a face clara da fortuna escondida.
Sou a garrafa vazia jogada no mar
que volta coberta de restos da morte.
Eu sou a resposta que não espera
perguntas.
Aqui estou. Nada mais sinto.
Apenas digo: Cuidado!
Não sou criança. Meu nome é: de menor

Eu não sou criança.
Eu sou de menor.
Criança tem família.
Eu sou de menor,
luto só pela sobrevivência.
Criança tem livro colorido,
aparece e pede em anúncio
o brinquedo preferido.
Criança tem disco do Balão Mágico,
tem disco do Carequinha.
Eu sou notícia no Afanázio.
Tenho o código, puxo o gatilho.
Às vezes, me escalam para ser criança.
É tarde demais.
Eu sou de menor.
Já morreu o sol da aurora da vida...

Leia o texto.

BALADA PARA NÃO DORMIR



Capítulo V – Ler e viver o texto literário

93

9

Desenvolvendo competências

Procure localizar no texto o tema apresentado.

Exemplo: O tema “ameaça” está apresentado em qual verso?
Em “Tenho o código, puxo o gatilho”.

1. Verso mais adequado para expressar que o “de menor” não tem esperança.

2. Verso que indica que o “de menor” leva a culpa, mesmo sem tê-la.

3. Verso que indica que o “de menor” é vítima da distribuição injusta da riqueza do país.

4. Verso que indica que o “de menor” deseja ter as coisas atraentes que o comércio oferece.

5. Verso que sugere que o “de menor” não consegue mais viver uma infância comum.
Propor-lhe isso é uma falsidade.

6. Verso que indica que o “de menor” é um cansado da vida, um desiludido.

CONVERSA ENTRE TEXTOS
Os autores de textos literários são também
leitores e gostam de, às vezes, usar trechos de
obras já escritas. Lourenço Diaféria faz isso. O
verso “Já morreu a aurora da vida” é tirado do
texto “Meus oito anos”, de Casimiro de Abreu.
Observe que interessante: o texto de Casimiro de
Abreu foi escrito em 1857 e canta a saudade que
um adulto pode ter da infância. Por isso, é tão
chocante esse verso no texto de Lourenço
Diaféria. No mundo moderno, muitas crianças “de
menores” simplesmente não têm infância.

Leia alguns versos do texto de Casimiro de Abreu.

Oh! Que saudades que tenho

Da aurora da minha vida,

Da minha infância querida

Que os anos não trazem mais!

Que amor, que sonhos, que flores,

Naquelas tardes fagueiras

À sombra das bananeiras,

Debaixo dos laranjais!

Chamamos intertextualidade a
“conversa” de um texto com outro.

LITERATURA:
MEMÓRIA DA HUMANIDADE
Os textos de nossa época e de épocas diferentes
revelam os sentimentos, os pensamentos, as
paixões da alma humana. Lendo-os, entendemos
um pouco melhor o mundo e a nós mesmos.

Estudar literatura é ampliar a nossa
experiência e visão do mundo.
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Desenvolvendo competências

SE SE MORRE DE AMOR

(...)

Amor é vida; é ter constantemente

Alma, sentidos, coração – abertos

Ao grande, ao belo; é ser capaz d’extremos,

D’altas virtudes, até capaz de crimes!

Compreender o infinito, a imensidade,

E a natureza e Deus; gostar dos campos,

Das aves, flores, murmúrios solitários;

Buscar tristeza, a soledade, o ermo,

E ter o coração em riso e festa;

Leia os dois poemas abaixo e responda às questões.

E à branda festa, ao riso de nossa alma

Fontes de pranto intercalar sem custo;

Conhecer o prazer e a desventura

No mesmo tempo, e ser no mesmo ponto

O ditoso, o misérrimo dos entes:

Isso é amor, e deste amor se morre!

(...)

Gonçalves Dias. In: RAMOS, F. J. S. (Org.). Grandes
poetas românticos do Brasil. São Paulo: LEP, 1954. p. 90.

1. Os dois poemas foram escritos em épocas diferentes, mas ambos tratam do mesmo tema.
Qual é o tema?

2. O poema de Gonçalves Dias é antigo e define o amor como um sentimento que nos
traz alegria e tristeza ao mesmo tempo. Encontre no texto alguns versos que comprovem
essa afirmação.

3. Para Gonçalves Dias, o amor é, entre outras coisas, “compreender o infinito, a
imensidade”. Para Camões, o “amor é fogo que arde sem se ver”. Na sua opinião, qual dos
dois poetas conseguiu definir melhor o amor? Justifique sua resposta.

Esse texto que você leu é de Gonçalves Dias. Esse autor nasceu em 1823, no Maranhão.
Morreu em 1864.

Amor é fogo que arde sem se ver

É ferida que dói e não se sente;

É um contentamento descontente;

É dor que desatina sem doer.

É um não querer mais que bem querer

É solitário andar por entre a gente;

É nunca contentar-se de contente;

É cuidar que se ganha em se perder;

Leia outro poema. Este escrito por Luís de Camões, autor português que nasceu em 1524 ou
1525 e morreu em 1580.

É querer estar preso por vontade;

É servir a quem vence, o vencedor;

É ter com quem nos mata lealdade.

Mas como causar pode seu favor

Nos corações humanos amizade,

Se tão contrário a si é o mesmo Amor?

CAMÕES, Luís de. Lírica. São Paulo: Cultrix, 1995. p. 123.
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11

Desenvolvendo competências

Leia os dois textos a seguir e responda às questões.

O texto 1 é de Machado de Assis. Este autor nasceu no Rio de Janeiro, em 1839, e morreu em
1908. Leremos trechos de dois capítulos do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas,
publicado em 1881. Brás Cubas, narrador-personagem, conta sua história depois que morre.
Lembre que o livro foi publicado em 1881 e, possivelmente, você estranhará algumas
palavras.

Capítulo XVI

Ocorre-me uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito, no
capítulo XIV, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma
coisa que morrer; assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática.
(...) O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela, se a cingir um
diadema de pedras finas; nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem
bonita, Marcela amou-me...

Capítulo XVII

...Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis; nada menos. Meu pai, logo que teve
aragem dos onze contos, sobressaltou-se deveras; achou que o caso excedia as raias de um capricho
juvenil. (...)

ASSIS, Machado de J. Memória póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre: W. M. Jackson, 1953. vol.5, p. 73–74.

O texto 2 é de Marina Colasanti, autora de nossa época.
O conto foi retirado do livro Contos de amor rasgados, publicado em 1986.

PROVA DE AMOR

“Meu bem, deixa crescer a barba para me agradar”, pediu ele.
E ela, num supremo esforço de amor, começou a fiar dentro de si e a laboriosamente expelir
aqueles novos pêlos, que na pele fechada feriam caminho.
Mas quando, afinal, doce barba cobriu-lhe o rosto, e com orgulho expectante entregou sua
estranheza àquele homem: “Você não é mais a mesma”, disse ele.
E se foi.

COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. p. 165.

1) No texto de Machado de Assis, é possível deduzir que o amor de Marcela era um amor
interesseiro. Retire do texto uma frase que pode confirmar essa afirmação.

2) Conte com suas palavras o enredo do texto “Prova de amor”.

3) Compare os dois textos. Em qual deles a mulher parece ser mais submissa? Por quê?
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12

Desenvolvendo competências

Leia um trecho do “Soneto da fidelidade” de Vinícius de Moraes, poeta que nasceu em 1913,
no Rio de Janeiro, e morreu em 1980. Assinale a alternativa correta.

(...)

E assim, quando mais tarde me procure

Quem sabe a morte, angústia de quem vive

Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):

Que não seja imortal, posto que é chama

Mas que seja infinito enquanto dure.

a) Esse trecho expressa a alegria que o sentimento amoroso pode proporcionar.

b) O poeta, nesse trecho, apresenta uma visão pessimista do amor, comprovada pelo verso
“Quem sabe a solidão, fim de quem ama”.

c) O trecho apresenta uma definição de amor em uma linguagem não literária.

d) Para Vinícius, o amor tem duração eterna.

O conjunto de textos literários de um país forma
a sua literatura. Quando estudamos a literatura,
tomamos contato com a vida e as verdades
comuns a todos os homens. Lendo, nunca
estamos sozinhos.

A literatura brasileira sempre foi rica e diversa.
Conta com excelentes autores, que,
infelizmente, por falta de espaço, não pudemos
apresentar aqui. No entanto, Castro Alves,
Euclides da Cunha, Manuel Bandeira,

Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico
Veríssimo, João Guimarães Rosa, Carlos
Drummond de Andrade, Cecília Meireles, João
Cabral de Melo Neto, Manoel de Barros e tantos
outros autores brasileiros aguardam, ansiosos,
os olhos atentos de um leitor, que leia e
interprete suas obras e se encante com os
sentidos que serão descobertos.

Como diria Guimarães Rosa, um texto deve
também valer pelo que nele não deveu caber...
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Repare que a palavra “telhado” aparece no primeiro e último verso. É o lugar onde acontece o
“sonho encantado”. Se todos, embaixo do telhado, pensassem “tão alto” (no sonho, lá no telhado),
sonhariam mais. Esse é o sentido de “vir brincar aqui...”. Portanto, a alternativa correta é d.

6

“Olhos”, na letra a,  está no sentido figurado. Para os amantes, eles não se limitam a ser os
órgãos da visão. Os “olhos”, “janelas da alma”, confirmam o pacto amoroso. Na letra b, dá para
dizer que “ninho” é o abrigo que as aves preparam para pôr os ovos e criar seus filhotes? Claro
que não! “Ninho” está significando “aconchego”, “proteção”, “proximidade”, “união”, “amparo”.
“Ninho” está no sentido conotativo. Na letra c, “derradeira” significa última. O poeta quer que a
amada seja a última estrela. Se a amada é estrela, o poeta a vê como se fosse um céu, um
infinito, como lemos no último verso. O sentido também é figurado ou conotativo.

8

Você deve ter localizado os seguintes versos: 1) “Já morreu o sol da aurora da vida”; 2) “O cara
suspeito em cada caminho”; 3) “Sou a face clara da fortuna escondida”; 4) “Sou dois olhos
mordendo a luz da vitrina”; 5) “Às vezes, me escalam para ser criança”; 6) “Nada mais sinto”.

9

O tema dos dois textos, você percebeu, é o amor. Na questão 2, o verso “é ter o coração em riso e festa”
expressa a alegria de sentir o amor. Já os versos “buscar tristeza, a soledade, o ermo” e “fontes de pranto
intercalar sem custo” expressam tristeza. A questão três é pessoal, ou seja, você vai escrever sua opinião,
a partir do que você pensa do amor. Você preferirá a definição de amor que é mais próxima da sua.

10

A frase “Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis” responde à questão 1.
A questão 2: O narrador do texto “Prova de Amor” conta a história de uma mulher que deixa a
barba crescer para agradar ao marido. Depois que a barba nasce, o homem acha que ela não é mais
a mesma e se vai. A questão 3 propõe que se compare o comportamento das duas personagens.
Marcela não se comporta como a maioria das mulheres da sociedade de sua época (século
retrasado), pois era mais que tudo apaixonada pelo lucro; a mulher, personagem do texto de Marina
Colasanti, por sua vez, comporta-se de forma submissa, também fugindo aos padrões de sua época
(padrões modernos), se pensarmos no espaço cada vez maior que as mulheres vêm conquistando na
participação da vida social e política. Há aí uma curiosa inversão que nos faz pensar: a literatura
pode ser a “voz”  de uma época; contudo, é uma “voz” que não se subordina ao tempo.

11

Vinícius de Moraes, como Gonçalves Dias e Camões, trata do amor apresentando sentimentos
opostos. Contudo, no “Soneto da Fidelidade”, há uma visão pessimista de amor, pois além de
o fim de quem ama ser a solidão, o amor será eterno só enquanto durar. Resposta b.

12

Você reparou que os textos b e c expressam um jeito bem diferente de ver a lua? Como a lua pode
ser “senhora” da solidão? Normalmente, usamos a palavra “senhora” como forma de tratamento,
mas aqui significa “dona”. No texto de Caetano Veloso, a lua é “nobre porcelana”. O que a lua e a
porcelana têm em comum? O “toque poético”, portanto, pode ser observado nos textos b e c.

Conferindo seu conhecimento

1

Na letra a, você pode ter recontado a história dessa maneira: Uma raposa que estava com muita
fome foi até um vinhedo carregado de cachos de uva. Depois de muito tentar e não conseguir
comer nenhuma uva, decidiu que não queria mais uva, nem se lhe dessem, porque estavam verdes.
Na letra b, você deve ter observado a moral do texto. A moral, no caso das fábulas, é o sentido que
está por trás da história, é o ensinamento que ela traz. O que está por trás da raposa e das uvas é
a mesma idéia de um dito popular, que talvez você conheça: “Quem desdenha quer comprar”.

4

Você reparou que o escritor Mario Quintana quis deixar bem evidente a diferença entre um
texto literário e não literário? O autor de um texto literário inventa, faz uma ficção. O texto
literário é ficcional. Assim, a resposta certa do teste é a alternativa c.

3
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Identificar categorias pertinentes para a análise e interpretação do texto literário.

• Reconhecer os procedimentos de construção do texto literário.

• Utilizar os conhecimentos sobre a construção do texto literário para atribuir-lhe um sentido.

• Identificar em um texto literário as relações entre tema, estilo e contexto histórico de produção.

• Reconhecer a importância do patrimônio literário para a preservação da memória e da identidade nacional.
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Capítulo VI

Gêneros de texto:
temas, formas, recursos
e suportes
APRESENTAÇÃO
Avisos, anúncios, cartas, notícias, poemas,
diários, provérbios, piadas... quantos textos estão
presentes na nossa vida. Neste capítulo você vai
conhecer mais um pouco sobre os gêneros de
texto, analisando as situações em que são
utilizados, suas características, seus formatos,
temas e suportes.

Vamos, então, para nossa primeira pergunta.

O QUE É GÊNERO DE TEXTO?
Leia os textos abaixo:

Quem não tem cão caça com gato.

Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.

Cada cabeça, uma sentença.

É muito provável que você já tenha escutado ou
dito algum dos provérbios acima. Quando foi?
Provavelmente, no meio de uma conversa, mais
ou menos séria, a frase vem e se encaixa feito
uma luva. Passados de geração em geração, cada
um de nós vai colecionando vários deles ao
longo da vida.

O que os provérbios têm em comum?

Os provérbios ou ditados são frases curtas e ricas
em imagens que expressam crenças, valores, às
vezes até preconceitos, que descrevem, enfim, o

modo de pensar de um determinado grupo social,
de uma determinada época.

Em geral, constam de duas partes que se
contrastam, apresentando ritmo e rima, o que
facilita a memorização  e sua transmissão oral.

JUNTANDO “LÉ COM LÉ E CRÉ COM CRÉ”

Meteram a mão na cumbuca, ou melhor, nos
provérbios, e misturaram a parte de um com a
parte do outro. Tente reorganizá-los:

• Quem quer, vai; quem tem juízo, obedece.

• Quem diz o que quer, não mama.

• Quem tudo quer, todo sapato serve.

• Quem pode, manda; quem não quer, manda.

• Quem não chora, ouve o que não quer.

• Em pé de pobre, nada tem.

ESCREVENDO TEXTOS
Nem sempre em um provérbio cão late e gato mia.

“Quem não tem cão caça com gato”, por exemplo,
quer dizer que quando não se tem o instrumento
adequado (o cão) para realizar uma atividade
qualquer (caçar), deve-se improvisar com outro
instrumento (o gato).

Escolha um dos provérbios a seguir e procure
explicar o que eles querem dizer sem usar
linguagem figurada, como fizemos com o
exemplo “Quem não tem cão caça com gato”.
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1
Desenvolvendo competências

1. Marcelino Juvêncio Freire brinca de dizer o que os provérbios não dizem.
A palavra do provérbio que está faltando é:

a) pior.
b) menos.
c) mais.
d) melhor.

2. Encaixando a palavra formada pelas letras destacadas graficamente por Marcelino
Juvêncio Freire, o provérbio ficaria:
a) “Quem ri por último, ri melhor”.

b) “Quem ri por último, ri pior”.
c) “Quem ri por último, ri menos”.
d) “Quem ri por último, ri mais”.

Aproveite para verificar se você reuniu as
metades certas de cada provérbio.

• Quem quer, vai; quem não quer, manda.

• Quem pode, manda; quem tem juízo, obedece.

• Quem diz o que quer, ouve o que não quer.

• Quem não chora, não mama.

• Quem tudo quer, nada tem.

• Em pé de pobre, todo sapato serve.

FREIRE, Marcelino Juvêncio. Quem Ri Por Último. eraOdito.
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Agora leia o texto “O galo que logrou a raposa”,
de La Fontaine, na versão de Monteiro Lobato.

Se alguém lhe perguntasse se esse texto é um
provérbio, é claro que você iria responder que
não, embora termine com “Contra esperteza,
esperteza e meia”, que é um provérbio, quando
usado isoladamente.

Este texto é uma fábula, isto é, uma pequena história que tem como finalidade ilustrar um
comportamento que observamos nas pessoas. Não nos iludamos, esta não é uma história
sobre o mundo dos animais, embora as personagens sejam a raposa e o galo. A raposa aqui
representa aquele tipo de pessoa que tenta levar os outros na conversa para conseguir
vantagens próprias. O galo representa aquelas pessoas que já aprenderam o bastante na
vida para fazer o tiro sair pela culatra, isto é, usar a arma do inimigo para se defender.
A fábula tem, assim, duas características fundamentais: o enredo, em que animais agem,
sentem e pensam de modo parecido com os seres humanos com a finalidade de nos
convencer de uma idéia; e a moral da história — no caso, de que precisamos ser espertos
para não sermos enganados.

O GALO QUE LOGROU A RAPOSA
Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa árvore.
A raposa, desapontada, murmurou consigo: “Deixa estar, seu malandro, que já te curo!...”
E, em voz alta:
— Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a guerra entre os animais. Lobo e
cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, raposa e galinhas, todos os bichos andam agora aos
beijos, como namorados. Desça desse poleiro e venha receber o meu abraço de paz e amor.
— Muito bem! — exclamou o galo. — Não imagina como tal notícia me alegra! Que beleza
vai ficar o mundo, limpo de guerras, crueldades e traições! Vou já descer para abraçar a
amiga raposa, mas... como lá vêm vindo três cachorros, acho bom esperá-los, para que
também eles tomem parte da confraternização.
Ao ouvir falar em cachorro, Dona Raposa não quis saber de histórias, e tratou de pôr-se
ao fresco, dizendo:
– Infelizmente, amigo Có-ri-có-có, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica
para outra vez a festa, sim? Até logo.
E raspou-se.

Contra esperteza, esperteza e meia.

LOBATO, Monteiro. Fábulas. Ilustrações de Manoel Victor Filho. 25. ed. São Paulo: Brasiliense, 1972. p. 28.
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ESCREVENDO TEXTOS
No país em que ficou famosa a idéia de que “é
melhor levar vantagem em tudo”, não deve ser
difícil lembrar um caso em que alguém, como o
galo, conseguiu, ao usar a esperteza, levar a
melhor, passando a perna em um espertinho.
Conte um caso destes.

ESCREVENDO TEXTOS
Costumamos atribuir determinadas características
a alguns animais, em função do que podem
representar para nós. Falamos, por exemplo, da

• fidelidade do cachorro;

• esperteza da raposa;

• malandragem do macaco.

Continue a lista, lembrando-se de outros animais.

Folha de S. Paulo, São Paulo, 3 jul. 2001.

É um provérbio? É uma fábula?

Não, ainda que a personagem “ratinho” empregue
vários provérbios para tentar convencer o cão
nada amigável a compartilhar com ele sua
refeição. O que é então?

É uma tira, uma história em quadrinhos
curta, contendo de três a quatro
quadrinhos. Apresenta uma narrativa
como a fábula, não com a finalidade de
ilustrar uma moral, mas de fazer humor.
Além disso, caracteriza-se por misturar
dois tipos de linguagem: a verbal, nos
balões que reproduzem o que as
personagens falam; e a visual, nos
desenhos das personagens e do cenário.

AGORA, LEIA O TEXTO ABAIXO
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SINTETIZANDO
Cada um de nós, durante a vida, vai construindo
um repertório de textos. Ao falar ou escutar, ao
ler ou escrever,  vamos aprendendo a agrupar
esses textos, usando diferentes critérios.
Reconhecemos o volante da loteria esportiva pelo
seu formato visual; aprendemos a buscar notícias
e classificados nos jornais; “provocamos” o
vizinho com a derrota do time dele; aprendemos
a localizar informações que nos interessam nos
extratos de contas de luz, água, telefone; lemos
revistas para saber o que vai acontecer nos
próximos capítulos da novela; escrevemos ou
telefonamos  para nossos parentes ou amigos etc.

Cada um desses tipos de texto pertence a uma
espécie de família em que os membros
compartilham características comuns: tipo de
suporte em que circulam, tamanho, aparência,
assunto de que tratam, palavras que empregam etc.

Cada um desses tipos de texto provoca no leitor
diferentes reações: irritação com o técnico que
não escala o Romário; indignação com o valor
absurdo que apareceu na conta de luz e que só
pode ser erro e você já fica irritado, imaginando o
trabalhão que esse negócio vai dar; saudade de
sua família ao ler aquela carta tão carinhosa; e
boas gargalhadas com aquela piada de papagaio
que acabaram de contar para você.

Cada um de nós, durante a vida, vai aprendendo
a usar e reconhecer e, até, a chamar pelo nome
vários desses tipos de textos, como provérbios,
fábulas, histórias em quadrinhos, notícias,
divulgação científica, experimento, bilhetes,
cartas, diários,  e tantos outros.

Essas famílias de texto ou esses modelos para
organizar o que temos a dizer, ou para orientar
na escolha de procedimentos para compreender o
que nos dizem nas mais diferentes situações
comunicativas, são os gêneros de texto.

Os gêneros são caracterizados por três elementos:

• o assunto: o que é ou pode ser dito através
daquele tipo de texto;

• o formato: a estrutura particular como os textos
são apresentados;

• o estilo: palavras ou expressões selecionadas e
os modos de construir as frases.

QUE TEXTO ESCOLHER?
GÊNEROS E SUPORTES
No final de 2001, um famoso  publicitário de São
Paulo, Washington Olivetto, foi seqüestrado. Ao
longo dos 53 dias em que esteve em cativeiro,
conseguiu que seus seqüestradores lhe dessem
caneta, blocos de anotações e um caderno de 100
folhas com os quais escreveu muito: um diário
sobre seus dias de seqüestrado, bilhetes e cartas
para seus seqüestradores, cartas para a mulher e o
filho. Além disto, rabiscou o nome do filho e
escreveu declarações de amor para a mulher nas
paredes do local em que esteve preso.

O publicitário procurou com suas escritas não só
se comunicar com os seqüestradores e familiares
como também lidar com seus sentimentos
naquela situação e superar o drama. Assim, o que
Olivetto viveu pode ser, para nós, uma boa
reflexão sobre a relação das pessoas com a
linguagem e os vários gêneros de texto que
podemos escrever em função das circunstâncias
que viemos.

Leia abaixo o bilhete que Olivetto escreveu para
os seqüestradores:

Aos senhores chefes:
Ontem tive a certeza de que se
continuar nessa situação vou ter um
enfarto e morrer. Por isso resolvi tomar
a atitude explicada na carta em anexo
que resolve tudo. Por favor leiam já.
Aguardo comunicação.
Acho que a carta não deixa dúvidas,
mas estou à disposição.

Para tentar resolver seu seqüestro, Olivetto
escreveu aos seqüestradores um bilhete com a
função de enviar uma carta.
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ESCREVENDO TEXTOS
1 Escreva um bilhete para um amigo,

desmarcando sua ida à uma festa porque você
tem que estudar para o exame.

2 Imagine a carta que Olivetto poderia ter escrito
a seus seqüestradores ou a seu filho. Lembre-se
de usar os elementos deste tipo de texto:  o
local, a data, o nome do destinatário, o corpo
da carta, a despedida e a assinatura do autor.
Veja que, dependendo de para quem você
decidir escrever — filho ou seqüestradores —, o
tom da carta será diferente.

Dependendo da finalidade, do que temos para
dizer e para quem dizer e das características da
situação comunicativa, escolhemos um

determinado gênero de texto. Enfim, quando
falamos / ouvimos, lemos / escrevemos, em geral,
não inventamos moda, usamos certos modelos de
textos que fomos aprendendo em nossas
experiências, com o uso da linguagem.

Escrever o diário de sua experiência no cativeiro
foi a forma que Olivetto encontrou para se
organizar internamente e conseguir agüentar a
angústia, a solidão e o medo. Ele mesmo declarou
aos jornais:

“Escrevia sem parar para me manter conectado.
Há muito tempo já não estava acostumado a
escrever à mão. Por isso estou repleto de calos
nos dedos.”

Depoimento publicado na Folha de S.Paulo, São Paulo, 6 fev. 2002.

2
Desenvolvendo competências

Patrícia, meu amor, te adoro.
As declarações de amor que Olivetto escreveu para a mulher foram gravadas na parede do
cubículo com objeto pontiagudo.

Usar a parede para comunicar algo é uma forma de expressão que vem de longa data. É só
nos lembrarmos, por exemplo, dos desenhos nas cavernas feitos pelos homens primitivos e dos
grafites — desenhos e textos escritos em muros da cidade por meio dos quais seus autores dão
recados artísticos ou críticos.
A parede, neste caso, é o que chamamos de suporte textual, isto é, o meio pelo qual o texto é
veiculado do autor para seus leitores. São suportes também o jornal, o livro, a revista,
formulários impressos, cartazes, outdoors etc. Todo texto circula em um suporte e alguns
gêneros de texto estão mais ligados a alguns suportes do que a outros.

O diário é um tipo de texto em que o autor relata experiências vividas e reflete sobre elas.
Seu leitor, em geral, é o próprio autor, ainda que tenhamos exemplos famosos na história
de diários que foram publicados, como “Diário de Anne Frank”, em que uma adolescente
judia conta os sofrimentos que ela, sua família e alguns amigos passaram na época do
nazismo de Hitler.

Procure pensar no que tem acontecido em sua vida ultimamente e escreva uma página
de diário. Você pode escrever sobre uma experiência significativa ou apenas desabafar.
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SINTETIZANDO
A partir da experiência vivida pelo publicitário
Washington Olivetto, pudemos pensar sobre as
relações entre gênero de texto, autor, interlocutor e
suporte. Os bilhetes, as cartas, a declaração de amor
e o diário que ele escreveu para interlocutores
diferentes, com finalidades diferentes, em vários
suportes textuais, podem servir de exemplo de como
as características dos textos são afetadas pelo uso e
pelas circunstâncias sócio-históricas.

COMO DESCOBRIMOS A QUE
GÊNERO PERTENCE UM TEXTO?
Leia os dois textos a seguir:

MULHERES QUEREM O MUNDO EM PAZ
Mensagens de paz e fraternidade se encaixam na cadência de ritmos musicais variados e
nas vozes de 23 mulheres das mais diversas nacionalidades. Com este espetáculo, elas
viajam pelo mundo em busca de unidade, de integração entre as pessoas e de diálogo entre
as diferentes culturas. Elas formam o Gen Verde, manifestação artística do Movimento dos
Fuocolares, com sede na Itália. (...)
Uma das integrantes do grupo é a pernambucana Ana Maria Figuerôa, que trabalha com o
Gen Verde há quase 20 anos. “Sou formada em Fisioterapia, mas agora me dedico ao
movimento”, conta. Segundo ela, a atividade é intensa, já que as 23 mulheres são
responsáveis por toda a estrutura do espetáculo, desde a montagem, iluminação e atuação
cênica, passando pela criação das composições e coreografias e execução dos instrumentos
da banda. (...)
Ela explica que o Movimento dos Fuocolares foi criado espontaneamente por algumas
jovens italianas durante a Segunda Guerra Mundial. “Com tanta desgraça, a vida delas
mudou radicalmente, mas resolveram ajudar os outros e descobriram o poder do amor”,
diz Ana Maria. O espetáculo que será visto em Porto Alegre se chama Primeiras Páginas e
resgata toda esta história no formato de um teatro musical. “Três personagens fazem
comentários e ajudam o público a entender a encenação. E as músicas e os textos são
adaptados para a língua do país onde nos apresentamos, o que também é uma forma de
demonstrar nosso amor pelos povos”, acrescenta Ana Maria.

Texto 1 - Jornal do Comércio, Porto Alegre, 31 maio 2002. Caderno Viver.

Lídia, passei por aqui, mas você não
estava. Que tal irmos assistir ao
espetáculo do Gen Verde, hoje à noite?
Mais tarde eu volto, tá? Beijão
Sofia

31/05/02
Texto 2
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Qual dos dois é uma notícia? O primeiro ou o
segundo?

Se você respondeu o primeiro, acertou. Mas como
será que você descobriu qual era o gênero de
texto? Muito provavelmente porque você lê
jornais, senão diariamente, ao menos quando dá,
ou acompanha o que se passa no Brasil e no
mundo, escutando as notícias pelo rádio ou

assistindo aos noticiários de TV. De tanto ler
notícias, escutar notícias ou assistir aos
telejornais, você acaba aprendendo a identificar
uma notícia. Mas você vai ver que é muito mais
fácil reconhecer uma notícia—até porque estamos
acostumados a participar de uma série de
situações comunicativas em que elas estão
envolvidas— do que explicar o que é uma notícia.

Mas vamos tentar.

Características Notícia

Título O título, que é a manchete, apresenta claramente
para o leitor o fato mais importante da matéria.

Modo de exposição das informações Os fatos são apresentados pela ordem de
importância, isto é, apresenta-se primeiro aquilo
que o jornalista pensa que é mais relevante
para seu leitor.

Informações presentes nos parágrafos iniciais Em geral, as informações contidas nos parágrafos
iniciais respondem às questões:
Quem? O quê? Quando? Onde?
Como? Por quê? Para quê?
(Não é obrigatório que os dados sejam apresentados
nesta ordem nem que todos estejam presentes).

Tratamento dado às informações apresentadas Para que o leitor acredite que os fatos realmente
aconteceram, os jornalistas empregam
alguns recursos:

• apresentar nome e sobrenome das
pessoas envolvidas;

• dizer exatamente o local;

• definir o momento em que ocorreram os
fatos a partir da data de circulação;

• apresentar o que as pessoas envolvidas disseram;

• apresentar os fatos de forma objetiva.

Suporte No caso da notícia impressa, jornais
e revistas semanais.

Permanência em circulação Em geral, o prazo é curto, determinado pela
periodicidade da publicação em que a notícia
foi veiculada.

Modo de ler Normalmente, o leitor lê apenas as partes da
notícia suficientes para mantê-lo informado.
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Complete a tabela a seguir, levando em conta os
dados presentes na notícia (Texto 1) que foi
publicada no Jornal do Comércio.

Notícia

Manchete

Informação destacada

Modo de exposição das informações Quem?

O quê?

Quando?

Onde?

Como?

Suporte

3
Desenvolvendo competências

A partir das informações que apresentamos na tabela a seguir, elabore uma notícia curta. Não
se esqueça de criar uma manchete.

Quem? pesquisadores italianos.

O quê? clonar animais.

Quando? abril de 2002.

Onde? na Itália e outras partes do mundo .

Como? a partir de células de bichos adultos.

Por quê? por motivos financeiros: ajudar a pecuária.

Por motivos científicos: recuperar espécies em extinção.
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GÊNEROS DE TEXTO: MODOS DE LER
Quando você consulta uma lista telefônica para
descobrir um número de que precisa, não lê a lista
página por página, linha por linha. Orientando-se
pela ordem alfabética, vai direto às páginas em
que espera encontrar a informação que deseja.

Se você quer preparar uma receita diferente, irá
ler os ingredientes, deixá-los todos à mão e,

depois, vai lendo e executando cada etapa para
fazer tudo certo e o prato ficar gostoso.

Assim como há uma enorme diversidade de
textos, há, também, uma grande diversidade de
modos de ler. Dependendo das características do
gênero de texto e dos objetivos que temos com a
leitura, vamos ler de um modo ou de outro.

4
Desenvolvendo competências

Leia o texto a seguir:
Desde os tempos antigos nas regiões da Europa e da África, o alecrim (Rosmarinus
officinalis) é utilizado tanto na culinária (como tempero) como em tratamentos medicinais.
Na Grécia antiga, a planta era utilizada no tratamento de problemas estomacais e como
desinfetante.

O alecrim deve ser cultivado em clima temperado, tanto em terrenos secos, como em solos
arenosos e ricos em matéria orgânica, com pouca irrigação.
Deve ser plantado na primavera ou verão por meio de mudas ou sementes. Sua altura varia
de 0,50 m a 2 m.
Seis meses após o plantio, as folhas podem ser colhidas e a planta também dá flores azuis,
brancas ou rosadas.
Folha de S.Paulo, São Paulo, 5 fev. 2002. Caderno Agrofolha, p. F 2.

Resumindo o texto

Procure reler o texto e escreva onde está cada idéia central:
1º parágrafo
· o nome científico do alecrim;
· a história de sua utilização;

2º parágrafo
· clima e tipo de solo adequado ao cultivo do alecrim;
3º parágrafo
· época de plantio e características da planta;

4º parágrafo
· época da colheita e outras características da planta.
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Muitos gêneros de textos, como verbetes de
enciclopédia, artigos de divulgação científica e
textos didáticos tratam de assuntos ligados às
ciências em geral. Quem lê esses textos
geralmente quer ampliar seus conhecimentos a
respeito de um determinado assunto, ou precisa
estudar algo para a sua formação escolar ou
profissional. Tais gêneros usam conceitos
específicos das diferentes áreas do
conhecimento, empregam muitos termos
técnicos, apresentam dados, exemplos,
explicações e argumentos. O leitor, para
compreender esse tipo de texto, precisa aprender
a sintetizar as informações e, para isso, precisa
aprender a selecionar as informações principais e
compreender as relações entre informações mais
importantes e menos importantes.

No texto que lemos, você deve ter percebido
como fomos ampliando nosso conhecimento a
respeito do alecrim: desde seu nome científico e
seu uso, até como cultivá-lo.

Textos de divulgação científica são em
geral produzidos por especialistas ou
adaptados por professores ou
jornalistas para traduzir a um público
não especializado assuntos de natureza
técnica ou científica.

5
Desenvolvendo competências

Com o que já discutimos acima e sabendo que retiramos, de propósito, o título do texto da
página 109, assinale qual poderia ser ele.
a) A planta milagrosa.
b) Alecrim.
c) A planta que dá flores.

d) Rosmarinus officinalis.
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ELABORANDO ESQUEMA
Sabendo que o esquema é uma forma de resumir
as idéias de um texto e que ele é elaborado por
meio do uso de palavra-chave (idéia central) ou
de frases que sintetizam cada informação, veja
como poderíamos esquematizar o texto “Alecrim”:

ALECRIM

Grécia Antiga / Europa / África

culinária tratamentos medicinais

cultivo

características do solo:
clima temperado
terrenos secos
solos arenosos

época de plantio época de colheita

primavera ou verão seis meses após plantio

6
Desenvolvendo competências

Leia um trecho de outro texto de divulgação científica.

As plantas e a água pura
Todos os seres vivos passaram, durante milênios, por um processo provocado pela seleção natural: o
meio ambiente, ao mesmo tempo em que fornece as condições necessárias à sobrevivência, elimina os
indivíduos incapazes de superar as adversidades.

Alterar o meio ambiente significa alterar as condições de vida das diferentes espécies que habitam
nosso planeta. A intervenção “artificial” sobre o meio, hoje em dia muito veloz e violenta, altera de
tal modo as condições de vida das espécies que elas passam a não resistir, fragilizando-se, ou mesmo
desaparecendo.

Um exemplo fácil de se observar é a modificação da qualidade da água dos rios que banham as
grandes cidades. A poluição dos rios interfere não apenas na vida dos peixes, mas torna difícil  a vida
das plantas que entram em contato com a água impura.

CIÊNCIA HOJE NA ESCOLA. Meio-ambiente: águas. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 1999.
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Assinale o conjunto de palavras que se relaciona ao tema do texto.

a) Ambiente; espécies; plantas.
b) Poluição; peixes; dinossauros.
c) Plantas; alecrim; seleção artificial.
d) Rios; mar; peixes.

Escrevendo textos
1. Você vai localizar a idéia central de cada parágrafo, para poder sintetizar o texto da
página anterior. Você pode usar um lápis para anotá-la à margem no próprio texto, ou

simplesmente grifar as partes que considere principais.
2. Feito isso, você vai colocar essas idéias  num esquema, ou seja, vai mostrar graficamente
as relações entre essas partes selecionadas.  Para isso, separe a palavra ou frase que expressa
a idéia mais importante. Trace uma seta ou linha, a partir dela, em direção às outras

palavras ou frases que estejam subordinadas à idéia central. Veja, como exemplo, o esquema
do texto “Alecrim”. (na página anterior)
Se puder, compare com outros colegas os esquemas feitos por eles e verificará que cada um
pode ter feito de uma forma visual diferente. As formas gráficas podem ser bem diversas, mas
todos os esquemas devem garantir que as idéias estejam relacionadas de forma hierárquica,
isto é, da mais importante para as secundárias, e estejam articuladas entre si.

Leia o experimento a seguir e saiba de que modo a poluição age sobre as plantas.

O  experimento é um gênero de texto do
qual constam duas partes: a lista de
materiais e o modo de fazer. A lista
relaciona o que usar e as quantidades
necessárias. O modo de fazer descreve,
passo a passo, o que deve ser feito para
realizar o experimento.
Há muitos outros textos que se
organizam assim, como por exemplo:
as instruções para preenchimento de
formulários, as receitas culinárias, as
instruções presentes em bulas para se
tomar um remédio, os manuais para se
montar um aparelho etc. Nestes
gêneros, se você fez bem feito, leu
direito. Mas é claro que vão estar em
jogo outras habilidades. Pense, por
exemplo, que uma mesma receita pode
variar muito, dependendo do talento
do(a) cozinheiro(a).

Colocar no fundo do vidro 1 um pouco
de algodão embebido em água filtrada
(cuidado para não encharcar o
algodão).
Colocar no fundo do vidro 2 um pouco
de algodão, também sem encharcá-lo,
com a seguinte solução: ˚ copo de água
filtrada, 2 colheres de sopa de
detergente de cozinha e 2 colheres de
sopa de óleo queimado (óleo de
automóvel, obtido em qualquer posto de
gasolina).
Em cada um dos vidros distribuímos
cinco sementes de milho e colocamos a
tampa. Depois de sete dias, já podemos
observar o que aconteceu. Anote o que
aconteceu.

Adaptado de: CIÊNCIA HOJE NA ESCOLA. Meio-ambiente: águas. Rio de
Janeiro: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 1999.
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7
Desenvolvendo competências

Assinale o conjunto de verbos usados no experimento.
a) Colocar; ser; embeber.
b) Parecer; embeber; observar
c) Distribuir; anotar;estar.

d) Colocar;observar; anotar.

ESCREVENDO TEXTOS
Pense em uma coisa que você sabe fazer bem e
que poderia ensinar para alguém. Não se esqueça
de apresentar a lista de materiais e de explicar
bem, tintim por tintim,  como fazer.

TEXTOS LITERÁRIOS

Leia o miniconto abaixo e aprecie como a autora
aborda o tema das transformações humanas:

UM CERTO LUCRO...
Quando adolescente, com loucura e
entre suspiros, colecionava retratos de
seu ator preferido formando
completíssimo álbum reunindo, além
das fotografias, muitos desejos jamais
confessados.
Anos mais tarde vendido o álbum a
estudioso do assunto rendeu-lhe
relativo lucro, concluindo que, algumas
vezes, podem-se tirar dos sonhos
resultados práticos ligeiramente
satisfatórios.
SIMÕES, Maria Lúcia. Contos contidos. Rio de Janeiro: RHJ, 1996.

 Uso das palavras no texto

Adolescência Maturidade

loucura venda

suspiros renda

desejos lucro

sonhos resultados práticos

Podemos dizer que houve alteração na vida da
personagem da adolescência para a maturidade.
Mas o lucro não é total:  é um “certo” tipo de
lucro que tem o gosto amargo das reticências, do
adeus às ilusões, dos sonhos perdidos, da falta
dos desejos ou, como diz a canção, “da loucura
que não deixa o juízo apodrecer”.

No miniconto, “Um certo lucro”, há apenas dois
parágrafos que tratam de dois momentos da vida
da personagem: a adolescência na qual
colecionava retratos de seu ator predileto e a vida
adulta na qual vende o álbum e obtém “um certo
lucro...”, como diz o título. Constate, na tabela  a
seguir, como a escolha das palavras no conto  é

importante para criar as diferenças fundamentais
entre as duas fases da vida: uma mais sonhadora,
quando se é jovem,  e a outra mais prática,
quando se é adulto. Observe como de modo
indireto a autora lamenta abrir mão dos sonhos.
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8
Desenvolvendo competências

Pense em duas fases na vida de uma pessoa:
criança / adolescente
solteiro / casado
ou outra qualquer e elabore o seu miniconto.

Faça como a autora e use apenas dois parágrafos.

Leia o poema a seguir e aprecie como o autor faz de sua poesia uma denúncia.

Poema brasileiro
No Piauí de cada 100 crianças que nascem
78 morrem antes de completar 8 anos de idade
No Piauí
de cada 100 crianças que nascem
78 morrem antes de completar 8 anos de idade
No Piauí
de cada 100 crianças
que nascem
78 morrem
antes
de completar
8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
antes de completar 8 anos de idade
GULLAR, Ferreira. Toda poesia: 1950-1980. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981, p.14 (Coleção Vera Cruz. Literatura Brasileira, v. 300).

No texto, a idéia “No Piauí de cada 100 crianças
que nascem 78 morrem antes de completar 8 anos
de idade” é usada de formas diferentes, em vários
versos, e é exatamente a repetição e a
organização de cada verso, dando destaque a uma
palavra ou conjunto de palavras a cada vez, que
vão construindo a reflexão a respeito da
mortalidade infantil no Piauí, símbolo de outras
regiões do Brasil.
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9
Desenvolvendo competências

O autor, ao usar o verso “antes de completar 8 anos de idade”, repetido quatro vezes,
no final do poema, quer
a) que o poema fique cansativo.

b) responsabilizar o governo.
c) reforçar a denúncia.
d) que o poema fique bonito.

10
Desenvolvendo competências

Hoje em dia, sabemos que a mortalidade juvenil nas grandes cidades está aumentando
assustadoramente. A taxa de homicídio por 100 mil pessoas foi de 27% em 2000, enquanto
que, entre jovens de 15 a 24 anos, foi de 52,10%, segundo dados da Folha de S.Paulo, de
4 de maio de 2002, página C 3.
Elabore um poema com a mesma estrutura do “Poema brasileiro”, fazendo as devidas
substituições e organizando os versos de formas diferentes, para poder chamar a atenção do
leitor de diferentes maneiras.

Poema de F.Gullar Poema do estudante

No Piauí

de cada 100 crianças que nascem

78 morrem

antes de completar 8 anos de idade

Nos dois textos literário que lemos, fomos levados a pensar na vida, nos nossos sentimentos,
lembranças, desejos, sonhos; mas também em nossas indignações, medos, preocupações.
Verifique ainda que, em ambos os textos, não é só o tema de cada texto que é importante, mas
o jeito como cada autor usou as palavras para se expressar toca nosso coração e o faz bater
diferente. É assim que no texto literário “ o que” se diz é tão importante quanto “ o como” se diz.
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A quem você acredita que a propaganda seja
dirigida? A uma criança ou a um adulto?

É claro que é a um adulto. Mas podemos dizer que
aqui são referidos dois tipos de adultos: um que
ameaça  a criança e um outro que não quer se
identificar com quem não protege a infância.  A
idéia central é, então, dirigir-se a um adulto que
não pode se omitir, pois isto é uma forma de
ameaçar. É assim que a propaganda procura “pegar”
o adulto pela emoção, afirmando fortemente seu
papel de protetor da infância.

O que mais chama a atenção neste folheto é sem
dúvida a foto: mãos de criança e de adulto
entrelaçadas— a velha e forte idéia do “dar a
mão”... Verifique o contraste entre a criança e o
adulto: a primeira representada por uma pequena
mão contida pela mão adulta— forte e protetora.

TEXTO PUBLICITÁRIO

Leia o folheto a seguir e aprecie como a imagem e as palavras se relacionam.

ABRINQ

pelos direitos da criança e do adolescente
“Crianças acreditam nos adultos
Não porque os adultos são sinceros
Mas porque toda criança é ingênua
Crianças se sentem protegidas pelos adultos
Não porque todos os adultos são protetores
Mas porque toda criança é carente
Algumas muito mais carentes que as
outras.”

Boleto de Banco para fazer doação para Abrinq.
Foto de Ricardo de Vicq
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11
Desenvolvendo competências

Os elementos da foto que indicam que a mão adulta é masculina são:
a) o tamanho e a delicadeza.
b) a força e a proteção.
c) a cor e as unhas.

d) os pêlos e o formato.
Confirmamos com os dados do teste que o uso de elementos visuais, numa propaganda, faz
parte da construção dos sentidos do texto. Assim, a mão adulta reforça a idéia de proteção.

O contraste visual entre adulto e criança é confirmado no texto escrito.

    Criança                            Adulto                               Criança

Crianças acreditam Não porque os adultos Mas porque toda
em adultos são sinceros criança é ingênua

Crianças se sentem Não porque todos os Mas porque toda
protegidas pelos adultos adultos são protetores criança é carente

Observe que a referência ao adulto sempre
começa com um “não” e a referência  à criança
com um “mas”. Novamente, estamos no campo da
oposição entre criança e adulto.

Quais as características da criança, de acordo com
o texto? São ingênuas, carentes, acreditam nos
adultos, sentem-se protegidas por eles. E os
adultos? Eles “não são sinceros” e “não são
protetores”, porque, se o fossem, talvez não
houvesse infância necessitada. O uso de tantos
“não”  pode ter a finalidade de que se torne um
sim, “vou doar”, por exemplo. Portanto, estas
idéias têm a intenção de fazer o doador  mudar
de atitude, não se omitindo e provando que é
sincero e protetor, por isso fará a doação.

Outro aspecto: falar que toda criança é ingênua e
carente torna  a criança que necessita de doação
igual às outras, ou seja, aquela que o adulto tem
em casa — filho, irmão, sobrinho etc.  — o que
representa um grande apelo afetivo para o
possível doador.

Note ainda que o uso da expressão “toda criança”

acaba por dar força, ao final, à criança que
precisa da doação. Ela faz parte da idéia “toda
criança”, com uma grande diferença: ela precisa
muito mais que as outras.
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A propaganda é um gênero textual que usa uma linguagem específica que relaciona
elementos verbais ou texto escrito e elementos visuais, como desenhos, fotos, imagens,
símbolos etc, procurando convencer o consumidor a comprar o produto da publicidade,
seja ele um objeto, uma imagem, um serviço, uma idéia etc. É assim que a publicidade,
como uma das sustentações da sociedade de consumo,  acaba por ensinar uma visão de
mundo e por ditar comportamentos e valores.

12
Desenvolvendo competências

1. Você viu que o “slogan” da  ABRINQ é “pelos direitos da criança e do adolescente”.
Imagine que a Fundação Abrinq queira mudar esse “slogan”. Contribua, criando um outro. Se

puder, leia o que outros colegas escreveram e conversem a respeito.
2. Faça uma lista dos “slogans de propaganda” que você conhece. Se puder, veja quais  seus
colegas conhecem também.

SINTETIZANDO
Pelas análises que fizemos, vimos que diferentes
objetivos de leitura determinam modos de ler e
usos de gêneros também diferentes. Ler para
estudar, ler para fazer coisas,  ler para recriar a
realidade, ler para decidir o que comprar  são
algumas finalidades que exigem de nós, leitores, a
escolha de um gênero textual entre outros.

PARA FINALIZAR...
Falar, ouvir, ler e escrever  são ações humanas
relacionadas à linguagem. São elas que ajudam a
explicar a realidade e a estruturar nossa
experiência  de vida. No que se refere ao exercício
da cidadania,  é a língua materna que ajuda a
preservar a memória e a identidade nacional.
Conhecer e saber usar os vários gêneros de textos
contribui para ampliar nosso repertório textual e
nossas possibilidades de interferir na realidade.



Capítulo VI – Gêneros de texto: temas, formas, recursos e suportes

119

1) Resposta (d). 2) Resposta (b).

Conferindo seu conhecimento

1

O título de um texto de divulgação científica tem relação com seu tema ou assunto e deve
indicar claramente para o leitor do que vai tratar. Se considerarmos que o texto estudado foi
retirado de um caderno de jornal chamado Agrofolha, fica claro que o leitor desse tipo de
texto é, no mínimo, um interessado em agricultura e que o título “Alecrim” deve atrair sua
leitura, caso queira informar-se a respeito.

5

Resposta (a).6

Resposta (d).7

Resposta (c).9

Resposta (d).11
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ORIENTAÇÃO FINAL

Para saber se você compreendeu bem o que está apresentado neste capítulo, verifique se está apto a
demonstrar que é capaz de:

• Reconhecer temas, gêneros, suportes textuais, formas e recursos expressivos.

• Identificar os elementos organizacionais e estruturais de textos de diferentes gêneros.

• Identificar a função predominante (informativa, persuasiva etc.) dos textos
em situações específicas de interlocução.

• Relacionar textos a um dado contexto (histórico, social, político, cultural etc.).

• Reconhecer a importância do patrimônio lingüístico para a preservação da memória e da identidade nacional.
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