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APRESENTAÇÃO 
 

        Caro (a)  aluno (a), 
 
        Você  está  iniciando seu curso de Português no 
Ensino Médio, seja bem-vindo ! 
        Queremos caminhar ao seu lado para auxiliá-lo  e 
juntos fazer descobertas e vencer novos desafios. 
        Sabemos que a Língua Portuguesa está presente 
em nosso dia-a-dia, em nossa comunicação, portanto é 
importante que saibamos usá-la e interpretá-la 
corretamente para compreendermos melhor o mundo 
em que vivemos. 
        Pensando nisso é que elaboramos 13 módulos 
contendo: 
       ▪  Literatura Brasileira 
       ▪  Leitura  e Produção de Texto 
       ▪  Estudo da Norma Padrão  (gramática) 
      Lembre-se:   o  seu   esforço   e  a  sua  dedicação  
são os fatores  mais importantes para o seu  
desenvolvimento e crescimento pessoal. 
        Desejamos  que você consiga vencer ainda mais 
facilmente o desafio desse mundo em constante 
evolução. 
        Estamos aqui para colaborar com esse  desafio. 
        Então vamos começar ! 
                                                                     Boa  sorte ! 
 

Equipe  de  Português : 

 

Cristiane,  Ilza,  Ivânia, Maura  e  Sandra. 
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  Como  estudar  Português 
 

 
 

                                        INSTRUÇÕES 
 
    
 
 
 
1. Leia atentamente todos os assuntos dos módulos; 
 
2. Se houver necessidade, para assimilar melhor o assunto, faça  as 

atividades em seu caderno. NÃO ESCREVA E NEM RASURE A 
APOSTILA, pois você a trocará  e outro aluno  irá usá-la; 

 
3. Depois  que  você   terminar as  atividades, consulte o gabarito 

de respostas que está no final da apostila.  Você  que irá  corrigir  
os exercícios; 

 
4. Consulte o dicionário quando encontrar  uma  palavra 

desconhecida; 
 
5.  As  redações devem ser feitas com capricho ! Não se esqueça 

de fazer um rascunho antes da redação final. 
 
6. Para se submeter às avaliações, você deverá apresentar tudo o 

que foi solicitado, em seu caderno. 
 
7. Sempre que houver dúvidas, procure esclarecê-las com o 

professor; 
 
8. Freqüente a biblioteca da escola e utilize os recursos que nela 

estão disponíveis. 
 

Bom  estudo !  Bom aproveitamento ! 
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      No   módulo   anterior, você estudou  a  primeira  e  a  segunda  fases  do  
Modernismo  brasileiro. Agora, você  vai  estudar  a  literatura   moderna mais recente, 
a  partir de 1945,  que  alguns  chamam  de  3ª fase do Modernismo brasileiro  e  que  
outros  chamam de  Pós - Modernismo ou ainda geração de 45. 
      É um período de profundas alterações na literatura brasileira. A temática   está 
centralizada  na análise do interior do ser humano, na busca de respostas para 
sua existência e do seu estar no mundo. Ao mesmo tempo, o   regionalismo 
adquire uma nova dimensão  com a produção fantástica de João Guimarães Rosa 
e sua recriação dos costumes e  da fala sertaneja, penetrando fundo na 
psicologia do jagunço do Brasil. 
      Leia o trecho que segue e observe como o autor explora com riqueza poética essa 
maneira de observar a existência do homem. 
 
 
      “ O senhor... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas 
não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre 
mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que 
me alegra, montão”. 
 
 
      Neste trecho do romance: “Grande sertão: veredas”, João Guimarães Rosa, o autor, 
fala da visão que ele tem sobre a transformação das pessoas na sua travessia pela vida. 
Por isso, o homem não ser sempre o mesmo. 
 
 
 
 
 
 
      Essa postura de análise do interior do homem vai estar presente na produção 
literária da 3ª fase do modernismo, movimento que aconteceu no Brasil, em meados do 
século XX. 
      Vários fatos marcaram, historicamente, esta fase que vai de 1945 a 1960. 
      Considera-se como marco inicial desse período, o fim da 2ª Guerra Mundial, o início 
da Era Atômica com as explosões de Hiroxima e Nagasaki e em 1945 o fim da ditadura 
brasileira, quando Getúlio Vargas é deposto, depois de 15 anos de governo. 
      É nesse contexto que surge o Modernismo – 3ª fase ou Pós-modernismo. 
      Os representantes mais expressivos dessa fase são: na prosa, João Guimarães 
Rosa e Clarice Lispector e na poesia, João Cabral de Melo Neto. 
      Veja, agora, a biografia desses grandes autores da nossa literatura. 
 
       
 
 

MÓDULO  11  - MODERNISMO – 3ª FASE – 1945 - 1960 

A  ÉPOCA 
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JOÃO  GUIMARÃES  ROSA 
 

 
           Nasceu em Codisburgo – MG – 1908 
           Morreu no Rio de Janeiro – RJ – 1967      
 
 
 
 
     Formou-se  em    Medicina    e    exerceu      
a       profissão     até   1934.  Ingressou   na    
carreira diplomática. Estava  em  Hamburgo,  
Alemanha,  por   ocasião   do   início  da   
Segunda   Guerra  Mundial.  Em  1963,   foi    
eleito   membro    da  Academia    Brasileira   
 de   Letras,   adiando    a   posse   até 1967.  Morreu nesse ano, três dias 
depois da posse,  vítima de   um  colapso  cardíaco.   Morreu   não,  “encantou-
se”,   pois   para  ele,  “ as  pessoas não morrem ficam encantadas”. 
      “Guimarães Rosa é, verdadeiramente um escritor singular, na Literatura  
Brasileira,  soube   penetrar   fundamentalmente   na  alma  humana  e   
transcendeu   o   tempo cronológico, buscando compreender o ser humano, em  
sua concepção de vida e em  sua visão de mundo”. 
 
CARACTERÍSTICAS DE SUA OBRA – Guimarães Rosa  concretizou um   dos  
ideais   do   Modernismo,  criou   uma   linguagem   literária   autenticamente    
brasileira.   Foi  um   inovador, o   criador  de   uma   linguagem   própria. Ele    
cria  palavras novas  (neologismo), dá  novos  significados  a palavras antigas,  
altera a ordem da  frase  e e explora a riqueza  de sons (onomatopéia,  
aliterações). 
  
Veja alguns exemplos dos neologismos criados  pelo  autor, extraídos   do  
 romance  “Grande Sertão”: 
Taurophtongo - quer dizer mugido, voz de touro. 
Enxadachim – trabalhador do campo. 
Fluifim – pequenino, gracioso. 
Velvo – veludo. 
Imitaricar – arremedar, fazer trejeitos imitativos. 
 
OBRAS DO AUTOR  –  Sagarana  (l946);  Grande   Sertão: Veredas  (1959);   
Estas  histórias (1969); Corpo de Baile (1956),etc. 
 
 
 

O AUTOR  E  A  OBRA 
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        CLARICE  LISPECTOR 
 
 
Nasceu em Tchetchelnik (Ucrânia) – 1926  
Morreu no Rio de Janeiro – RJ- 1977 
 
 
 
  
      Clarice Lispector tinha    penas   dois  meses   
 de   idade   quando   seus   pais  chegaram    ao 
 Brasil. Criou-se   no   Recife,   mudando-se   
para   o   Rio  de Janeiro  aos   doze anos. 
Formou-se em Direito  e  pôde conhecer vários  
países   da  Europa,   acompanhando  o   marido   que   era    diplomata.    Aos 
  dezessete  anos  de  idade,  escreveu   seu primeiro  livro, o romance Perto do  
Coração Selvagem. 
      No  dia   9   de dezembro de  l977, um dia antes do seu aniversário, Clarice  
morreu  vítima de câncer generalizado. 
 
CARACTERÍSTICAS DE SUAS OBRAS – Clarice Lispector  dá  continuidade  
à prosa intimista que  analisa o  mundo interior do ser. Em  suas obras,  a  
caracterização das personagens    e    as     ações   são   elementos     
secundários.    Importa-lhe  captar a complexidade   de   seus   aspectos  
psicológicos.  Daí    resultam  uma     narrativa    introspectiva   e     o    
monólogo   interior,   em     que  muitas   vezes    percebe-se    o  envolvimento  
do   narrador,   ficando   difícil estabelecer as fronteiras entre narrador e 
personagens. 
 
OBRAS DA AUTORA – Perto do Coração Selvagem (1944); O Lustre (1946); A  
cidade sitiada (1946); Laços de Família (1960),etc. 
 
 
A 
 
 
Aluno (a) , você vai ler e analisar, agora, um conto de Clarice Lispector e reconhecer 
nele algumas características da obra dessa autora, que é uma das maiores expressões 
da ficção em língua portuguesa. 
 
 
 
 

ESTUDO  DO  TEXTO 

O AUTOR  E  A  OBRA 
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      Era uma vez uma menina que observava tanto as galinhas que lhes conhecia a alma 
e os anseios íntimos. A galinha é ansiosa, enquanto o galo tem angústia quase humana: 
falta-lhe um amor verdadeiro naquele seu harém, e ainda mais tem que vigiar a noite 
toda para não perder a primeira das mais longínquas claridades e cantar o mais sonoro 
possível. É o seu dever e a sua arte. Voltando às galinhas, a menina possuía duas só 
dela. Uma se chamava Pedrina e outra e a outra Petronilha. 
      Quando a menina achava que  uma delas estava doente do fígado, ela cheirava 
embaixo das asas delas, com uma simplicidade de enfermeira, o que considerava ser o 
sintoma máximo de doenças, pois o cheiro de galinha viva não é de se brincar. Então 
pedia um remédio a uma tia. E a tia: “Você não tem coisa nenhuma no fígado”. Então, 
com a intimidade que tinha com essa tia eleita, explicou-lhe para quem era o remédio. A 
menina achou de bom alvitre dá-lo tanto a  Pedrina quanto a Petronilha para evitar 
contágios misteriosos. Era quase inútil dar o remédio porque Pedrina e Petronilha 
continuavam a passar o dia ciscando o chão e comendo porcarias que faziam mal ao 
fígado. E o cheiro debaixo das asas era aquela  morrinha mesmo. Não 
lhe ocorreu dar um desodorante porque nas Minas Gerais 
onde o grupo vivia não eram usados, assim como não se usavam 
roupas íntimas de nylon e sim de cambraia. A tia continuava a 
lhe dar o remédio, um líquido escuro que a menina desconfiava 
ser água com uns pingos de café – e vinha o inferno de  tentar abrir o 
bico das galinhas para administrar- lhes o que as curaria de serem 
galinhas. A menina ainda não tinha entendido que os homens não podem 
ser curados de serem homens e as galinhas de serem galinhas: tanto o homem como a 
galinha têm misérias e grandeza (a da galinha é a de pôr um ovo branco de forma 
perfeita) inerentes à própria espécie. A menina morava no campo e não havia farmácia 
por perto  para ela consultar. 
      Outro inferno de dificuldade era quando a menina achava Pedrina e Petronilha 
magras debaixo das penas arrepiadas, apesar de comerem o dia inteiro. A menina não 
entendera que engordá-las seria apressar-lhes um destino na mesa. E recomeçava o 
trabalho mais difícil: o de abrir-lhes o bico. A menina tornou-se grande conhecedora 
intuitiva de galinhas naquele imenso quintal das Minas Gerais. E quando cresceu ficou 
surpresa ao saber que na gíria o termo galinha  tinha outra acepção. Sem notar a 
seriedade cômica que a coisa toda tomava: 
      -Mas é o galo, que é um nervoso, é quem quer! Elas não fazem nada demais! E é 
tão rápido que mal se vê! O galo é quem fica procurando amar uma e não consegue! 
      Um dia a família resolveu levar a menina para passar o dia na casa de um parente, 
bem longe de casa. E quando voltou, já não existia aquela que em vida fora Petronilha. 
Sua tia informou-lhe: 
      -Nós comemos Petronilha. 
      A menina era criatura de grande capacidade de amar: uma galinha não corresponde 
ao amor que se lhe dá e no entanto a menina continuava a amá-la sem esperar 
reciprocidade. Quando soube o que acontecera com Petronilha passou a odiar todo o 
mundo da casa, menos sua mãe que não gostava de comer  galinha  e  os   empregados  
 

UMA  HISTÓRIA  DE  TANTO  AMOR 
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que comeram carne de vaca ou de boi. O seu pai, então, ela mal conseguia olhar: era 
ele quem mais gostava de comer galinha. Sua mãe percebeu tudo e explicou-lhe: 
      -Quando a gente come bichos, os bichos ficam mais parecidos com a gente, estando 
assim dentro de nós. Daqui de casa só nós duas é que não temos Petronilha dentro de 
nós. É uma pena. 
      Pedrina, secretamente a preferida da menina, morreu de morte morrida mesmo, pois 
sempre fora um ente frágil. A menina, ao ver Pedrina tremendo num quintal ardente de 
sol, embrulhou-a num pano escuro e depois de bem embrulhadinha botou-a em cima 
daqueles grandes fogões de tijolos das fazendas das Minas Gerais. Todos lhe avisaram 
que estava apressando a morte de Pedrina, mas a menina era obstinada e pôs mesmo 
Pedrina toda enrolada em cima dos tijolos quentes. Quando na manhã seguinte Pedrina 
amanheceu dura de tão morta, a menina só então, entre lágrimas intermináveis, se 
convenceu de que apressara a morte do ser querido. 
      Um pouco maiorzinha, a menina teve uma galinha chamada Eponina. 
      O amor por Eponina: dessa vez era um amor mais realista e não romântico; era o 
amor de quem já sofreu por amor. E quando chegou a vez de Eponina ser comida, a 
menina não apenas soube como achou que era o destino fatal de quem nascia galinha. 
As galinhas pareciam ter uma pré-ciência do próprio destino e não aprendiam a amar os 
donos nem o galo. Uma galinha é sozinha no mundo. Mas a menina não esquecera o 
que sua mãe dissera a respeito de comer bichos amados: comeu Eponina mais do que 
todo o resto da família, comeu sem fome, mas com um prazer quase físico porque sabia 
agora que assim Eponina se incorporaria nela e se tornaria mais sua do que em vida. 
Tinham feito Eponina ao molho pardo. De modo que a menina, num ritual pagão que lhe 
foi transmitido de corpo a corpo através dos séculos, comeu-lhe a carne e bebeu-lhe o 
sangue. Nessa refeição tinha ciúmes de quem também comia Eponina. A menina era um 
ser feito para amar até que se tornou moça e havia os homens. 
                                                                                              (Clarice Lispector) 
  
 
Vocabulário 
 
acepção: significação, significado, sentido. 
alvitre: sugestão, opinião, arbítrio, proposta, parecer. 
ente: aquilo que existe; coisa; objeto; matéria; substância; ser. 
inerente: que está por natureza ligado a alguma coisa ou pessoa. 
obstinada: teimosa, birrenta; inflexível, irredutível. 
 
 
  

 
 
      Aluno (a) , depois de ler o texto atentamente, responda em seu caderno às questões 
que seguem. 
 
1. Das duas galinhas, qual era a preferida da menina? 
 
2. Como morreram as duas galinhas? 
 

ATIVIDADE  1 
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3. “A menina ainda não tinha entendido que os homens não podem ser curados 
de serem homens e as galinhas de serem galinhas: tanto o homem como a 
galinha têm misérias e grandezas”.(...) 

 
Esse comentário do narrador está relacionado às atitudes da menina em relação aos 
cuidados que ela tinha com as galinhas. Que atitudes são essas e o que o narrador quis 
dizer? 
 
4.  A  informação  de  que  Petronilha  tinha  sido  comida  em sua ausência faz a menina 
vivenciar uma experiência de vida. 
Assinale a opção que está de acordo com o comentário acima. 
 
a)  A morte de um bicho de estimação é uma dor para sempre. 
b)  Percebeu que perdeu a galinha, mas podia continuar a amá-la. 
c)  A perda de um bicho de estimação é muito natural. 
 
5. “Quando a gente come bichos, os bichos ficam mais parecidos com a gente, 
estando assim dentro de nós”.(...) A fala da mãe, neste trecho, indica que ela 
 
a)  entendeu o sofrimento da filha e quis apenas confortá-la. 
b)  reconheceu que a filha estava sofrendo e arrumou uma desculpa qualquer. 
c) conhecia  o imaginário infantil e aproveitou-se disso para ensinar à menina a lei  
      natural da vida. 
 
6.  Leia o trecho abaixo e responda às questões a e b. 
     “O amor por Eponina: dessa vez era um amor mais realista e não romântico...” 
 
a)  Qual a diferença entre amor romântico e amor realista? 
b)  Que fase da vida da menina está sendo retratada na relação com Eponina? 
 
7.  Ao  enfocar  a  condição  natural  das  galinhas de cumprirem sua missão de serem  
galinhas,    a narradora faz uma associação com : 
 
a)  a condição humana em nossa sociedade. 
b)  a condição da mulher em nossa sociedade. 
c)  a condição do jovem em nossa sociedade. 
 
8.  O fato de a personagem principal do texto não possuir um nome e não ser  descrita  
fisicamente aponta para qual característica da obra de Clarice Lispector? 
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      A poesia de 45 traz uma geração de poetas que negam a liberdade formal, as 
ironias, as sátiras e outras “brincadeiras” modernistas de l922 e se dedicam a uma 
poesia mais “séria e equilibrada”. Essa é uma das preocupações da poesia de João 
Cabral de Melo Neto, que também se interessou pelos problemas sociais do Nordeste. 
 
      Agora, você irá conhecer a biografia desse grande poeta modernista. 
            
            
            

 
 

JOÃO  CABRAL  DE  MELO  NETO 
 
Nasceu no Recife – l920 
Morreu no Rio de Janeiro - 1999 
 

      Passou a  infância  em engenhos de açúcar  
em   São  Lourenço da  Mata. Aos 10 anos, 
retornou à cidade Natal, onde estudou no colégio 
Marista. 
      Em 1946, ingressou  na carreira diplomática 
e, no ano seguinte foi designado para a Espanha. 
A partir de então viveu em vários países.  
      João Cabral de Melo Neto fez uma carreira 
brilhante como diplomata e  literato tendo 
recebido muitas homenagens. 

 
    CARACTERÍSTICAS DE SUAS OBRAS –  João Cabral apresenta em toda a  
sua   obra  uma   preocupação   com a   estética, com a arquitetura da poesia,  
construindo palavra  sobre  palavra, como o engenheiro   coloca   pedra   sobre  
pedra. É o “poeta – engenheiro”, que, ao construir  uma poesia  mais  pensada,  
racional,   num   evidente    combate   ao  sentimentalismo, utiliza-se   de  um  
linguagem enxuta, concisa e objetiva. A temática social faz parte  de seus  
poemas, que têm como tema o Nordeste. Ele converte a dramaticidade da  
miséria, da fome, e da secura  da paisagem em lirismo poético.      
     Para João Cabral, a poesia não é fruto de um momento de inspiração, mas  
o resultado de um esforço cerebral, um trabalho de artesão da palavra. 

 
    OBRAS DO AUTOR – Pedra do sono (1942); O engenheiro (1945); Psicologia  
da composição (1947); Morte  e  Vida  Severina (1956);  Educação   pela  pedra  
(1966); Auto do frade (1982); Agreste (1985); Obra completa (1994), etc. 

 
 
 

A  POESIA  DA  GERAÇÃO  DE  45 

O AUTOR  E  A  OBRA 
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      Aluno (a), você vai agora ler e analisar um trecho do poema MORTE E VIDA 
SEVERINA - obra mais conhecida de João Cabral, que relata a trajetória de Severino, 
retirante nordestino que foge da seca e se encaminha para o Recife, encontrando 
apenas a fome, a subnutrição, a miséria e a morte por onde passa. Desencantado com a 
vida e pensando mesmo em entregar-se à morte, Severino recebe a notícia do 
nascimento de uma criança, símbolo da resistência da “vida severina”(vida severa, 
áspera, dura), o que lhe dá novo ânimo para continuar a viver. 
      Neste trecho, Severino assiste ao enterro de um trabalhador, ouvindo o que dizem 
do morto os amigos que o levaram ao cemitério: 

 
 
Essa cova em que estás,                    É uma cova grande   
Com palmos medida,                          Para teu pouco defunto, 
É a conta menor                                 Mas estarás mais ancho   
Que tiraste em vida.                           Que estavas no mundo. 
 
É de bom tamanho,                            É uma cova grande 
Nem largo nem fundo,                        Para teu defunto parco, 
É a parte que te cabe                         Porém mais que no mundo 
Deste latifúndio.                                 Te sentirás largo.     
 
Não é cova grande,                            É uma cova grande 
É cova medida,                                  Para tua carne pouca, 
É a terra que querias                         Mas a terra dada   
Ver dividida.                                       Não se abre a boca. 
 
                                                                           MELO NETO, João Cabral de 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Aluno (a), depois de ler o texto atentamente, responda em seu caderno às questões 
que seguem. 
 
1. Pode-se afirmar que a obra  “MORTE E VIDA SEVERINA” : 
 
a) Tem como tema a revolta dos sertanejos comandada por Antônio Conselheiro, líder  

do grupo; 
b) É uma visão real e dramática do Nordeste através da caminhada de um retirante; 
c) É um poema que retrata a luta pela exploração da Amazônia; 
d) Apresenta como personagem principal um bóia-fria que luta pela sobrevivência. 
 

ESTUDO  DO  TEXTO 

ATIVIDADE  2 
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2. Sabemos que esse poema foi escrito em 1956 e faz uma crítica aos problemas 
sociais típicos do Nordeste. De acordo com seus conhecimentos cite dois desses 
problemas.   

 
3. Por que o herói do poema chama-se SEVERINO? 
 
4. O título  “MORTE E VIDA SEVERINA” foi usado para exprimir: 
  
a) a condição de subsistência miserável, severa e dura dos milhares nordestinos que 

lutam contra “a morte em vida”; 
b) a situação deplorável de inúmeras crianças que têm uma condição de vida 

desumana; 
c) a situação de vida severa dos nossos índios que são explorados pelos garimpeiros. 
d) n.d.a. (nenhuma das alternativas).  
 
5. Sabemos que ainda hoje existem os retirantes severinos que estão lutando pela 
sobrevivência em nosso país. Eles não estão apenas no sertão seco do Nordeste; agora 
estão por toda parte, severinamente lutando contra a “morte em vida”. 

Afinal, quem são os severinos deste país? 
 
6. A que grupo do Modernismo pertence João Cabral de Melo Neto? 
 
a) 1ª fase do Modernismo 
b) 2ª fase do Modernismo 
c) 3ª fase do Modernismo (geração de 45) 
 

 
 
 
 
 
 
 
      Aluno (a), vamos agora fazer uma revisão do que você aprendeu sobre a 3ª fase do 
Modernismo. 
 
1.  A literatura brasileira, na 3ª fase do Modernismo passa por profundas alterações. Em 
relação a essa fase é correto afirmar que: 
 
a) A temática de análise do interior do ser humano e a busca de respostas para sua 

existência está presente nas obras dos escritores dessa fase; 
b) Dois temas são marcantes nos trabalhos dos representantes dessa fase: o 

saudosismo (da pátria, da infância) e o lirismo amoroso; 
c) O regionalismo adquire uma nova dimensão com a produção fantástica de João 

Guimarães Rosa e sua recriação dos costumes e da fala sertaneja. 
 
2. Cite dois fatos históricos que marcaram o Pós-Modernismo. 

ATIVIDADE  3     -    REVENDO  A  LITERATURA 
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3. Os autores mais expressivos da 3ª fase do Modernismo são: 
  
a) Mário de Andrade, Clarice Lispector, Manuel Bandeira. 
b) João Cabral de Melo Neto, Cassiano Ricardo, Cecília Meireles. 
c) João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto. 
 
4. Relacione o nome dos autores às características da sua obra. 
 
a) João Guimarães Rosa                1.  (   )  analisa o mundo interior das  personagens, 
                                                                    a   narrativa   é  mais   psicológica  do  que 
                                                                    cronológica. 
 
b) Clarice Lispector                         2. (   )  representante    da    prosa     regionalista, 
                                                                    criador de uma linguagem própria. 
 
c) João Cabral de Melo Neto          3. (   )  preocupação    com     a    linguagem   em  
                                                                    função da construção formal do poema.          
                                                                    É chamado de poeta-engenheiro. 
 
5. Poetas que negam a liberdade formal, as ironias, as sátiras e se dedicam a uma 

poesia mais equilibrada pertencem ao seguinte estilo literário: 
 
a) concretismo   
b) barroco                  
c) modernismo              
d) simbolismo 
 
6. As três tendências da prosa da terceira fase do modernismo estão presentes na  

alternativa: 
 
a) Prosa intimista,  prosa regionalista, temática universal. 
b) Prosa moderna,  prosa regionalista, temática universal. 
c) Prosa intimista,  prosa sertaneja, temática regional. 
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      ORGANIZAÇÃO  DO  TEXTO – Nos jornais e nas revistas, há um espaço reservado 
para o leitor dar sua opinião, fazer sugestões, tecer críticas, discordar. Enfim, é um 
espaço de que o leitor dispõe para expor seu ponto de vista a respeito de qualquer 
assunto, podendo, assim, participar da formação da opinião pública. 
      Você, como leitor, também pode e deve participar escrevendo para um jornal 
sempre que tiver uma sugestão, uma discordância ou uma crítica. 
 
      Os textos seguintes constituem exemplos das muitas cartas de leitores que os 
jornais veiculam diariamente.  
 

 
 
                                          Poluição visual 
 

      Fiquei chocada ao ler que foi encontrado em nossa cidade mais um meio de veicular 
anúncios: o cesto de lixo.  
      Vivemos na sociedade de consumo, onde o ser humano é unicamente visto como 
consumidor, onde ele é perseguido pela propaganda, através da TV, rádio, revistas, 
ônibus, táxis, metrôs, abrigos de ônibus, jornais, cartazes e outdoors em toda parte e 
qualquer canto. Uma sociedade que lhe tira todo sossego e paz, ao ouvir, ver e ler 
ininterruptamente: coma, vista, use, calce, tome, beba, procure, adquira isso e aquilo.  
      Eu acredito que a explosão comercial de certos pontos traz o tão necessário dinheiro 
ao cofre do Estado ou autofinancia certos serviços. Mas é bom lembrar que não estão 
explorando o cesto do lixo, ou os abrigos de ônibus, ou as paredes das estações ou os 
ônibus. Estão sim explorando o próprio homem, tirando-lhe toda dignidade, vendo-o 
unicamente como consumidor. É uma visão capitalista do ser humano. 
      Por que o Estado, através da Secretaria da Cultura de cada município, não contribui 
para o bem-estar e felicidade da população, usando os painéis e outdoors para expor 
reproduções artísticas, ou fotografias com paisagens ou temas brasileiros? Aí sim, 
somos vistos como gente. Gente que tem direito a um pouco de cultura, respeito e paz! 

 
      Tadeu Pereira de Campos 

      (Jornal Estado de São Paulo  ) 
 
 
 
 

LEITURA  E  PRODUÇÃO  DE  TEXTOS 

CARTA  PARA  JORNAL 

TEXTO  1 
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                                              Realidade 
  
Agradeço ao jornal “Cruzeiro do Sul” por ceder este espaço, onde podemos 

discutir temas variados e importantes à coletividade. Porém, a maioria das pessoas que 
constituem a sociedade normalmente estão muito distanciadas de sua realidade. Tanto 
que quando ocorre alguma coisa cujas evidências já demonstravam sua iminência, a 
notícia é interpretada como sendo um fato surpreendente e que merece grande 
destaque, seja pela mídia ou pelas próprias pessoas entre si. 

 O indivíduo constitui uma família e se surpreende ao saber que o filho é um 
drogado. Fica pasmado ao verificar que a maioria das casas de sua cidade transformam-
se em verdadeiras prisões, com seguranças, cercas elétricas e câmaras de vídeo até na 
casa do cachorro. Causa-lhe assombro o índice cada vez maior de furtos, roubos, 
estupros e seqüestros. Há quem diga que tais abalos emocionais são provocadores de 
stress, problemas cardíacos, gástricos, de sono...Realmente, a alienação da realidade é 
a maior causadora das chagas da modernidade que impedem o homem de enxergar o 
que está se passando diante da sua frente. 

 Até quando teremos de conviver com essa trágica e apavorante  situação ? Onde 
estão nossos políticos e nossas autoridades competentes? Onde está a nossa 
segurança? Acordem enquanto é tempo!!! 

     
                                                                                                    Miguel Maciel de Pontes 
                                                                                                   (Jornal Cruzeiro do Sul ) 
 

 
Aberração!!!! 

 
Venho por meio desse conceituado veículo de comunicação mostrar minha 

indignação a respeito da frase do presidente dos Estados Unidos, George Bush, 
proferida em um dos seus discursos - “Somos os maiores poluidores do mundo, mas se 
for preciso poluiremos mais para evitar uma recessão na economia americana”. É uma 
aberração!!! Como pode haver tamanho descaso e insensibilidade em um dirigente, que 
está apenas preocupado com a economia de seu país? Será que ele sabe que o ser 
humano não pode viver sem a biosfera em que está contido? Que enquanto o homem 
precisar de oxigênio para respirar, água para beber e comida para se alimentar, ele 
precisará da natureza, pois somente ela pode conceder tudo isso a ele?  
         Portanto, sr. Bush, é imprescindível  à sobrevivência humana  selar   um acordo de 
paz  com a natureza !  Só assim o homem continuará existindo ! 

 
                                                                                                   Simone de Almeida 
                                                                                            ( Jornal Folha de São Paulo )  
 
 

TEXTO  2 

    TEXTO  3 
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      Aluno (a), agora você irá escrever uma carta para um jornal com um dos 
seguintes objetivos: 
  

a) Apresentar sua opinião a respeito de fatos ocorridos em seu bairro, escola ou 
cidade. 

 
b)  Informar ao  público  algum  fato  relevante, apresentando  sua  admiração  ou   sua       
     discordância. 

    
   c)  Sugerir  ao  poder  público   (prefeito, vereador, deputado, governador)   atividades   
        ou   obras que atendam aos interesses da população. 

 
   d)  Exigir do poder público providências para sanar problemas que afetam seriamente  
        a   população. 

 
   e)  Discordar da opinião do jornal ou da revista a respeito de determinado assunto. 
  
   f)  Elogiar o jornal por uma opinião, por uma reportagem, ou por uma campanha que   
       esteja desenvolvendo. 
 
 
   ATENÇÃO:  Esse  trabalho  valerá  ponto e deverá ser entregue às professoras,       
em  folha   avulsa. 
 
 
 

 
 
 
    LEMBRETE:  Ao  escrever   uma   carta  é  importante   
                           Usar   adequadamente   os      pronomes  
                           de tratamento, assim como manter o alto 
                           nível de  seu texto.  Cuidado  com gírias, 
                           palavrões, português chulo  ou oral. Não  
                           deixe   frases   soltas     e   sem   ligação  
                           com  o  todo  textual. E procure  encerrar   
                           a carta  com uma   frase de   impacto. 

 
 
 

ATIVIDADE  4 
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    Observe as frases que seguem: 
 
 
a) Por que os homens não conseguem viver em paz e harmonia? 
                                                          
                            
                            Sujeito   na               Verbo  na   
                            3ª pessoa                 3ª pessoa           
                              do plural                  do plural          
   
                              
O verbo ser está  na 3ª pessoa do plural, concordando com o sujeito, homens. 
 
 
b) Deixe  alguns  amendoins   para  mim,  seu  idiota! 
  
 
                   pronome       substantivo 
                   indefinido       masculino 
                    plural              plural 
 
 
O pronome alguns está concordando com o substantivo amendoins em gênero 
(masculino) e número (plural). 
 
Este mecanismo pelo qual as palavras alteram sua terminação para se adequarem 
harmonicamente na frase, é chamado de concordância. 
 
A concordância pode ser nominal ou verbal. 
Você irá estudar, agora, a concordância nominal. 

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                             
 
                                 
                                                                  
    
                                                                                                                    
Certas palavras, como os adjetivos, os numerais, os artigos, os pronomes se 

flexionam (variam a terminação) de acordo com o gênero e o número dos substantivos 
a que se referem. A isso damos o nome de concordância nominal.            

 
 
 
 
 
 

CONCORDÂNCIA 

CONCORDÂNCIA  NOMINAL 
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REGRA  GERAL 
 

Os homens sábios vivem em paz. 
 
 ♦ O adjetivo concorda em gênero (masculino e feminino) e número ( singular e  
plural) com o substantivo a que se refere. 

REGRA 2 
 
                                        Comprei abacate e melão maduro. 
                                        Trouxe da feira pêra e maçã importada. 
                                        Vendi pêra e maçã maduras. 
 
♦ O adjetivo posposto (posto depois) a dois ou mais substantivos concorda com o  
mais   próximo ou vai para o plural. 
  
   Observe: Se os gêneros são diferentes, prevalece o masculino. 
 
                                         Comprei mamão e maçã maduros. 

REGRA 3 
 
                                         Comprei maduro abacate e melão. 

Tinha extraordinária força e talento. 
 

♦ Quando  o  adjetivo   vier  antes  dos  substantivos, a  concordância   é  com   o 
substantivo   mais próximo. 
 
Observe: Com adjetivos predicativos (usado com verbo de ligação – ser, estar, 
ficar, etc) a concordância é normal, qualquer que seja a sua posição na frase. 
 

Eram brasileiros a garota e o rapaz. 
Eram brasileiros o rapaz e a garota. 
O rapaz e a garota eram brasileiros. 
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REGRA   4 
 
                                           É  proibido  entrada de veículos. 
                                           É  necessário prudência. 
                                           É  preciso coragem. 
                                           É  permitido entrada de veículos. 
                                          Maçã  é  ótimo  para os dentes. 
                                          Chá  é  bom  para a saúde.  
                                          Cerveja  é  bom. 
 
♦ As    expressões: “ é proibido ”, “ é necessário ”, ” é preciso ”, “ é permitido ”,  
“ é  ótimo ”, “ é bom ”, permanecem   invariáveis  (sem alteração), quando   não 
houver o artigo a. 
 
    Observe: Se houver o artigo  “ a ”, a concordância é obrigatória. 
 
                                           É  proibida a  entrada de pessoas estranhas. 
                                           É  permitida a  permanência de veículos neste local. 
                                           É  necessária a  prudência.  
                                           A  água  é  boa  para  a  saúde.  
                                           Esta cerveja  é  boa. 

REGRA 5 
 

Ela mesma não sabia disso. 
Ela própria não sabia disso. 

      Elas mesmas não sabiam disso. 
Ele mesmo não sabia disso.  

       Eles mesmos não sabiam disso. 
 

♦♦♦♦ Mesmo e Próprio variam. 
 

Mesmo  só  não varia quando for sinônimo de realmente, de fato. 
 

Elas foram sorteadas mesmo. (de fato, realmente). 
 

REGRA 6 
 

Ele me disse obrigado. 
Ela me disse obrigada. 

 
♦ Obrigado quem diz é homem; se for mulher, dirá obrigada. 
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REGRA  7 
 

Ela está meio nervosa. (meio = um pouco) 
 

♦ Antes de adjetivo, use apenas meio, porque se trata de advérbio, portanto não 
varia. 

 
♦♦♦♦ Meio só varia quando for adjetivo, portanto variável. 

 
Comprei meia melancia. 
Agora é meio-dia e meia. 

REGRA  8 
 

Estejam alerta. 
Estou com menos curiosidade. 

Hoje vieram menos meninas à escola. 
 

♦♦♦♦ Alerta e Menos são palavras invariáveis. 
 

REGRA 9 
 

A gasolina custa caro. 
  As pêras custaram caro. 

       Os mamões custam barato. 
 

♦♦♦♦ Caro e barato quando usados com o verbo custar são invariáveis (não variam). 
 

Observação:  quando usados com verbos de ligação (ser, estar, ficar, etc) são 
                        variáveis. 

A gasolina está cara. 
                                                  As pêras são caras. 

             Os mamões ficaram baratos. 
.  
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********************************************************************************* 
                                                                            
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
     Aluno (a),   agora   você    vai    pôr  em   prática    o    que    você    estudou  sobre  
Concordância Nominal. Responda em seu caderno! 
 
 

REGRA  10 
 

                                           Bastantes alunos chegaram ao CEESVO. 
                                           Você lerá bastantes livros. 

 
 ♦ Bastante, com  a  função  de   adjetivo  estará   ligado  a   um   substantivo,  
concordando  com ele (singular ou plural). 
 

Veja agora:    As professoras foram bastante atenciosas. 
                      A soja é um alimento bastante nutritivo. 

 
♦♦♦♦ Bastante, com a função de advérbio estará ligado a um adjetivo, permanecendo   
invariável (sem mudar sua forma). 

REGRA 11 
 

Vai anexa a anotação. 
     Vão anexos os relatórios. 

            O frete está incluso no preço. 
                     Os gastos estão inclusos no preço. 

 
♦♦♦♦ Anexo e incluso concordam com o nome a que se referem. 

 
♦♦♦♦ Observação : A expressão em anexo permanece invariável. 

 
      Está em anexo a anotação.  

         Estão em anexo os relatórios. 
 

ATIVIDADE  5 
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1. Faça as concordâncias possíveis com os adjetivos entre parênteses: 
 
a) Em seu semblante alternavam alegria e medo �. (intenso) 
 
b) Em seu semblante alternavam medo e alegria �. (intenso) 
 
c) Em seu semblante alternavam � medo e alegria. (intenso) 
 
d) Em seu semblante alternavam � alegria e medo. (intenso) 
 
e) Tinha poder e força � .(moderado) 
 
f) Tinha força e poder � . (moderado) 
 
g) Escolheu hora e lugar � . (adequado) 
 
h) O lugar e a hora eram � . (adequado) 
 
i) Era � o lugar e a hora. (adequado) 
 
 
2. Substitua os quadradinhos pela palavra que está entre parênteses, efetuando, se 
necessário, a concordância nominal: 
 
a) Ele apresentava argumentos � para ser o escolhido. (bastante) 
 
b) Elas  �  resolveram todas as questões burocráticas. (mesmo) 
 
c) Vão  �  aos processos várias fotos. (anexo) 
 
d) As viagens à região nordeste custam  � . (caro) 

e) É  �  prudência ao entrar aqui. (necessário) 

f) É  �  muita prudência. Dirija devagar. (necessário) 

g) Muito  �  disse a vendedora. (obrigado) 

h) É  �  a entrada de crianças neste lugar. (proibido) 

i) Ela  �  fez o almoço. (mesmo) 

j) A gasolina está  �  .(caro) 

k) Seguem  �  os relatórios de venda. (incluso) 

l) As goiabas custam  �  .(caro) 

m)  O leite é um alimento  �  saudável. (bastante) 
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n)  A  aluna está  �  aflita. (meio) 

o)  Já é meio-dia e  � . (meio) 

p) Naquela fila havia  �  pessoas. (menos) 

 

3. Assinale a alternativa cuja seqüência preenche corretamente as lacunas da frase  
abaixo: 

• Seguem ___________ as cópias e nelas há ___________ letras _______ apagadas. 

 
a) anexas  -  bastante    -  meias 
b) anexo    -  bastantes  -  meio 
c) anexas  -  bastantes  -  meia 
d) anexas  -  bastantes  -  meio 
 
• Nós ____________ socorremos o rapaz e a moça _____________ . 
 
a)  mesmos  - bastante machucados 
b)  mesmos - bastantes machucados 
c)  mesmo - bastante machucada 
d) mesmos - bastantes machucada 
 
 
4. Em todas as alternativas a concordância nominal fez-se corretamente,  
     exceto em: 
 
a) As frutas custam caras. 
b) Soja é ótimo à saúde. 
c) Comprei quinhentos gramas de mortadela. 
 

 
5. Indique  a   alternativa  em  que  há  erro de concordância  nominal:  
   
a) O  aluno  e a  aluna  eram  estudiosos. 
b) Comprei  melão  e manga maduros. 
c) Já  faziam  meses   que  ela não  o via. 
d)  A  quem  pertencem  esses  lápis? 
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    Para  pensar ... 
 
 
 

 “ Embale  seus  sonhos,  erga  seus braços e  agradeça  
    ao   Criador  o  Dom  de  sua  existência,  porque  
     nada  na  vida  é  em  vão,  muito  menos  a  sua   
                                   vida ! ” 

 
 
                                                              
 
 
 
 
 
 

 

“ A  alegria  dá  beleza  à  vida,  a  alegria  alimenta  a  
vida,  a  alegria  cura  a  vida”. 

 
 
 

 
 

 

 

“As  páginas  da  vida  são  cheias  de  surpresas...Há  
capítulos  de  alegria,  de  tristezas,  há  mistérios,  

fantasias,  sofrimentos,  conquistas,  decepções,  
vitórias... 

Por  isso,  quando  as  coisas  não  estiverem  caminhando  
bem,  não  perca  a  esperança,  pois  muitos  são  os 

finais  felizes  além  do  que,  não  esqueça, no  livro  da  
vida,  o  autor  é  você ! ” 
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      Na  década de 60, o Brasil viveu um período de intenso desenvolvimento. Brasília 
foi inaugurada, o crescimento industrial e urbano era grande, o país era motorizado. 
Todo esse clima de euforia somado às  tensões do mundo moderno e de desejo de 
reformas sociais foi amputado pelo golpe militar de 1964 que deflagrou a censura no 
país, intensificada  mais tarde pelo Ato Institucional  nº 5 (AI 5 ), de 1968, o qual 
interferiu decididamente na política, na economia e na liberdade de expressão artística 
dos brasileiros. 
      De  1964  a  1985, quando tem início  a  abertura com a  disputa por eleições 
diretas à  presidência, o Brasil viveu os piores vinte e um anos de repressão de sua 
história política, chamados também  de anos negros. 
 
 

 

 
      Aluno (a), a produção poética desse período apresenta rupturas na forma de 
composição do poema, através de manifestações que podem ser denominadas de 
tendências  contemporâneas. 
      São   tendências contemporâneas a poesia concreta, a poesia-práxis, o poema-
processo, a poesia social, o tropicalismo, etc.  Observe alguns exemplos. 
 
A - Poesia Concreta : Nesse tipo de poesia é abolido o verso tradicional, a disposição 
da palavra no espaço em branco do papel adquire um significado, há rejeição do lirismo 
e não explora um tema, seu material: a palavra (som, forma, visual),  o poema é 
chamado de  " poema-objeto ". Observe: 
 
                                                                          LIXO                LIXO      LIXO      LIXO     LIXO LIXO LIXO 
                                                                          LIXO                LIXO       LIXO    LIXO      LIXO LIXO LIXO 
                                                                          LIXO                LIXO        LIXO  LIXO       LIXO LIXO LIXO 
                                                                          LIXO                LIXO         LIXOLIXO        LIXO             LIXO 
                                                                          LIXO                LIXO             LIXO               LIXO             LIXO 
                                                                          LIXO                LIXO       LIXOLIXO          LIXO             LIXO 
                                                                          LIXO LIXO    LIXO       LIXO    LIXO      LIXO LIXO LIXO 
                                                                          LIXO LIXO    LIXO      LIXO      LIXO      LIXO LIXO LIXO 
                                                                          LIXO LIXO    LIXO    LIXO          LIXO    LIXO LIXO LIXO 

                                                                                            Décio  Pignatari    
 

MÓDULO 12   
  LITERATURA  CONTEMPORÂNEA - 1960  À  ATUALIDADE  

A  ÉPOCA 

PRODUÇÕES  CONTEMPORÂNEAS 

POESIA 
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                                             V V V V V V V V V V 
                                             V V V V V V V V V E 
                                             V V V V V V V V E  L 
                                             V V V V V V V E L  O 
                                             V V V V V V E L O C 
                                             V V V V V E L O C  I 
                                             V V V V E L O C  I  D 
                                             V V V E L O C  I D  A 
                                             V V E L O C I  D A  D 
                                             V E  L O C I D A D  E 

   
                                                                              Ronaldo Azeredo 
 
B - Poesia-práxis: Enquanto os concretistas priviligiavam a "palavra- coisa", a poesia-
práxis, valoriza a palavra no seu contexto extralingüístico, mantendo uma ligação forte 
com a realidade social. Observe: 
 

Agiotagem 
 

Um 
dois 
três 

o juro: o prazo 
o pôr/ o cento/ o mês/ o ágio 

 
p o r c e n t á g i o 

 
dez 
cem 
mil 

o lucro:  o dízimo 
o ágio/ a moral/ a monta em péssimo 

 
e m p r é s t i m o 

 
muito  
nada 
 tudo 

a quebra: a sobra 
a monta/ o pé/ o cento/ a quota 

 
h a j a   n o t a 

 
agiota. 

 
                                                                                                     Mário  Chamie 
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C - Poesia-processo: Indo ao extremo da proposta concretista, o poema/processo 
despreza a palavra a segundo plano, utilizando exclusivamente signos visuais. Busca 
explorar as possibilidades poéticas contidas em signos não verbais (desenhos, gráficos, 
fotografias e colagens). Observe: 
 
 

 

 
                                                
                 =  terra 
 
                      =  homem             
 
 
      Há, evidentemente, poetas contemporâneos que não  se   filiam a nenhuma  dessas 
tendências  e  que  merecem  destaque  pela  qualidade  de  seus  trabalhos. Entre  
eles podemos  destacar:  Adélia Prado, Mário  Quintana, José Paulo Paes,  Affonso  
Romano de Sant'Anna, etc. 
 

 
      É grande o número de poetas que criam páginas na Internet para a divulgação dos 
seus poemas. 
      Como é fácil obter gratuitamente um espaço para criar páginas, qualquer pessoa 
pode divulgar os seus poemas em publicações virtuais, inclusive você. 
      Veja abaixo a página da  "Poesia contemporânea na Internet "onde você poderá ler 
alguns  textos dos poetas estudados durante o curso e saber mais sobre eles. 
 

 
 

Poetas da Internet - A poesia virtual 

Site      http: //www.secrel.com.br/jpoesia/ 
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      Agora, você vai ler e analisar um poema de Ferreira Gullar, poeta que dedica-se à 
denúncia social e política contra a ditadura militar. Este  tipo de poesia é chamado de 
poesia social, pois aborda uma temática que revela o engajamento do poeta com sua 
época e com a realidade de seus pais. 
      Cronologicamente, Ferreira Gular pertence à geração de 45, mas sua produção 
literária invade décadas posteriores. Além de poeta, o autor destaca-se como ensaísta, 
crítico e dramaturgo, tendo muitas de suas peças encenadas. 
 
 

 
 
 
 
O preço do feijão 
Não cabe no poema. O preço 
Do arroz 
Não cabe no poema 
 
Não cabem no poema o gás 
a luz o telefone 
a sonegação 
do leite 
da carne 
do açúcar 
do pão 
 
O funcionário público 
não cabe no poema 
com seu salário de fome 
sua vida fechada 
em arquivos 

Como não cabe no poema 
O operário 
Que esmerila * seu dia de aço 
e carvão 
nas oficinas escuras 
 
__ porque o poema, senhores, 
      está fechado: 
       "não há vagas "  
Só cabe no poema 
o homem sem estômago 
a  mulher de nuvens 
a fruta sem preço 
 
       O poema, senhores, 
       não fede 
       nem cheira. 

                                                   (Ferreira Gullar. Antologia Poética.Rio de Janeiro, 
                                                            Fontana/Summus, 1977, p.70) 

 
 
 
 Vocabulário: 
 Esmerilar: polir com esmeril, esquadrinhar, apurar. 
 
 
 
 

ESTUDO DE TEXTO 

Não há vagas 
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      Leia o poema  e  responda: 
 
1. O poema: " Não há vagas " : apresenta, nas quatro primeiras estrofes, algumas 

denúncias. O que o poeta denuncia? 
 
a) na primeira estrofe: 
 
b)  na segunda estrofe: 
 
c) na terceira estrofe: 
 
d) na quarta estrofe:  
 
 
2. Releia os versos: 
 
"___ porque o poema, Senhores, 
        está  fechado: 
        não há vagas." 
 
        Nesses versos percebemos que o poeta quer fazer um alerta sobre: 
 
(     )  a situação de desemprego do país, naquele período. 
(     )  a  revolta dos operários sobre os baixos salários. 
(     )  a  necessidade da poesia estar engajada na luta político-social. 
 
3. Leia a estrofe que segue e responda: 
 

"O poema, Senhores, 
  não fede 
  nem cheira ". 
 
Considerando o que cabe e o que não cabe no poema, segundo o poeta, como 
pode ser interpretada a inversão do dito popular: " não cheira e não fede ", 
contextualizado na estrofe acima. 
 
 

4. Os problemas sociais apontados no poema são comuns nos dias atuais. Comente a 
afirmação: 

 

 

ATIVIDADE 1 
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      A   prosa contemporânea é rica e diversificada, conta com excelentes escritores de 
contos e crônicas  (narrativas curtas que mostram através de humor e lirismo, fatos 
relacionados ao dia-a-dia do povo brasileiro). 
      Hoje, grandes jornais e revistas incluem em suas páginas crônicas de consagrados 
escritores da atualidade. 
      Vamos, agora, analisar uma crônica  do escritor Fernando Sabino, que traduz sua 
perplexidade em relação à agravante situação dos menores abandonados. 
 
 

 
 
       Ainda há pouco  eu vinha a pé, feliz da minha vida e faltavam dez minutos, para 
meia-noite. Perto da Praça General Osório, olhei para o lado e vi, junto à parede, antes 
da esquina, algo que me pareceu uma trouxa de roupa, um saco de lixo. Alguns passos 
mais e pude ver que era um menino. 
      Escurinho de seus seis ou sete anos, não mais. Deitado de lado, braços dobrados 
como dois  gravetos, as mãos protegendo a cabeça. Tinha os gambitos também 
encolhidos e enfiados dentro da camisa esburacada, para se defender contra o frio da 
noite. Estava dormindo, como podia estar morto. Outros, como eu, iam passando, sem 
tomar conhecimento de sua existência. Não era um ser humano, era um bicho, um saco 
de lixo mesmo, um traste inútil, abandonado sobre a calçada. Um menor abandonado. 
      Quem nunca viu um menor abandonado? A cinco passos, na casa de frutas, vários 
casais de jovens tomavam sucos de frutas, alguns mastigavam sanduíches. Além na 
esquina da praça, o carro da radiopatrulha estacionado, dois boinas-pretas 
conversando do lado de fora. Ninguém tomava conhecimento da existência do menino. 
      Segundo as características, como ele existem nada menos que 25 milhões no 
Brasil, que se pode fazer ?  Qual seria a reação do menino se eu o acordasse para lhe 
dar todo o dinheiro que trazia no bolso ?  Resolveria o seu problema ? O problema do 
menor abandonado ?  A injustiça social ? ( ...) 
       Dizem  os  entendidos  que o problema é de ordem econômica, ou seja, mais de 
ordem  técnica  que de ordem moral. Precisamos enriquecer o país, produzir, 
economizar  divisas, combater a inflação, pechinchar. O Brasil é feito por nós. Com 
isso, todos os problemas se resolverão, inclusive o do menor abandonado. 
      Vinte e cinco milhões de menores __ um dado abstrato, que a imaginação não 
alcança. Um menino sem pai nem mãe, sem o que comer nem onde dormir __ isto é 
um menor abandonado. Para entender, só mesmo imaginando meu filho largado no 
mundo aos seis, oito, dez anos de idade, sem ter para onde ir nem para quem apelar.  
Imagino que ele venha a ser um desses que se esgueiram como ratos em torno aos 
botequins  e lanchonetes e nos rios importunam  cutucando-nos de leve __ gesto que 

II - PROSA 

PROTESTO TÍMIDO 
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nos desperta mal contida irritação __ para nos pedir um trocado. Não temos disposição 
sequer para olhá-lo e simplesmente o atendemos (ou não) para nos livrarmos depressa 
de sua incômoda presença. Com o sentimento que sufocamos no coração, 
escreveríamos toda a obra de Dickens. Mas estamos em pleno século 20, vivendo a era 
do progresso para o Brasil, conquistando um futuro melhor para os nossos filhos. Até lá, 
que o menor abandonado não chateie, isso é problema para o juizado de menores. 
Mesmo porque são todos delinqüentes, pivetes na escola do crime, cedo terminarão na 
cadeia ou crivados de balas pelo Esquadrão da Morte. 
      Pode ser. Mas a verdade é que hoje eu vi meu filho dormindo na rua, exposto ao 
frio da noite, e  além de nada ter feito por ele, ainda o confundi  com  um monte de lixo. 
 
                                                                                                            Fernando Sabino (1981) 
 
 
 

 
 
Aluno (a) , agora você irá fazer a interpretação do texto que você  leu: Protesto tímido. 
 
 
1. O tema central do texto é: 
 
a) (    ) os problemas das crianças abandonadas. 
b) (    ) o  desespero de um pai que vê seu filho dormindo na rua. 
c) (    ) o desejo do autor em expor o sentimento de um pivete. 
d) (    ) a violência nas ruas. 
 
2. A  leitura do texto permite concluir  que, de acordo com o ponto de vista do narrador: 
a) (    ) as crianças abandonadas são todas delinqüentes. 
b) (    ) as crianças abandonadas são fruto das injustiças sociais. 
c) (    ) o problema das crianças abandonadas diz respeito ao juizado. 
d) (    ) o problema das crianças abandonadas não nos diz respeito. 
 
3. No final do 2º parágrafo, como o narrador descreve a criança que encontrou 

dormindo na rua? 
 
4. Argumentando sobre os problemas do menor abandonado, o narrador expressa 

seus sentimentos  em relação ao assunto. 
Identifique que sentimentos estão expressos nas frases abaixo: 
 
        Indignação  
 

              Ironia 
 
              Indiferença 

 

ATIVIDADE 2 
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a)  "Outros, como eu, iam passando, sem  tomar conhecimento de sua existência." 
b) "Mas estamos em pleno século 20, vivendo a era do progresso para o Brasil, 

conquistando um futuro melhor para nosso filhos." 
c) "Remover esse lixo?". 
 
 
5. É  correto afirmar que: 
a)  o narrador é observador, isto é ,   não  participa da ação. 
b)  o narrador  é  onisciente, isto é, relata  o que as pessoas  sentem  sem  participar da  

   ação. 
c) o narrador é personagem, isto é, participa dos acontecimentos e  os relata  de  

acordo  com o seu ponto de vista. 
 
6. O narrador conclui a respeito de si mesmo que: 
a) nunca fez nada pelas crianças de rua e se culpa  por  isso. 
b) sua  experiência de vida cresceu ao se deparar com um menor abandonado. 
c) é um cidadão bom, pois pensou em dar dinheiro à criança. 
d) nada pode fazer às crianças abandonadas, pois não é um problema seu. 
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      Nesta unidade, vamos apresentar a você um  outro tipo de texto que também é 
publicado diariamente em jornais e revistas. 
      São   as  charges.  
      Os  chargistas se valem de palavras e  imagens para criticar, com humor, uma 
situação da vida diária, fazendo-nos, muitas vezes, achar graça do que não teria graça 
nenhuma, não fosse o talento de  seus criadores. 
      Para entender a charge, o leitor deve estar a par  do fato, da situação criada,  dos 
personagens que nela aparecem, caso contrário, não conseguirá compreender o que lê. 
      Podemos dizer que a charge é um texto de opinião, um texto crítico e de humor, 
onde  a  preocupação do chargista é ironizar uma situação e não narrar um fato, como 
nas histórias em  quadrinhos. 
 
      Vamos, então, fazer a leitura das charges, a seguir: 
 
      A   charge abaixo,  "As armas de cada um " foi publicada em 1979, Ano Um da 
Criança Brasileira. Leia-a e observe atentamente todos os seus detalhes para perceber 
a crítica e a ironia com que o autor aborda esse fato.                      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADE 12  -  LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO  

TEXTO  1 

CHARGES 
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      Como você  pôde observar, a charge apresentada expressa sua mensagem através 
de elementos verbais (palavras) e  elementos  não verbais (desenhos, imagens, 
expressões faciais, gestos, símbolos). 
      Para entender  a sua  mensagem, a sua crítica é necessário que você, 
primeiramente, associe e relacione desenhos e imagens às  palavras (inclusive ao 
título). A  seguir, relacione e associe também o fato que está sendo comentado ao 
contexto, à  realidade. 
      No caso do texto 1, observe as figuras, leia e identifique as falas pertinentes a cada 
uma delas, observe o título e reflita sobre o fato  que motivou o autor a criar  esse texto. 
      Observe, também, que toda charge, assim como essa, é bastante sintética, isto é, 
resume em um quadro apenas, várias  informações, sendo, portanto, um tipo de texto 
que exige um leitor atento e bem informado. 
 

 
 
      Aluno  (a),  analise atentamente todos os elementos da charge e resolva em  seu  
caderno as questões propostas. 
      Observe as figuras  da  charge,  responda: 
 
1. A figura em cima de um palanque representa: 
a - (      )   um pastor, um padre 
b - (      )   um político 
c - (      )   um cantor 
 
2. As figuras no chão, ao lado do palanque representam: 
a - (     )  eleitores 
b - (     )  crianças de uma escola 
c - (     )   meninos de rua 
 
3. Copie uma das frases ditas pelo homem em seu discurso. 
 
4. Copie a frase dita pelos meninos. 
 
5. Associando as duas falas, percebe-se que as crianças: 
a - (     ) não ouviram o discurso do político 
b - (     ) não  acreditam no discurso do político 
 
6. Associando, agora, as duas falas ao título, responda: 
a - Quais seriam as "armas" do  político? 
b - Quais seriam as " armas" das crianças? 
 

CONVERSANDO SOBRE O TEXTO 

ATIVIDADE 3 
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7. Relacionando a charge ao contexto brasileiro que crítica você  consegue  inferir  
(concluir) ? 

8. Que sugestão você daria para solucionar o fato criticado? 
  
9. Onde foi publicada essa charge?  
 
10.  Quem é seu autor? 
 

 
ATIVIDADE 4 

 
     Aluno (a), recorte de jornais ou revistas uma charge e cole-a numa folha sulfite. A  
seguir, faça um comentário sobre as questões abaixo e traga seu trabalho à  
professora.  
 
 
a - Qual é o assunto abordado na charge ? 
 
b - Qual é a crítica pretendida pelo autor da charge ? 
 
c - Quem é o autor da charge e onde foi publicada? 
 

Atenção:  Esse trabalho valerá ponto, faça-o bem feito e 
com capricho ! 
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      Aluno (a), como você estudou na unidade 11 -  Concordância é o mecanismo pelo  
qual as palavras alteram sua terminação para se adequarem harmonicamente na frase. 
      Conheça,  agora,  algumas regras de Concordância Verbal . 
 

 
 
 

CONCORDÂNCIA VERBAL 

REGRA  1 
 

  O  aluno       é     estudioso. 
    sujeito         verbo                                        O verbo concorda com o sujeito,  
                                                                em pessoa  e  número. 
   Os  alunos    são    estudiosos. 
     sujeito          verbo 

 

  Restaram daquela remessa  quarenta  blocos. 
      verbo                                               sujeito                     O verbo concordará com  
                                                                           o   sujeito, mesmo   que 
  Faltavam  cinco  pessoas.                                   este   venha    fora    de 
       verbo             sujeito                                            ordem. 
 
 

REGRA  2 
 

     O  professor e  a  professora  prepararam  a  prova. 
 
   → O verbo  vai  para o plural quando o sujeito é composto (dois ou + 
        núcleos). 
 
       Então falaram o aluno  e  a  aluna. 
 
       Então  falou  o  aluno  e  a  aluna. 
 
   → Se  o   sujeito  composto  é  posposto ( vem depois) ao verbo, este irá 
       para  o  plural ou concordará com o substantivo mais próximo. 
  
       Veja  outros  exemplos: 
        Como vão sua  mãe  e  seu  pai ? 
        Como vai  sua  mãe  e  seu  pai ? 
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REGRA  3 
 

       Havia  muitas  pessoas  na  sala. 
         Faz   dois  meses  que  ela  mudou.  
 
     → O    verbo haver quando empregado com referência a   tempo, ou 
         no  sentido de  existir  fica  no singular. 
     
     → O   verbo  fazer  quando  empregado  com  referência  a  tempo 
         também   fica   no  singular. 
     
        Veja  agora: 
        
        Vai  fazer  dois  meses  que ela mudou. 
        Deve  haver  poucos  alunos  na classe. 
 
     → Quando um  verbo auxiliar se junta a um  verbo impessoal com  
          referência  a  tempo  fica  também no singular. 
 
     

REGRA  4 
 

     A    classe  levantou-se quando ela entrou. 
 
     A  multidão  ficou apavorada com a ação da polícia. 
 
     A  turma  viaja  amanhã. 
 
     O  bando  voava alto. 
 
     →  O  sujeito  coletivo  singular  pede  o  verbo  no  singular,  mas 
          se  vier  especificado, o verbo  poderá  permanecer  no  singular   
          ou  ir   para  o  plural. 
     
     Veja: 
      
     Uma quadrilha de ladrões assaltou (ou assaltaram) o banco. 
     
     Um  grande número de pessoas visitou (ou visitaram) o museu. 
 



 45

 
 
 

 
 
 
 

REGRA  5 
 

     O  relógio da matriz  deu uma  hora. 
                    Sujeito 
 

       O  relógio bateu uma  hora. 
            Sujeito 
 

     Deu   uma  hora  no relógio da  matriz. 
                        Sujeito 
 

          Indicando horas, os verbos, dar e bater  concordam normalmente 
             com o sujeito expresso na oração. 
 

       Deu   uma  hora  no relógio da  matriz. 
                        Sujeito 
 

      Deram  três horas no relógio da matriz. 
                      sujeito 
 

         Observe que, quando não se indica quem deu as horas, o sujeito  
             da oração passa a ser o número de horas. 
 

REGRA 6 
 

     Árvores, plantações, casas, tudo  foi  destruído  pelo  fogo. 
                                                      Sing. 
 

     Sujeito composto resumido por aposto (tudo, nada, ninguém, etc.) só 
         admitem verbo no singular. 
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REGRA 7 
 

     Alugam-se  casas.       (Casas  são  alugadas) 
                        Suj. 
 

    Reformam-se  ternos.  (Ternos  são  reformados) 
                             Suj. 

 
     Vendeu-se  um lote.    (Um lote foi  vendido) 
                         Suj. 
 

     Quando   o  verbo  vier  acompanhado  de    se ,  e  o   sujeito   estiver 
         expresso   na  oração, o  verbo  concordará  com  o  sujeito. 
     
    Veja  agora: 
      
    (Suj. indeterminado)   Precisa-se  de  pedreiros. 
              

    (Suj. indeterminado)   Confia-se  naquelas  pessoas. 
 
    Quando o verbo vier acompanhado de  se, e o sujeito for indeterminado  
        (incerto)   o verbo ficará na 3ª pessoa  do singular. 
        

REGRA  8 
 

     É    uma   hora.                                       São  setenta  quilômetros. 
           Predicativo                                                                            Predicativo 
 

    São  sete  horas.                                     É  primeiro  de  abril. 
                Predicativo                                                               Predicativo 

 
  O verbo ser concorda com  o  predicativo  quando  estiver indicando 
      tempo, data  ou distância. 
       
    É  uma  hora e quarenta minutos. 
    São  cinco  para uma. 
 
  Observe   que,   nesses  casos,  o verbo  ser  concorda  com  o primeiro  
    numeral que aparecer. 
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REGRA 9 
 
        Dois  dias é muito para eu ler esse livro. 
 
 
    É  muito,  é  demais,  é suficiente,  é  pouco, é  bastante   (nessas   
     expressões,  usadas  para  indicar  quantidade,  preço,  peso,  medida,  
     etc.) o valor  ser fica  sempre  no  singular. 

REGRA  10 
 
     Fui   eu  que  resolvi  o  problema. 
     Foram  eles  que  resolveram  o  problema. 
     
      Sujeito representado pelo pronome que, o verbo concorda com o  
          antecedente do pronome relativo. 
  
     Fui  eu quem  resolveu  o  problema. 
                        3ª pessoa 
 

     Foram eles  quem  resolveu  o problema. 
                                         3ª pessoa 
 

       Sujeito representado pelo pronome quem, o verbo deve permanecer  
           3ª pessoa do singular. 
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      Aluno (a), agora você irá praticar o que estudou sobre Concordância Verbal. 
Escreva as respostas em seu caderno. 
 
 
1. Nos  exercícios a seguir, faça a concordância escolhendo a forma verbal adequada. 
 
a)          ,  naquele dia, cinco pessoas. ( faltou / faltaram ) 
  
b) , ainda,  algumas vagas. (resta / restam ) 
  
c) muitas alunas na classe  (havia / haviam ) 
  
d) três anos que ele voltou. ( faz / fazem ) 
  
e) Uma multidão               na frente do teatro.  ( protestava / protestavam ) 
  
f)  A  turma amanhã.     ( viaja / viajam ) 
 
g)            poucos alunos no pátio.  ( deve haver / devem haver ) 
 
h) O relógio da igreja      onze horas.  ( deu / deram ) 
  
i)  No  relógio da igreja,           onze horas.  ( deu / deram ) 
 
j)   Roupas   e  móveis, tudo                   destruído pelo fogo.  ( foi / foram ) 
  
k)            aulas de português. ( ministra-se / ministram-se )   
 
l)             curso  de  computação. ( ministra-se / ministram-se )   
 
m) uma hora e cinqüenta e cinco minutos. ( é / são ) 
 
n) dois  para  uma.  (  é / são ) 
 
o) dezoito  de  maio.  ( é / são ) 
 
p)    Mil    reais          muito.    ( é / são ) 
 
q)    Três  quilos  de  carne           suficiente.  ( é,  são ) 
 
 
 
 

ATIVIDADE  5 
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2. Assinale  a   alternativa correta quanto à  concordância  verbal: 
 
a) Devem  haver outras razões para ele  ter desistido. 
 
b) Precisam-se  de  mecânicos. 
 
c) Três  metros são suficiente. 
 
d) Faz dois meses que pintei a casa. 
 
e) Foi eles que resolveram a questão. 
 
 
3. A  concordância  verbal não está  correta em: 
 
a) Dão -se  aulas gratuitamente. 
b) No  centro do salão, viam-se os casais dançando. 
c) Amanhã  vão  haver muitas surpresas. 
d) Sem  educação não pode haver cidadãos conscientes. 
e) Uma  multidão  de alunos protestam na frente da escola. 
 
4. " As  pessoas  fica  zoando, falando que a turma foram baderneira, fizeram tumulto e 

só quiseram formar para esperar a decisão do juiz. Vai fazer seis  meses que 
estamos lutando pela posse dessas terra  e  a  gente  precisamos dela para 
sobreviver. " 

 
                                                                                                             (Adaptado da Folha de São Paulo) 
 
a) As  aspas  assinalam, no texto acima, a fala de uma pessoa  entrevistada pelo jornal. 
Identifique os desvios em relação à norma culta e reescreva o trecho, fazendo a 
correção  necessária. 
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GABARITO -  MÓDULO  - 11 
 

 
 

 
1. A preferida da menina era a Pedrina. 
2. Petronilha foi comida na ausência da menina e Pedrina, depois de tremer de frio, foi 

enrolada em um pano pela garota e colocada em cima do fogão ainda quente. Na 
manhã seguinte amanheceu morta. 

3. A menina achava que as galinhas sofriam do fígado por causa do mau cheiro que 
exalavam e dava-lhes remédio, mas o cheiro ruim permanecia, porque isso é próprio 
da galinha. Porém apesar de cheirar mal  as galinhas botam  ovos brancos e de 
formas perfeitas. 
A autora quis dizer com essa passagem que todos os seres têm defeitos, mas 
qualidades também. 

4. b 
5. c 
6. a) O amor romântico é mais fantasioso, mais paixão e o amor realista é mais 

equilibrado, mais verdadeiro. Como diz o texto “é o amor de quem já sofreu por 
amor”.                                         
b) A adolescência. 

7. b 
8. A importância aos aspectos psicológicos da personagem. 
 
 

 
 

               
1. b 
2. A seca e a morte causadas  pela subnutrição . 
3. Porque Severino é um nome comum no Nordeste e desta forma o herói ganha um 

caráter geral, coletivo. 
4. a 
5. Aqueles que ainda hoje lutam pela sobrevivência, os desempregados, os bóias-frias, 

os índios, os marginalizados, etc. 
6. c 
 
                                                                                              
 
 
1. a, c 
2. O fim da 2ª Guerra Mundial e o fim da Ditadura Militar 
3. c 
4. 1 (b)    2 (a)    3 (c)  
5.  c 
6.  c 
   

ATIVIDADE  1 

ATIVIDADE  2 

ATIVIDADE  3 - REVENDO A LITERATURA 
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      Aluno (a), você  irá  trazer essa atividade em uma folha avulsa para  ser entregue  à   
professora. 
 

 
 
                                                                                                         
1) a) intenso  ou  intensos; b) intensa  ou  intensos; c) intenso; d) intensa;  
     e) moderada; f) moderada   ou  moderados;  g) adequado  ou  adequados;  h)   
     adequados;  i) adequado. 

 
2) a) bastantes;  b) mesmas;  c) anexas;  d) caro;  e) necessário;  f) necessária;  
     g) obrigada;  h) proibida;  i) mesma;  j) cara;  k) inclusos;  l) caro;   
    m) bastante; n) meio;  o) meia;  p) menos.  
 
3)  d) anexas, bastantes, meio 
     a) mesmos, bastante machucados 
 
4)  a   

 
5)  c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE  4 

ATIVIDADE  5 
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GABARITO -  MÓDULO  - 12 
 
 

 
 

 
 
1. a)  O  preço  alto   do  feijão  e do arroz. 

b)  O  alto  preço do gás, da luz, do telefonema, do leite, da carne, do açúcar, do 
pão,   enfim de tudo o que é essencial   ao  ser  humano. 

     c)  O  salário do funcionário e sua função. 
d)  A  função  difícil dos operários  que trabalham   com  o  aço  e o  carvão. 

2. c        
3. É  indiferente, isto é, desinteressado, nem bom  nem  mau. 
4. Resposta  pessoal 
 
 

 
 

               
1. a 
2. b 
3. "Não  era um ser humano, era um bicho, um saco de lixo mesmo, um traste inútil... ". 
4. a)   indiferença                     b)  ironia                             c) indignação 
5. c 
6. a 
 
                                                                                              
 
 
 
1. b 
2. c 
3. __ Vamos olhar com amor às nossas crianças ! 
4. __ Quando terminar nóis  assarta  ele ! 
5.  b 
6.  a) O discurso,  as promessas 
     b) O  revólver,  a  faca 
7. Que nossos políticos prometem muito e pouco fazem  pelos  meninos   de     rua, 

seus pais e sociedade. 
8. Resposta  pessoal 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE  1 

ATIVIDADE  2 

ATIVIDADE  3  
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  Aluno (a) você  irá  trazer para as professoras o trabalho pronto, em uma folha sulfite. 
 
                                                                                              
 
 
 
1.   
a)  faltaram                                                                       
b)  restam                             
c)  havia                               
d) faz                               
e)  protestava                      
f) viaja                     
g) deve haver 
h) deu                                 
i)   deram 
j) foi 
k)  ministram-se 
l)   ministra-se 
m)  é 
n)  são 
o)  são 
p)  é   
q)  é 
2. d 
3. c 
4. " As  pessoas ficam criticando, falando que a turma foi baderneira, fez tumulto e só 

quis formar encrenca. Mas nós achamos que oito dias é muito para esperar a 
decisão do juiz. Vai fazer seis meses que estamos lutando pela posse dessas terras 
e nós precisamos delas para sobreviver ". 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ATIVIDADE  4  

ATIVIDADE  5  
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CARO (A)  ALUNO (A) , 

 
 
 
        PARA   PENSAR... 
 
 

                          "   Prometa a si mesmo ... 
 
                Ser forte de maneira que nada possa  
                  perturbar  a sua  paz    de espírito. 
              
              Falar de saúde, felicidade e prosperidade                 
                  a  toda pessoa que encontrar; não 
                           por vaidade ou  luxo. 

 
          Fazer seus amigos sentirem que há alguma coisa  
                              superior  dentro deles. 

 
Olhar para o lado bom de todas as coisas e fazer 
     com que seu otimismo se torne realidade. 
 
    Viver na certeza de que o mundo estará 

               ao seu lado, enquanto lhe dedicar o que há  
      de melhor  dentro de si mesmo. 

 
 

EQUIPE  DE  PORTUGUÊS /  CEESVO 
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