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Este caderno foi construído
a várias mãos e tem
como fios os sonhos
dos educadores
do município
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Prezado educador,
É com imensa alegria e satisfação
que a Secretaria Municipal da Educação compartilha com a comunidade
educativa os Cadernos Pedagógicos
de Língua Portuguesa e de Matemática do Programa Nossa Rede – Ensino
Fundamental I. Esse material foi construído a várias mãos, na certeza de que
nossos estudantes podem ler o mundo
para escrever a vida. Ele tem como
fios e tramas os sonhos, as utopias e
o trabalho dos educadores de Salvador
para reinventar a escola como espaço
de aprendizagem para todos. A publi-

cação de Diretrizes Curriculares Municipais e de materiais pedagógicos, a
realização da formação continuada de
educadores e a avaliação escolar compõem o escopo desse programa. Tudo
para transformar nossa realidade educacional e garantir os direitos de aprendizagem de cada um dos estudantes
da nossa rede.
No conjunto, são 40 cadernos pedagógicos destinados aos estudantes do
1º ao 5º ano – 20 de Língua Portuguesa e 20 de Matemática – e 40 volumes
para os professores. Essa produção
realizou-se com a escuta das vozes
dos educadores, por meio de Grupos

Fotos: Guilherme Cortizo Bellintani, Cipó - Comunicação Interativa e Manuela Cavadas

de Trabalho e da plataforma virtual, e
considerou a identidade e a autonomia
da rede municipal como protagonistas
do projeto político-pedagógico. Esse
protagonismo revelou-se no investimento ético, cognitivo e afetivo de professores, coordenadores pedagógicos e
diretores escolares, que assumiram a
responsabilidade de produzir, em regime colaborativo, esse material. Destacam-se, nesse sentido, três características dos cadernos: a adequação
pedagógica e didática às identidades
educacionais e culturais de Salvador,
a atenção às demandas de aprendizagem dos estudantes e a inovação pedagógica com referências da legislação e
das pesquisas didáticas.
Fazer a formação continuada e disponibilizar materiais pedagógicos contextualizados nos ritmos, nas cores,
nos sabores, nos saberes e nas rubricas culturais da nossa cidade é um caminho para que as transformações assinaladas nas metas para a educação
municipal se concretizem nos projetos
educativos de cada escola. A urdidura
de tais projetos se dá, sobremaneira,
nas conexões que aproximam os profissionais e os interligam em nome de
aprimorar a educação pública. Está em
nossas mãos a tecedura de cenários
pedagógicos, em rede, comprometidos
com a aprendizagem dos estudantes.
Desejamos a todos um excelente ciclo pedagógico!

Os cadernos pedagógicos estão contextualizados nos ritmos, nas cores,
nos sabores, nos saberes e nas rubricas culturais de Salvador

Guilherme Cortizo Bellintani
Secretário Municipal da Educação
1º BIMESTRE
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realizando um sonho possível

Transformar a educação
de Salvador é o ideal
de todos os educadores
que aqui atuam
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Fazer com que todas as crianças
tenham uma educação pública de qualidade. Esse é o sonho – e também
a missão – do Instituto Chapada de
Educação e Pesquisa (Icep), organização sem fins lucrativos que iniciou sua
atuação em 2001, no interior da Bahia,
formando professores. Logo percebemos que uma escola não muda somente com a atuação docente e partimos
para a formação de coordenadores pedagógicos, diretores escolares e equipes técnicas das secretarias de Educação. Assim, o Icep foi se tornando uma
instituição de referência no trabalho
em redes colaborativas – conceito de
formação profissional que envolve todo
o conjunto de atores da educação, aí
incluídos pais, estudantes e representantes da sociedade civil –, na busca
das transformações desejadas para a
melhoria do ensino nos territórios em
que atuamos.
Recebemos, no ano de 2015, o convite para nos tornarmos parceiros da

Secretaria Municipal da Educação de
Salvador (SMED) nas tarefas de: revisão das Diretrizes Curriculares dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
I (do 1º ao 5º ano); produção dos Cadernos Pedagógicos de Língua Portuguesa e Matemática para estudantes e
professores desse segmento; e formação continuada de educadores dessa
mesma etapa.
Não havia a possibilidade de rejeitar
um convite dessa magnitude. Afinal,
ajudar a transformar a educação da
capital do nosso estado é mais do que
uma honra: é o ideal de todos os educadores que aqui atuam. Além disso,
tivemos total apoio da SMED para que,
nesse projeto, fosse mantida nossa
metodologia de trabalho colaborativo
em rede, promovendo a formação continuada de educadores aliada à mobilização social.
Para criar os cadernos pedagógicos
que agora você tem em mãos, ocorreram dezenas de encontros, em várias

Fotos: Manuela Cavadas

instâncias. No primeiro foi realizada
uma consulta pública para saber se
os educadores de Salvador aceitavam
participar da construção coletiva e ser
coautores dos materiais pedagógicos.
A adesão foi imediata. O entusiasmo
contagiou a todos. Foram criados diversos grupos:
• Grupo de Trabalho Institucional (GTI),
reunindo a equipe técnica da SMED e
das Coordenações Regionais e as coordenadoras do projeto.
• Grupos de Trabalho Regional (GTRs),
formados pelos gestores escolares,
coordenadores pedagógicos e docentes das dez regionais de Salvador (Cidade Baixa e Liberdade, Itapuã, Centro,
Orla, Cabula, Cajazeiras, Subúrbio I, Subúrbio II, Pirajá e São Caetano).
• Grupos de Trabalho Escolar (GTEs),
com os professores de cada unidade escolhendo atividades de sucesso para que
fossem incorporadas ao material.
• Grupo de Gestão e Avaliação, formado por representantes da SMED e educadores convidados.
Temos certeza de que toda essa mobilização e empolgação estão impressas nas páginas desses cadernos e que
elas contagiarão cada professor e cada
aluno desta rede, desta Nossa Rede!
Aproveitem este material, do qual
tanto nos orgulhamos!
Boa aula a todos!

Dos grupos de trabalho à sala de aula, a construção
dos cadernos aliou formação a mobilização

Cybele Amado de Oliveira
Presidente do Icep

1º BIMESTRE
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como é..

o caderno
do aluno
o que cada ícone significa
para fazer
individualmente

O Caderno do aluno de Língua Portuguesa traz as sequências didáticas
que serão trabalhadas no bimestre. A
ilustração de página inteira marca o início da sequência. A maneira como os

estudantes devem trabalhar está indicada nas orientações pedagógicas deste
caderno e por um ícone (leia a legenda
abaixo). Essa organização da turma permanece até que outro ícone apareça.

como o caderno do aluno está organizado
Quadros com a explicação de um
conceito, curiosidades ou outras fontes
de informação sobre o tema.

Enunciado da atividade.

Ícones que indicam como a
classe pode ser organizada.

Espaço para a
resposta do aluno.

para fazer
em dupla
para fazer
em grupo
para fazer
em casa
roda de
conversa
roda de
leitura
leitura pelo
professor
para discutir
entre todos
10
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como é...

o seu caderno

Na seta colorida,
você tem a
indicação da
página em que
está a atividade
no Caderno
do aluno.

As orientações
pedagógicas
vêm logo após
a atividade.
É interessante
lê-las durante
o planejamento
da aula.

Olá!
Você tem em mãos o primeiro Caderno de Língua Portuguesa de 2016! No
total, são quatro (um por bimestre), que
trazem o material de que precisa para
ensinar o conteúdo correspondente a
este ano letivo.
Antes de tudo, leia o texto Ler e escrever com competência (página 12).
Nele você encontra o embasamento teórico que norteia as propostas destes cadernos e uma sugestão para organizar
a rotina da semana com as sequências
propostas.

Em seguida, vêm as sequências didáticas. Na abertura de cada uma delas,
são apresentadas as justificativas das
propostas a ser desenvolvidas, o que
se espera que os estudantes aprendam
com elas e o tempo estimado para realizá-las. O Caderno do aluno (página
à esquerda), aqui reproduzido, vem
acompanhado de uma série de orientações pedagógicas para que você
trabalhe com o conteúdo em questão
da melhor maneira possível.
Veja como o material está organizado e boa aula!

As respostas
corretas estão
em vermelho,
logo após o
enunciado. Caso
haja mais de
uma, as opções
aparecerão em
um texto lateral,
também em
vermelho.

Espaço em
branco para
você fazer seus
registros e
observações.

O ícone que
mostra a maneira
de organizar a
classe aparece ao
lado da atividade,
orientação que
deve ser mantida
até outro ícone
aparecer.

1º BIMESTRE
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ensinar e aprender língua portuguesa

ler e escrever com competência
Manuela Cavadas

o aluno

Os conhecimentos que os alunos trazem
para a escola devem ser valorizados
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A escola que abre espaço para todos, acolhe as diferenças e se responsabiliza por elas é aquela que é verdadeiramente inclusiva, a que se deseja
para as crianças. Para que isso ocorra,
é necessário criar e garantir condições
essenciais para que todos os alunos
aprendam a ler e escrever com competência. As diferenças socioeconômicas
e culturais não podem ser barreiras
para o acesso à cultura escrita. Nesse sentido, a escola é um dos poucos
espaços sociais que podem favorecer
a igualdade de direitos de cidadania e,
assim, superar o fato de que somente
uma minoria finaliza o Ensino Fundamental sabendo ler e escrever com
autonomia.
A forma como se concebe o ensinar
e o aprender é fundamental na construção dessa escola que almejamos.

Primeiro é preciso superar o discurso que prega que os alunos não sabem,
são impotentes ou desinteressados
para dar espaço à concepção que valoriza os conhecimentos que eles trazem
para a escola. A publicação do livro
Psicogênese da língua escrita, das pesquisadoras argentinas Emilia Ferreiro e
Ana Teberosky (1990), rompeu com o
que se pensava até então. A pesquisa
revelou que as crianças, mesmo antes
de saber ler e escrever convencionalmente, têm hipóteses acerca do sistema de escrita, pensam sobre elas e
são capazes de reformulá-las. Ou seja,
o aluno é protagonista do próprio processo de aprendizagem.
A tradução pedagógica dessa visão
no cotidiano da escola é a liberação do
acesso à leitura e escrita pelos alunos
– ainda que eles não leiam nem escrevam convencionalmente – e o uso
constante dos procedimentos leitores
e escritores desde o momento em que
entram na escola.
Oferecer um livro para que eles folheiem, leiam e contem a história aos
colegas e incentivar a escrita em diferentes situações é entender que as
crianças têm conhecimentos e hipóteses para compreender o mundo. Poder
repensar as próprias hipóteses é um
caminho para que elas sejam reformuladas. É nessa reformulação que acontece o avanço na aprendizagem.

o professor

Considerar que o aluno constrói o
conhecimento não significa abandoná-lo à própria sorte – implica também a
necessidade de repensar o papel do
professor. Ele deixa de ocupar o lugar

técnica na qual se propõe que os alunos aprendam apenas pela repetição e
memorização. Por outro lado, se a entendemos como um sistema de representação, a natureza do objeto passa a
ser conceitual, segundo Emilia Ferreiro
no livro Reflexões sobre alfabetização.
Atualmente a pesquisa didática mostra
que é preciso trazer para a escola as
práticas de escrita, escuta e leitura
que acontecem fora dela, incluindo na
rotina a leitura com diferentes propósitos e a escrita produzida com variados
fins comunicativos para leitores reais.
Nessa concepção, ficam de fora os
exercícios mecânicos e sem sentido,
que pouco contribuem para que os alunos se tornem verdadeiros leitores e
escritores.
A alfabetização inicial é um processo por meio do qual tanto o aluno se
apropria do sistema de escrita quanto

aprende a linguagem escrita. Esses
dois processos devem ser aprendidos
simultaneamente. E serão consolidados até o final do ciclo.

a leitura

Considera-se um bom leitor aquele
que compreende o que lê, reconhece,
identifica e analisa os valores e apreciações veiculados nos textos e se posiciona diante deles. Para formar esse
leitor crítico, é fundamental que o aluno
participe de atividades permanentes de
leitura, como leitura em voz alta pelo
professor, leitura colaborativa, roda de
leitores e leitura programada. Destaque para duas delas:
• Leitura em voz alta pelo professor
Esse tipo de leitura modeliza o discurso escrito, aquele que se reconhece
como sendo uma língua diferente da
Manuela Cavadas

de detector de falhas e transmissor de
informações para assumir a responsabilidade de trazer bons problemas para
os alunos resolverem. Por exemplo: escrever quando ainda não se tem uma
escrita convencional é um bom problema, que ajuda as crianças a pensar e
buscar soluções.
Para tanto, se faz necessário um
professor interessado em escutar os
estudantes para saber o que pensam
e em atribuir valor ao conhecimento
trazido por eles. Além disso, ele deve
ser um profissional que reflete sobre a
prática para elaborar intervenções que
potencializem as competências infantis, mobilizem desafios e ofereçam condições para as crianças explicitarem e
trocarem entre si as descobertas que
fazem. O professor precisa abrir espaço para a turma resolver problemas,
tomar decisões e debater os diferentes
modos de pensar e reformular. De acordo com a especialista em alfabetização
Telma Weisz, em artigo publicado pela
Secretaria da Educação do Estado de
São Paulo, as boas situações de aprendizagem ocorrem quando:
• Os estudantes põem em jogo o que
sabem e pensam sobre o conteúdo da
tarefa organizada pelo professor.
• Os alunos têm problemas a resolver e
decisões a tomar em função do que se
propõem a produzir.
• A organização da tarefa garante total
circulação de informação entre todos.
• O conteúdo trabalhado mantém as
características de objeto sociocultural
e real.

o objeto de ensino

Quando a escrita é concebida como
um código, o ensino se resume a uma

O aluno é protagonista do próprio processo de aprendizagem
1º BIMESTRE
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As crianças produzem textos

Manuela Cavadas

considerando os diferentes leitores

língua oral, que se fala cotidianamente.
Essa modelização é fundamental para
o desenvolvimento e qualificação da
produção de textos escritos.
• Leitura colaborativa
O objetivo desse tipo de atividade é
oferecer aos alunos referências sobre
as diferentes possibilidades de compreender um mesmo texto. Aqui o professor também lê em voz alta; porém,
vai realizando paradas durante a leitura
para comentar e discutir. Com esse
procedimento, os alunos têm a oportunidade de reler trechos para compreendê-los melhor e antecipar situações
com base nos indícios percebidos na
primeira leitura. Nessa leitura colaborativa, o professor apresenta questões

que levam os alunos a mobilizar diferentes capacidades de leitura.

a ortografia

A ortografia é uma convenção social que unifica a escrita das palavras
numa determinada cultura, funcionando
como um recurso que facilita a atribuição de sentido aos textos e a interação
em linguagem escrita em todo o país.
O trabalho com o ensino de ortografia pressupõe que as crianças estejam
escrevendo alfabeticamente e sejam
colocadas para refletir sobre aspectos
ligados às convenções da língua. Para
o professor, é fundamental saber que
os erros têm causas distintas, o que
requer estratégias de ensino e aprendizagem diferentes. Kátia Bräkling, consultora em Língua Portuguesa do Programa Ler e Escrever da Secretaria da
Educação do Estado de São Paulo, afirma que “os erros ortográficos infantis
não são aleatórios, mas representam a
compreensão alcançada pelas crianças
a respeito do sistema ortográfico”.
Os cadernos pedagógicos propõem
um ensino focado numa aprendizagem
reflexiva da escrita em vez de se limitar
a classificar os diferentes tipos de erro.
Assim, no lugar de listas de exercícios
soltos, encontram-se atividades como
o ditado interativo e situações de revisão dos textos produzidos pela turma,
de modo a torná-los cada vez mais legíveis, considerando os diferentes leitores e os espaços de circulação.

as sequências didáticas

As sequências didáticas, elaboradas
em parceria pela rede municipal de educação de Salvador e uma equipe de es-

14
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atividades permanentes

Além do trabalho com as sequências, é fundamental incluir na rotina as
atividades permanentes.
Chamamos permanentes as atividades que são consideradas parte da
rotina, como: leitura diária pelo professor, situações de leitura e escrita

Manuela Cavadas

pecialistas, baseiam-se em problemas
a ser resolvidos pelos alunos de modo
que possam acionar os conhecimentos prévios e, junto com os colegas,
realizar tarefas que não conseguiriam
sozinhos.
É necessário organizar situações
que pressuponham um movimento que,
embora flexível, em geral, parta do trabalho coletivo para o individual.
• Trabalho coletivo
Proposta feita pelo professor com as finalidades de fazer circular informações
relevantes sobre determinado conhecimento para que os alunos se apropriem
delas e modelizar procedimentos de
leitura, escuta e produção de textos,
oferecendo referências.
• Trabalho em duplas ou em grupo
Organização que permite observar se
os aspectos trabalhados coletivamente
foram apropriados pelos alunos, criar
um espaço para a circulação de diferentes informações e favorecer a apropriação de novos aprendizados.
• Trabalho individual
Produção por meio da qual o professor
pode observar as aprendizagens realizadas pelo aluno.
Esse movimento não é estanque. É
possível iniciar pelo trabalho individual
antes de decidir o que será problematizado no coletivo, passando às duplas
para depois retornar ao individual.

Nas tarefas individuais, o professor pode observar o avanço de cada aluno

focadas na aquisição do sistema; situações voltadas para o desenvolvimento do discurso escrito; e roda de
leitores. Elas devem ser planejadas
para ser realizadas diária, semanal ou
quinzenalmente.
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gestão do tempo

como
trabalhar com
as sequências
e os blocos
Renato Sérgio de Jesus
EM Zacarias Boa Morte
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Você tem em mãos o caderno do 1º
bimestre letivo, dividido em três partes:
A África está aqui, sequência didática
que aborda a temática afro-brasileira e
tem por objetivo ampliar capacidades e
procedimentos de leitura em contextos
de estudo e produção de texto dos alunos; Conta, África, sequência didática de
leitura colaborativa de contos, cujo principal propósito, além de encantar os alunos com a narrativa dos contos populares africanos, é ensinar capacidades de
leitura; e pequenas sequências didáticas
com atividades destinadas à análise e
reflexão sobre alguns aspectos da convenção da língua, incluindo ortografia.
Embora estejam dispostas numa sequência linear, a sugestão é trabalhá-las
simultaneamente, pois os conteúdos envolvidos em cada uma delas precisam
estar presentes na rotina diária dos alunos e foram pensados de forma articulada. É importante destacar que a ordem
das atividades contidas em cada sequência didática deve ser respeitada por
conter uma lógica interna que considera
a progressão dos conteúdos e o grau
de autonomia dos alunos para realizar
as atividades.

Essa proposta rompe com a lógica
presente em grande parte dos livros
didáticos, de ser necessário finalizar
um conteúdo para iniciar outro. Essa
abordagem, além de dinamizar as aulas, permite aos alunos acessar conhecimentos linguísticos de diferentes
naturezas e também as práticas fundamentais de linguagem: leitura, produção
escrita e análise da língua. Além disso,
é interessante que sua rotina contemple
uma atividade permanente de leitura de
notícias, uma vez por semana.
Para a sequência didática A África
está aqui, é importante que você relacione todo o material sobre África existente na escola que possa contribuir
com as pesquisas dos alunos. Não se
esqueça de que, além das sequências,
conforme indicado na introdução do caderno, você terá uma leitura diária para
os alunos. Portanto, escolha sempre
textos de boa qualidade.
O quadro abaixo exemplifica a rotina
de uma semana de aula. Ele é apenas
uma sugestão de como organizar as
atividades presentes no caderno, tendo como referência a primeira semana
de uso dele.

2ª-feira

3ª-feira

4ª-feira

5ª-feira

6ª-feira

Leitura de notícias
pelo professor

Leitura em voz alta
pelo professor

Conta, África

Leitura em voz alta
pelo professor

Leitura em voz alta
pelo professor

A África está aqui

Conta, África

A África está aqui

Análise e reflexão
sobre a língua
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• Produzam um verbete para um mural,
considerando a relevância das informações, as características do gênero e o
contexto de produção definido.
• Organizem, coletivamente, um mural
itinerante com os verbetes produzidos.
• Revisem os textos produzidos.

TEMPO ESTIMADO
• 16 aulas.

PRODUTO FINAL

• Verbetes de enciclopédia para compor um mural itinerante.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Leiam para obter informação utilizando diferentes procedimentos de pesquisa: grifar, tomar notas, completar
esquemas.
• Participem de roda de conversa sobre a cultura afro-brasileira e ampliem
os conhecimentos sobre essa cultura.

• Identifiquem os aspectos principais
dos textos lidos/estudados, organizando as informações coletadas em forma
de anotações.
• Localizem informações em diferentes
textos: relatos históricos, textos expositivos, mapas etc., analisando-as e
comparando-as.
• Identifiquem elementos da organização interna do verbete de enciclopédia.

A sequência didática A África está aqui
pretende aproximar os alunos das raízes
culturais afro-brasileiras, que marcam
nossa história, especialmente a da Bahia,
primeira região a ter contato com os europeus e, por isso, um dos principais pontos de entrada de povos vindos da África.
Além disso, ao conhecer elementos da
cultura africana e sua relação com a cultura brasileira, os alunos vão se orgulhar
de sua ascendência, recuperando parte
da identidade que ficou diluída ao longo
dos anos, por causa do processo de escravização imposto pelos europeus, que
resultou no massacre da cultura.
O Brasil é o país que mais recebeu
africanos e ficou marcado pela cultura
desses povos. Segundo Kabengele Munanga, em seu livro Origens africanas
do Brasil contemporâneo: histórias, línguas, culturas e civilizações (Global Editora), os povos de língua banto (que se
espalham por vários países: Camarões,
Gabão, Congo, República Democrática
do Congo, Zâmbia, Moçambique e África
do Sul) foram os primeiros a chegar por
aqui e também os primeiros a resistir à
escravidão. Já os Yorubá (ou Nagô) e Jeje
influenciaram a língua, as tradições dos
orixás, a música e a culinária afro-baiana.
Considerando-se, ainda, que as pesqui1º BIMESTRE
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sas em paleontologia, antropologia e
genética humana mostram que os primeiros ancestrais do homem surgiram
no continente africano – ou seja, que a
“África é o berço da humanidade” –, é
responsabilidade da escola garantir o
resgate da identidade afrodescendente
a todos os alunos.
Ao realizar este trabalho em conjunto
com a sequência didática Conta, África,
seus alunos terão acesso a conhecimentos por meio do estudo de textos literários e de divulgação científica. Essa
abordagem valoriza a transmissão de
conhecimentos pela oralidade (comum
em muitos lugares da África), de forma
a ampliar informações sobre a pluralidade do continente e sua relação com
a formação da cultura baiana.
Além disso, e conforme prevê a Lei
10.639/03, esta sequência didática
traz para a sala de aula diversos aspectos da vida na África, a trajetória dos
afrodescendentes no Brasil, a reflexão

Carlos Eduardo Jesus Alonso
EM Paroquial da Vitória
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sobre a ancestralidade e o racismo.
Conforme orientam os principais documentos a esse respeito, abordar
a temática afro de forma afirmativa é
uma maneira de convidar os alunos a
conhecer a riqueza cultural existente
no referido continente, respeitando e
valorizando as diferenças – e esse é
um grande desafio, pois sua mediação
será fundamental para o respeito aos
princípios aqui defendidos.
Vários aspectos são tratados neste
material: o baobá (árvore sagrada da
África), as tranças, os contadores de histórias, os tecidos e sua arte, as cores, a
música e a alimentação são alguns dos
temas que podem contribuir para a ampliação dos conhecimentos dos alunos.
Do ponto de vista didático, esse
trabalho visa contribuir para o desenvolvimento de capacidades e procedimentos de leitura relacionados à finalidade de ler para estudar um tema. Em
relação à prática de produção escrita,
a proposta é um breve estudo do item
verbete de enciclopédia, com discussões sobre as marcas desse gênero.
Os procedimentos e as capacidades
de pesquisa e estudo trabalhados aqui
são: selecionar informações importantes, resumir, destacá-las em textos,
preparar esquemas, comparar informações, fazer anotações, posicionar-se
frente aos textos lidos etc. Em relação
à produção, o que está em jogo é planejar, considerar os leitores e o local de
circulação, escrever e revisar o texto.
Além disso, as informações coletadas pelos alunos durante o processo
de leitura e pesquisa serão organizadas
na forma de um mural itinerante e, para
tanto, serão discutidas as marcas desse
gênero, com o objetivo de envolver toda
a turma na montagem desse mural.

A ÁFRICA ESTÁ AQUI - CADERNO DO PROFESSOR

algumas informações sobre o gênero a ser estudado
O que é um verbete?
Verbete é o nome que se dá a uma entrada de dicionário ou enciclopédia para obter uma informação. Além desses dois,
existem os do tipo curiosidade (como
Você sabia que…). Os verbetes de dicionário são definições de palavras e explicações ou notas sobre algo.
Verbete de enciclopédia
Na organização de uma enciclopédia,
os verbetes dão explicações e notas
e apresentam-se de forma mais longa
que em um dicionário. Geralmente,
numa enciclopédia, um verbete organiza e dá aprofundamento temático, podendo conter ilustrações, mapas e tabelas. Muitas vezes cada artigo de uma
enciclopédia é chamado de verbete.
Os verbetes destinam-se ao público
em geral e divulgam diversos conhecimentos, abrangendo ampla temática.
A apresentação da informação é feita
com linguagem clara e objetiva, de
maneira ordenada, de forma descritiva ou expositiva. O verbete é escrito
predominantemente no tempo verbal
presente, mas pode aparecer o pretérito, em geral quando apresenta a vida
de uma personalidade. Todo verbete
tem entrada (ou cabeça) e corpo e eles
costumam ser organizados em ordem
alfabética.
• Entrada (ou cabeça): título (palavra ou
expressão) que resume o assunto do
verbete. É impresso em negrito.
• Corpo: o conjunto de informações sobre determinado tema.
Dependendo da amplitude do tema,
o verbete pode apresentar subentradas
(ou subtítulos) e recursos de imagem.
• Subentradas (ou subtítulos): o verbete dentro do verbete aparece quando o
tema exige maior aprofundamento de

Marcos Paulo da Silva Santos
EM Jaime Vieira Lima

um determinado aspecto.
• Recursos imagéticos: ilustrações,
gráficos, mapas, diagramas, esquemas, fotografias, hiperlinks etc., que
ajudam a explicar o texto.
Os verbetes de enciclopédia circulam em livros, enciclopédias, sites e
podem também ser encontrados em
revistas e almanaques. Pode-se dizer
que são os ancestrais dos gêneros que
circulam na esfera de divulgação científica, como bem explica Roxane Rojo
na publicação Linguagem em (dis)curso, editada pela Universidade do Sul de
Santa Catarina.
“A própria ideia de divulgação, isto
é, a ação de dar ao vulgo (à plebe,
aos pobres, aos trabalhadores, aos
que falam a língua vulgar – o povo) os

bens do conhecimento, nasce desse
movimento de acesso sucessivo das
massas aos bens culturais valorizados,
padronizada pelos intelectuais da Revolução Francesa – os iluministas que
devem levar as luzes (da ciência) ao
século XVIII. [...] A enciclopédia inaugura uma nova maneira de fazer circular
as ideias científicas e coloca à disposição do povo um enorme conjunto de
textos organizados para divulgação.”
Os verbetes estão cada vez menos
frequentes no portador enciclopédia
impressa. As versões eletrônicas e digitais estão substituindo os pesados fascículos, tanto pela rapidez da consulta
quanto pela possibilidade dos infinitos
links que permitem inúmeras entradas.
1º BIMESTRE
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quadro de organização da sequência
Etapas

1

Apresentação da proposta de
trabalho

Atividades
1A Exploração dos conhecimentos prévios e apresentação da sequência didática
1B Leitura em voz alta do texto África e Brasil

2A Estudo de texto expositivo sobre o baobá, com destaque de informações
2

Estudo de texto sobre a árvore
baobá

2B Leitura em duplas de um verbete de curiosidade
2C Releitura do texto em duplas e preenchimento de esquema

3A Estudo de verbetes de enciclopédia e de dicionário
3

Análise do gênero textual
verbete

3B Análise dos verbetes, com destaque para as características do gênero
3C Análise dos verbetes, com destaque para as características dos verbetes
de enciclopédia sobre personalidades

4A Planejamento
4

Produção coletiva de um
verbete de enciclopédia

4B Produção coletiva de um verbete de enciclopédia sobre o baobá
4C Revisão coletiva do texto

5A Organização das duplas e distribuição dos temas
5B Seleção de materiais e leitura, em duplas, de textos variados,
com destaque de informações
5

Produzindo verbetes variados

5C Leitura colaborativa de textos em duplas, com produção de notas
5D Retomada de texto estudado para preenchimento de esquema
5E Recuperação do planejamento e produção de verbete em duplas
5F Revisão do verbete produzido

6

6A Discussão sobre a organização do mural a ser produzido
Produzindo o mural itinerante
6B Montagem e apresentação do mural

7
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7A Roda de conversa para socialização dos conhecimentos adquiridos
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ETAPA 1 – Apresentação
da proposta de trabalho
1A Exploração dos conhecimentos
prévios e apresentação
da sequência didática
Organize os alunos coletivamente
para que conversem sobre como imaginam que será este trabalho. Leve-os
a observar de forma comparativa as

imagens, o título e os comentários dos
colegas. Anote, no quadro, as hipóteses que surgiram, organizando as notas
em duas partes: o que já sabem e o que
imaginam será tratado pela sequência
didática. Registre também em seu caderno. Em seguida, faça relações entre
o que foi levantado e o que será estudado. Converse sobre as etapas propostas e o produto final, apresentando um

cartaz que indique no tempo o percurso
a ser realizado. É importante levar para
a sala de aula uma ou mais enciclopédias e dicionários, para que os alunos
conheçam esses portadores de texto
para o qual vão produzir.
Após essa primeira conversa, você
pode exibir trechos de audiovisuais
para que os alunos tenham uma ideia
da diversidade de conhecimentos dos
povos africanos. O documentário do antropólogo Darcy Ribeiro (1922-1997) é
uma referência, mas há muitos outros.
Veja, antecipadamente, o vídeo
escolhido, e selecione cenas para
apresentar à turma. Confira a seguir
duas sugestões: Matriz afro, o povo
brasileiro, capítulo 3 (http://goo.gl/
mdsaRQ), e Breve história da cultura
africana, sobre a África e religião, artes, música, vida dos negros no Brasil
e repressão da cultura africana, com
fotos e textos narrados (http://goo.
gl/1meL1L), ambos com acesso em
9/12/2015.
1º BIMESTRE
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1B Leitura em voz alta do texto
África e Brasil
Ler, com ajuda, textos difíceis é
uma das estratégias amplamente indicadas por pesquisadores que tratam
da didática e do desenvolvimento de
capacidades e procedimentos leitores.
Portanto, é importante que você leia os
textos apresentados para a turma, modelizando alguns procedimentos de estudo: olhar títulos e subtítulos e pensar

22
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sobre o conteúdo, grifar informações
relevantes, fazer anotações.
No caso do texto desta atividade, é
desejável usar os mapas para retomar
conhecimentos prévios dos alunos, trabalhados na atividade anterior. Depois,
leia o texto e grife essas informações,
de modo que possam estabelecer relações entre o mapa e o texto, entre aspectos da cultura baiana e seus conhecimentos. Proponha uma reflexão sobre

o fato de os primeiros africanos terem
sido trazidos para o Brasil e aqui escravizados: a violência física, psicológica e
cultural imposta a milhares de pessoas
– e, ainda assim, a capacidade de preservar e valorizar a própria cultura.
Durante o trabalho com esta sequência didática, sugerimos que você realize,
quinzenalmente, uma roda de leitura de
notícias com temática relacionada à cultura afro-brasileira. No dia reservado para
a primeira roda, você pode ler notícias
sobre hominídeos encontrados na África.
O mais recente de maio de 2015. É interessante marcar que até o momento a
pesquisa na área não registrou casos de
ossadas mais antigas em território fora
do continente africano, o que confirma a
ancestralidade africana da humanidade.
O site do jornal A Tarde traz texto sobre
o tema (http://goo.gl/1NiiDR). Outra
reportagem está no portal R7 (noticias.
r7.com/tecnologia-e-ciencia/fosseis-de-hominideo-de-35-milhoes-de-anos-sao-encontrados-na-etiopia-28052015), acesso
em 9/12/2015. Mais antigo, este texto
de 2009, do portal Terra (http://goo.gl/
qEZcMx), também aborda a questão dos
fósseis hominídeos na África (os três textos com acesso em 9/12/2015).
As notícias a seguir relacionam-se
ao gênero enciclopédia, que é retomado por um povo que apreende seu valor
comunicativo e sua finalidade primeira: preservar conhecimentos. Textos
sobre a criação de uma enciclopédia
pelo povo indígena Matsés podem ser
encontrados em http://goo.gl/9S5pKu
e http://goo.gl/WKE7gY (acesso em
9/12/2015).
Outros materiais sobre o deslocamento das populações, as condições climáticas e as mudanças na formação da
Terra podem explicar melhor as características atuais dos seres humanos. Novas rodas de leitura de notícias podem
abordar o Museu Afro de Salvador e personalidades negras importantes, além
de aspectos que você julgar necessários
para ampliar os conhecimentos dos alunos sobre a cultura afro-brasileira.

A ÁFRICA ESTÁ AQUI - CADERNO DO PROFESSOR
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ETAPA 2 – Estudo de texto sobre
a árvore baobá
2A Estudo de texto expositivo
sobre o baobá, com destaque
de informações
A proposta de ler um texto mais lon-

go para estudar um tema tem como
principal objetivo ativar nos alunos
alguns procedimentos e capacidades
de leitura: localizar informação, inferir, antecipar e verificar informação
antecipada. Não se trata de esgotar
o assunto, mas de fazer uma primeira

aproximação e, principalmente, ensinar
e aprender conteúdos de leitura.
Para os alunos que não leem com
autonomia ou revelam pouca compreensão dos textos lidos, organize-se
para ajudá-los. Essa orientação vale
para todas as atividades de leitura propostas nesta sequência didática.
Uma proposta de atividade complementar é ativar a capacidade de ler
sem saber ler propondo pistas orais
para que os estudantes busquem palavras. Por exemplo: “No texto há nomes
das doenças que são tratadas com várias partes do baobá: asma, diarreia,
sarampo, catapora, anemia e reumatismo. Encontre essas palavras”.
Nesse caso, os alunos vão ler ajustando indícios de valor sonoro convencional, pela letra inicial, final, tamanho
da palavra etc. até encontrar os nomes
das doenças. Outra atividade fundamental para que eles avancem é solicitar
que escrevam uma lista das utilidades
da planta, sem copiar, por exemplo.
1º BIMESTRE
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Porque além de ela ter muitas utilidades, inclusive medicinais, os antigos a
consideram sagrada, pois, segundo a lenda, à sombra dos baobás os orixás

pág. 16descansavam e se curavam.

A ideia, aqui, é permitir que os
alunos escrevam duas ou três informações que consideraram interessantes. Em seguida, peça que todos comentem o que escreveram.
Esta atividade contém vários textos
para ser lidos. Dependendo das habilidades de leitura da turma e do tempo destinado à proposta, você pode
dividir a sala em dois ou três grupos,
de forma que nem todos leiam todos
os textos – mas possam socializar as
curiosidades logo em seguida. Se possível, leve para a sala um exemplar de
O pequeno príncipe e mostre o clássico personagem para os estudantes.

Baobá, embondeiro e Adansonia
digitata.

África do Sul, Pernambuco, Rio Grande
do Norte, Alagoas, Ceará, Goiás, Mato
Grosso, Rio de Janeiro e Salvador.

Há informações de que existem
baobás em outros lugares, como São
Paulo, mas os textos não trazem esse
dado. Você pode ampliar as pesquisas
junto com a turma.

pág. 17

2B Leitura em duplas de um
verbete de curiosidade
Esta é uma boa oportunidade para
você, circulando pela sala, verificar
quais duplas compreenderam o texto e
quais precisam de mais ajuda. Anote os
nomes dos alunos com mais dificuldades
de leitura para intervenções posteriores.
1º BIMESTRE
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Num primeiro momento, você deve
acolher os saberes dos alunos. Depois
deixar que leiam o texto e comentem.
Talvez eles tenham dificuldade para saber que algum elemento da cultura ou
hábito de família seja uma herança. Ajude-os a pensar sobre isso, falando sobre
a língua, a capoeira, o jeito de carregar
crianças, o colorido das roupas.

pág. 18

Espera-se que a conversa gere reflexões que sinalizem para a grande contribuição das pessoas que vieram da
África para o Brasil, devido à variedade
de elementos encontrados nas culturas
brasileira e africana – ainda que sem a
pretensão de falar sobre todas as heranças culturais.
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Tecidos para proteção do corpo, moradia, santuário, sombra para descanso.

Contêm cinco vezes

Óleo rico em vita-

São ricas em beta

Utilizada na fabri-

mais potássio que

minas A e F, além

caroteno, que é

cação de tecidos

a banana, três vezes

de ômega 3, 6 e

transformado pelo

e corda.

mais cálcio que

9, muito benéfico

organismo em vitami-

o leite, seis vezes

para a pele.

na A. Com pó obtido

mais vitamina C

delas tratam-se ane-

que a laranja.

mia, diarreia, asma e
reumatismo.

Cai sobre si mesmo, produzindo grande quantidade de fibras que podem ser utilizadas
na fabricação de cordas, fios de instrumentos musicais, cestos e tecidos.
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2C Releitura do texto em duplas
e preenchimento de esquema
Os estudantes devem buscar no texto os trechos que falam sobre as utilidades do baobá, para poder completar
o esquema.

A ÁFRICA ESTÁ AQUI - CADERNO DO PROFESSOR

págs. 19 e 20

ETAPA 3 – Análise do gênero
textual verbete
1º BIMESTRE
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págs. 20 e 21

Apresentam informações sobre determinado assunto ou palavra.

O verbete de dicionário apresenta informações sobre o significado da palavra destacada, numerando as diferentes possibilidades de significados da mesma, e sigla
referente à classificação gramatical da palavra. O verbete de enciclopédia traz informação sobre um tema de forma mais ampliada, sem numeração. As informações estão
distribuídas em parágrafos e subtítulos. Há referências às fontes de pesquisa e imagens.

Rodrigo C. Machado dos Santos
EM Batista de Valéria
Porque cada número traz um significado e para orientar a leitura.

Não, o verbete de enciclopédia geralmente é lido de maneira sequencial, podendo
ser lido na íntegra. Um verbete de dicionário é lido de forma pontual, com base na
seleção prévia dos significados mais próximos à busca desejada.
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X

X

X

X

X
X

X

3A Estudo de verbetes de
enciclopédia e de dicionário
Durante esta atividade, é importante
ter dicionários e enciclopédias à disposição dos alunos, para que comentem
sobre as diferenças entre os verbetes.
Mostre a capa e os textos de abertura
da enciclopédia, destacando título, explicações, entradas, abreviaturas e demais
características. A linha em branco, na
tabela, serve para você indicar outras características que julgar relevantes.
Note que nesta atividade são apresentados verbetes digitais. Os exemplos referem-se a assuntos diferentes
justamente para que os alunos possam
compreender que o verbete não é exclusivo do baobá e, assim, tenham referências diversas para o momento em
que forem produzir os próprios textos.
Caso você tenha acesso a um computador, em sua escola, chame a atenção dos alunos para o fato de que (no
caso dos verbetes digitais) aparecem
palavras sublinhadas e com cores diferentes, em geral em azul. Elas são
os hiperlinks, que permitem acesso a
outras informações apenas clicando na
própria palavra para chegar a essas novas definições.

Thaissa Ferreira dos Santos
EM São Francisco de Assis
1º BIMESTRE
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3B Análise dos verbetes,
com destaque para as
características do gênero
O texto apresentado é de um site,
no gênero verbete de enciclopédia. Se
possível, apresente-o aos alunos no
computador. Leia o título e os subtítulos e converse com eles sobre as informações do texto antes de proceder à
leitura completa.
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Informar os leitores sobre um determinado tema.

Sobre um animal africano, o guepardo.

Em duas partes principais: cabeça e corpo (que se organizam em subtítulos e
imagem). Os subtítulos contribuem para ampliação dos conhecimentos sobre
o animal e, também, para localização rápida das informações.

x

Ao subtítulo Características físicas.

pág. 24

Faça, no quadro, uma anotação coletiva das respostas, solicitando que,
ao final, todos copiem as informações
no caderno.
1º BIMESTRE
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3C Análise dos verbetes, com
destaque para as características
dos verbetes de enciclopédia
sobre personalidades

Thalita Melo
EM do Pau Miúdo

32

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO

A ÁFRICA ESTÁ AQUI - CADERNO DO PROFESSOR

pág. 25

Deixe que os alunos deem uma resposta pessoal a essa questão.

Bruno Silva
EM General Labatut
1º BIMESTRE
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Ele organizou o I Congresso Afro-Brasileiro, no Recife, e participou do II Congresso, em Salvador. Esses eventos foram importantes para discutir os problemas
e a cultura afro-brasileiros.

Era uma líder negra, guerreira, que lutou contra a escravidão.

Pelo poder da tradição oral, porque, apesar de não viver na África, ela recebeu
esses conhecimentos de sua mãe.

Há uma diferença entre dizer escrava e escravizada porque as pessoas não

A palavra escrava aparece numa citação de um texto. Você deve explicar
isso aos alunos na condução dessa reflexão com eles.

nasceram escravas, foram escravizadas pelo sistema de colonização.

A palavra escrava aparece numa citação de um texto. Você deve explicar
isso aos alunos na condução dessa reflexão com eles.
Ainda que o texto não diga claramente o que é um quilombo, espera-se que
os alunos saibam que ele era o lugar
onde as pessoas viviam em liberdade
fora do sistema de escravidão imposto
pelos colonizadores portugueses.

Sara Vitoria da Silva Alves
EM Adalgisa Souza Pinto
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Presente
Presente
Passado
Passado

Informar os leitores sobre temas variados.

Duas partes, denominadas cabeça e corpo. Este último traz uma explicação sobre
o assunto e pode conter subtítulos, dados, gráficos e imagens.

passado

A Wikipédia permite completar verbetes, e um deles, o de Solano Trindade, encontra-se incompleto. O verbete
sobre Zeferina foi produzido para este
caderno e, considerando a importância
da tradição oral, se em sua comunidade
houver pessoas que saibam mais sobre
ela, proponha que os alunos façam entrevistas e produzam textos para completar as informações. Se a sua escola
tem acesso à internet, você pode propor
o estudo e a busca de mais informações
sobre Solano Trindade, para completar
o texto na própria Wikipédia.
É possível, por exemplo, acrescentar
que ele foi o criador do Teatro Experimental do Negro (TEN). No caso de Zeferina, você pode incentivar os alunos a
produzir um novo verbete para publicar
na Wikipédia.

pág. 27

Para os alunos da escola.

Num mural itinerante.

Um verbete de enciclopédia sobre o baobá.

As notas e o esquema, além de outras informações sobre o baobá.

Ditando ao professor, ou seja, coletivamente.

ETAPA 4 – Produção coletiva
de um verbete de enciclopédia
4A Planejamento
1º BIMESTRE
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4B Produção coletiva
de um verbete de enciclopédia
sobre o baobá
Após planejar a situação comunicativa, os alunos devem escrever o texto
tendo você como escriba. Explique que
eles devem ditar como se estivessem
lendo numa enciclopédia. Para tanto,
farão uso do esquema que organiza-

ram nas atividades 2A e 2B.
Nesse momento, é importante recuperar as características principais do gênero: entrada, corpo (com ou sem subtítulos, imagens e recursos gráficos).
Durante o processo, releia o que
está sendo produzido e discuta a melhor forma de redigir, ou seja, se está
adequada ao gênero e aos leitores,

sempre ajustando o que for necessário.
Não deixe de dar sugestões.
Nesse processo, os estudantes
aprendem a planejar e fazer uso desse
planejamento para escrever, recuperando as condições combinadas para
a produção. Além disso, aprendem a
revisar enquanto escrevem, relendo e
ajustando o texto.

fazer essa revisão um ou dois dias depois da atividade de produção.
É importante você analisar o texto
antecipadamente para definir qual problema precisa ser revisto.
Sua escolha pode recair, por exem-

plo, sobre questões de coerência (ausência de informações, informações
incorretas ou em contradição) e de
coesão (ligados principalmente ao uso
de articuladores textuais, paragrafação
e pontuação).

apoiados pelos colegas com mais
conhecimento. Há uma infinidade de
temas que podem ser objeto desse
trabalho: personalidades negras importantes da história, como Abdias do
Nascimento (1914-2011), Machado de
Assis (1839-1908) e Zumbi dos Palmares (1655-1695), religiosidade, Quilom-

bo do Urubu, instrumentos musicais,
animais, reinos africanos, África atual,
música, alimentação e muitos outros.
Nos anexos deste caderno, estão
alguns textos sugeridos. Amplie a pesquisa e fale com os alunos sobre os
materiais selecionados – além dos textos, ofereça livros, revistas, jornais etc.
Faça uma lista dos temas no quadro e
deixe que as duplas consultem os materiais e escolham o que querem pesquisar. Depois, organize um cartaz com os
nomes de todas as duplas e o que cada
uma vai pesquisar, assim como o prazo
combinado para finalizar a pesquisa.

pág. 28

4C Revisão coletiva do texto
Nesse momento, os alunos devem
fazer a revisão final, de forma coletiva,
para ajustar o que for necessário. É
recomendável um distanciamento em
relação ao texto. Ou seja, você deve

pág. 28

ETAPA 5 – Produzindo verbetes
variados
5A Organização das duplas
e distribuição dos temas
Organize a classe em duplas heterogêneas, de modo que os alunos com
menos conhecimento de leitura sejam
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5B Seleção de materiais e leitura,
em duplas, de textos variados,
com destaque de informações
Oriente o grupo a explorar os textos
e conversar sobre as informações. Organize a sala com os materiais espalhados
por vários locais, de modo que os alunos
possam circular e ter acesso aos textos
para escolha. A busca se dará pela leitura de índices, títulos e subtítulos.

pág. 29

5C Leitura colaborativa de textos
em duplas, com produção de notas
Oriente a leitura e o trabalho de destacar informações. Alguns alunos terão mais
dificuldade, mas, como as duplas são heterogêneas, aquele que lê com mais fluência
pode liderar o processo. Chame a atenção daqueles que destacam todo o texto,
mostrando que eles precisam reescrever
o material e, portanto, devem selecionar
informações para produzir o verbete.

pág. 29

5D Retomada de texto estudado
para preenchimento de esquema
Nesta etapa da pesquisa, as duplas
discutirão as informações estudadas,
destacadas e anotadas. Definirão que
informações serão utilizadas no verbete e em qual ordem. Pensarão em sub-

títulos para organização do verbete.
Sugira que anotem, também, ideias
para a produção final, pois as mesmas podem surgir durante o estudo
como: ilustrações, mapas e tabelas.
Os esquemas propostos abaixo
são sugestões para apoiar o traba-

INFORMAÇÃO PRINCIPAL
(notas que poderão compor a cabeça do verbete)

lho dos alunos nesse momento, mas
eles podem (e devem) escolher como
anotar. Adapte-os conforme a sua necessidade.
Cada dupla deverá ter seu registro,
pois o verbete será produzido na dupla.

Exemplo de esquema para preparar verbetes sobre povos:

Deixar 5 linhas

Povo

INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS,
DE APROFUNDAMENTO
Deixar 10 linhas

Onde vive

POSSIBILIDADES DE OUTRAS LINGUAGENS
(imagens, gráficos, tabelas)
Deixar 6 linhas
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Deixar 4 linhas

1º Aspecto importante da cultura
a ser mencionado no verbete
2º Aspecto importante da cultura
a ser mencionado no verbete
3º Aspecto importante da cultura
a ser mencionado no verbete
4º Referências bibliográficas
1º BIMESTRE
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Para os alunos da escola.

Nas salas de aula de outras turmas.

Um verbete de enciclopédia sobre o tema escolhido.

Notas e o esquema sobre o tema estudado.

Respeitando as características do gênero e considerando a opinião do meu colega.

pág. 30
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5F Revisão do verbete produzido
Analise antecipadamente os textos
produzidos e defina quais aspectos
precisam ser revisados com mais atenção. A exemplo do que está explicado
na atividade 5A, priorize os problemas
de coerência e de coesão. Os erros de
ortografia não serão debatidos agora,
pois haverá outro trabalho específico
para isso. No momento da montagem
do mural, porém, todos os textos devem estar 100% corrigidos.

Por exemplo: após sua análise, você
concluiu que praticamente todos os alunos deixam lacunas nas informações
sobre o tema estudado, não permitindo
uma compreensão do texto lido (ou fazem parágrafos longos, que poderiam
ser organizados em subtítulos).
Escolha primeiro o problema da ausência de informações e proceda a revisão
coletiva de um trecho de um dos verbetes
(ou de um verbete com o mesmo problema
produzido especialmente para a revisão).

Depois, oriente que os alunos, de
posse de seus textos, revejam o mesmo
aspecto indicado previamente por você.
E assim sucessivamente. Os textos terão muitos momentos de revisão. O importante é que os estudantes aprendam
o procedimento de ir e vir no texto e reconheçam essa necessidade constante,
mesmo que não consigam limpar todos
os erros. Avalie até onde é possível ao
aluno revisar, se vale a pena revisar mesmo o texto ou se é melhor propor nova
produção. A revisão final pode ser feita
por alunos mais experientes e por você.
Caso avalie que sua classe tem condições de avançar mais (e há tempo
disponível), que tal propor a escrita individual de um verbete de enciclopédia?
Para tanto, basta:
• Oferecer um novo tema e solicitar
a produção do texto, passando pelas
mesmas etapas de estudo com destaque de informações, tomada de notas,
planejamento e produção do verbete.
• Recuperar as condições de produção, ou seja, o verbete fará parte de
um novo mural. Relembrar para quem
irão escrever, com qual finalidade etc.,
como já foi definido na atividade 5E.
• Orientar o trabalho de revisão.

pág. 31
ETAPA 6 – Produzindo o mural
itinerante
6A Discussão sobre a organização
do mural a ser produzido
Para esta atividade, os alunos devem ter os verbetes produzidos e revisados, bem como ilustrações, fotos,
mapas e esquemas estudados e produzidos ao longo desta sequência didática para compor o mural.
Eles tomarão decisões, como tamanho de letra, cores e grafismos com
motivos africanos. É importante que
pensem como distribuirão os textos e
imagens no mural – que pode ser um
grande cartaz ou um quadro com rodinhas para facilitar a locomoção.
1º BIMESTRE
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6B Montagem e apresentação
do mural
Antes desse momento, será necessário digitar todos os verbetes, finalizar as ilustrações, o suporte produzido
para os verbetes, as molduras etc. Or-

ganize os alunos em pequenos grupos
para que façam o exercício de reler
os verbetes para colocá-los no mural.
Monte grupos de modo que a cada dia
um grupo visite uma sala levando o mural para as outras turmas conhecerem.

pág. 32

ETAPA 7 – Roda de conversa
7A Roda de conversa para
socialização dos conhecimentos
adquiridos
Recuperando o papel da oralidade
na transmissão de conhecimentos na
cultura africana e o papel das rodas
de conversa como atividade permanente na escola, organize os alunos
para que apresentem o que aprenderam com esta sequência didática.

Aproveite para orientar uma autoavaliação. Nesta atividade, é importante
que os alunos estabeleçam relação
entre os temas estudados e a cultura de Salvador. Busque questioná-los
a esse respeito, organize e valorize
a participação de todos. Nesta roda,
é importante ouvi-los e buscar que
explicitem os saberes construídos e
a importante contribuição da cultura
africana para a formação da sociedade brasileira.

quer saber mais?
• Íntegra do artigo de Roxane Rojo na publicação Linguagem
em (dis)curso, da Universidade do Sul de Santa Catarina
(http://goo.gl/IqR0pI), acesso em 9/12/2015
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conta, áfrica
pág. 33

rificar a compreensão de determinado
trecho, anotar, consultar texto sobre o
autor etc.
• Identifiquem elementos da organização interna dos contos com base na
leitura e na análise comparativa desses
textos.
• Recontem, recuperando a sequência
dos acontecimentos e fazendo uso das
características da linguagem do texto
fonte.

TEMPO ESTIMADO
• 12 aulas.

INTRODUÇÃO

COM ESTA SEQUÊNCIA,
ESPERA-SE QUE OS ALUNOS
• Coloquem em jogo seus conhecimentos sobre narrativas, especialmente
sobre contos, tanto do ponto de vista
temático quanto textual.
• Desenvolvam e ampliem comportamentos leitores em relação ao compartilhamento de impressões sobre os

materiais lidos.
• Leiam e compreendam os textos
apoiando-se nos conhecimentos prévios
sobre o tema, em características do
gênero e em pistas linguísticas que caracterizam o encadeamento das ideias,
a caracterização do espaço e dos personagens etc.
• Utilizem procedimentos de leitura,
como retomar a leitura, reler para ve-

A sequência didática Conta, África,
que será desenvolvida no 1º bimestre
de forma articulada à sequência didática A África está aqui, proporcionará aos
alunos uma aproximação com a cultura
afro-brasileira e seus valores por meio
da literatura. Além da leitura de contos,
os alunos terão contato com textos variados que mostram a riqueza cultural
de alguns países africanos.
Do ponto de vista didático, esta sequência didática contemplará a prática
de leitura pelo professor e pelo aluno,
com estudo e análise de alguns dos
recursos utilizados pelos autores para
dar sentido aos textos. Além disso, alguns trechos dos contos serão retomados na parte destinada à reflexão sobre
a convenção da escrita, abordando recursos de pontuação e uso de articuladores textuais.
A maior parte do trabalho está orientada para que os alunos construam o
sentido do texto de forma coletiva, por
meio de uma situação conhecida como
leitura colaborativa. Essa prática, que
consiste em uma troca de ideias entre o
professor e sua turma, deve ser conduzida de forma a permitir que os alunos
expliquem as estratégias utilizadas para
localizar informações, perceber um sen1º BIMESTRE
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tido do texto que não esteja explícito,
posicionar-se criticamente em relação
ao que leram etc. A participação em situações como essas contribui bastante
para que os alunos compreendam aquilo que leem e aprendam a se posicionar
mais criticamente diante dos textos.
Como a leitura colaborativa supõe a
explicitação das capacidades leitoras
utilizadas pelos alunos enquanto leem,
é fundamental questioná-los sobre como
encontraram a resposta e o que pensaram. Esse é um trabalho a ser realizado
durante a leitura e, portanto, em linguagem oral, não cabendo espaço para escrita além dos que já estão previstos na
sequência didática (você encontra mais
informações sobre leitura colaborativa
no texto da página 12 deste caderno).
A escolha das narrativas das histórias
africanas cumpre o papel de dar acesso
à literatura trazendo o mundo das cores,
do imaginário, da força da oralidade e do
respeito à ancestralidade – tão importantes no continente considerado o berço
da humanidade. Assim, este material reúne contos que falam de princesas, de animais espertos e da sabedoria dos mais
velhos, de forma a ser uma introdução
ao trabalho com a riqueza da literatura
africana, para ampliar as possibilidades
de apreciação dos alunos.

quadro de organização da sequência
Etapas

1

Apresentação
do trabalho e da
proposta de leitura

Atividades
1A Roda de conversa para levantamento dos
conhecimentos prévios dos alunos e apresentação
da proposta de leitura
1B Preenchimento da ficha com os títulos
lidos no semestre
2A Leitura colaborativa de um conto, identificando
elementos relativos ao conteúdo do conto
articulado às marcas linguísticas
2B Leitura colaborativa, em duplas,
com discussão coletiva

2

Leitura de contos para
compreensão geral dos
textos e do gênero

2C Leitura em voz alta pelo professor
2D Leitura de texto informativo sobre conto
africano, com destaque de informações
2E Leitura colaborativa de conto
2F Leitura colaborativa de novo conto
3A Roda de contação de histórias

3

Roda de leitura
de contos

3B Roda de leitura de contos para outra turma
3C Avaliação

Tainá Ramos de Jesus
EM do Pau Miúdo
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ETAPA 1 – Apresentação do
trabalho e da proposta de leitura
1A Roda de conversa para
levantamento dos conhecimentos
prévios dos alunos e apresentação
da proposta de leitura
É hora de compartilhar as primeiras
impressões com toda a sala. Registre os
comentários no quadro, sistematizando
algumas questões. Peça que os alunos
anotem as conclusões no caderno para
retomá-las em outros momentos.
É possível que a turma comente que
nos contos há princesas e príncipes e
também animais. Informe-os que existe uma variedade temática grande nos
contos africanos: eles abordam príncipes e princesas que vivem em reinos,
animais que falam, objetos mágicos etc.

pág. 34

1B Preenchimento da ficha com
os títulos lidos no semestre
Você deve orientar os estudantes a
anotar, todos os dias, o que for lido,
tanto individualmente quanto nas atividades de sala de aula – durante todo
o semestre. Registrar o que lê é importante para formar comportamento

leitor. A primeira anotação pode ser
feita em conjunto, de forma que todos
compreendam o que se espera e possam preencher sozinhos nas próximas
vezes. No caso dos alunos que ainda
não escrevem alfabeticamente, o desafio é copiar o título e o nome do autor e
preencher a data.
1º BIMESTRE
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ETAPA 2 – Leitura de contos
para compreensão geral dos
textos e do gênero
2A Leitura de um conto,
identificando elementos relativos
ao conteúdo do conto articulado
às marcas linguísticas

Deixe que os alunos levantem as suposições sobre o conteúdo do texto e
o povo bantu. Leia com a turma a biografia do autor e o quadro com a curiosidade desta página para confirmar ou
não as suposições iniciais.
Proceda à leitura do conto fazendo
a pausa indicada na página à direita.
Nesse momento, levante algumas
questões que ajudarão a conduzir a
reflexão coletiva. É possível que os alunos antecipem que o conto irá tratar de
algo relacionado à roda bantu e à África, estabelecendo relação tanto com o
título do texto quanto com o tema da
sequência.

pág. 35

Iury Santos Cantuário da Silva
EM Zulmira Torres
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págs. 36 e 37

Interrompa a leitura nesse ponto e pergunte:
O nome das mulheres era o mesmo?
Justifique a resposta com informações do texto. Os alunos deverão perceber que o nome não é o mesmo para
as quatro mulheres, pois há diferença
na escrita e na pronúncia. Por que as
pessoas pensavam que o nome era
o mesmo? Explique. É esperado que
os estudantes notem que as pessoas
que não perceberam essas diferenças
são estrangeiras e não conhecem a cultura em questão. Por isso não compreenderam a pronúncia dos nomes nem
fizeram questão de diferenciá-las.

Sugestão de atividade
complementar
Se houver possibilidade e tempo,
peça aos alunos para que façam uma
pesquisa sobre o Reino do Congo. Pergunte se eles já ouviram falar desse
reinado e dos povos que lá viviam e do
conhecimento que tinham. Dê alguns
dias para que eles tragam os resultados do estudo e reserve uma parte da
aula para que as descobertas sejam
compartilhadas entre todos.
1º BIMESTRE
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págs. 37

De acordo com o conto, quais conhecimentos o povo bantu parece
ter? A turma vai perceber que esse
povo tinha conhecimentos na área da
metalurgia, pois dominava o uso do ferro para confeccionar peças. Além disso, conhecia as artes e a língua. Você
acha que a roda tinha defeito? Por
quê? Durante a leitura, foi possível notar
que, para os bantus, a roda não tinha
defeito. Porém, como era diferente do
que as pessoas estavam acostumadas
e elas tinham dificuldade em lidar com
o diferente, algumas tomaram o detalhe

46

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO

da roda como um defeito. Por que os
sábios acharam que a roda tinha
defeito? Justifique. Leve os alunos a
refletir sobre o fato de os estrangeiros
julgarem pela diferença: eles desconsideraram a importância e a finalidade da
roda, desrespeitaram o conhecimento
do povo bantu – nesse conto, representado pelas mulheres – e generalizaram,
assim como fizeram com o nome delas.
Você se recorda de alguma situação em que ficou surpreso com algo
que não conhecia ou que era muito
diferente, como ficaram os sábios

desse conto? Comente. É importante
recuperar os relatos e as situações de
possíveis estranhamentos dos alunos
diante do novo. Talvez alguma criança
lembre, por exemplo, de um colega recém-chegado à turma que trouxe uma
brincadeira que ninguém conhecia ou
um novo jeito de realizar determinada
atividade, e, por causa disso, foi inicialmente rechaçado pelo grupo. Você
pode conduzir a conversa sobre as
consequências desse tipo de atitude.
Por que você acha que os sábios
tiveram esse sentimento? Aqui a
ideia é discutir atitudes pré-concebidas
que algumas pessoas têm em relação
ao que é novo. Localize no texto a
informação de que as pessoas generalizaram a informação de que
todas as rodas do Ndongo tinham
defeito e reflita: você já viveu uma
experiência de preconceito por generalização, como aconteceu com
o nome das mulheres e com a roda
bantu? Busque identificar no relato dos
alunos situações de generalização e
preconceito como: “Ele tem letra feia,
portanto não sabe escrever”; ou “Ela
fica muito quieta na aula porque não
sabe nada”. Na sua opinião, por que
as Gingas se calaram diante dos
comentários de que a roda era defeituosa? Se você estivesse no lugar
delas, o que teria feito? Reflita com
a turma sobre o significado do silêncio
nesse caso. As Gingas compreenderam
que os estrangeiros não tinham conhecimento suficiente para apreciar a roda
bantu. Assim, o silêncio não significou
submissão, mas sabedoria. Afinal, elas
tinham certeza sobre a utilidade e a perfeição da roda. Como você imagina a
roda bantu? Desenhe abaixo.
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Além da leitura dessa curiosidade
você poderá enriquecer a discussão
sobre gosto e o respeito pelas diferentes formas da estética negra, principalmente dos cabelos, com base na música Respeitem meus cabelos, brancos,
do compositor paraibano Chico Cesar
(https://goo.gl/MnSiYB, acesso em
11/1/2016).

1º BIMESTRE
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2B Leitura colaborativa, em
duplas, com discussão coletiva
Oriente as duplas a seguir o mesmo
movimento realizado por você no conto
lido anteriormente: ler o título, conversar sobre ele, ler o texto e discuti-lo,
retomando trechos.
Na apresentação coletiva, converse sobre o texto, procure saber se os
alunos tiveram uma compreensão geral
do conto, se comentam sobre o lugar
a que o conto faz referência, se estabelecem relação com o primeiro conto:
marca da música na cultura, percussão,
instrumento que é dado a um homem...
Procure instigar os estudantes a
comentar sobre o processo de leitura
em duplas com perguntas como: “Por
que será que esse instrumento de percussão, o tambor, aparece com força
também no Brasil?”.
Eles podem comentar também sobre o uso da letra maiúscula na palavra
Macaquinho. Isso será tratado posteriormente nas atividades de análise e
reflexão sobre a língua.

Vinicius Soares Bomfim
EM Batista de Valéria
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págs. 41 e 42

2C Leitura em voz alta pelo
professor
Nestas três questões da atividade,
espera-se que os alunos comentem
que a mulher na cultura africana seja
valorizada e forte, tendo sabedoria
para fazer suas escolhas.
Além disso, lembre-se de, à medida
que for lendo os contos com os alunos, retomar o quadro sugerido na etapa 1B para fazer com que todos registrem no caderno as leituras realizadas.

págs. 42
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X
X

X

X

X

X

2D Leitura de texto informativo
sobre conto africano, com
destaque de informações
Leia para os alunos os dois textos,
destacando informações relevantes
e esclarecendo dúvidas. Essa é uma
boa oportunidade para ensinar procedimentos de leitura como: destacar informações importantes, reler e anotar.
Esses procedimentos são objetos de
ensino na sequência didática A África
está aqui, mas devem ser exercitados
sempre que possível nos diferentes
momentos e nas diversas áreas do conhecimento.
Embora nos textos trabalhados até
agora o item Aspectos da vida cotidiana de um povo não tenha aparecido,
é importante mantê-lo no quadro por
se tratar de uma característica muito
comum nos contos africanos. Como
sugestão para uma outra leitura, selecione uma história que aborde esse
aspecto, como As tranças de Bintou,
de Sylviane A. Diouf, com ilustrações
de Shane W. Evans, Ed. Cosac Naify.
1º BIMESTRE
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págs. 44 e 45
2E Leitura colaborativa de conto
Este conto, além de figurar no folclore africano, também é encontrado
em outras culturas, segundo Câmara
Cascudo (1898-1986).
É importante que os alunos saibam
que um conto de animais é diferente de
uma fábula: nele os animais são animais
mesmo e não representam virtudes e
defeitos humanos, como na fábula. Seu
conteúdo temático não é moralizante,
o que acontece é a subversão da relação de dominação, da lei de sobrevivência na natureza: predador/presa.
O predador não é visto como vilão. Ele
só é mais forte e precisa ser enganado
para que o mais fraco sobreviva.
Assim como na leitura do conto A
roda bantu, você deve aqui apresentar
aos alunos perguntas para que eles
compreendam melhor o texto. A primeira questão – As ideias iniciais sobre
a raposa e a onça se confirmaram?
– é pessoal e todos devem apenas confirmar ou não suas hipóteses iniciais.
Qual a personalidade da raposa?
Qual parte do texto deixa isso claro? Releia. Aqui eles devem dizer que
a raposa é esperta e engana a onça se
disfarçando de bicho folharal para beber água. O trecho original diz: “A raposa, porém, ficou desconfiada e, como
não é boba nem nada, ficou de longe
apreciando a cena”. Por que a onça
resolveu fingir-se de morta? A onça
fingiu-se de morta para que os animais
fossem até sua toca, onde ela podia devorá-los. O bicho folharal é um bicho
do conto? Por quê? Ele é, sim, um
animal do conto, mas o que realmente
importa é que os estudantes percebam
que ele é a raposa disfarçada. Comparando a raposa deste conto com a
raposa de outras histórias que você
já leu, pode-se afirmar que elas
têm a mesma personalidade? Por
quê? Por fim, a raposa costuma enganar outros animais nas histórias. A diferença é que, aqui, ela engana o animal
mais forte (enquanto em outros contos
ela geralmente engana os mais fracos).
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2F Leitura colaborativa de novo conto
Confira a seguir as respostas que se
espera que os alunos deem: Você já
deve ter lido muitas histórias de príncipes e princesas. Como são esses
personagens? Comente sobre suas
características. Os estudantes devem
dizer que são bonitos, ricos, corajosos,
bons e protetores; não têm dificuldades
e sempre terminam se casando com a
princesa. O título do conto africano
que vamos ler é O príncipe medroso.

Será que é um príncipe como os citados por vocês? Por quê? Espera-se
que eles antecipem que o príncipe não é
como os outros e que deve ter medo de
ladrão, de animal feroz etc. O que será
que acontece com ele nesta história?
Do que ele teria medo? Um príncipe
pode ser medroso? Por quê? Deixe
que a turma comente à vontade e traga
experiências pessoais. Neste momento,
você pode fazer outras perguntas como:
"Mas ele deixa de ser príncipe por isso?"

e "Como você sabe disso?" Essa última
parte da questão é fundamental para que
os alunos reflitam sobre a suposta contradição presente no título do conto. Ao
pedir que eles expliquem como descobriram, a ideia é fazê-los contar as estratégias utilizadas para chegar à resposta.
Isso permite que os demais ampliem a
capacidade de estabelecer relações e inferir ou antecipar informação. Leia a informação que está entre parênteses,
logo abaixo do título, para descobrir
de onde vem este conto. Você já ouviu falar nesses lugares? O que sabe
a respeito? Por fim, é possível que os
estudantes já tenham ouvido falar na Etiópia e mencionem notícias sobre a fome e
a miséria nesse país. Contraponha essas
informações explicando que a TV, em geral, fala só de um lado da África e que este
ano eles vão conhecer muita coisa sobre
o continente e sua cultura diversificada,
inclusive seus reis, príncipes e princesas.

págs. 45 e 46

Interrompa a leitura e pergunte: O
que significa a expressão: “Onde o
Nilo Azul rega as terras e os campos, havia um jovem príncipe...”?
Os alunos devem responder que se trata do Rio Nilo. Caso não falem, instigue-os a pensar no uso da letra maiúscula
e no verbo “...rega as terras...”. “Quem
rega?” e “O que será então Nilo?” Caso
ainda não tenha explorado o mapa da
África na sequência, faça isso agora,
mostrando onde fica a Etiópia.
Terminada a leitura do segundo parágrafo, interrompa novamente e questione
os alunos: Será que Sintayehu vai conseguir cumprir a prova? Como deve
estar se sentindo? É possível que respondam que ele vai conseguir por ser o
príncipe da história, mas que ele está com
medo. Continue lendo a história até o fim.
1º BIMESTRE
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Mais uma vez, é hora de fazer perguntas e aguardar as respostas dos
alunos, de forma oral. Ele era mesmo medroso? Por quê? Aqui os estudantes devem responder que, apesar
de ser medroso e assustado, o príncipe enfrenta a situação e vence com a
ajuda da mulher. A intenção é levar os
alunos a conferir o que anteciparam
antes da leitura, relacionando com as
informações do texto. Além disso, é
fundamental que todos compreendam
os dois elementos que estão presentes no conto: o ato de enfrentar o
medo e com a ajuda do outro. Considerando-se que o leão é o predador da hiena, o que significa no
conto a última frase: “O leão e a
hiena viveram nos jardins do palácio pelo resto da vida”? Por fim,
espera-se que os alunos consigam
relacionar o fato de o leão e a hiena

viverem juntos nos jardins do palácio
como uma naturalização do medo que
a hiena deveria sentir do leão. Dessa
forma, é possível inferir que o príncipe
não deixa de sentir medo, mas aprende a lidar com ele, já que todos podem
sentir medo e não há vergonha nisso.
No final do conto, Jetu e Sintayehu
“decidiram que sentir medo não
era nenhum defeito”. E você, o
que pensa sobre sentir medo? Explique. Resposta pessoal.

Maria Eduarda Lampa Ribeiro
EM da Cidade Nova
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ETAPA 3 – Roda de leitura de contos
3A Roda de contação de histórias
Esta atividade será realizada com
toda a classe. Para tanto, os alunos devem preparar-se, escolhendo o conto
que querem contar. A intenção é que
troquem os contos lidos e resgatem,
em alguma medida, o que acontece em
alguns lugares da África em que as pessoas se reúnem para ouvir histórias.
Proponha dois momentos, com intervalo de 15 dias. Organize a turma
em roda com os materiais lidos. Procure organizar um tempo de aproximadamente 30 a 40 minutos por roda.

pág. 48

quer saber mais?
3B Roda de leitura de contos
para outra turma
A proposta é que os alunos realizem
uma roda de leitura de dois contos estudados ao longo da sequência, escolhidos por eles, além de outros, lidos nos
momentos de leitura de escolha pessoal. Essa leitura será realizada para
alunos de outras salas. A sugestão de
dois contos é para que não fiquem cansativos para a audiência. Contudo, você
pode preparar a leitura com mais de
dois alunos. É importante preparar bem
os alunos e envolver aqueles com mais
dificuldade, pois o fato de prepararem-se para ler para outra pessoa contribui
para que ampliem a fluência leitora.
Essa roda pode ser realizada em
dois momentos, com intervalo de 15
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dias. Organize a turma em roda com
os materiais que serão lidos. Procure
organizar um tempo de aproximadamente 30 a 40 minutos por roda.
3C Avaliação
Nas próximas atividades de leitura
individual que realizar, procure observar em que medida os alunos fazem
uso de algumas estratégias de leitura
trabalhadas nesta sequência (como antecipação, inferência e localização de informação), assim como emitem opinião,
justificam o que comentam, estabelecem relações com outras linguagens ou
mesmo fatos do cotidiano. A intenção
é que gradativamente ampliem a capacidade de compreender os textos lidos
além de se posicionar diante dos textos.

• Títulos de livros
sobre África no site Mural África
(http://goo.gl/3ige05), acesso em
10/12/2015
• Contos africanos no site SlideShare
(http://goo.gl/BymxlW), acesso em
10/12/2015
• Textos com temática africana: O
segredo das tranças e outras histórias
africanas, Rogério Andrade Barbosa,
Ed. Scipione; O príncipe medroso
e outros contos africanos, Anna
Soler-Pont, ilustração Pilar Millán, Ed.
Seguinte; Anansi, o velho sábio, Rosa
Freire d’Aguiar (tradutora), ilustração
Jean-Claude Götting, Ed. Companhia
das Letrinhas; e Uma princesa nada
boba, Luiz Antonio, ilustração Biel
Carpenter, Ed. Cosac Naify
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análise e reflexão sobre a língua
pág. 49

COM ESTE BLOCO, ESPERA-SE
QUE OS ALUNOS
• Familiarizem-se com alguns recursos
da linguagem escrita, como: elementos de pontuação, uso de travessão e
aspas e uso de letra maiúscula, organizadores textuais.
• Aprendam a fazer uso de procedimentos de busca e uso de dicionários.

• Construam algumas regularidades
ortográficas e façam uso delas.

TEMPO ESTIMADO
• Dez aulas.

INTRODUÇÃO

Este conjunto de atividades deve
dar suporte ao trabalho de produção e
leitura de textos, sem a pretensão de

esgotar todos os conteúdos. O objetivo
não é fazer os alunos decorarem definições, mas ajudá-los a compreender
o uso de determinadas convenções,
com sistematizações, mesmo que provisórias. Para essas sistematizações e
esses registros, é interessante separar
uma parte do caderno pessoal dos alunos, que ficará disponível para consulta
posterior, especialmente na hora de
produzir textos.
As atividades 6 e 7 tratam de ortografia. A ortografia é uma convenção,
e todos os alunos que já compreendem
a base alfabética do nosso sistema de
escrita devem ter acesso às reflexões
sobre a escrita convencional, sobretudo as palavras de uso frequente.
Sobre os erros ortográficos cometidos pelos alunos, Artur Gomes de Morais, em seu livro Ortografia: ensinar e
aprender (Ed. Ática), ensina que a proposta de trabalho reflexivo na construção das convenções da escrita pressupõe necessariamente “uma revisão da
atitude do professor ante os erros: não
mais tomá-los como índices para dar
notas, mas como indicadores do que
é necessário ensinar”. Assim, ao analisar as produções, é preciso identificar
quais são os erros de natureza regular
e quais são irregulares porque o tratamento dado num e noutro caso varia.
1º BIMESTRE
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Porque estão no início dos textos, depois de ponto e ponto de exclamação
ou são nomes próprios.

A palavra macaquinho, apesar de ser um nome comum, no texto não está funcionando assim. Trata-se de um macaco em especial, o que ficou na Lua e descobriu o tambor. O autor, ao usar maiúscula, dá uma importância para o macaco, o personaliza.

Usar no início de períodos, em nomes próprios (Terra, Lua, Macaquinho),
depois de ponto (final e exclamação).

DATA__/__/__
Hoje descobrimos que a letra maiúscula é utilizada no início
de períodos, em nomes próprios (Terra, Lua, Macaquinho)
e depois de ponto (final e exclamação).
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1 A, B e C Os alunos devem chegar
a algumas generalizações sobre o uso
de maiúsculas, como as apontadas nas
respostas. Continue criando oportunidades de observação desse fato nas
leituras que realiza com eles e registre
como descoberta no caderno. Não é
necessário colocar a informação gramatical precisa. Neste momento, essa
é uma sistematização provisória, que
será retomada ao longo do ano. Os estudantes ditam, você escreve no quadro e todos copiam no caderno, como
no exemplo abaixo.
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No dia seguinte: retomar o registro
sobre uso da letra maiúscula e completar, se for necessário.

pág. 51

No texto 1, o diálogo entre o rei e a princesa é marcado com o uso de
travessões, que indicam as falas. No texto 2, as falas do sábio e do deus
estão marcadas pelo uso de aspas.

2C Nesta atividade, o que se espera é
que os alunos percebam que não há uma
única forma de pontuar diálogo (discurso
direto) num texto. Promova a socialização das reflexões e anote os comentários no quadro, para que os estudantes
registrem no caderno. Se possível, em
outro momento, leia para a turma o conto
inteiro. Ele está publicado no livro Anansi,
o velho sábio.

1º BIMESTRE
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3 Nesse momento coletivo, é importante que você ajude os alunos a localizar
essas expressões no texto. Converse
com eles sobre a função dessas expressões ou palavras. Experimente, por
exemplo, ler um trecho sem utilizá-las
para que infiram os efeitos de sentido
e o efeito de conexão provocado pelas
referidas expressões. Abaixo está uma
sugestão de tomada de notas, mas
você deve ouvir os alunos e registrar
da maneira que conseguirem compreender, nas palavras deles. O importante
é que reconheçam esses articuladores
textuais e saibam sua função.

DATA__/__/__
Hoje descobrimos que algumas palavras são usadas como
marcadores do tempo das histórias ou do tempo em que
as coisas acontecem nas histórias. No texto A princesa,
a chuva e o fogo, por exemplo, encontramos as expressões:
conta-se que, um dia, à medida que, naquele mesmo dia,
chegou o dia, desde aquele dia.

pág. 52

4 É importante que os estudantes possam consultar dicionários. Converse
com eles sobre as razões para numerar os vários significados possíveis e
explique que o leitor precisa escolher o
mais adequado. Explique também que
a palavra Carnaval, por ser a entrada
do verbete, não costuma ser repetida,
nos exemplos, vindo apenas a inicial.
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Não há uma resposta única para essa
questão, mas ela precisa contemplar o
princípio de busca por ordem alfabética,
a partir da primeira letra, e consulta à
letra de referência, na parte superior do
dicionário. Os alunos também podem
explicar que cada verbete costuma ter
vários significados e que é preciso conhecer as siglas usadas no dicionário.
Para ampliar o acesso a procedimentos
de consulta a esse material, é importante que você o disponibilize para a turma,
evitando um uso excessivo como estudo de vocabulário. Utilize sempre que
as possibilidades de resgatar o sentido
pelo contexto não forem suficientes.

pág. 54
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6 Para saber qual aspecto da ortografia
abordar, você deve realizar um diagnóstico, por meio de um ditado – afinal, os
erros produzidos não são todos iguais,
é importante diferenciá-los. Oriente os
estudantes a ouvir o texto com atenção
para poder escrever tudo. Se tiverem
dúvidas, devem solicitar a repetição da
expressão ou palavra ditada.
Antes de iniciar, faça uma leitura
completa do texto (leia sugestão abaixo), conversando sobre ele brevemente. Na hora de ditar, é preciso informar toda a pontuação, já que o foco
é apenas a ortografia. A leitura deve
ser fluente e clara, portanto não soletre palavras ou sílabas. Ditar trechos
maiores, em vez de poucas palavras,
pode causar alguma dificuldade para a
turma – daí a necessidade de repetir o
texto quando solicitado. Com o tempo,
os alunos se acostumam a ouvir mais
de uma palavra para escrever. Ditados
desse tipo devem se repetir pelo menos uma vez por bimestre.
Texto a ser ditado:
O Pelourinho/, centro histórico de Salvador/, abriga o mais vasto conjunto/ da
arquitetura colonial brasileira./ O conjunto arquitetônico/ tem 3 mil imóveis./
O primeiro colégio/ jesuíta do Brasil/ foi
inaugurado em 1559/ na cidade de Salvador./ Hoje funciona no prédio/ o Museu
Afro-Brasileiro/, que reúne móveis,/ vestimentas e documentos/ relacionados à
influência/ da cultura negra no Brasil./
Extraído do livro O guia dos curiosos Brasil,
Marcelo Duarte, Panda Books
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Após o ditado, analise os textos e separe inicialmente os erros em duas categorias: regularidades e irregularidades
(conforme tabela abaixo). É importante
que você quantifique as ocorrências,
para intervir e propor atividades ligadas
aos erros mais comuns.
No caso das regularidades, o estudo deve envolver análise comparativa
das palavras destacadas de um texto,
discussão sobre as observações feitas
(regularidades enfocadas) e registro
das descobertas, ainda que sem o uso
da nomenclatura convencional. Após
isso, podem ser realizadas atividades
de sistematização e familiarização com
a regularidade como as que são propostas neste caderno.
No caso das irregularidades, o trabalho pode ser realizado com jogos e leitu-

ras que permitam ao aluno familiarizar-se
com a palavra e sua ortografia. Vale lembrar que, quando há dúvida em relação à
escrita, eles podem consultar dicionários
e livros. Supondo que a sala apresente
erros similares aos citados, você poderá
trabalhar com o uso do H inicial com a
construção da regra, o uso do M antes
de P e B e o uso do R, para priorizar outros erros em outros momentos.
Para organizar seu trabalho, considere as necessidades de aprendizagem mais urgentes para que os textos
dos alunos ganhem maior legibilidade e
guiem-se pelas sugestões presentes no
Caderno do aluno, podendo se valer inclusive dos de anos anteriores. Por fim,
compartilhe com os estudantes as maiores incidências de erros e o trabalho que
será realizado para que todos avancem.

ALUNO

REGULARIDADES

IRREGULARIDADES

Listar os nomes
e as palavras
erradas no ditado

(há regra ou princípio
que ajuda a decidir
como escrever)

(não há regra que
ajude a decidir sobre
como escrever)

Bernardo

Comjunto
Cemtro
Pelourrinho

Istórrico

João

Influênsia

Coléjio

Maria

Pelourio

Oje
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7 Este ditado deve ser feito com pausas
para que seja possível discutir dúvidas
ortográficas. Por isso, é preciso utilizar um texto conhecido pelos alunos.
Pode ser uma música, um poema ou um
trecho de uma história que todos dominem. Uma sugestão é o poema Irene no
céu, de Manuel Bandeira (1886-1968).
Antes de ditar, leia o texto e discuta algumas questões: “De que época parece
ser esse poema?”; “Por quê?”; “Qual o
tema principal do poema?”.
Para começar o ditado interativo, dite
cada verso sem interrupções. Os alunos
ouvem e escrevem. Caso haja dúvidas,
repita o verso todo – o importante é garantir trechos com significado.

Durante a escrita, os alunos vão
identificar as palavras que consideram
difíceis de escrever e trocar ideias
com os colegas sobre a grafia correta,
para chegar a uma conclusão. Ofereça
algumas pistas, se achar necessário,
incentivando a análise das possibilidades até chegar à forma convencional
de escrita.
Você pode sugerir palavras que julgar importantes, mas não foram mencionadas pelos alunos, para que eles
escrevam no quadro que eles têm no
caderno (veja abaixo um exemplo de
como o quadro pode ser preenchido) e
discutam. Esta atividade pode se repetir com outro texto.
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entrando ou
emtrando?

entrando

Sempre que a

Consultando

sílaba seguinte

a regra

começar com
P ou com B,
usa-se M para
nasalizar. Se
começar com
qualquer outra
consoante – T,
por exemplo –,
usa-se a letra N.
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Para ter um panorama da evolução
dos saberes dos alunos em relação à
compreensão do princípio alfabético
do sistema de escrita, é necessário
realizar, periodicamente, uma atividade
conhecida por sondagem, que consiste
na escrita de uma lista de palavras de
um mesmo campo semântico e uma
frase ditadas pelo professor. Entende-se
por campo semântico um conjunto de
palavras de uma mesma área do conhecimento. Exemplo: os nomes dos instrumentos musicais e a lista de compras da
dona de casa são campos semânticos.
Alguns cuidados para a realização
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desse tipo de atividade:
• Não oferecer nenhum tipo de fonte
escrita, pois pretende-se levantar o que
cada criança sabe.
• Ao término da escrita de cada palavra, solicitar a leitura pelo aluno a fim
de observar se ele estabeleceu ou não
relações entre a fala e a escrita – ou
seja, entre o que escreveu e o que lê
em voz alta. A atividade possibilita que
a criança verbalize o que e como pensou ao escrever.
• Oferecer papel sem pauta para as
crianças, assim será possível observar
o alinhamento e a direção da escrita.

• Realizar a sondagem com poucos
alunos por vez, para que eles possam
ler o que escreveram para você. Para o
restante da turma, planejar outras atividades que não demandem tanto sua presença e que possam ser realizadas com
maior autonomia pelas crianças, como a
cópia de uma cantiga, a produção de um
desenho, a leitura de histórias, gibis etc.
Esse tipo de atividade se configura
num importante instrumento para seu
planejamento, pois permite que você
identifique e acompanhe os avanços de
cada aluno e, consequentemente, da
turma, com relação à aquisição da escrita alfabética. Também pode fornecer
informações para o planejamento das
atividades de leitura e escrita, assim
como para a definição dos agrupamentos – isto é, das parcerias de trabalho
entre os alunos. Além dessa atividade,
as situações de observação de sala,
o acompanhamento da realização das
atividades e as contribuições feitas nas
rodas e discussões coletivas são importantes fontes de informação sobre os
saberes de seus alunos, permitindo um
conhecimento mais amplo sobre ele.
A lista que será ditada na sondagem
deve atender a alguns critérios como:
• Ter palavras que façam parte do vocabulário dos alunos, mesmo que eles
ainda não tenham tido a oportunidade
de refletir sobre a representação escrita delas.
• Não ter palavras cuja escrita esteja
memorizada pelas crianças.
• Contemplar diversas quantidades de
sílabas, abrangendo uma palavra polissílaba, duas trissílabas e duas dissílabas.
• Evitar ditar palavras contendo a mesma vogal em sílabas contíguas, como
batata, bala, moto, urubu etc. Esse é
um cuidado necessário por causa da
presença de crianças que escrevam silabicamente usando apenas vogais: as
que não aceitam escrever repetindo a
mesma letra ficariam em crise frente à
situação de ter de repetir a vogal.
Inicie o ditado pela palavra polissílaba, depois siga com as trissílabas e,
por último, as dissílabas. Isso porque
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as crianças que consideram a hipótese
de quantidade mínima de letras poderão se recusar a escrever se tiverem
de começar pela palavra dissílaba.
Após a lista, ditar uma frase que envolva pelo menos uma das palavras da
lista para observar se os alunos a escrevem de forma semelhante, ou seja, se a
escrita dessa palavra permanece estável mesmo no contexto de uma frase.
PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
Quando realizar a sondagem?
A inicial deve ser feita na segunda
semana de março e as demais no fim
de cada bimestre. Na primeira, utilize a
lista e a frase 1; e na seguinte, a lista e
a frase 2 (leia à direita). Você receberá
novas listas nos próximos cadernos.
Onde os alunos escreverão a lista de
palavras e a frase da sondagem?
Na folha que está no fim do Caderno
do aluno (reproduzida na página anterior). Peça que os alunos façam a primeira na frente e a segunda no verso,
seguindo as orientações dadas ante-

riormente. Marque um dia para realizar
a atividade. Recolha a folha depois da
segunda sondagem. No caso de dúvidas quanto à hipótese, converse com
os colegas e o coordenador para chegarem a um consenso. Se sentir necessidade, passados alguns dias, repita a
sondagem usando uma lista de outro
campo semântico. Olhe também para
as demais escritas produzidas pelos
alunos ao longo do bimestre.
O que fazer com esse registro?
Ele serve para apoiar o planejamento
das atividades, dos agrupamentos e das
intervenções a ser realizadas por você.
Arquive-o numa pasta de modo que seja
possível visualizar o processo do aluno
tanto ao longo do ano como durante o ciclo. Esse é um material fundamental para
ser passado ao professor que assumirá
o aluno no ano seguinte. Além desse registro individual, tenha um mapa, como
o modelo que está na página 66 deste
caderno, no qual seja possível tanto observar o aluno em relação a si mesmo
quanto ter uma visão global da turma.

PARA A SONDAGEM INICIAL
LISTA 1
DINOSSAURO
CAMELO
BALEIA
SAPO
BODE
FRASE 1
O SAPO PULOU NA LAGOA

PARA A SONDAGEM DO FIM
DO PRIMEIRO BIMESTRE
LISTA 2
GELATINA
PICOLÉ
SUSPIRO
PUDIM
PAVÊ
FRASE 2
A GELATINA É GOSTOSA

Lorena da Silva Araújo
EM Adalgisa Souza Pinto
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mapa de acompanhamento da evolução da escrita dos alunos
Escola Municipal 									 Ano 				
Nome do professor 												
Turma 									

Total de alunos 			

Sugestão para o preenchimento da tabela:
Azul – escrita pré-silábica
Amarelo – hipótese silábica sem valor sonoro
Vermelho – hipótese silábica com valor sonoro
Laranja – hipótese silábico-alfabética
Verde – escrita alfabética
Nº de
chamada

Nome do aluno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Sondagem
inicial
hipótese

1º bimestre

2º bimestre

3º bimestre

hipótese faltas hipótese faltas hipótese faltas

4º bimestre
hipótese

faltas

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA ESCRITA DOS ALUNOS - CADERNO DO PROFESSOR

Nº de
chamada

Nome do aluno

Sondagem
inicial
hipótese

1º bimestre

2º bimestre

3º bimestre

hipótese faltas hipótese faltas hipótese faltas

4º bimestre
hipótese

faltas

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Observações
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anexo
textos para a produção do verbete de enciclopédia
TEXTO 1 – DESCOBERTA DE FÓSSIL NA ÁFRICA
Hominídeo de 3,5 milhões de anos é achado na Etiópia
Fábio de Castro
Um grupo de cientistas descobriu na Etiópia uma nova espécie de hominídeo que viveu há cerca de 3,4 milhões de anos. Ele foi batizado de Australopithecus deyiremeda e era contemporâneo do Australopithecus afarensis,
espécie que ficou famosa com a descoberta do fóssil Lucy, desenterrada em
1974 também na Etiópia.
De acordo com os autores do estudo, publicado na quarta-feira, 27, na
revista Nature, a descoberta é mais uma prova de que múltiplas espécies de
hominídeos coexistiram na mesma região no Período Plioceno.
Os cientistas, liderados por Yohannes Haile-Selassie, do Museu de História
Natural de Cleveland, nos Estados Unidos, descreveram no artigo a análise
dos dentes e da mandíbula fossilizados de um exemplar da nova espécie. Ele
foi encontrado em 2011 na região de Afar, no centro da Etiópia, a menos de
35 quilômetros do local onde havia sido descoberto o fóssil de Lucy.
“Temos, agora, uma prova indiscutível de que várias espécies de hominídeos viveram ao mesmo tempo no leste da África”, disse Haile-Selassie.
Segundo os autores do estudo, o tamanho e o formato dos dentes colocam o novo fóssil mais próximo dos australopitecos que de outros hominídeos.
No entanto, características distintas das encontradas no Australopithecus afarensis levaram os cientistas a classificar o fóssil como uma nova espécie.
O nome Australopithecus deyiremeda provém do dialeto local de Afar e
significa “próximo” (deyi) e “parente” (remeda), remetendo ao fato de a espécie
ter parentesco próximo com todos os hominídeos posteriores.
Segundo os autores, os fragmentos de mandíbulas e alguns dentes isolados pertenceram a pelo menos dois indivíduos.
A equipe que realizou o estudo já havia encontrado, na mesma região, parte
de um pé de 3,4 milhões de anos, que parecia pertencer a hominídeos mais antigos. Mas não foi possível associar esse fóssil a nenhuma espécie em particular.
O novo fóssil – que não tem relação com o pedaço de pé – fornece as provas
necessárias para estabelecer uma nova espécie, o que expande a diversidade
de hominídeos nessa época. Mas a ciência ainda não identificou os fatores ambientais e ecológicos que promoveram uma variedade de hominídeos tão grande
na África Oriental em meados do Plioceno, há cerca de 3,5 milhões de anos.
Mais fósseis
Além do Australopithecus afarensis, já se conhecia também o Australopithecus
bahrelghazali, descoberto, em 1996, no Chade. O espécime, batizado de Abel,
viveu há 3,6 milhões de anos.
Outro hominídeo da mesma época, o Kenyanthropus platyops, com 3,4
milhões de anos, foi achado em 2001 no sítio de Lomekwi, no Quênia. A menos de 1 quilômetro dali, foram encontradas as ferramentas de pedra mais
antigas conhecidas, com cerca de 3,3 milhões de anos, descritas em estudo
publicado no dia 20.
Extraído do site Estadão (http://goo.gl/n4cKRZ), acesso em 8/1/2016
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TEXTO 2 – O POVO YORUBÁ
O povo Yorubá vive em alguns países da África Ocidental. Ele forma uma
boa parte da população da Nigéria e do Benin e está presente também em
Togo, Gana e Mali. A civilização dos Yorubá tem mais de 5 mil anos.
Os Yorubá têm muito respeito pelos seus ancestrais. Um ancestral é
como um tataravô, um membro da família que viveu há muito tempo. Os
Yorubá acreditam que o ancestral fica sendo uma espécie de protetor da
família. Ele muitas vezes também é chamado de orixá.
Os Yorubá se organizam em reinos e cidades-estados. Cada cidade-estado tem um ancestral protetor. Ele é lembrado em festas públicas, que
acontecem uma vez por ano. Por exemplo, na cidade de Oyo, na Nigéria,
comemora-se Xangô.
A arte
A cultura Yorubá é muito rica. Sua arte é muito apreciada na Europa e
nas Américas. Os Yorubá criam objetos de arte principalmente em madeira,
bronze, latão, tecido, vidro, entre outros materiais.
Os Yorubá têm uma relação especial com sua arte. Os objetos de arte
são objetos de uso comum. A arte Yorubá é ligada ao corpo, à comida, à
casa, à música, à dança, ao teatro, aos jogos, às brincadeiras, à religião, às
lendas. Ela está presente no cotidiano das casas, nas famílias, nos campos
e nas cidades. É arte de viver, é arte de experimentar. Não é só arte para
ver, arte espetáculo, como é comum para outros povos.
A mulher
A mulher tem um papel muito importante na economia dos Yorubá. É
ela quem trabalha no mercado. A mulher vende tudo que a família produz:
alimentos, tecidos, objetos variados. É ela também quem faz as compras
para a casa. Assim, é a mulher quem põe dinheiro em casa e movimenta a
economia da sociedade.
As atividades masculinas são importantes e complementares dentro desse olhar da cultura tradicional. Os homens são pescadores, agricultores,
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pastores de gado; são artesãos de diferentes técnicas. São músicos. Constroem casas e realizam outras atividades necessárias à sociedade. A mulher
é, então, muito importante para os Yorubá, pois, além de garantir o sustento
da família, tem o poder de ser mãe. É a mãe que ensina aos filhos as suas
tradições e a sua cultura por meio das lendas e de outras tradições orais.
As sociedades
O povo Yorubá acredita que é importante equilibrar os poderes dos homens e das mulheres. As funções e os lugares de homens e mulheres na
sociedade precisam ser bem marcados. Só assim pode haver harmonia na
família, no trabalho e em outros momentos da vida. Só assim os Yorubá
conseguem conservar sua civilização e sua sabedoria.
O jeito que os Yorubá inventaram para manter o equilíbrio entre os homens e as mulheres foi o de criar organizações chamadas de Sociedades.
A Sociedade Egungun equilibra o poder dos homens. A Sociedade Gueledé
equilibra o poder das mulheres. A Sociedade Ogboni equilibra o poder dos
velhos. O culto Ibeji equilibra o poder das crianças.
Assim, essas Sociedades promovem festas que ajudam a preservar e a
transmitir a cultura Yorubá.

Conheça o autor
do texto

Jorge Sabino

Extraído do livro As gueledés – a festa das máscaras, Raul Lody, Pallas Editora

Raul Lody (62), antropólogo, museólogo. É curador da Fundação Pierre Verger (Salvador); do Instituto de Arte e Cultura (Fortaleza); do Instituto
Carybé (Salvador). É sócio efetivo do Instituto Arqueológico, Histórico e
Geográfico Pernambucano; do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia; e
do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas.
É autor de vastíssima obra publicada na área das “tecnologias tradicionais” com ênfase à “cultura material” de matriz africana no Brasil, na área da
antropologia da alimentação e nos “ofícios” do nosso artesanato.
Há 42 anos realiza extenso, e intenso, trabalho de etnografia no Brasil, no
continente africano, na América Latina e na Europa mediterrânea. E tem promovido ações em muitas comunidades, onde cria espaços “memoriais” e promove a comercialização do artesanato como um “produto de identidade cultural”.
Entre esses livros estão o Dicionário de arte sacra & técnicas afro-brasileiras; Santo também come; Seis pequenos contos africanos sobre a criação do mundo e do homem; Barro & balaio; e As gueledés.
Extraído do site Barro & balaio (http://goo.gl/gbfHCC), acesso em 10/12/2015
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TEXTO 3 – ÁFRICA: BERÇO DA HUMANIDADE
Os especialistas das disciplinas biológicas (Paleontologia, Antropologia
biológica, Biologia molecular, Genética humana) nos ensinam que a África
é o berço da humanidade, isto é, o continente onde surgiram os primeiros
ancestrais dos homens e das mulheres que habitam nossa galáxia.
Trata-se de uma longa história que começou há milhões de anos no Vale
da Grande Fenda. O fundo desse vale que atravessa a Tanzânia, o Quênia e a
Etiópia é marcado por lagos e vulcões em maior ou menor grau de extinção
e repleto de sítios de fósseis ricos em remanescentes dos nossos ancestrais
primitivos e seus primos australopitecos. As descobertas recentes, realizadas acima e abaixo do vale e em toda a sua extensão, desvendam cada vez
mais os mistérios que cercam a pré-história humana. Elas não deixam dúvida
sobre a origem africana dos remanescentes dos nossos ancestrais Homo,
que se originaram no Vale da Grande Fenda há cerca de 7 milhões de anos.
Saber como e quando esse pré-humano se transformou em humano constitui ainda um tema de discussão científica. Certamente foi um processo bastante gradual que se estendeu, talvez, por centenas de milhares de gerações
e envolveu mudanças físicas e evoluções culturais espetaculares.
Os primeiros seres geralmente reconhecidos como ancestrais humanos
foram os australopitecos, cujos vestígios têm sido encontrados entre Etiópia
e Transvaal (África do Sul), em contextos que datam de 4 milhões a cerca
de 1,5 milhão de anos atrás. Os australopitecos mediam pouco mais 1,20
metro de altura e tinham um cérebro de aproximadamente 450 centímetros
cúbicos, ou seja, um terço do tamanho atual. Vivendo provavelmente de caça
ou carniça e também de coleta, deram um passo significativo ao aprender
a lascar pedra a fim de produzir toda uma variedade de utensílios de borda
afinada para corte e raspagem.
O australopiteco passou por um longo processo evolutivo, seguido pelos
estágios de Homo habilis e Homo erectus antes de atingir o estágio de Homo
sapiens, de quem descende o homem moderno. Todos esses estágios evolutivos foram realizados no próprio continente africano, o que gera dúvida
quanto à presença anterior do ser humano em outros continentes.
Extraído do livro Origens africanas do Brasil contemporâneo: histórias,
línguas, culturas e civilizações, Kabengele Munanga, Global Editora
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TEXTO 4 – MÚSICA DA ÁFRICA PARA O BRASIL
Muitos gêneros musicais existentes na América vieram da África, trazidos
pelos povos que foram escravizados. A Bahia traz em suas tradições uma
forte presença da música com diferentes ritmos, especialmente o ritmo da
percussão.
Samba
A história do samba está diretamente relacionada à história da formação
cultural do povo baiano. Durante o período colonial, o samba foi enriquecido
com palmas e instrumentos, como a viola, o violão, o triângulo, a cuíca e
o pandeiro. O ritmo se desenvolveu principalmente no Recôncavo Baiano,
mais precisamente nos engenhos de cana-de-açúcar, para onde foi levada
a maioria dos escravizados originários de Angola. Ali, ganhou a forma conhecida hoje como samba de roda. A partir de 1860, em consequência da
abolição da escravatura e do fim da Guerra de Canudos, houve um grande
fluxo migratório de negros e mestiços de várias partes do país, sobretudo
da Bahia para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, em busca de trabalho
e de melhores condições de vida.
A maioria se instalou em locais periféricos, mais especificamente nas
imediações do Morro da Conceição, Pedra do Sal, Praça Mauá, Praça XI,
Cidade Nova, Saúde e na Zona Portuária. Muitas baianas [...] alojaram-se
nesses bairros. Abriram pequenos bares e restaurantes, que funcionavam
em suas próprias casas, e ficaram conhecidas como as Tias Baianas ou
Tias do Samba. Nas casas dessas Tias, os baianos se reuniam para comer,
beber e cantar. A mais conhecida delas foi Tia Ciata, uma das responsáveis
pela sedimentação do samba carioca. Em sua casa, várias composições
foram criadas e cantadas de improviso, como o samba Pelo telefone, gravada pelo baiano Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga, atribuída por
alguns historiadores, equivocadamente, como o primeiro samba gravado.
Extraído do site do Grupo A Tarde

balé folclórico da bahia
Você sabia que em Salvador há companhia de dança que resgata as
manifestações populares?
O Balé Folclórico da Bahia é uma companhia de dança folclórica profissional do Brasil e foi criada em 1988 por Walson Botelho e Ninho Reis. Sob
direção artística de José Carlos Santos (Zebrinha) desde 1993, seus 38
integrantes, entre bailarinos, músicos e cantores, recebem orientações em
técnicas de dança, música e teatro. Sua proposta é desenvolver uma linguagem cênica a partir das manifestações populares da cultura baiana, em
sintonia com as raízes e também com a contemporaneidade. Desde 1992,
mantém uma ativa agenda de apresentações no exterior.
Extraído do site do Balé folclórico da Bahia
(www.balefolcloricodabahia.com.br), acesso em 8/12/2015
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TEXTO 5 – NEGUINHO DO SAMBA, BIOGRAFIA
Antonio Luís Alves de Souza, mais conhecido como Neguinho do Samba
(1954/1955 – Salvador, 31 de outubro de 2009)
Fundador da escola de percussão do Olodum e do bloco Didá, ele também foi o inventor do ritmo “samba-reggae”, modificando tambores para
conseguir afinações e sonoridades diferentes, criando um ritmo musical
único, com a cara da Bahia.
Filho de um tocador de “bongô” e de uma lavadeira, Neguinho desde
cedo treinava percussão tocando nas bacias de alumínio de sua mãe. Foi
eletricista, ferreiro e camelô. Sua música chegou a ser internacionalmente
reconhecida. Maestro do Olodum, tocou com David Byrne, Paul Simon e Michael Jackson. Com Simon, o Olodum gravou o CD The rhythm of the saints,
em 1990. Feliz com o resultado do trabalho, Simon procurou o músico e
lhe ofereceu um carro importado como forma de agradecimento. Neguinho
agradeceu a oferta, mas preferiu mudar o presente e, em vez de um carro,
escolheu uma casa no Pelourinho, no mesmo valor, onde fundou sua escola.
Didá – O projeto nasceu pelas mãos de Neguinho, que via a necessidade
de oferecer para as mulheres, principalmente as negras, um espaço para
expor suas ideias e desenvolver atividades. Didá é uma associação cultural
sem fins lucrativos fundada em 1993 e que atua promovendo gratuitamente
atividades educativas com base na arte e nas manifestações populares criadas e mantidas pelos africanos e por seus descendentes.

alantobey/iStockphoto

Extraído do site do Grupo A Tarde

Tradicional tecido kente

TEXTO 6 – AS CORES DA ÁFRICA
Assim como na cultura indígena, em muitos lugares da África o tingimento dos tecidos é feito com elementos da natureza: folhas, plantas, flores.
Algumas mulheres africanas utilizam turbantes e tecidos como vestimentas.
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Tecidos e estampas
Uma das riquezas culturais africanas é o seu vestuário, caracterizado por
diferentes usos dos tecidos e a confecção de estampas. Os tecidos podem
ser confeccionados no tear com fio de algodão ou de ráfia (como aqueles
usados para amarrar pacotes), formando desenhos diferentes. Também se
usa tinta vegetal para tingir, dando efeitos de manchas e ou formando estampas, além do uso de bordados, pedras e contas para ornamentar as
vestimentas, o que é comum em várias culturas africanas.
Na África Ocidental, por exemplo, o povo de Gana é famoso por seus
tecidos trançados, que variam entre os diferentes povos. Um dos padrões é
o kente, feito de fios de seda de várias cores. Os tecidos trançados podem
ser produzidos em teares portáteis, usados para trocas entre aldeias, que
produzem tiras de 10 a 15 cm de largura, e por teares maiores, de 40 a
50 cm. As tiras são trançadas e depois costuradas para fazer roupas, tapetes e cobertores. Os teares portáteis, em geral, são manuseados pelos
homens, enquanto os teares maiores são usados pelas mulheres.

Skafrica/iStockphoto

Fonte: Formas e cores da África, Mércia Maria Leitão
e Neide Duarte, Ed. do Brasil; e Os sete novelos – Um conto de Kwanzaa,
Angela Shelf Medearis, Ed. Cosac Naify

Tecidos de seda coloridos

TEXTO 7 – PANOS-DA-COSTA
Lúcia Gaspar
O pano-da-costa faz parte do vestuário de mulheres africanas, sendo
um acessório utilizado em diversos países do continente, como Costa do
Marfim, Gana, Nigéria, Congo, Benin e Senegal. É uma espécie de xale,
medindo normalmente 2 metros de comprimento por 60 de largura, usado
de várias formas: sobre as costas; jogado no ombro – pendendo uma das
pontas sobre o peito e a outra sobre as costas; a tiracolo; cruzado na fren-
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te; amarrado sobre o busto ou na cintura, como uma faixa estreita ou larga
e numa espécie de avental.
Ao chegar ao Brasil, o acessório incorporou-se aos trajes das mulheres
negras que circulavam pelos engenhos, sobrados, ruas e praças, principalmente das províncias da Bahia, Pernambuco, Maranhão, Minas Gerais e Rio
de Janeiro.
Há controvérsias sobre a origem do seu nome. Alguns pesquisadores
afirmam que é assim chamado por ter vindo das costas da África (da mina
ou do ouro), outros por ser utilizado, normalmente, pendendo do ombro
para as costas.
O uso do pano-da-costa foi registrado por diversos artistas estrangeiros,
que estiveram no Brasil no século XIX, a exemplo dos pintores viajantes
Jean-Baptiste Debret, Johann Moritz Rugendas e Thomas Ender.
Segundo o antropólogo Raul Lody (1977, p. 3), o pano-da-costa não é
apenas um complemento da indumentária, mas um distintivo do posicionamento feminino nas comunidades religiosas afro-brasileiras. É uma peça indispensável no traje profano da baiana, definindo tipos de atividades econômicas ou agremiações. As baianas de rua, ou vendedeiras, e as quituteiras,
ou baianas de tabuleiro, têm por meio dos turbantes e dos panos-da-costa
suas marcas características.
Peça indispensável no traje da baiana, pode indicar status social nos terreiros de candomblé. Seu uso está intimamente ligado aos cultos afro-brasileiros e obedece às cores simbólicas dos Orixás: o pano-da-costa branco
pertence a Oxalufan e Oxaguian; o vermelho e branco, a Xangô; o azul e
branco, a Oxóssi; o vermelho e amarelo, a Ogun; o roxo e branco, a Omulu
e Nanã.
Os panos-da-costa eram feitos de algodão, normalmente em duas cores,
e em madras (xadrez ou listras). Esse era o tipo usado pelas mucamas e
pelas mulheres ligadas aos terreiros de candomblé. A maioria do tecido
vinha da África e era encontrado em feiras livres e mercados, assim como
condimentos utilizados na alimentação ritual dos cultos afro-brasileiros, azeite de palma e dendê. Com o deslocamento constante da população escrava
da África para o Brasil e o retorno dos ex-escravos para a Costa do Benin,
estabeleceu-se um grande mercado para a comercialização do produto.
Existiam também os de textura fina, feitos com fios de seda, alguns com
franjas, semelhantes aos xales usados pelas mulheres europeias.
O alacá ou alaká (grande pano) é um tipo de pano-da-costa tradicional
usado por pessoas bem posicionadas na organização sociorreligiosa dos
terreiros e de maior status social. É utilizado também por sobre o ombro,
sendo o tecido enrolado pelo corpo, voltando ao ombro de origem, com
uma ponta para frente outra para trás. Suas cores também estão associadas aos Orixás. Os de tecido mais fino são usados nas festas especiais dos
terreiros; e os de algodão, no dia a dia.
É também conhecido como pano de cuia, apesar de a expressão não ser
mais usada, porque era colocado dentro de cuias de cabaça para proteger
o tecido, sendo vendido pelas mulheres negras nos mercados da Bahia.
Uma das peças de maior significado histórico no vestuário africano, a
maneira de amarrá-lo, colocá-lo ou ‘enrolá-lo’ varia de acordo com a situação, o ritual desenvolvido ou a posição hierárquica de quem o usa.
O pano-da-costa é encontrado, ainda, em forma de rodilha e amarrado
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na altura da cintura. Nesse caso, é usado por pessoa com certa posição
na organização do terreiro, a exemplo das Ebambis, mulheres iniciadas há
mais de sete anos.
O artesanato do pano-da-costa tradicional feito de algodão em tear manual está praticamente extinto no Brasil. Na Bahia, no entanto, ainda há tecelagem manual do produto elaborada por novos artesãos, o que possibilita às
mães e filhas de santo do candomblé sua aquisição.
[...]
Atualmente, o pano-da-costa também tem outras demandas para comercialização devido à sua perfeição e beleza, que encantam os turistas.

bonchan; Floortje; Mehmet Hilmi Barcin/iStockphoto

Extraído do site Fundação Joaquim Nabuco, Pesquisa escolar online, Recife
(http://goo.gl/MyJ208), acesso em 8/12/2015

Acima, alguns dos ingredientes utilizados na culinária baiana

TEXTO 8 – A CULINÁRIA DA BAHIA
Na culinária é bem marcante a presença africana: nos temperos de sabores fortes, o gengibre, o azeite de dendê, a pimenta, o leite de coco.
Contudo, a cultura indígena também influencia com a farinha, além de
outros aspectos herdados dos portugueses. Enfim, as características da
cultura da Bahia, em geral, vêm da rica miscigenação de povos.
A Bahia, com certeza, tem uma das cozinhas mais conhecidas em todo o
Brasil. Seus pratos e receitas têm história e tradição, e sua maior influência
cultural veio da África, com os negros que foram trazidos para cá na condição de escravizados. A culinária do recôncavo baiano e do litoral é a mais
famosa, seu sabor é bem forte e evidenciado, principalmente por causa
do azeite de dendê. Outros ingredientes muito usados na gastronomia da
Bahia são leite de coco, gengibre e pimenta. Grande parte dos pratos é feita
com frutos do mar e peixes, principalmente devido à abundância desses
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ingredientes na região, mas a cozinha baiana é muito mais do que isso. Veja
alguns dos pratos típicos do estado.

Paul_Brighton/iStockphoto

Acarajé
O acarajé é um bolinho feito com
massa de feijão-fradinho e outros
ingredientes fritos no azeite de dendê. A receita marca tanto a culinária
baiana que é um Patrimônio Cultural
Imaterial da Bahia. É vendido pelas
baianas do acarajé (mulheres vestidas
com trajes tradicionais que fazem referência ao candomblé) e seu recheio
pode levar salada, pimenta, camarão,
vatapá e caruru. [...]

Manuela Cavadas

Manuela Cavadas

Abará
O abará entra na mesma categoria
de importância culinária que o acarajé. Feito com a mesma massa de
feijão-fradinho, a diferença entre este
e o acarajé é que, em vez de frito, ele
é cozido em banho-maria e servido
em folha de bananeira. Tanto o abará quanto o acarajé são tidos como
comida ritual do candomblé. O abará também pode ser recheado com
pasta de pimenta, salada, camarão,
vatapá e caruru.

Mugunzá
O mugunzá é um prato doce típico da Bahia. Também usada como
comida de ritual do candomblé, essa
receita tem como ingrediente principal os grãos de milho branco. Esses
grãos são levemente triturados e
depois cozidos em leite de coco ou
de vaca, com açúcar, canela, cravo-da-índia e um leve toque de sal.
Na Região Sudeste do Brasil existe
uma receita bem parecida, porém é
conhecida como canjica. O mugunzá
muitas vezes é consumido como café
da manhã.
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Vatapá
Esse prato cremoso é normalmente feito com pão ou farinha de
rosca, fubá, gengibre, pimenta malagueta, amendoim, castanha de
caju, leite de coco, azeite de dendê,
cebola e tomate. Além de todos esses ingredientes, é possível adicionar também camarão, bacalhau,
peixes diversos ou até mesmo carne de frango. Além de ser servido
como prato principal ou acompanhamento de outras comidas típicas, é
bastante usado no recheio dos acarajés e abarás.
Extraído do site Estados e capitais do Brasil (http://goo.gl/aiiCGU), acesso em
22/12/2015

quer saber mais?
• Documentário Samba-reggae: a arma é musical, que fala

sobre o ritmo musical criado na Bahia (http://goo.gl/f0Pu7V),
acesso em 10/12/2015
• Vídeo Samba de roda, no site YouTube (http://goo.gl/
ps233z), acesso em 10/12/2015

Alessandro Nascimento dos Santos
EM Teresa Cristina
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