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ASSOMBRA-AÇÃO

assombra-ação
1 A Você já ouviu falar de assombração? Conhece alguma história, personagem
ou lugar assombrado? Conte.
Vejas as imagens e leia as legendas para conhecer alguns lugares assombrados
no Brasil.
CASA DAS SETE MORTES

Manuela Cavadas

Este casarão aqui de Salvador é da época colonial, por volta de 1600. A casa,
segundo dizem, apresenta uma série de
fenômenos sobrenaturais: passos inexplicáveis, portas que se abrem e se fecham sozinhas, aparições e vultos.
MERCADO MODELO

www.destinoviagemblog.wordpress.com

Situado em uma das zonas comerciais
mais antigas e tradicionais de Salvador, o
Mercado Modelo teve a construção iniciada em 1860 e foi inaugurado em 1912.
Conta-se que, dos porões, ouvem-se gritos e pedidos de socorro. Há quem afirme
que pessoas trazidas da África ficaram
presas no local na época da escravização.

Secretaria de Cultura do Amazonas

TEATRO AMAZONAS

O Teatro Amazonas, construído em Manaus em 1896, parece conviver com
uma assombração famosa: um pianista
que morreu durante um ensaio e aparece
no palco, enquanto se ouve pelo teatro a
5ª Sinfonia do compositor alemão Ludwig
van Beethoven (1770-1827) em tons suaves e assustadores.
2º BIMESTRE
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• Você já conhecia algum desses lugares? O que sabe sobre eles? Conte. E em Salvador? Você já visitou o porão do Mercado Modelo, alguma casa antiga da Ribeira,
as igrejas ao redor do Pelourinho? O que sentiu quando entrou nesses lugares?
• Todo mundo, se não viu, já ouviu falar em assombração, certo? Você já sentiu
medo de assombração? Ouça agora o texto que será lido pelo professor.

ASSOMBRAÇÃO: PARTE INTEGRANTE DE NOSSA CULTURA
Quando se fala em assombração, todos têm uma história fantástica ou
misteriosa para contar. São experiências vivenciadas ou testemunhadas por
alguém conhecido, por um familiar ou pelo próprio narrador, transmitidas
oralmente, muitas vezes sem possibilidade de comprovação, principalmente
porque são experiências individuais. São revelações, avisos, aparições de
alguém que já morreu.
Pode-se dizer que assombração é um assunto fascinante e envolvente.
Quem, em algum momento da vida, não parou para ouvir, algumas vezes até
contar, uma arrepiante história de assombração? São casos de almas penadas que habitam casarões antigos; são pessoas que aparentemente estão
vivas, caminhando, conversando – e, de repente, desaparecem ao chegar em
frente ao cemitério; barulho de louça quebrando e, quando se vai verificar, a
louça está intacta; choro angustiante de criança onde não há ninguém; cadeiras que balançam como se houvesse alguém sentado; arrastados de chinelos
ao longo da casa; arrastados de correntes [...]; bibliotecas onde ilustres leitores que já morreram voltam para atividades de leitura ou consulta; pessoas
que estão sem paz, por terem escondido bens, e voltam para revelar onde
está a botija (tesouro enterrado) – e outros casos mais.
Extraído do site da Fundação Joaquim Nabuco
(http://goo.gl/BKM67x), acesso em 11/2/2016

Nesta sequência didática, você vai ouvir e ler contos de assombração do Brasil e
de países vizinhos. Na América Latina, a tradição de bruxas, duendes e fantasmas,
herdada da Europa, mistura-se com a tradição indígena e africana de histórias sobre espíritos das águas, das selvas, das montanhas e dos casarões da época da
colonização. Alguns personagens bem conhecidos no Brasil aparecem com outros
nomes em outros países.
Você vai se divertir e se arrepiar estudando os contos e analisará suas características para reescrever alguns deles e produzir um livro, junto com seus colegas.
Prepare-se!
• Como será um conto de assombração? Quem são os personagens? Onde pode
acontecer uma cena de assombração? Não tenha medo, comente!
• Agora conheça as etapas do trabalho.
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1 B Trocando ideias:
• Para começar, ouça a leitura de um conto de assombração escrito por Heloisa
Prieto. O conto chama-se O médico fantasma. O que você acha que vai acontecer
nessa história?

O MÉDICO FANTASMA
Esta história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará.
Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão.
Dois garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles.
– Você acredita em fantasma? – perguntou o mais novo.
– Eu não! – disse o outro.
– Acredita sim! – insistiu o mais novo.
– Pode apostar que não – replicou o outro.
– Tudo bem. Aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de
entrar no cemitério à noite.
– Ah, é? – disse o garoto que fora desafiado. Pois então vamos já para o
cemitério, que eu vou provar minha coragem.
Assim, os dois garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava
fechado. O silêncio era profundo. Estava tão escuro... Eles começaram a
sentir medo.
Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão
do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu. Parou na frente do
portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão
e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa.
– Socorro! Alguém me ajude! – ele gritou, desmaiando em seguida.
Nisso apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério, abriu o portão e
chamou o outro menino.
– Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo.
Coitadinho, pensou que algum fantasma o estivesse segurando.
O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente.
– Obrigado. Como é que o senhor se chama?
– Eu sou o médico daqui. Vou acordar seu amigo.
O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou
na mesma hora.
– Vão pra casa, meus filhos – ele disse. Já passou da hora de dormir.
No dia seguinte, os meninos foram procurar o velhinho para agradecer-lhe
a ajuda. Mas não o encontraram, nem no cemitério, nem em lugar nenhum.
E foi assim que ambos perderam o medo de fantasma, quando perceberam
que nem todos os seres misteriosos fazem o mal. Pelo contrário, podem até
ajudar. Como aquele médico, que nunca mais apareceu.
Extraído de PRIETO, Heloisa. Lá vem história outra vez: contos do folclore mundial.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1997, pp. 66 e 67

2º BIMESTRE

9

• Ficou com medo? Nem tanto, não é? Conheça, agora, um pouco da vida da escritora e a opinião dela sobre textos apavorantes, lendo o quadro e comentando
com seu colega. Essa autora, desde cedo, lidou com a imaginação a respeito de
fantasmas. Descubra por que lendo sua biografia.

Heloisa Prieto
É um dos principais nomes da literatura infanto-juvenil no Brasil. Nascida em
São Paulo em 1954, é formada em Letras, mestre em Comunicação e Semiótica e doutora em Literatura Francesa. Tem 69 livros publicados e inúmeros
prêmios. Ela conta que cresceu sob duas fortes influências: o pai, de origem
espanhola, sempre viveu cercado de livros; e a mãe, baiana, era mais ligada
à tradição oral. Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Heloisa
começou a contar histórias na sala de aula. Hoje, muitas de suas obras tratam
de fantasmas e assombrações, mas ela nega ser uma autora de histórias de
terror. “Escrevo contos fantásticos porque o medo faz parte da infância, e as
narrativas mágicas, ao mostrar situações de suspense, funcionam como um suporte para que as crianças lidem com os próprios medos.” Segundo ela, é entre
as crianças pequenas que o medo é mais intenso e, por isso, quanto mais ele é
reprimido, mais a criança sente. Daí a importância dos livros para ajudar a lidar
com essa emoção. “Ao tratar o medo como parte da vida, a literatura educa.”

• E você, o que pensa sobre ler textos apavorantes? Você já tinha o hábito de ler
esse tipo de conto? Converse com seus colegas e professor.

2 A O texto que você vai ler foi retirado do livro Minha
querida assombração, de Reginaldo Prandi. Um pai e seus
quatro filhos vão passar férias numa fazenda em que a
dona, que é fascinada por histórias de assombração, conta-lhes muitas dessas aventuras. Conheça aqui uma delas.

Trocando ideias:
• Com base no título O baile do caixeiro-viajante, o que você imagina que acontece
no texto?
• Em sua opinião, o que pode haver de assustador numa história com esse título?
Onde a narrativa se desenvolve? Por quê? Justifique.
• O que será caixeiro-viajante? Você já ouviu essa expressão antes?
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Reginaldo Prandi
Nasceu em Potirendaba, São Paulo, em 1946. Leciona Sociologia na Universidade de São Paulo e é autor de diversos livros sobre sociedade e cultura
brasileiras. Em 2001, recebeu do Ministério da Cultura o prêmio Érico Vannucci Mendes por sua contribuição à preservação da cultura afro-brasileira; e, em
2003, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, o prêmio Melhor Livro
Reconto, por Ifá, o adivinho.

O BAILE DO CAIXEIRO-VIAJANTE
Sábado é dia de baile, tanto na roça quanto na cidade.
Numa cidade pequena do interior o baile é sempre um grande acontecimento.
Melhor situação para namorar e para arranjar namorado não tem.
O sábado é um dia muito propício para o nascimento de grandes amores.
Pois foi num baile de sábado que o moço de fora apaixonou-se por uma donzela da terra. Foi mais ou menos assim que aconteceu.
Leôncio, sim, era esse o seu nome, conheço bem sua incrível história de amor.
Leôncio era um caixeiro-viajante da capital e vinha à cidade uma vez por mês
prover de mercadorias as vendas do lugar. Ia e voltava no mesmo dia, mas houve
algum problema com sua condução e daquela vez ele teve que dormir na cidade.
Cidade pequena, sem muitos atrativos, o que se poderia fazer à noite para
distração?
Era dia de baile na cidade, um sábado especial, e uma orquestra de fora tinha
sido contratada.
O moço do hotel que servia o jantar comentou:
– Seu Leôncio, este baile o senhor não pode perder.
E não podia mesmo, mal sabia ele.
Leôncio mandou passar o terno e foi ao baile.
Gostava de dançar, sabia até dar uns bons passos, mas era tímido, relutava
em tirar as moças.
Passou boa parte do tempo de pé, apreciando, bebericando um vermute só
para ter o que fazer com as mãos.
Por volta de meia-noite sentiu que chegava o sono e pensou em se retirar.
Foi quando viu Marina entrar no salão. Ficou sabendo depois que seu nome
era Marina.
Marina chegou só e, ao entrar, passou junto a Leôncio. Bem perto dele ela
parou e se virou para trás.
– Oh! Deixei cair minha chave no chão.
Ela falava consigo mesma, distraída que estava, mas para Leôncio, que tudo
ouviu atentamente, suas palavras funcionaram como uma deixa. Ele se abaixou
rapidamente, pegou a chave do chão e a estendeu à sua dona.
Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele falou:
– Pode agradecer com uma contradança, senhorita.
– Marina, meu nome é Marina. Sim, vamos dançar.
Dançaram aquela contradança e mais outra e outras mais. Dançaram o resto
da noite, até o baile terminar.
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Parecia que os dois eram velhos parceiros de dança, tão leves e tão graciosos
eram seus passos.
Leôncio se sentia completamente enlevado, como se o encontro com a bela
dançarina fosse um presente enviado pelo céu. Presente que ele nem merecia,
chegou a pensar. Agradeceu à providência ter permanecido na cidade.
Já nem queria ir embora no dia seguinte.
Em nenhum momento Marina fez menção de o deixar para encontrar amigos
ou conhecidos no salão. Ele tinha a sensação de que ela fora ao baile só por ele,
de que era com ele que queria dançar a noite toda.
Não teria namorado, noivo, marido?
Muitas paixões chegam enquanto se dança.
Leôncio apaixonou-se por Marina ao dançar com ela.
Então, a orquestra tocou a música de encerramento e o baile acabou, já era
alta madrugada.
Leôncio insistiu em acompanhar a moça até sua casa. Ela aceitou a companhia, era perto, iriam a pé.
Estava frio lá fora, uma fina garoa molhava as calçadas. Na portaria do clube
Leôncio pegou a capa que tinha deixado ali guardada. Ele tinha uma capa da qual
nunca se separava. Viaja a muitos lugares diferentes, enfrentando os climas mais
imprevisíveis. A capa era sempre o abrigo garantido.
Leôncio ofereceu a capa à companheira para que se protegesse do mau tempo.
– Para você não se resfriar, faz frio.
Ela aceitou, vestiu o sobretudo e os dois foram andando pelas calçadas.
Caminhavam de mãos dadas, como namorados, falavam pouco, só o essencial.
Próximo à saída da cidade, a moça disse ao caixeiro-viajante:
– Despedimo-nos aqui.
E explicou por quê:
– Não fica bem você ir comigo até onde moro.
– Está bem, como quiser – ele consentiu.
Começando a despir o sobretudo, ela disse:
– Leve sua capa.
– Não, fique com ela. Está frio.
E completou:
– Depois você me devolve.
Era difícil para Leôncio deixar a moça ir, mas havia a possibilidade do amanhã
e do futuro todo.
Ele propôs, com o coração na mão:
– Amanhã, às oito à noite, em frente à matriz?
Ela assentiu e o beijou.
A garoa fria tinha se transformado em densa neblina, mal se vislumbrava a luz
dos postes de iluminação.
O silêncio reinava soberano.
Um cão uivou ao longe.
Leôncio viu Marina desaparecer na bruma da madrugada.
Com as mãos nos bolsos e o corpo retesado pela friagem, o caixeiro retornou ao hotel.
O dia seguinte foi de grande ansiedade, mas finalmente a noite chegou para
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Leôncio. Muito antes da hora marcada lá estava ele em frente à igreja esperando
por Marina. Só quando o relógio da matriz bateu doze badaladas Leôncio aceitou com tristeza que ela não viria mais. Temeu que alguma coisa grave tivesse
acontecido. Tinha certeza de que ela gostara dele tanto quanto ele gostara dela.
Alguma coisa grave teria acontecido.
Ele ia descobrir.
Era tarde e só restava ir dormir, mas na manhã seguinte, mal se levantou, já
foi perguntando pela moça. Na rua, no largo da matriz, em todo lugar, interrogava
sobre a moça e nada.
Estranhamente ninguém sabia dizer quem era ela. Numa cidade pequena todo
mundo se conhece, todos sabem da vida de todos, todos se controlam, vigiam-se uns aos outros. A fofoca é cultivada como se fosse uma obrigação, como se
representasse um dever cívico.
Uma linda moça da cidade vai ao baile desacompanhada, dança a noite toda
com um desconhecido e ninguém sabe quem ela é?
Ele continuou perguntando por sua dançarina. Foi aos armazéns e lojas que
tinha como clientes, descrevia a moça, dizia seu nome e ninguém sabia dizer
quem era a donzela.
– Aquela com quem dancei ontem a noite toda.
Ninguém tinha visto.
Desanimado, voltou para sua hospedagem.
Então um velho se apresentou, era um empregado do hotel, empregado que
Leôncio nunca tinha visto, nem nessa nem em outras estadas na cidade.
Era alto, magro e de uma palidez desconcertante.
O velho empregado do hotel lhe disse:
– Moço, conheci uma tal Marina igualzinha à sua.
E completou, baixando a voz respeitosamente:
– Mas ela está morta, morreu há muito tempo.
Disse que a moça pereceu num desastre de carro, quando estava fugindo para
se casar com um caixeiro-viajante, casamento que a família dela não queria, de
jeito nenhum.
Leôncio ficou chocado com a história, que absurdo! Imaginar que se tratava
da mesma pessoa!
– Nem pensar. Eu a tive nos braços a noite toda!
Mas o velho funcionário insistiu:
– No túmulo dela tem a fotografia, quer ver?
– Não pode ser, é um disparate, mas quero ver.
O velho não se fez de rogado.
Em poucos minutos estavam os dois subindo a ladeira que levava ao afastado
cemitério da cidade.
Com a cabeça girando, cheio de dúvidas e incertezas, Leôncio se perguntava:
– O que é que eu estou fazendo aqui?
Chegaram ao portão do campo-santo e o velho disse a Leôncio que entrasse
sozinho. Não gostava de cemitérios, desculpou-se. Explicou como chegar ao
túmulo da moça, despediu-se com uma reverência e foi embora.
Não foi difícil para o caixeiro-viajante encontrar a campa que seu acompanhante descreveu com precisão.

2º BIMESTRE
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A tardinha se fora, escurecia, a noite já caía sobre o cemitério. A neblina
voltava a descer e esfriara um pouco. Leôncio sentia frio, tremia, mas podia
enxergar perfeitamente.
Estava de pé diante da tumba. E o retrato da defunta que ali jazia era mesmo
o dela. “Aqui descansa em paz Marina, filha querida”, era o que dizia a inscrição
em letras de bronze, havia muito tempo enegrecidas, fixadas sobre o mármore
gasto da lápide mortuária.
O olhar aturdido de Leôncio desviou-se do retrato, não queria ver mais o rosto
amado aprisionado na pedra pela morte. Triste desdita a do viajante, havia mais
coisa para ver ali.
Uma tragédia nunca se completa sem antes multiplicar o desespero.
O olhar de Leôncio subiu em direção à parte alta do sepulcro.
Na cabeceira do jazigo estava uma peça que lhe era bastante familiar.
Sentiu um calafrio lhe percorrer a espinha, tinha as pernas bambas, o coração
disparado.
Aproximou-se mais do túmulo para ver melhor.
Estendida sobre a sepultura, à sua espera, repousava sua inseparável capa.
Extraído de PRANDI, Reginaldo. Minha querida assombração.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2003, pp. 95 a 109

• Gostou do conto? Sentiu medo? Converse com seus colegas e professor.

2 B Forme um trio para ler a biografia de Angela Lago, autora do próximo conto.

Angela Lago
É escritora e ilustradora de livros e nasceu em Belo Horizonte, em 1945. Já
escreveu mais de 40 livros e publicou em diversos países. Morou na Venezuela
e na Escócia, onde estudou desenho. Foi premiada várias vezes por suas obras.
Adora desenhar, gosta de animais e de escrever livros infantis. As aventuras que
conta sobre Bom Despacho, em Minas Gerais, ela ouviu do pai, nascido e criado
na cidade. Ele dizia serem casos passados na família. Muitas de suas histórias
são mais engraçadas do que assustadoras.

Acervo/Museu da Pessoa

Trocando ideias:
• Você conhece a escritora Angela Lago? Conte.

A ROSA ASSOMBRADA
Há mais ou menos uns cem anos, vivia em Bom Despacho uma moça órfã
que vira e mexe ia rezar para Santo Antônio e acabou arrumando um fã: o
sacristão.
Certo dia, a moça estava rezando com muito fervor. Sem perceber, pediu
em voz alta:
– Santo Antônio, me dá um sinal! Quero saber com quem eu vou casar...
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O sacristão, que estava atrás do altar, aproveitou a deixa e sapecou na
hora, disfarçando a voz:
– Você vai casar com aquele que lhe entregar uma rosa bem na saída da
igreja.
Depois, tratou de sair pela porta da sacristia, para pegar depressa a primeira rosa no primeiro túmulo do cemitério e ir para a frente da igreja.
Acontece que o túmulo era justamente o da mãe da órfã, mas o sacristão
só lembrou disso quando a moça apareceu. Sentiu um frio na espinha. Havia
muita neblina naquele final de tarde chuvoso, mas mesmo assim, olhando para
o lado do cemitério, dava para ver o túmulo que tinha sido roubado.
A moça vinha esbaforida com a resposta que ouvira no altar. Quando viu o
sacristão lhe estender uma flor, arregalou os olhos e exclamou:
– Mãe!
Era só uma exclamação. Mas o sacristão achou que a moça estava vendo
a alma da mãe atrás dele.
Largou a flor e saiu correndo.
Vinha passando um rapaz bonito. Foi ele quem apanhou a rosa.
Aí aconteceu uma coisa realmente estranha. A moça escutou uma voz muito clara:
– Vai casar é com este!
Dito e feito. Alguns meses depois, a moça casou com o rapaz bonito.
(Agora, cá entre nós, quem falou “Vai casar é com este” foi o sacristão –
de novo. Ele olhou para trás enquanto corria, viu o rapaz entregando a flor, e
adivinhou na hora).
Extraído de LAGO, Angela. Sete histórias para sacudir o esqueleto.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2002, pp. 35 a 40

Comente com os colegas do que mais gostou na história.
Agora responda:
• Para quem a moça rezava? Qual sua intenção com a reza?

• Por que o sacristão disfarçou a voz para dizer que a moça iria se casar com
aquele que lhe entregasse uma rosa bem na saída da igreja?

• Releia o último parágrafo do texto. Quem está falando é personagem da história?
A quem ele se dirige?
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• Na sua opinião, qual o estilo dessa autora? Esse é um conto mais no estilo assustador ou que brinca com a ideia de assombração? Justifique.

2 C Ouça a leitura e participe comentando o texto. Prepare-se para se arrepiar!
Trocando ideias:
• Com base no título, o que você acha que vai acontecer nesta história?
• Você já ouviu falar em mãe da mata?
• Quem será a assombração deste conto? Por quê?

DA MARIMONDA, A MÃE DA MATA, NÃO SE DEVE FALAR
Quando Jacinto voltava cabisbaixo à sua chácara, encontrou-se com a velha
Joana.
– Escuta, filho, por que essa cara? – disse-lhe a velha ao cumprimentá-lo.
– Ah, nhá Joana – suspirou Jacinto –, é que hoje, quando eu fui buscar água
pra regar minhas laranjeiras, vi que o rio estava seco. Não tinha nem uma gota
d’água. Faz tanto tempo que não chove! Não sei o que fazer, nhá Joana!
– O rio estava seco, é? Mau sinal, filho, mau sinal! – E a velha balançou a cabeça como se pressentisse calamidades.
– Mau sinal por quê, nhá Joana?
– Pois olha, filho, tu é muito jovem e tu não sabe de nada. Mas eu te digo, que,
se o rio secou, é porque ela anda por aí e então... pobre de quem se encontrar
com ela!
– Com ela quem? De quem é que vosmecê está falando, nhá Joana?
Jacinto estava muito assustado.
– É da Marimonda, a mãe da mata, filho. E de quem mais que ia ser?
Mas eu não quero falar dela não. Não pode, filho, dá azar. Só de pensar fico toda arrepiada. E vê se tu toma cuidado. Tu é um bom moço,
Jacinto, tu não é como os outros, como esse tal de Runcho.
E a velha seguiu o seu caminho, apressada.
Jacinto sentiu imediatamente um calafrio percorrer-lhe a espinha.
Lembrou-se, então, do Runcho Rincão. Já fazia tempo que esse sujeito
derrubava árvores na cabeceira do rio, lá no alto do morro. Quando
os lavradores perceberam, perguntaram-lhe por que fazia aquilo e ele
explicou que os homens da serraria lhe pagavam pelas árvores que ele
cortava. Serafim, o mais velho dos habitantes do povoado, advertiu-o
então:
– Olha, Runcho, é melhor tu não fazer estrago na floresta que a
Marimonda pode aparecer.
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Mas o Runcho não fez caso das palavras do velho e continuou destruindo
todas as árvores que encontrava.
Pouco tempo depois, os lavradores começaram a notar que o rio descia com
menos água e que cada vez ouviam-se menos os gritos dos papagaios e o canto
dos melros nas matas.
A caminho de sua chácara, Jacinto continuou pensando no que fazer com os
seus pezinhos de laranja recém-plantados, já que não tinha água para regá-los.
Começava a escurecer e detrás do morro despontava uma lua redonda e amarela. Tal era a sua preocupação, que nem se deu conta do alvoroço que o seu
cãozinho Canijo fez ao vê-lo. Mas logo percebeu que o animal estava muito inquieto: grunhia, ladrava, cercava o dono e mordia as suas calças, tentando conduzi-lo
para o caminho que levava ao morro. Jacinto sentiu a angústia de Canijo e decidiu
segui-lo. Depois de se benzer várias vezes, começou a subir, deixando-se guiar
pelo cachorro, que não parava de ladrar e grunhir.
Pouco depois, ouviu um ruído: “chuiss, chuiss”, sibilava um facão derrubando
mamonas, sarças e samambaias.
De longe, Jacinto avistou o Runcho, que, aproveitando a escuridão, estava
abrindo uma trilha até um lugar onde havia uns cedros enormes que ele desejava
derrubar. Com o vento, as folhas das árvores rangiam, dando a impressão de que
estavam chorando.
De súbito, a lua se escondeu detrás de uma nuvem e Jacinto não conseguiu
enxergar mais nada. Canijo parou. Cessou também o ruído do facão na folhagem.
A escuridão e o silêncio dominaram a floresta e um resplendor surgiu no meio da
mata espessa.
O Runcho, como que hipnotizado, deixou cair o facão e se levantou com os
olhos fixos no resplendor, o qual pouco a pouco foi tomando a forma de uma bela
mulher. Seus cabelos longos e escuros caíam-lhe sobre os ombros e cobriam-lhe
todo o corpo. Seus olhos grandes e muito pretos lançavam centelhas de fogo e
seus lábios delineavam um sorriso feroz. Uma voz repetia:
– Vem... vem... vem...
Tão logo o Runcho conseguiu tocar a mulher, esta soltou uma aguda gargalhada, que retumbou no silêncio da noite. Rápida como um raio, sacudiu a cabeça
e imediatamente os seus longos cabelos se transformaram num espesso musgo
pardacento e em grossos cipós que, como serpentes, enroscaram-se no pescoço, nos braços e nas pernas do moço.
Jacinto fechou os olhos. Seu coração saltava como louco e suas pernas pareciam estar cravadas na terra. Alguns instantes depois, ele ouviu novamente os
latidos furiosos de Canijo e o ranger das folhas sacudidas pelo vento. Abriu os
olhos e aproximou-se do Runcho. Estava morto. Um cipó apertava-lhe o pescoço
e, ao seu lado, estendia-se um rastro de musgo pardacento que se perdia no
matagal. Ao longe, começou-se a escutar a água do rio que voltava a correr.
Jacinto jamais disse nada a ninguém. Da Marimonda, a mãe da mata, não se
deve falar.

Colômbia

Conto de tradição oral colombiana, recompilado por Octávio Marulanda
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• E então, a leitura confirmou suas ideias iniciais sobre a Marimonda? Converse com
seus colegas e professor sobre as sensações que teve ao ouvir o conto.
• Que trechos provocaram mais medo? Por quê?
Retome os contos lidos até agora para completar o quadro:
Conto

Como é a assombração

O médico fantasma
O baile do caixeiro-viajante
A rosa assombrada
Da Marimonda, a mãe da
mata, não se deve falar
Complete as alternativas com base no que observou sobre os personagens dos
contos lidos.
Num conto de assombração há, geralmente, dois tipos de personagem: a
__________________________ e o __________________________.

Com base nos personagens que aparecem nos contos O médico fantasma, O baile
do caixeiro-viajante e Da Marimonda, a mãe da mata, não se deve falar, cite pelo
menos dois motivos que levam uma assombração a aparecer.

• O aparecimento da assombração é anunciado por sinais. Você observou quais
são eles? Volte aos textos indicados, na questão anterior, e grife os trechos que
anunciam a chegada da assombração.
• Em que parte da história a assombração aparece ou é revelada?

Escolha um dos contos lidos e prepare uma leitura em voz alta. Depois converse
com sua família, amigos ou vizinhos e combine um momento para a leitura do conto. Você pode ler para um amigo ou vizinho, também. Aproveite!
Como foi a experiência de ler um conto em família? Apresente suas impressões aos
colegas e ouça o que eles têm a dizer.
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2 D O conto que você ouvirá agora vem da tradição oral do Equador. No lugar
e na época em que aconteceu esta história, era obrigação das mulheres casadas
cozinhar pratos especiais para o marido.
• Observe o mapa e veja onde fica o Equador. Agora acompanhe a leitura feita pelo
professor.
Equador

MARIA ANGULA
Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Cayambe. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos para jogá-los
uns contra os outros. Por isso tinha fama de leva e traz, linguaruda, e era chamada de moleca fofoqueira.
Assim viveu Maria Angula até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os
vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar e a preparar pratos saborosos.
Quando Maria Angula se casou, começaram os seus problemas. No primeiro
dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não
tinha a menor ideia de como prepará-la.
Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou ao fogo um caldeirão com água, sal e colorau, mas não conseguiu
sair disso: não fazia ideia de como continuar.
Maria lembrou-se então de que na casa vizinha morava dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e, sem pensar duas vezes, correu até lá.
– Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com
miúdos?
– Claro, dona Maria. É assim: primeiro coloca-se o pão de molho em uma
xícara de leite, depois despeja-se este pão no caldo e, antes que ferva, acrescentam-se os miúdos.
– Só isso?
– Só, vizinha.
– Ah – disse Maria Angula –, mas isso eu já sabia!
E voou para a sua cozinha a fim de não esquecer a receita.
No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas
com toicinho, a história se repetiu:
– Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz o ensopado de batatas com
toicinho?
E, como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações,
Maria Angula exclamou:
– Ah! É só? Mas isso eu já sabia! – E correu imediatamente para casa a fim de
prepará-lo.
Como isso acontecia todas as manhãs, dona Mercedes acabou se enfezando.
Maria Angula vinha sempre com a mesma história: “Ah, é assim que se faz o arroz
com carneiro? Mas isso eu já sabia! Ah, é assim que se prepara a dobradinha? Mas
isso eu já sabia!”. Por isso a mulher decidiu dar-lhe uma lição e, no dia seguinte…
– Dona Mercedinha!
– O que deseja, dona Maria?
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– Nada, querida, só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas
e bucho e eu…
– Ah, mas isso é fácil demais! – disse dona Mercedes. E antes que Maria Angula a interrompesse, continuou:
– Veja: vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar
o último defunto do dia e, sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago
dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebolas. Depois que ferver uns dez minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e
está pronto. É o prato mais saboroso que existe.
– Ah! – disse como sempre Maria Angula. – É só? Mas isso eu já sabia!
E, num piscar de olhos, estava ela no cemitério, esperando pela chegada do
defunto mais fresquinho. Quando já não havia mais ninguém por perto, dirigiu-se
em silêncio à tumba escolhida. Tirou a terra que cobria o caixão, levantou a tampa e… Ali estava o pavoroso semblante do defunto! Teve ímpetos de fugir, mas
o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou-o uma, duas, três vezes na barriga do finado e, com desespero, arrancou-lhe
as tripas e o estômago. Então voltou correndo para casa. Logo que conseguiu
recuperar a calma, preparou a janta macabra que, sem saber, o marido comeu
lambendo-se os beiços.
Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia
misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham uns ruídos muito
estranhos, de meter medo a qualquer um.
De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os
passos de alguém que subia em direção ao seu quarto, com um andar dificultoso
e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio e logo depois Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma.
Um grito surdo e prolongado paralisou-a.
– Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou
da minha santa sepultura!
Maria Angula sentou-se na cama, horrorizada, e, com os olhos esbugalhados
de tanto medo, viu a porta se abrir, empurrada lentamente por essa figura luminosa e descarnada.
A mulher perdeu a fala. Ali, diante dela, estava o defunto, que avançava mostrando-lhe o seu semblante rígido e o seu ventre esvaziado.
– Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou
da minha santa sepultura!
Aterrorizada, escondeu-se debaixo das cobertas para não vê-lo, mas imediatamente sentiu umas mãos frias e ossudas puxarem-na pelas pernas e arrastarem-na gritando:
– Maria Angula, devolva as minhas tripas e o meu estômago, que você roubou
da minha santa sepultura!
Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa e, muito embora tenha
procurado por ela em toda parte, jamais soube do seu paradeiro.
Conto de tradição oral equatoriana, relato de Maria Gomez,
do povoado de Otán, na versão de Jorge Renón de La Torre
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• E então, que sensações o conto lhe causou? Converse com seus colegas e professor. Em quais partes do texto esses sentimentos foram mais fortes? Leia para
os colegas.
• O que você acha que aconteceu com Maria Angula?
• No caso do conto Maria Angula, a assombração apareceu para castigar uma
pessoa. Há quem afirme que histórias como essas foram criadas com a intenção
de controlar o papel da mulher, ditando um comportamento desejável para o momento. O que você pensa sobre isso?
ANÁLISE DOS TEMAS QUE PODEM GERAR UM CONTO DE ASSOMBRAÇÃO

Conto

Temas que geram
o aparecimento
da assombração

Onde a narrativa
acontece

O médico fantasma

Assombração vem
dar um susto,
provar que existe.

No cemitério.

O baile do caixeiro-viajante

A rosa assombrada
Da Marimonda, a mãe da mata,
não se deve falar
Maria Angula

Você sabia que o medo pode gerar mudanças
no organismo das pessoas? Consulte materiais na biblioteca da escola e na internet e
descubra os efeitos do medo no organismo
humano. Numa folha à parte, escreva o que
você pesquisou e traga suas informações
para compartilhar na sala de aula.

PESQUISA SOBRE OS EFEITOS DO MEDO NO ORGANISMO HUMANO
Data da entrega: _____ /_____ /_____

Apresente sua pesquisa aos colegas e ouça o que descobriram.
2º BIMESTRE
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2 E Trocando ideias:
Com base no título do conto e no conhecimento sobre Heloisa Prieto, responda:
• Você acha que este é um conto de assombração?
• Como um fantasma pode ser da sorte?
• O que vai acontecer? Por quê?

O FANTASMA DA SORTE
Os habitantes de uma região onde havia um castelo muito antigo tinham
orgulho daquela bela construção, mas temiam penetrar em suas imediações,
pois diziam que o lugar era mal-assombrado.
Um dia, um capitão dos mares viajava durante suas férias. Como não estava habituado a andar em terra, acabou se perdendo na densa floresta que
rodeava o castelo. Já era tarde da noite e ele tremia de frio quando avistou o
maravilhoso castelo. Feliz por encontrar um abrigo, o capitão bateu à porta e
foi recebido pelo proprietário, que o convidou para entrar.
Havia muitos hóspedes nobres no castelo, que se interessavam por suas
histórias de navios e aventuras no mar. Assim, ele foi convidado para jantar e
pernoitar ali.
Pouco antes da meia-noite, o capitão foi levado a um suntuoso cômodo.
Cansado por ter caminhado horas pela floresta, adormeceu de imediato. Mas,
quando chegou a madrugada, ele despertou, assustado. Sonhara que estava
de volta ao mar, no meio de uma terrível tormenta. Ao abrir os olhos, viu
uma linda criança, cercada de uma luz cintilante, parada bem na sua frente.
A criança lhe sorriu e ele se sentiu estranhamente tranquilo. Em seguida ela
desapareceu e o quarto voltou a ficar escuro.
Na manhã seguinte, ao acordar, o capitão pensou que aquilo havia sido
uma brincadeira de mau gosto. Quando se sentou à mesa para tomar café da
manhã, foi logo dizendo ao nobre:
– Caro amigo, obrigado por sua hospedagem. Mas agora desejo partir.
Ontem, quando eu estava precisando tanto de repouso, o senhor me deu
um grande susto ao mandar aquela criança me despertar no meio da noite.
Desculpe-me pela sinceridade, mas não gostei nem um pouco da brincadeira!
Em vez de responder ao capitão, o nobre chamou o mordomo:
– Hamilton, em que quarto você alojou o nosso amigo capitão?
– Bem, meu senhor – respondeu o mordomo –, o castelo está lotado de
hóspedes, eu não tive escolha. Coloquei o capitão no quarto do menino. Mas
acendi a lareira, porque ele só aparece no escuro, não é?
– Você fez muito mal! – disse o nobre. – O fogo da lareira sempre apaga de
madrugada. Você deveria ter trancado aquele quarto a sete chaves!
Em seguida, dirigindo-se ao capitão, explicou:
– Meu amigo, nossa família guarda um segredo há muitos séculos. Neste
castelo vive o fantasma de um menino. Seu quarto preferido é aquele em
que você dormiu. Mas não se preocupe. Trata-se de um fantasma alegre, um
fantasma da sorte. Todos os que o viram ganharam dinheiro e foram felizes.
E foi o que aconteceu. Uma semana depois, o capitão conheceu uma for-
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mosa jovem, com quem se casou. Como ela era muito rica, ele acabou se
tornando um milionário também. E os filhos que tiveram foram fortes e felizes
e tiveram sorte durante toda a vida.
Extraído de PRIETO, Heloisa. Lá vem história outra vez: contos do folclore mundial.
São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1997

• A leitura confirmou suas suposições? Converse com o grupo.
• O texto de Heloisa Prieto apresenta diferenças em relação aos anteriores.
Que diferenças são essas? Justifique suas respostas com exemplos do texto.

• Assinale a resposta correta.
Num conto de assombração, as ações acontecem em:
( ) longos espaços de tempo, separados por anos e séculos.
( ) curtos espaços de tempo, que podem ser uma noite, um dia ou dois.
Volte ao conto e grife as palavras e expressões que marcam a passagem do tempo.
Anote.

2 F Coloque V se for verdadeiro e F se for falso:
( ) Os contos de assombração surgiram há muito tempo e fazem parte do patrimônio cultural da humanidade. Os autores recolhem as histórias e as recontam.
( ) Os contos de assombração geralmente apresentam muitos personagens e é
difícil saber quem é a assombração.
( ) Nos contos de assombração em geral são dois os personagens: a assombração e o assombrado.
( ) Reconhecemos um conto de assombração, logo no começo porque ele se inicia
com “Era uma vez” e traz uma história encantadora.
( ) Um conto de assombração fala de alma penada, ser sobrenatural, fantasma
que volta para resolver problemas que não resolveu em vida, para brincar com um
parente vivo, para recuperar algo que perdeu...
( ) Os escritores de contos de assombração podem recontar as histórias de forma
assustadora para assombrar os leitores ou brincar com eles causando apenas uma
pontinha de medo, ou até mesmo riso.
2º BIMESTRE
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Você já ouviu falar na Ilha do Medo? Sabe onde fica? Por que recebeu esse nome?
O que será que acontece por lá? Leia algumas informações sobre esse lugar.

ILHA DO MEDO

os
Sant
os
os

A Ilha do Medo é uma das 56 ilhas que compõem o arquipélago da Baía de Todos os Santos, na Bahia.
Com área total de 12 mil metros quadrados, a ilha é despovoada e faz parte da Associação de Proteção
Ambiental (APA) da Baía de Todos os Santos.
Situada ao norte da Ilha de Itaparica, ela não tem fonte de água doce (e esse é um dos motivos pelos
quais permaneceu desabitada). No século XIX, foi usada por militares e também como colônia de leprosos
(as ruínas da construção ainda estão por lá).
Há pelo menos duas versões para o nome da ilha. Uma delas conta que foi batizada assim por ser assombrada pelo fantasma de um
padre de Itaparica que se recusou a celebrar uma missa e, depois
de morrer, ficou por ali, convidando os visitantes à celebração da
qual ficou prisioneiro. A outra é que as muitas almas dos doentes lá
Baía
confinados espalham o medo até hoje.
de
To
d
Relatos mais antigos evocam as invasões dos holandeses no século XVI. Segundo uma dessas histórias, ao passar pelo local, eles
Ilha do Medo
teriam confundido a silhueta da ilha com a de uma nau portuguesa e
fugido rapidamente, com medo. Outra versão diz que os holandeses
ficaram presos na ilha – e seus gritos e uivos passaram a ser ouvidos
Ilha de
Itaparica
por pescadores à noite.
Salvador
Outra lenda é a de um pescador que teria visto uma mulher com aparência diabólica e soltando fogo pela boca – e, após relatar aos amigos
o que viu, o homem ficou mudo. Finalmente, conta-se também que, para
afastar os negros, os jesuítas teriam colocado gatos selvagens no local.
O fato é que há, sim, muitos gatos na Ilha do Medo até hoje.

Consulte os adultos de sua família, converse sobre a Ilha do Medo e anote suas
descobertas.

Apresente sua pesquisa aos colegas e ouça o que descobriram.
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3 A Nesta etapa, sua classe vai reescrever um conto de assombração coletivamen-

te, que será o primeiro do livro de contos da turma. Para isso, é preciso planejar o
texto, preenchendo o quadro abaixo.
Planejamento do texto
Para quem vou escrever?

Onde irá circular?

O que vou escrever?

O que devo considerar para
reescrever os contos?

Liste abaixo os acontecimentos do conto O baile do caixeiro-viajante, na ordem em
que aparecem no texto.
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3 B Agora, sua tarefa será recontar o texto que planejaram como se você o esti-

vesse lendo no livro. Pense como poderá recontá-lo, selecionando expressões que
tragam a interessante linguagem dos contos de assombração.

3 C Nesta atividade, todos vão ditar o conto O baile do caixeiro-viajante para que

o professor registre-o num cartaz. A atividade será realizada em várias aulas. Para
reescrever a história, use a lista de acontecimentos que planejaram (nas discussões
que realizaram durante o reconto), consulte a lista de expressões que tornam o
texto mais bem escrito e dite a história para o professor, da melhor forma possível,
tornando o texto interessante para o leitor.

3 D Neste momento, vocês vão retomar o texto produzido, para reler e ajustar o

que for necessário. Fique atento às discussões. Abaixo, tome nota de suas ideias
para contribuir com a revisão e converse com os colegas para deixar o conto ainda
mais atraente para os leitores.

4 A Releia o conto Maria Angula e liste abaixo os acontecimentos na ordem em

que aparecem no texto.
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4 B Sua tarefa agora será recontar o texto que planejaram, como se o estivesse len-

do no livro. Pense e combine com o colega como podem recontá-lo da melhor forma.
Agora é hora do reconto coletivo.

4 C Nesta atividade, sua dupla vai produzir o texto fazendo uso da lista de acon-

tecimentos, das discussões realizadas durante o reconto e da lista de expressões
que tornam o texto mais bem escrito. O texto deve ser escrito na folha que será
distribuída para cada dupla de trabalho.
Lembrete: reescreva da melhor forma possível, considerando que os leitores do
livro são os frequentadores da biblioteca para a qual o livro será doado.

4 D Nesta atividade, vocês vão reler o texto produzido e ajustar o que for ne-

cessário. Por isso, todos devem ficar atentos às discussões. Abaixo, tome nota de
suas ideias para contribuir com a revisão e converse com os colegas seguindo a
orientação do professor.

4 E Com seu parceiro de dupla, retome o texto produzido, observe as orienta-

ções do professor e faça a revisão do trecho indicado. Atenção: utilize uma folha
para a revisão. Não apague a primeira versão produzida.
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4 F Retome o texto produzido e revise-o conforme o roteiro abaixo. Leia com aten-

ção cada uma das questões e assinale a alternativa que mais se adequa ao texto.
Critérios de revisão

Sim

Não

Às vezes

O texto apresenta descrição detalhada do cenário,
com forte presença de adjetivos?
As ideias estão articuladas com palavras e expressões
como então, depois, nesse mesmo dia etc.?
A assombração é anunciada com sinais que criam
um clima de medo e suspense?
O texto está claro e adequado ao leitor?
Há presença de expressões que causam
suspense e um clima de medo ou terror?
A ordem em que os acontecimentos do texto
é apresentada está correta?
A letra maiúscula é utilizada no texto de forma adequada?
O texto está pontuado de modo a garantir a compreensão do leitor?
O texto está escrito sem erros de ortografia?

Retorne ao texto e revise-o.

5 A Você já se deu conta de que os livros não são todos iguais? Eles têm tama-

nhos e formatos diferentes, apresentam muitas, poucas ou nenhuma ilustração, são
escritos com letras grandes ou pequenas, têm ilustrações de página inteira – algumas bem coloridas, outras sem cores –, que às vezes trazem fotos e informações
sobre o autor e o ilustrador...
Observe alguns livros e as questões apontadas:
Contos de assombração
• Os livros apresentam diferentes formatos e
tamanhos.
• As ilustrações complementam o conteúdo do texto.
• As letras tremidas que indicam medo compõem
o sentido do título. Letras grandes também sugerem
pavor.
• Algumas cores relacionam-se com a ideia de
assombração: vermelho, preto e roxo, entre outras.
• Cabelos arrepiados indicam que o personagem
está com medo, e outros efeitos (presença de
túmulo, cruz, etc.) ajudam a contar a história.
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Em grupo, analise as obras que serão entregues pelo professor, considerando cada
um dos aspectos apontados anteriormente e outros que chamem sua atenção. Anote abaixo o que observar.

Em seguida, discuta se é possível perceber relações entre alguns desses aspectos
(cores mais comuns, formato das letras, imagens etc.) e anote-as abaixo.

Selecione uma obra, discuta as sensações que teve ao lê-la e anote.

5 B Durante as últimas aulas, você leu e reescreveu vários contos de assombra-

ção. Agora, chegou o momento de planejar a organização do livro da turma em que
os contos serão publicados.
Com base na análise realizada na atividade anterior, será preciso definir os seguintes
aspectos:
• Título do livro e como será escrito na capa.
• Capa.
• Sumário.
• Formato.
• Espaço e disposição do texto e das ilustrações.
• Como serão as ilustrações.

• Cores usadas nas ilustrações.
• Tipo e tamanho da letra.
• Espaço para informações sobre os autores
ou sobre os personagens dos contos.
• Espaço para dedicatória.

2º BIMESTRE

29

5 C Este é o momento de passar a limpo o conto que você e seu colega produzi-

ram para o livro da turma e também de preparar as ilustrações. Mas atenção! Siga
os combinados definidos na atividade anterior.

6A Chegou a hora de organizar o dia do lançamento do livro para a comunidade

escolar. Converse com seus colegas e o professor e planeje o evento:
O que considerar

Como faremos

Data/Observações

Dia e local do evento

Elaboração do convite

Organização do espaço (painel,
mural, mesas, cadeiras etc.)

Preparação da leitura em voz alta
para a comunidade escolar

Materiais necessários para o
lançamento (livros, canetas...)

6B Hoje faremos uma roda de conversa. Nela, todos vão avaliar o trabalho reali-

zado ao longo desta sequência de atividades.
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sarau de leitura
de poemas
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1 A Nesta sequência didática, você vai ouvir, ler e estudar poemas. Certamente
você já fez isso antes e conhece esse tipo de texto que tem o poder de nos encantar, fazer rir, refletir e até chorar. É isso mesmo: há poemas que podem nos emocionar tanto que chegamos a chorar. Eles podem ser tão significativos que geralmente
guardamos algo de um poema lido e apreciado.
A ideia é que, além de ler e apreciar poemas, você e seus colegas organizem um sarau literário para que outros alunos da escola apreciem e guardem poemas. Vamos lá?
• Você já leu poemas? Lembra quais? Compartilhe suas lembranças com os colegas. Em que situações é possível ler poemas?
• Você já ouviu falar em sarau? O que é?

1 B Conheça o poeta Antonio Cícero e ouça a leitura de um de seus poemas.

Divulgação

Antonio Cícero
Nasceu no Rio de Janeiro, em 1945. É ensaísta, filósofo, letrista e poeta. Nos anos 1980, em
parceria com a irmã, a cantora e compositora
Marina Lima, fez letras de música que alcançaram
grande sucesso. Já nos anos 1990, foi sua poesia
que conquistou o reconhecimento da crítica e do
público. Dizem que filósofos e poetas andam nas
nuvens, mas Antonio Cícero, por meio de seus textos, parece um autor ligado
ao que há de mais humano. Publicou, entre outros, Guardar (1996), A cidade
e os livros (2002) e Porventura (2012).

Trocando ideias:
• Do que você imagina tratar um poema com o título Guardar? Conte aos colegas.
• O que é guardar para você? O que você guarda? Como faz isso?
• Você já conhecia esse poeta?
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GUARDAR
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.
Em cofre não se guarda coisa alguma.
Em cofre perde-se a coisa à vista.
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por
admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.
Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por
ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela,
isto é, estar por ela ou ser por ela.
Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro
Do que um pássaro sem voos.
Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica,
por isso se declara e declama um poema:
Para guardá-lo:
Para que ele, por sua vez, guarde
o que Guarda:
Guarde o que quer que guarda um poema:
Por isso o lance do poema:
Por guardar-se o que se quer guardar.
Extraído de CÍCERO, Antonio. Guardar. Rio de Janeiro: Record, 1996

• Você gostou do poema?
• O que você imaginou se confirmou com a leitura? Retome as anotações feitas no
quadro e comente.
• O que é guardar no poema? É o que você pensou? Explique.
• Por que Antonio Cícero diz que se declara e declama um poema para guardá-lo?
• E você, já guardou algum poema que tenha ouvido ou lido? Comente com seus
colegas e o professor.
Faça um quadro em seu caderno para guardar o nome dos poemas lidos.

2 A Ouça a leitura de um poema que foi escrito em 1857, quando Casimiro de
Abreu estava morando em Lisboa. É um dos poemas mais conhecidos no Brasil.

Casimiro de Abreu
Casimiro José Marques de Abreu (1837-1860) foi um poeta brasileiro que
escreveu um dos poemas mais populares da nossa literatura, chamado Meus
oito anos. Filho de um rico comerciante, ele sempre preferiu a literatura à carreira do pai (foi enviado a Lisboa, aos 16 anos, por se recusar a trabalhar no
comércio). Nesse período, começou sua carreira na literatura e escreveu a
maior parte dos poemas de seu único livro, Primaveras.
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MEUS OITO ANOS
Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
Como são belos os dias
Do despontar da existência!
– Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é – lago sereno,
O céu – um manto azulado,
O mundo – um sonho dourado,
A vida – um hino d’amor!
Que aurora, que sol, que vida,
Que noites de melodia
Naquela doce alegria,
Naquele ingênuo folgar!
O céu bordado d’estrelas,
A terra de aromas cheia
As ondas beijando a areia
E a lua beijando o mar!
Oh! dias da minha infância!
Oh! meu céu de primavera!
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de agora,

versos e rima

Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã!
Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
Da camisa aberta o peito,
– Pés descalços, braços nus –
Correndo pelas campinas
A roda das cachoeiras,
Atrás das asas ligeiras
Das borboletas azuis!
Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava às Ave-Marias,
Achava o céu sempre lindo,
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!
Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
– Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras
Debaixo dos laranjais!
Extraído do site Domínio Público
(http://goo.gl/OfSDs6), acesso em 7/3/2016

Poetas brincam com palavras e as organizam usando recursos poéticos (rimas, comparação,
repetição etc.) para nos passar uma visão de mundo, nos encantar e emocionar. O poema de Casimiro
de Abreu está organizado em versos (cada linha) que, agrupados, formam uma estrofe.
Rima é um dos recursos utilizados pelos poetas. Ela é a repetição de um mesmo som no final de mais
de uma palavra do poema, o que geralmente traz uma combinação entre essas palavras.
No passado, muitas obras tinham formas poéticas fixas, com regras para o número de sílabas, de
estrofes e de versos. Atualmente, os poemas são produzidos tanto seguindo regras rígidas – como no
texto de Casimiro de Abreu – quanto de forma mais livre, como no caso de Guardar, de Antonio Cícero.
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• Você conhecia esse poema? Converse com seus colegas e professor sobre as
primeiras impressões provocadas pela leitura.
• Sobre o que o poema fala? Explique como percebeu.
• Quem está contando a história nesse poema?
• O que o autor quer dizer com a expressão “aurora da minha vida”?
• E você, lembra dos seus 8 anos? Conte.
• Quantas estrofes há no poema? Volte ao texto e numere as estrofes e os versos.

• Leia as informações do quadro sobre versos e rimas na página à esquerda e grife
as palavras que rimam nas três primeiras estrofes do poema Meus oito anos. Que
sensações o poema provoca em você? Converse com os colegas e o professor.

2 B Ouça a leitura de um poema de Olavo Bilac.

MEIO-DIA
Meio-dia. Sol a pino.
Corre de manso o regato.
Na igreja repica o sino;
Cheiram as ervas do mato.

Nas casas ferve a panela
Sobre o fogão, nas cozinhas;
A mulher chega à janela,
Atira milho às galinhas.

Na árvore canta a cigarra;
Há recreio nas escolas:
Tira-se, numa algazarra,
A merenda das sacolas.

Meio-dia! O sol escalda,
E brilha, em toda a pureza,
Nos campos cor de esmeralda,
E no céu cor de turquesa...

O lavrador pousa a enxada
No chão, descansa um momento,
E enxuga a fronte suada,
Contemplando o firmamento.

E a voz do sino, ecoando
Longe, de atalho em atalho,
Vai pelos campos, cantando
A Vida, a Luz, o Trabalho.

Extraído de CALCANHOTO, Adriana. Antologia ilustrada da poesia brasileira.
Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013, pp. 20 e 21

• O que achou do poema? Justifique.
• Como você imagina ser o lugar citado no poema de Olavo Bilac?
• Que partes do texto justificam suas ideias? Releia.
2º BIMESTRE
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Leia agora a biografia do poeta.

Olavo Bilac
Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac nasceu
no Rio de Janeiro em 1865 e morreu nessa mesma
cidade em 1918. Foi jornalista e poeta, membro fundador da Academia Brasileira de Letras.
Conhecido pela participação cívica, era nacionalista e defensor do serviço militar obrigatório. Bilac escreveu a letra do Hino à
Bandeira. Foi autor do primeiro livro brasileiro para crianças, chamado Poesias
infantis, que tem um poema intitulado Boneca.

• Você conhece o poema Boneca? Que tal pesquisá-lo para ler na sala?
Pesquise na biblioteca de sua escola ou do bairro outros livros com poemas parecidos com os que leu até agora. Traga para compartilhar na sala.

2 C Separe o livro pesquisado, ouça as orientações do professor e prepare-se
para conversar sobre livros e poemas.

Samara da Conceição Silva
EM Casa da Providência
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Manoel de Barros
Nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, no dia 19 de dezembro de 1916. Morreu em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul, no dia 13 de novembro de 2014.
Cresceu numa fazenda, entre bichos, árvores e
rios. Em seus livros, fala sobre a natureza, a vida
e a infância de maneira inédita, criando palavras e
expressões. “Já publiquei dez livros de poesia: ao
publicá-los me sinto meio desonrado e fujo para o
Pantanal, onde sou abençoado a garças.”

Acervo/ Fundação Manoel de Barros

2 D Leia a biografia e o poema de Manoel de Barros. Responda às questões.

XIX
O rio que fazia uma volta
atrás da nossa casa
era a imagem de um vidro mole...
Passou um homem e disse:
Essa volta que o rio faz...
se chama enseada...
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro
que fazia uma volta atrás da casa.
Era uma enseada.
Acho que o nome empobreceu a imagem.
Extraído de BARROS, Manoel de. Manoel de Barros - Poesia Completa. São Paulo: Leya Brasil, 2001

No poema, a volta que o rio fazia é vista de três formas diferentes:
______________________________, ______________________________ e
______________________________.
• Por que o poeta associa a ideia da volta do rio com um vidro mole e uma cobra
de vidro? Justifique.
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Confira os significados de enseada que o dicionário Houaiss traz, indicando qual
das opções é mais adequada ao texto.

verbete de dicionário
ENSEADA substantivo feminino
1 pequena baía ou recôncavo na costa de mar, lago ou rio, que serve de porto a embarcações; angra < chegaram a uma e. e aportaram >
2 B acesso a campo alagadiço
3 PA (Marajó) terreno cercado de mato, entre dois igarapés ou em curva de rio
4 GO margem sombria de rio, córrego etc.
Extraído do Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (houaiss.uol.com.br),
acesso em 14/3/2016

• A opção mais adequada ao texto é a ______.
• O homem que passa vê a volta do rio como enseada. Quem será que vê o rio
como cobra de vidro?

• Observe a tabela e assinale como a volta do rio é vista pelos personagens do poema.

A volta do rio é...

Homem (que apareceu)

Pessoa que
vive no lugar

...fruto da imaginação, da
observação do espaço.
...fruto de uma definição
geral, comum, que pode ser
encontrada no dicionário.
• O poeta afirma não gostar da expressão enseada para caracterizar a volta que faz
o rio. E você, concorda com essa ideia? Justifique.

3 A Você vai estudar agora o trabalho do poeta Castro Alves.
Trocando ideias:
• Você já ouviu falar de Castro Alves? O que sabe sobre ele?
• Com base no título Navio negreiro, o que você imagina encontrar neste poema?
Leia, com um colega, o quadro com informações sobre o autor.
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Castro Alves
Antônio de Castro Alves (1847-1871) é um dos maiores representantes
da poesia brasileira. Seus poemas expressam a indignação com os graves
problemas sociais brasileiros.
Nascido na fazenda Cabaceiras, próxima à vila de Curralinho, hoje cidade
Castro Alves, Bahia, veio morar em Salvador em 1854, num sobrado da rua
1 que, segundo comentários da época, era cheio de lendas e mistérios que
acompanharam a infância do poeta, que perdeu cedo os pais.
Mas como seria a época em que ele viveu?
Confira trechos de uma entrevista supostamente concedida por Castro Alves em 6 de junho de 1871, no Palacete do Sodré, em Salvador, Bahia. O
texto é fictício, criado com base em cartas e entrevistas do poeta.
[...]
“O senhor está começando a ser chamado de ‘poeta dos escravos’. Como
se sente?
Eu me orgulho […]. Estou, inclusive, na fase final de negociações para a
impressão de meu livro Os escravos, que até o final do ano será publicado.
A escravidão é uma das mazelas, talvez a mais horrenda, que devemos combater em prol da liberdade. É certo que, desde 1850, instituíram-se pesadas
penas para o tráfico negreiro, já abolido pela legislatura de 31, mas ainda vigente. Há dois anos foi proibida a venda de seres humanos em pregão público
e até o fim deste ano – não sei se o senhor sabe – será votada a Lei do Ventre
Livre. Mas é pouco. Muito pouco. [...] Ser chamado de ‘poeta dos escravos’
é uma honra. Acho, porém, que não diz tudo; sempre quis ser o ‘poeta da
Liberdade’. […]
Tanto que, em paralelo à minha luta pela libertação […], participei também
de alguns comícios republicanos. Lembro-me bem de um deles, dissolvido
pela polícia, quando criei de improviso os versos de O povo ao poder (nesse
momento, o poeta abre um sorriso e levanta-se, com esforço, da cadeira de
balanço austríaca). [...]
A praça! A praça é do povo
Como o céu é do condor
É o antro onde a liberdade
Cria águias em seu calor […]
Em homenagem ao poeta Castro Alves, foi criado o Dia da Poesia, que é
comemorado em 14 de março, dia em que ele nasceu.”
Extraído do site da revista Bula, texto de Augusto Sérgio Bastos (http://goo.gl/6SRBmK),
acesso em 11/3/2016

• As informações do quadro confirmam o que você pensou sobre o poeta e o título do
poema? Explique.
• Foi possível perceber em que época ele viveu? Justifique com informações do texto.
Acompanhe agora a leitura de trechos do poema Navio negreiro, considerado o mais
importante escrito por Castro Alves.
2º BIMESTRE
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NAVIO NEGREIRO
I
‘Stamos em pleno mar... Doudo no espaço
Brinca o luar – dourada borboleta;
E as vagas após ele correm... cansam
Como turba de infantes inquieta.
‘Stamos em pleno mar... Do firmamento
Os astros saltam como espumas de ouro...
O mar em troca acende as ardentias,
– Constelações do líquido tesouro...
‘Stamos em pleno mar... Dois infinitos
Ali se estreitam num abraço insano,
Azuis, dourados, plácidos, sublimes...
Qual dos dous é o céu? qual o oceano?...
‘Stamos em pleno mar... Abrindo as velas
Ao quente arfar das virações marinhas,
Veleiro brigue corre à flor dos mares,
Como roçam na vaga as andorinhas...

Esperai! esperai! deixai que eu beba
Esta selvagem, livre poesia
Orquestra – é o mar, que ruge pela proa,
E o vento, que nas cordas assobia...
Por que foges assim, barco ligeiro?
Por que foges do pávido poeta?
Oh! quem me dera acompanhar-te a esteira
Que semelha no mar – doudo cometa!
Albatroz! Albatroz! águia do oceano,
Tu que dormes das nuvens entre as gazas,
Sacode as penas, Leviathan do espaço,
Albatroz! Albatroz! dá-me estas asas.
[...]
III
Desce do espaço imenso, ó águia do oceano!
Desce mais... inda mais... não pode olhar humano
Como o teu mergulhar no brigue voador!
Mas que vejo eu aí... Que quadro d’amarguras!
É canto funeral!... Que tétricas figuras!...
Que cena infame e vil... Meu Deus! Meu Deus! Que horror!

Donde vem? Onde vai? Das naus errantes
Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?
Neste saara os corcéis o pó levantam,
Galopam, voam, mas não deixam traço.
Bem feliz quem ali pode nest’hora
Sentir deste painel a majestade!
Embaixo – o mar em cima – o firmamento...
E no mar e no céu – a imensidade!

Homens do mar! ó rudes marinheiros,
Tostados pelo sol dos quatro mundos!
Crianças que a procela acalentara
No berço destes pélagos profundos!
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Oh! que doce harmonia traz-me a brisa!
Que música suave ao longe soa!
Meu Deus! como é sublime um canto ardente
Pelas vagas sem fim boiando à toa!
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IV
Era um sonho dantesco... o tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho.
Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros... estalar de açoite...
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar...
Negras mulheres, suspendendo às tetas
Magras crianças, cujas bocas pretas
Rega o sangue das mães:
Outras moças, mas nuas e espantadas,
No turbilhão de espectros arrastadas,
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...
E da ronda fantástica a serpente
Faz doudas espirais...
Se o velho arqueja, se no chão resvala,
Ouvem-se gritos... o chicote estala.
E voam mais e mais...
Presa nos elos de uma só cadeia,
A multidão faminta cambaleia,
E chora e dança ali!
Um de raiva delira, outro enlouquece,
Outro, que martírios embrutece,
Cantando, geme e ri!
[...]

narrador (eu lírico)
Nos poemas, quem assume a voz narrando
o texto é chamado de eu lírico. No caso, o
narrador. No poema de Castro Alves, o eu lírico
contempla o mar e fala sobre o que vê.

V
Senhor Deus dos desgraçados!
Dizei-me vós, Senhor Deus!
Se é loucura... se é verdade
Tanto horror perante os céus?!
Ó mar, por que não apagas
Co’a esponja de tuas vagas
De teu manto este borrão?...
Astros! noites! tempestades!
Rolai das imensidades!
Varrei os mares, tufão!
Quem são estes desgraçados
Que não encontram em vós
Mais que o rir calmo da turba
Que excita a fúria do algoz?
Quem são? Se a estrela se cala,
Se a vaga à pressa resvala
Como um cúmplice fugaz,
Perante a noite confusa...
Dize-o tu, severa Musa,
Musa libérrima, audaz!...
[...]
Lá nas areias infindas,
Das palmeiras no país,
Nasceram crianças lindas,
Viveram moças gentis...
Passa um dia a caravana,
Quando a virgem na cabana
Cisma da noite nos véus...
...Adeus, ó choça do monte,
...Adeus, palmeiras da fonte!...
...Adeus, amores... adeus!...
Depois, o areal extenso...
Depois, o oceano de pó.
Depois no horizonte imenso
Desertos... desertos só...
E a fome, o cansaço, a sede...
Ai! quanto infeliz que cede,
E cai p’ra não mais s’erguer!...
Vaga um lugar na cadeia,
Mas o chacal sobre a areia
Acha um corpo que roer.
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Ontem a Serra Leoa,
A guerra, a caça ao leão,
O sono dormido à toa
Sob as tendas d’amplidão!
Hoje... o porão negro, fundo,
Infecto, apertado, imundo,
Tendo a peste por jaguar...
E o sono sempre cortado
Pelo arranco de um finado,
E o baque de um corpo ao mar...
Ontem plena liberdade,
A vontade por poder...
Hoje... cúm’lo de maldade,
Nem são livres p’ra morrer...
Prende-os a mesma corrente
– Férrea, lúgubre serpente –
Nas roscas da escravidão.
E assim zombando da morte,
Dança a lúgubre coorte
Ao som do açoute... Irrisão!...

Senhor Deus dos desgraçados!
Dizei-me vós, Senhor Deus,
Se eu deliro... ou se é verdade
Tanto horror perante os céus?!...
Ó mar, por que não apagas
Co’a esponja de tuas vagas
Do teu manto este borrão?
Astros! noites! tempestades!
Rolai das imensidades!
Varrei os mares, tufão!...
[…]
Extraído do site Domínio Público (http://goo.gl/KPyrly),
acesso em 10/3/2016

Você já ouviu falar na Praça Castro Alves? Conhece uma marchinha sobre essa
praça? Leia o quadro para saber um pouco mais sobre esse lugar.

Conhecida como Largo do Teatro, a Praça
Castro Alves foi o local no qual dom João, príncipe regente de Portugal, e sua corte foram recebidos pelos representantes da Câmara Municipal
de Salvador no dia 23 de janeiro de 1808.
No lugar onde ela está situada existia o importante Teatro São João, destruído em um incêndio
no ano de 1923.
“A praça! A praça é do povo
Como o céu é do condor
É o antro onde a liberdade
Cria águias em seu calor! ”,
diz o poema de Castro Alves O povo ao poder, publicado em 1864.

Yanguas

curiosidade

“A Praça Castro Alves é do povo como o céu é do avião”, proclamou o compositor
Caetano Veloso, atualizando o verso no alto de um trio elétrico, quase meio século
depois de inaugurada a estátua. E a cada festa carnavalesca a praça que homenageia o poeta baiano revigora-se com vozes, cores e alegria.
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Releia um trecho de Navio negreiro:
“Ontem plena liberdade,
A vontade por poder...
Hoje... cúm’lo de maldade,
Nem são livres p’ra morrer”
• Com os versos acima, Castro Alves fala de dois momentos e dois lugares. Quais
são eles? Reflita com seus colegas e professor. Depois anote o que pensaram.

• Converse com seus familiares sobre Castro Alves e verifique o que eles sabem
sobre ele. Leia trechos do poema e curiosidades sobre o poeta para eles. Anote os
comentários para compartilhar na sala.

3 B O poema que você vai ouvir agora é de Solano Trindade, o mesmo com que

trabalhamos no primeiro bimestre. Ele escreveu o texto em 1944. Reveja quem
foi Solano.

Solano Trindade
Francisco Solano Trindade nasceu em 1908, filho de um sapateiro e da
doméstica Merenciana Quituteira. Estudou até o equivalente ao Ensino Médio
e frequentou o curso de desenho no Liceu de Artes e Ofícios. Como poeta,
escreveu sobre os sentimentos do povo de forma simples e direta. Grande
defensor da cultura afro, em 1934 organizou no Recife o I Congresso Afro-Brasileiro e, em seguida, o II Congresso, em Salvador. Morou em Minas Gerais, no
Rio Grande do Sul e em São Paulo, sempre participando dos movimentos de
arte e literatura popular. Em todos os lugares em que esteve, Solano incentivou e ajudou a construir inúmeras iniciativas culturais e políticas.
Publicou em 1934 o livro Poemas negros. Depois, lançou Poemas de uma
vida simples e outros. Em 1944, por causa do poema Tem gente com fome,
foi preso e teve seu livro apreendido. Em 1945, fundou, no Rio de Janeiro, junto com Abdias do Nascimento (1914-2011), o Teatro Experimental do Negro
(TEN). Morreu em 1974, no Rio de Janeiro.
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TEM GENTE COM FOME
Trem sujo da Leopoldina
correndo correndo
parece dizer
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome

Tantas caras tristes
querendo chegar
em algum destino
em algum lugar
Trem sujo da Leopoldina
correndo correndo
parece dizer
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome

Piiiiii
Estação de Caxias
de novo a dizer
de novo a correr
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome

Só nas estações
quando vai parando
lentamente começa a dizer
se tem gente com fome
dá de comer
se tem gente com fome
dá de comer
se tem gente com fome
dá de comer

Vigário Geral
Lucas
Cordovil
Brás de Pina
Penha Circular
Estação da Penha
Olaria
Ramos
Bom Sucesso
Carlos Chagas
Triagem, Mauá
trem sujo da Leopoldina
correndo correndo
parece dizer
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome

Mas o freio de ar
todo autoritário
manda o trem calar
Psiuuuuuuuuuuu
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Leopoldina (desativada em 2004)
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• Neste poema, Solano Trindade fala de um trem que circula no Rio de Janeiro.
Como isso pode ser confirmado na leitura? O que é Leopoldina? Cite trechos que
justifiquem sua resposta.
• O que o poeta nos leva a ver nessa viagem de trem?

• Que efeito de sentido Solano quer provocar no leitor ao repetir “tem gente com
fome”?

• Para provocar esse efeito no ouvinte, como esse trecho deve ser lido? Vamos
experimentar? Leia em voz alta.
• O que Solano quer dizer com a estrofe final do poema? Como descobriu isso?

• Retome os poemas da sequência didática e/ou de outros livros e faça a leitura,
silenciosa e em voz alta, para alguém da família. Anote:
Poema lido

Autor

Impressões

curiosidade
A estação ferroviária da Leopoldina (no passado chamada de Barão de Mauá)
foi construída em 1923 e inaugurada três anos depois. Em 2001, foi fechada para
passageiros. Teve suas operações totalmente desativadas em 2004, e atualmente o
terminal, que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro, é utilizado também
como depósito de trens, ficando a maior parte do tempo vazio e fechado. Hoje as
estações citadas no poema pertencem à Central do Brasil.
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3 C Ouça a biografia do autor e o poema.
Andersen Figueiredo
Nasceu em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, é graduado em história e
pós-graduado em educação ambiental para sustentabilidade pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Mestrando em História pela Universidade Federal do Recôncavo, publicou poemas e artigos em vários jornais. Participou
da antologia poética Todas as mãos.

MUNDOS
Mundos
Vastos
Restritos
Mundos
Obscuros
Mundos
Ilusórios
Mundos
Das Multidões
Mundos
Dos imundos
De Gravatas.
Extraído de MORAES FILHO, João Vanderlei de
(org.). Todas as mãos. Cachoeira: Portuário
Atelier Editorial, 2014, p. 25

• Por que o autor repete tantas vezes a palavra mundos?
• O uso do plural nas palavras traz que sentidos ao texto?
• Que ideia de mundo o poema nos dá? Justifique.
• O que o autor quer dizer com os três últimos versos do poema?

Maria Eduarda Mota dos Santos
EM Paulo Freire
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4 A Assista a um sarau literário e anote o que é esse evento e o que não pode

faltar em sua organização.

• Está chegando o momento de organizar um sarau na escola. Com base nos saraus
exibidos, o que você acha que não pode faltar nesse evento?
Anote o registro da discussão coletiva.

4 B Complete a tabela com base na conversa sobre o sarau que será realizado.

Nome do sarau

Data de realização

Convidados

Local onde o evento
será realizado

Alunos participantes
do 5º ano
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Escreva o rascunho do convite a ser enviado para as outras turmas da escola e
demais convidados. Lembre-se de que num convite não podem faltar: data, horário,
local e nome do evento.

5 A Chegou o momento de escolher os poemas a serem lidos no sarau. Participe

da leitura de poemas variados e selecione dois que queira indicar para leitura.

5 B Leia os poemas escolhidos e selecione um para representar o grupo, escre-

vendo os motivos para ter escolhido esse poema.
Nome do poema
Autor

Breve biografia do autor

Motivos da escolha
do poema

Agora conte para seus colegas qual poema foi selecionado e por quê.
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5 C Ouça a leitura do poema Espelho d’água, de Adriano Eysen, poeta, contista e

crítico literário soteropolitano, especialista em estudos literários pela Universidade
do Estado da Bahia (Uneb) e professor de literatura portuguesa e brasileira nessa
mesma instituição. Fique atento a como ela acontece.
ESPELHO D’ÁGUA
(à cidade de Cachoeira)
O ondear da onda
embala o enigma dos homens.
É sempre África nesta cidade.
E as águas serpenteiam
antigas calçadas e ruas.
Para além da ponte, para além dos mangues.
O ondear da onda
golpeia o sono das pedras.
É sempre solar este rio.
E a maresia orvalha
as ruínas dos engenhos.
Há um poente em cada janela.
O ondear da onda
vem de outras margens.
É sempre ontem nas torres das igrejas.
E tarda o trem que passa
anunciando abismos e manhãs.
Há sonhos e rumores nas jangadas.
O ondear da onda
avança sobre o tempo.
É preciso escrever no espelho d’água.
Extraído de MORAES FILHO, João Vanderlei de (org.).
Todas as mãos. Cachoeira: Portuário Atelier Editorial, 2014, p. 9

Observe como a leitura é realizada e faça anotações, em folhas avulsas, para depois compartilhar no grupo (postura do leitor, tom de voz, momentos em que dá
mais ênfase a um trecho etc.).
Agora copie as orientações sobre como realizar uma boa leitura em voz alta.
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Com seus colegas, leia mais de uma vez o poema escolhido, procure esclarecer
dúvidas de compreensão e converse sobre as ideias que o poema traz e sobre o
modo de ler.
Agora que escolheu o poema que vai ler, faça releituras em casa para se preparar
para a leitura em público e para compartilhar seu poema. Anote o que os ouvintes
acharam da leitura.

5 D Chegou a hora de comparar leituras entre os diferentes grupos, avaliar a

qualidade e aperfeiçoar a leitura de acordo com o perfil dos ouvintes que apreciarão
o sarau.

5 E Participe do ensaio geral lendo e prestigiando os colegas leitores. Enquanto

os colegas se apresentam, você deve estar muito atento observando o que está
bom e não precisa ser mexido e o que precisa de ajustes na leitura. A seguir,
apresentamos alguns aspectos para você orientar sua avaliação, que será feita em
forma de comentário, ao final do ensaio.
Registre sua opinião sobre as leituras.
Leitor ________________________________________________________________
Aspectos

Sim

Não

Às vezes

A leitura foi clara e com boa pronúncia?
Houve compreensão do poema pelos ouvintes?
Os gestos e as ênfases dadas a rimas/partes
do texto ajudaram a entender?
O timbre de voz foi adequado?

6A Chegou o momento de realizar o sarau, para os colegas e familiares, com os
poemas que escolheu e preparou. Capriche na leitura!

6B Roda de avaliação do sarau.
• O que achou da sua leitura no sarau? E a dos seus colegas? Como foi a participação dos ouvintes?
• Como foi o evento? Do que você mais gostou? O que não ficou tão bom e precisa
melhorar?
• Converse com seus colegas e professor e anote o que precisará ajustar para os
próximos saraus.
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análise e reflexão
sobre a língua

FLÁVIA BOMFIM
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análise e reflexão sobre a língua
para ler melhor
1 A Na sequência de poemas, você observou que há palavras que criam um sentido

diferente para o texto e, por isso, não podem ser explicadas literalmente, com definições de dicionário.
Leia trechos de dois poemas de Manoel de Barros e identifique as palavras e expressões que estão sendo usadas em sentido não literal, ou seja, com um significado
diferente do que pode ser lido no dicionário.
“Poesia é voar fora da asa.”
“A chuva
azula a voz
das andorinhas.”
• Em sua opinião, por que o autor faz uso dessas expressões quando escreve um poema?
• O que o poeta quer dizer com “Poesia é voar fora da asa”?
Trechos extraídos de MORICONI, Ítalo (org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. BARROS, Manoel de. Tratado geral das grandezas do ínfimo.
Rio de Janeiro: Record, 2009

1 B Há muitas situações do cotidiano em que usamos expressões em sentido
não literal, ou figurado. Liste com seus colegas outras expressões como a do
exemplo a seguir:
“O mar não está para peixe.”

Rayane
EM Casa da Providência
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pontuação de diálogo
2

Leia a anedota e separe os diálogos e a fala do narrador com uma barra (/).
Depois, volte ao texto e marque, a lápis, a pontuação que julgar adequada para cada
parte separada.
NOTÍCIAS DO ALÉM
AQUELE QUE MORRER PRIMEIRO E FOR PARA O CÉU DEVERÁ VOLTAR À TERRA
PARA CONTAR AO OUTRO COMO É A VIDA LÁ NO PARAÍSO ASSIM FICOU COMBINADO ENTRE FRANCISCO E SEBASTIÃO, AMIGOS INSEPARÁVEIS E APAIXONADOS
PELO FUTEBOL FRANCISCO TEVE MORTE SÚBITA E, PASSADO ALGUM TEMPO, NO
MEIO DA NOITE, SUA ALMA APARECEU AO COLEGA NOSSA SENHORA, CHICO VOCÊ
VEIO MESMO ESTOU AQUI, TIÃO, PARA CUMPRIR A MINHA PROMESSA, TRAZENDO-LHE DUAS NOTÍCIAS ENTÃO ME FALA O CÉU É UMA MARAVILHA, UM COLOSSO,
UMA BELEZA TEM FUTEBOL TODO DIA E A OUTRA A OUTRA É QUE VOCÊ ESTÁ
ESCALADO PARA JOGAR NO MEU TIME AMANHÃ CEDO
Extraído de ILARI, Rodolfo. Introdução à semântica: brincando com a gramática.
São Paulo: Contexto, 2001, p. 88

Agora, troque com os outros grupos o que pensou e anote a pontuação correta do
texto, com caneta colorida.
Passe o texto a limpo, em seu caderno pessoal, utilizando a pontuação combinada
no grupo.

análise de texto bem escrito
3

Releia trechos dos contos lidos, observe as palavras destacadas e responda
às questões.
O baile do caixeiro-viajante (pág. 11)
“A garoa fria tinha se transformado em densa neblina, mal se vislumbrava a luz dos
postes de iluminação.
O silêncio reinava soberano.
Um cão uivou ao longe.
Leôncio viu Marina desaparecer na bruma da madrugada.”
[...]
“Leôncio se sentia completamente enlevado, como se o encontro com a bela
dançarina fosse um presente enviado pelo céu.”
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Da Marimonda, a mãe da mata, não se deve falar (pág. 16)
“O Runcho, como que hipnotizado, deixou cair o facão e se levantou com os olhos
fixos no resplendor, o qual pouco a pouco foi tomando a forma de uma bela mulher.
Seus cabelos longos e escuros caíam-lhe sobre os ombros e cobriam-lhe todo o
corpo. Seus olhos grandes e muito pretos lançavam centelhas de fogo e seus lábios
delineavam um sorriso feroz. Uma voz repetia:
– Vem... vem... vem...
Tão logo o Runcho conseguiu tocar a mulher, esta soltou uma aguda gargalhada,
que retumbou no silêncio da noite. Rápida como um raio, sacudiu a cabeça e imediatamente os seus longos cabelos se transformaram num espesso musgo pardacento
e em grossos cipós que, como serpentes, enroscaram-se no pescoço, nos braços
e nas pernas do moço.
Jacinto fechou os olhos. Seu coração saltava como louco e suas pernas pareciam
estar cravadas na terra.”
• Que efeito o uso dessas palavras e expressões causa nos contos de assombração?

adjetivos
As palavras que dão qualidade a outras são chamadas de adjetivos.
Além dessas palavras que qualificam outras (como fria, bela e densa),
algumas vezes os autores lançam mão de mais de uma palavra, ou
seja, de expressões, para qualificar os substantivos.

Releia os trechos “rápida como um raio”... e “grossos cipós que, como serpentes,
enroscavam-se no pescoço”. Qual recurso é utilizado pelo autor para dizer que a
mulher sacudiu a cabeça muito rapidamente e que os cabelos, transformados em
cipós, pareciam serpentes?

Agora, organize um cartaz com o registro coletivo que elaboraram com base nos
trechos analisados para fazer uso quando for produzir seus textos. Tome nota em
seu caderno pessoal.
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uso do dicionário
4

Releia o trecho do conto O baile do caixeiro-viajante (pág. 11):

“Mas o velho funcionário insistiu:
– No túmulo dela tem a fotografia, quer ver?
– Não pode ser, é um disparate, mas quero ver.
O velho não se fez de rogado.”
Observe a orientação do professor e procure no dicionário a definição mais adequada para a expressão destacada no texto.

ortografia: uso do L e U final
5 A Leia um trecho do livro 1001 fantasmas, de Heloisa Prieto, e conjugue os

verbos indicados, ajustando-os para dar sentido ao texto.

“No antigo Japão havia um homem guerreiro samurai chamado Yoshinaru.
Certa noite, no meio de uma viagem, ele ___________________ (sentir) frio e
___________________ (resolver) se abrigar num velho templo vazio. Mas, quando ele se ___________________ (deitar) para dormir, ___________________
(ouvir) um barulho estranho e uma voz que dizia:
– Tem alguém aí?
– O cara ___________________ (apanhar) a espada e ___________________
(ficar) preparado [...]
Extraído de PRIETO, Heloisa. 1001 fantasmas. São Paulo: Seguinte, 2002

Socialização das observações.

Adriele de Jesus Santo de Brito
EM Educador Paulo Freire
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5 B Leia a lista de palavras e escreva a característica principal da cada coluna,

comparando as duas para ver o que há de comum e de diferente entre elas.
Azul

Comprou

Pastel

Marcou

Carretel

Ganhou

Cristal

Pensou

Sol

Brincou

Caracol

Conversou

Anzol

Andou

Carrossel

Viu

Socialização das observações.

5 C Você sabia que as palavras têm família? Veja:
Aconchegar – aconchego – aconchegante – aconchegou
Terra – terrestre – terraplenagem – terrário – terremoto – terráqueo
O que as palavras destacadas têm em comum com as demais do quadro?

Agora, complete as linhas abaixo com outras palavras da mesma família, prestando
atenção à ortografia da palavra primitiva.
Pelejar
Peneira
Chuva
Fugir

Pense nisso quando tiver dúvida ortográfica.
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sondagem
Nome:
Ano:

Data:

escrita de lista
Olá,
Em todos os cadernos, você vai encontrar um espaço como este para escrever o
que o professor ditar do melhor jeito que conseguir. Esta página será destacada e
guardada para que, no fim do ano, você possa ver quanto aprendeu.
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