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REI ARTUR E O CAPÍTULO QUE FALTAVA

rei artur e o capítulo que faltava
Você conhece o rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda? Sabe em que tempo
eles viveram? Neste romance, repleto de elementos mágicos, vive o lendário rei
Artur, que reina com bondade e princípios de honra e fidelidade.
Nesta sequência didática, vamos entrar em contato com essa obra e criar uma
parte da história. Ou seja, toda a turma vai continuar fazendo atividades de escrita,
mas agora como os autores de verdade: criando um texto, em vez de apenas reescrever histórias. Vamos lá?

1 A Você já ouviu falar em romance de cavalaria? Como pode ser uma história
desse tipo? Que elementos teria? Conte. Ouça a leitura feita pela professora, ou o
professor, e conheça uma parte da história de um dos reis mais famosos do mundo: o rei Artur.
Com base no título O mago Merlin, discuta com os colegas:
• Em que tempo e lugar se passa essa história?
• Quem pode ser Merlin?
• Por que pensou nisso? Justifique.
Acompanhe a leitura do quadro com informações sobre o tempo em que o relato
aconteceu e aprenda mais sobre os contos de cavalaria e sobre a história do mundo.

O MUNDO NA ÉPOCA DO REI ARTUR
A história do rei Artur e dos cavaleiros da Távola Redonda vem de um tempo
conhecido como Idade Média, em que os mosteiros acumulavam funções religiosas com as de guardiães do saber. Não existiam escolas nem bibliotecas
públicas da forma como conhecemos hoje. Segundo Ana Maria Machado, foi com
base nos registros do bispo inglês Geoffrey de Monmouth (1100-1155, datas
estimadas de nascimento e morte) sobre os reis da Bretanha, que Thomas Malory
(nascido entre 1405 e 1408, morto em 1471), autor da versão mais antiga do
romance, chegou às aventuras do rei Artur.
Nessa época, a organização econômica da sociedade era o feudalismo: economia baseada na agricultura e na utilização do trabalho dos servos: pessoas
que trabalhavam na terra, serviam os senhores feudais em troca de abrigo e uma
série de obrigações entre as partes. Os servos ou vassalos juravam fidelidade ao
seu senhor, deviam ser leais a este e servi-lo na guerra.
Já existiam moedas, mas elas eram pouco utilizadas. As trocas de produtos
e mercadorias eram bem mais comuns entre os produtores. O feudo (terra) era
a base econômica, política, social, cultural e religiosa desse período. Os nobres,
donos da terra, tinham também o poder. Algumas poucas pessoas faziam artesanato, com técnicas rudimentares e baixa produção. Na agricultura, os bois eram
usados para puxar os arados.
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A sociedade feudal era hierarquizada: havia a nobreza feudal (senhores feudais, cavaleiros, condes, duques, viscondes), que eram os donos das terras e
arrecadavam impostos dos camponeses. O clero, formado por membros da Igreja Católica, usava a fé e a promessa de proteção espiritual para exercer o poder.
O povo vivia e trabalhava nos feudos e sustentava a nobreza e o clero pagando
vários impostos.
A guerra era uma forma de ganhar poder. Os cavaleiros formavam os exércitos medievais. Corajosos, leais e equipados com escudos, elmos e espadas,
representavam o que havia de mais forte nesse período e pertenciam à classe
da nobreza.
Os nobres viviam em castelos, construídos para ser, ao mesmo tempo, residência e fortaleza, ou seja, sistema de proteção.
A educação era apenas para os filhos dos nobres, que aprendiam latim (língua que é raramente falada hoje), doutrinas religiosas (sob a influência da Igreja
Católica) e táticas de guerras. A maioria das pessoas era analfabeta e não tinha
acesso a livros.

E então, lembrou de algum filme, ou livro, que traz cenas parecidas com as mencionadas no texto?

1 B Agora penetre nas aventuras de um importante personagem, lendo o romance escrito por Thomas Malory no século XV.

Camelot, ou Camalote,
é uma cidade e um
castelo lendário, sede
da corte do rei Artur
nas histórias medievais.

O Castelo de Tintagil
da Cornualha é uma fortificação
medieval localizada na península
de Tintagil, nas proximidades da
vila de mesmo nome, na Inglaterra.
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CAPÍTULO 1
O MAGO MERLIN
Num tempo distante viveu um poderoso rei que dominava toda a Grã-Bretanha, onde hoje é a Inglaterra. Seu nome era Uther Pendragon. Ele conquistou
muitas terras, sempre contando com a ajuda dos cavaleiros e do mago Merlin.
Nessa época, o país estava dividido em muitos feudos e os senhores travavam
guerras entre si, pela posse da terra e, também, pelo amor de uma bela dama.
Durante as negociações de paz com o duque de Tintagil da Cornualha, o rei
Uther Pendragon apaixonou-se pela mulher dele, Igraine. A impossibilidade de
viver o amor levou-o a travar uma batalha feroz em que muitos morreram de
ambos os lados. A ira pela resistência do duque e a paixão ardente levou Uther
Pendragon a adoecer de raiva e de amor.

[...] “Então, um de seus soldados partiu em busca de Merlin, o único homem
que poderia acabar com a dor que afligia o coração do rei.
O mago Merlin conhecia mistérios do céu e da terra, da vida e da morte, dos
homens e dos deuses. Alguns o chamavam de feiticeiro; outros achavam que ele
era um santo. Todos, porém, o reconheciam como um dos homens mais sábios
desde tempos imemoriais. Por isso o soberano mandou procurá-lo. Merlin não
tinha endereço certo. Dizia-se que vivia no meio das neblinas de Avalon, uma
ilha no meio de um lago, que abrigava um reino misterioso. Era o antigo País das
Fadas, uma região tão indefinida que suas fronteiras apareciam e desapareciam,
recuando para mais longe à medida que a Inglaterra ia consolidando seu reino.
Mas não era preciso ir até Avalon para achar Merlin: ele costumava aparecer
nos lugares mais inesperados e, muitas vezes, disfarçado. Dessa vez o cavaleiro
encarregado de encontrá-lo deparou com um velho mendigo, que lhe perguntou:
– Quem procurais?
– Não é da tua conta – respondeu o cavaleiro.
– É, sim – disse o velho. – Vós procurais Merlin, que sou eu. E, se o rei jurar
que me dará a recompensa que eu pedir, vou fazer o que Vossa Majestade deseja. Voltai para dizer isso a ele e avisai que não demoro.
Assim foi feito. O cavaleiro levou a mensagem a Uther Pendragon e, pouco
depois, Merlin chegou ao palácio.
– Meu senhor, sei o que se passa em vosso coração e posso prever o que vai
acontecer. Ajudarei Vossa Majestade a ter Igraine, se prometerdes cumprir meu
desejo: na noite em que deitardes com a duquesa, ela conceberá um filho que
deverá ser-me entregue assim que nascer para que eu o crie e eduque.
Não foi difícil ao rei jurar a Merlin que assim seria feito, pois seu amor por
Igraine era imenso.
– Pois então preparai-vos – prosseguiu Merlin. – Porque esta noite o duque da
Cornualha tombará numa batalha e, antes que a notícia se espalhe, iremos ao
castelo onde está a duquesa; por artes de encantamento tereis o aspecto e as
feições do duque e eu, as feições de seu mais fiel cavaleiro. Ninguém nos reconhecerá, nem mesmo Igraine, que se deitará com Vossa Majestade sem resistir.
Tudo aconteceu exatamente como ele dissera. E assim que Pendragon e
Merlin, disfarçados e irreconhecíveis, saíram do castelo de Tintagil em plena

Avalon Ilha lendária encantada, em que Excalibur, a espada do rei Artur,
tinha sido forjada e para
onde o próprio rei voltou
vitorioso, depois de sua
última batalha, para ser
curado de um ferimento
mortal.
Em algumas versões
da história, Avalon é regida por Morgana, uma
sacerdotisa rodeada de
nove donzelas que são as
responsáveis pela cura de
Artur, deitado numa cama
de ouro. Em outras versões, Morgana é descrita
como meia-irmã do rei.
4º BIMESTRE
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Sir Título dado a cavaleiro,
a figuras notáveis da Antiguidade, a lordes etc., nos
países de língua inglesa. É,
também, um tratamento
formal ou respeitoso dispensado a homens.
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madrugada, chegaram os mensageiros com a informação de que o duque havia
falecido muitas horas antes. Naturalmente, a duquesa ficou espantadíssima por
ter passado a noite com seu marido quando ele já estava morto. Mas não disse
nada a ninguém e cobriu-se de luto como convinha a uma viúva.
Após algumas semanas, Igraine descobriu que estava grávida. Por isso, logo
em seguida, quando recebeu uma proposta de casamento do rei da Inglaterra,
concordou muito satisfeita: seria rainha e teria um pai para seu filho.
No dia de seu casamento com o rei foram celebradas também as núpcias de
suas duas filhas: Margawse, com o rei Lot, e Morgana, poderosa fada, com o rei
Uriens de Gore.
Como não queria esconder nada de Uther, a rainha sentiu-se obrigada a contar-lhe sobre o cavaleiro misterioso que a visitara na noite em que o duque morrera. Satisfeito com a sinceridade dela, o rei confessou que fora ele o estranho
visitante.
Igraine ficou aliviada e feliz ao saber que o pai do filho que esperava era o
próprio rei. Ele então mencionou a promessa feita a Merlin, mas ela não deu
maior importância a isso. Porém, pouco depois, o velho mago veio ao castelo
de Pendragon explicar os seus planos.
– Senhor – disse ele –, a criança que a rainha espera será um menino e
um grande rei. Será necessário educá-lo para ser o maior soberano de nossa
história.
Uther Pendragon também se preocupava com isso e temia pelo destino da
criança. Sabia que, se ele morresse, o filho correria um grande perigo, pois
todos os seus inimigos tentariam eliminar o herdeiro do trono.
– Merlin, faze como achares melhor. Seguirei todos os teus conselhos. Quero
que meu filho seja bem educado para suas funções, mas antes de tudo quero
que sua vida seja protegida – respondeu o rei.
O sábio já tinha planejado tudo:
– Quando a criança nascer, virei buscá-la. Ninguém saberá onde o menino
está, para a própria segurança dele. Apenas vós e eu. Um dos nobres desta
terra, sir Ector, é um homem bondoso, valente e justo, merecedor de toda confiança. A mulher dele vai ter um bebê na mesma época que a rainha e poderá
amamentar o herdeiro do trono. Eu o levarei para sir Ector, que tem propriedades na Inglaterra e em Gales. Nós o batizaremos com o nome de Artur. E o criaremos com carinho, em segurança, para que ele possa ser, um dia, um grande
rei, digno de continuar vosso reinado.
Tudo foi feito de acordo com o combinado. O rei e a rainha ficaram tristes por
se separar do filho, mas sabiam que era pelo bem de todos. Enquanto mãe, a
bela Igraine sentiu uma grande dor, mas, como ela mesma era descendente das
fadas e da gente de Avalon, sabia, mais do que ninguém, que seu filho jamais
poderia ter um mestre melhor do que Merlin, sábio entre os sábios.
Assim, o pequenino Artur foi levado do castelo, enrolado num pano tecido
com fios de ouro e entregue a um mendigo que esperava junto à porta dos fundos – o próprio Merlin. E nas terras de sir Ector ele cresceu, desconhecendo sua
origem e o destino que estava à sua espera.”
Trecho entre aspas extraído de MALORY, Thomas. O rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda.
Tradução e adaptação de Ana Maria Machado. São Paulo: Scipione, 2013, capítulo 1, pp. 10 a 12
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1 C A proposta é que todos produzam, em duplas, um capítulo para o livro com
a história do rei Artur, narrando uma nova aventura supostamente vivida por ele e
pelos cavaleiros da Távola Redonda. Que tal organizar uma sessão de leitura do
capítulo produzido para os pais? Fique atento às etapas e aos combinados para
este trabalho.
Sequência didática: rei Artur e o capítulo que faltava.
Período de elaboração:
Produto final: sessão de leitura dos capítulos produzidos.

2 A Por que Artur foi o escolhido? O que tem ele de especial? Continue lendo a
história dele para saber.

CAPÍTULO 2
ARTUR RETIRA A ESPADA DA PEDRA

“Dois anos depois do nascimento de Artur, o rei Uther Pendragon adoeceu
gravemente e teve de ficar acamado por muito tempo. Os inimigos aproveitaram
a ocasião para invadir suas terras, matando muitos de seus homens e causando
grandes tumultos.
– Senhor – aconselhou Merlin –, sem o vosso comando, nossos exércitos
não serão vitoriosos. Mesmo que seja numa liteira levada por cavalos, Vossa
Majestade deve ir ao campo de batalha.
O conselho foi seguido e o rei foi transportado à frente de suas tropas. Sua
simples presença deu novo ânimo aos soldados, que lutaram com muito mais
disposição, vencendo os inimigos que ameaçavam o norte do país.
Uther voltou a Londres; a cidade rejubilava-se com a vitória obtida. Mas o esforço tinha sido grande demais para quem estava tão doente; durante três dias
e três noites ele não conseguiu nem mesmo falar.
Preocupados, os nobres se reuniram e consultaram Merlin.
– Não há nada a fazer, a não ser deixar que se cumpra a vontade de Deus
– disse o sábio. – Mas já que estamos todos reunidos, podemos perguntar ao
nosso soberano sobre o futuro do reino.
E, na presença de todos os nobres, Uther Pendragon declarou bem alto, para
que todos ouvissem:
– Que Deus abençoe meu filho Artur como eu o abençoo, para que ele possa
rezar por minha alma e herdar minha coroa. Dele será o trono da Inglaterra, e
quando for chegada a hora vós sabereis reconhecer o verdadeiro descendente
de Uther Pendragon, único herdeiro de toda a Inglaterra.
Depois de dizer isso, entregou sua alma a Deus.
Durante muitos anos, após a morte de Uther, o caos dominou o país. Os
senhores disputavam o poder e mediam suas forças em sucessivos combates,
nos quais milhares de homens perdiam a vida. Até que um dia Merlin procurou o
arcebispo de Canterbury aconselhando-o a convocar todos os nobres do reino
para virem a Londres por ocasião do Natal, pois Jesus, que nascera naquela

Liteira Cadeirinha portátil
e coberta, sustentada por
dois varais compridos e
conduzida por dois animais ou escravos, um na
traseira e outro na frente.
Era muito usada na época
do Brasil Colônia. A palavra liteira vem do latim
lectarius.
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Justa Torneio medieval, é
o nome popular dado às
competições de cavalaria
ou pelejas por diversão da
Idade Média e do Renascimento. Os arautos e os
reis de armas eram os responsáveis pela divulgação
do torneio.
Dado o sinal de partida
ao som de instrumentos,
para marcar a animação
(fanfarra), eram apresentados os cavaleiros nas
listas com um grande séquito. Várias eram as modalidades disputadas, sendo a justa a mais famosa.
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noite, iria fazer um milagre e mostrar quem devia ser o novo rei.
Vieram todos. E estavam ainda reunidos na maior igreja da cidade, quando,
depois de feitas as primeiras orações e celebrada a primeira missa, viram diante
da entrada do templo uma grande pedra quadrada, como um bloco de mármore.
No meio dela havia uma espécie de bigorna de aço onde estava cravada uma
belíssima espada nua. Ao seu redor podiam ser lidas as seguintes palavras, gravadas em letras de ouro: ‘Aquele que conseguir tirar esta espada desta pedra e
da bigorna é o legítimo rei da Inglaterra’.
Merlin, sabendo que finalmente chegara o momento, trouxera de Avalon a
espada mágica, que só poderia ser desencravada da pedra pelo cavaleiro invencível, capaz de unificar todos os reinos da Inglaterra e liderar com justiça.
[...]
Muitos nobres se habilitaram a arrancar a espada porque ambicionavam o
trono. Nenhum deles, porém, conseguiu movê-la um milímetro.
– Ainda não está aqui o homem que vai conseguir a espada – disse o arcebispo. – Mas, sem dúvida, Deus vai fazê-lo chegar. Vamos escolher dez grandes
cavaleiros para montar guarda à espada.
Assim foi feito. Proclamou-se, então, por todo o reino, que haveria um grande torneio no dia de Ano-Novo, quando muitos cavaleiros se enfrentariam na
justa – uma luta em que os combatentes, montados em cavalos e vestindo
elmo e armadura, procuram derrubar um ao outro através de golpes de lança.
Os campeões desse torneio é que obteriam o direito de tentar arrancar a espada da bigorna de aço.
Sir Ector, que tinha terras perto de Londres, para lá se dirigiu, acompanhado
de seu filho, sir Kay, e do jovem Artur. Este seria o primeiro torneio de sir Kay.
Porém, no caminho, constatando que havia esquecido a espada em casa, pediu ao irmão, que lhe servia de escudeiro, que fosse buscá-la. Quando Artur lá
voltou, verificou que todos tinham ido à festa, portanto não havia ninguém que
pudesse lhe dizer onde estava guardada a espada.
– Meu irmão não pode ficar sem espada num dia como este! – disse ele. – Vou
pegar aquela que está cravada na pedra em frente à igreja...
Ao chegar diante do templo, Artur apeou do cavalo e, notando que os guardas não estavam ali porque tinham ido às justas, dirigiu-se para a pedra com a
bigorna. Puxou a espada, que saiu com facilidade. Montando novamente foi ao
encontro de sir Kay, a quem entregou a arma.
Tão logo sir Kay viu a espada, percebeu, surpreso, que era a mesma da
pedra.
Dirigiu-se a sir Ector, muito pálido:
– Pai, aqui está a espada da pedra! Quer dizer que eu devo ser o rei desta
terra!
Reconhecendo a espada, o nobre tomou-a e rumou, nervoso, para a igreja, seguido pelos jovens. Lá, os três se ajoelharam e o pai exigiu que sir Kay contasse,
sob juramento, como tinha conseguido a espada.
– Foi Artur quem me deu.
– E como é que ela foi parar nas tuas mãos, Artur? – perguntou sir Ector ao
seu filho adotivo.
O rapaz contou como tudo acontecera.

REI ARTUR E O CAPÍTULO QUE FALTAVA

– Então tu deves ser o rei desta terra – concluiu sir Ector. – É essa a vontade
de Deus.
– Mas por quê? – Artur não compreendia o que estava acontecendo.
O cavaleiro, porém, explicou que apenas o legítimo rei poderia tirar a espada
da pedra. Voltaram ao adro da igreja e cravaram novamente a arma na bigorna.
Sir Ector tentou puxá-la, sem nada conseguir. Em seguida, foi a vez do seu filho,
que empregou muita força, mas foi igualmente malsucedido.
– Agora tenta, Artur – ordenou sir Ector.
Com a maior facilidade, a espada deslizou de dentro da bigorna para as mãos
de Artur. Imediatamente, os dois se ajoelharam diante dele.
– Não façais isso! – exclamou o rapaz. – Meu pai e meu irmão de joelhos
diante de mim! Por quê?
Sir Ector revelou-lhe então que não eram do mesmo sangue; Merlin o trouxera
havia muitos anos. Ele e sua mulher tinham-no criado como se fosse seu próprio
filho, ignorando sua ascendência, mas agora constatava que Artur era de origem
muito mais nobre do que supunha, e devia ser rei.
O jovem Artur, mesmo decepcionado por saber que não era filho de sir Ector,
a quem tanto amava, disse:
– Senhor, a ninguém devo tanto no mundo como a vós e à vossa esposa. Que
Deus os abençoe para sempre. E se a vontade de Deus é mesmo que eu seja rei,
como dizeis, podeis me pedir o que quiserdes; eu vos atenderei.” [...]
Extraído de MALORY, Thomas. O rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda. Tradução
e adaptação de Ana Maria Machado. São Paulo: Scipione, 2013, capítulo 2, pp. 13 a 17

Após a leitura dos dois primeiros capítulos, volte ao texto e releia-o para localizar e
destacar (com um lápis colorido) trechos que falam sobre os personagens e elementos
que compõem a história e, assim, poder completar o quadro com o nome dos personagens centrais e elementos maravilhosos que contam esse romance de cavalaria.
Elemento/personagem

Destino/finalidade no texto

Proteger Artur e ajudá-lo nas batalhas.

Ser o rei da Inglaterra e lutar para
ganhar honra e proteger o povo.

Seu encanto ajuda Artur a vencer
todas as batalhas.
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2 B Realize a leitura do capítulo 3 para conhecer melhor nosso herói.
CAPÍTULO 3
ARTUR SOBE AO TRONO E REINA COM VALORES HUMANITÁRIOS

Gauleses
Populações
celtas que viviam na Gália, território que hoje corresponde a França, Bélgica e parte da Itália.

14

No dia seguinte, houve uma justa de cavaleiros e em presença de todos
eles tornou Artur a arrancar a espada da rocha, e foi proclamado rei.
Assim que o rei Artur subiu ao trono, tendo prometido ao povo um reinado
de paz, vários monarcas, que tinham jurado não reconhecer nunca o novo rei,
eleito como por artes mágicas, reuniram os seus exércitos e declararam-lhe
guerra. Por isso, o bondoso monarca, que tanto desejava a paz aos seus súditos, viu-se obrigado a empunhar as armas. Dois bons reis gauleses, Ban e
Bors, vieram em seu auxílio e com eles combateu os inimigos, derrotando-os
numa tremenda batalha.
Mas nem por isso conseguiu trazer a paz ao seu povo, pois Ban e Bors, sendo,
por sua vez, ameaçados por outros inimigos, pediram-lhe que enviasse um exército em seu auxílio. Partiu, pois, o rei Artur para lutar ao lado dos seus aliados e,
quando terminou aquela guerra e pôde voltar ao país, a sua alegria era enorme.
No entanto, um profundo sentimento de tristeza apoderou-se dele ao contemplar o estado em que ficara o seu reino. A guerra convertera o solo em
imenso terreno estéril; o mato invadira os campos cultivados; nos jardins só
se viam ervas; as lindas chácaras dos camponeses eram ruínas, e o pior de
tudo é que a desgraça se apoderava do ânimo de toda a gente e ninguém
se importava com os princípios de moral, tornando a vida violenta, maligna e
quase bárbara.
Nos bosques escondiam-se quadrilhas de malfeitores, e a mão do assassino surgia por detrás de qualquer moita.
O rei Artur considerava este sinistro quadro, com grande dor, mas sem desânimo, acreditando que no homem há um fundo de bondade ao qual se pode
recorrer com confiança. Assim, pois, o seu primeiro movimento foi proclamar
um reinado de amor e justiça: abriu largos caminhos nos espessos bosques,
incitou o forte a defender o fraco e convidou todos aqueles que lhe chamavam
rei a que respeitassem os pobres e especialmente as mulheres e as crianças.
Tão humanitários conselhos agradaram aos camponeses e em breve o solo
apareceu sorrindo à solicitude dos agricultores. Por desgraça, não faltava
quem exercesse a violência nem deixava de haver vagabundos que roubavam
e assassinavam.
Nessa época, enamorou-se o rei da bela princesa Guinevere, filha única do
rei Leodegrance, e pouco depois celebrou o casamento em Canterbury.
Com o casamento, o rei Leodegrance, sentindo-se muito lisonjeado, enviou
a seu genro Artur uma grande mesa redonda com lugar para 150 cavaleiros
se sentarem e ofereceu ainda os 100 cavaleiros – que herdara das mãos do
rei Pendragon, pai de Artur.
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Adaptado de Tesouro da Juventude. Rio de Janeiro:
Gráfica e Editora Brasileira, 1963, volume 11, pp. 24 a 26

REI ARTUR E O CAPÍTULO QUE FALTAVA

2 C Leia outro capítulo da história do rei Artur e conheça mais um importante
elemento desse romance.

CAPÍTULO 4
A TÁVOLA REDONDA

A Távola Redonda que havia sido feita pelo mago Merlin e, no passado, dada
ao rei Pendagron, voltava, agora, para as mãos do verdadeiro herdeiro: Artur.
Assim, ao receber a távola e os cavaleiros, Artur fundou a Ordem dos Cavaleiros
da Távola Redonda, sentando todos os nobres e valentes que sentissem desejos
de proteger o fraco e castigar os opressores e tiranos. O mais perfeito de todos
foi Lancelote, um cavaleiro misterioso, de grande bravura, que chegou à Ordem
da Távola Redonda depois e a quem o rei fez sentar-se a seu lado.
O rei Artur armou como cavaleiros seus nobres guerreiros, instituindo os
compromissos honrosos da ordem. Os cavaleiros da Távola Redonda fizeram
o juramento sagrado:
De forma alguma trairiam alguém ou cometeriam crueldades ou assassinatos;
dariam proteção aos necessitados, aos órfãos, às damas, às donzelas e a quem
estivesse em perigo; defenderiam a justiça e o bem e nunca defenderiam uma
causa injusta, mesmo que isso lhes rendesse as maiores fortunas do mundo.
Então, Artur explicou-lhes o fim da instituição, que não era outro senão governar o país com justiça e nobreza de ânimo. Estabeleceu que em volta da Távola
Redonda planejariam suas aventuras e, todos os anos, na festa de Pentecostes,
eles se reuniriam para celebrar, contar suas aventuras e renovar o juramento.
O rei Artur era tão corajoso e decidido que, várias vezes, vagava só e disfarçado de cavaleiro andante por campos e bosques, em busca de aventuras,
como faziam os outros cavaleiros.
Adaptado de Tesouro da Juventude. Rio de Janeiro:
Gráfica e Editora Brasileira, 1963, volume 11, p. 26

Volte ao quadro da atividade 2A e complete-o com as informações sobre a Távola
Redonda.
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2 D Em trios, leiam o quadro, recuperem o que aprenderam sobre o herói do romance de cavalaria e destaquem, na leitura, as informações que se referem ao rei Artur.

AS LENDAS DO REI ARTUR
As lendas referentes ao rei Artur e à Távola Redonda passaram de povo a
povo, inspirando várias obras de literatura tradicional.
Segundo as tradições celtas da Idade Média, Artur é um personagem lendário e rei de Gales, que instituiu no século V, seguindo os conselhos do feiticeiro
Merlin, uma ordem de cavalaria chamada Távola Redonda porque os cavaleiros sentavam-se em volta de uma mesa redonda como prova de igualdade e
para evitar preferências e discussões entre eles.
Dizem que Artur foi um rei justo e guerreiro que comandou a guerra nacional contra os anglo-saxões por muitos anos e vencendo batalhas, sempre com
a ajuda do mago Merlin e de sua encantada espada.
Depois de muitos anos, estando ele gravemente ferido, morreu na ilha de
Avalon.
O povo, não acreditando na morte do rei, esperou, durante muito tempo, pela
aparição do bravo guerreiro. Diz a lenda que, quando seu túmulo foi descoberto,
as gigantescas dimensões do seu corpo produziram grande admiração em todos.

Agora leia o texto a seguir, já visto no bimestre passado, sobre um herói aventureiro, e assinale no quadro as características de cada tipo de herói.

SOZINHO NA IMENSIDÃO DA ILHA
[...] Com o passar do tempo, acabou perdendo todas as roupas, os sapatos
se desgastaram e Selkirk precisou fabricar novas vestimentas usando a pele
das cabras que caçava. Na falta de agulha para costurar, usou um prego.
Seus cabelos desgrenhados misturavam-se com a barba nunca cortada.
Quando as balas e a pólvora acabaram, Selkirk se viu obrigado a caçar as
cabras perseguindo-as e pulando em cima delas. Um dia, a caçada de uma
cabra quase terminou com a sua vida quando, ao pular no animal, caiu em um
despenhadeiro escondido. Ficou muito machucado e desacordado por alguns
dias e a queda só não pôs fim a sua vida porque caiu em cima do corpo da
cabra que perseguia.
Os dias se passavam, um após outro, outro e mais outro. Selkirk fez da
solidão sua grande companhia naquela ilha. [...]
Texto de Carla Tocchet
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Característica

Herói do romance
de aventura

Herói do romance
de cavalaria

Resolve o problema com a ajuda
de elementos mágicos: magos,
acontecimentos repentinos
e esforço pessoal.

Resolve o problema com a ajuda
da coragem e da inteligência,
além do esforço pessoal.

Vive a aventura com a intenção
de superar a situação para restaurar
a ordem natural das coisas.

Vive em função da aventura, com o
objetivo de alcançar honra, prestígio e
reconhecimento, tornando-se famoso.

O mundo do aventureiro é o mundo
maravilhoso, dos deuses, do
acontecimento repentino.

O mundo do aventureiro é próximo
do real. É amplo, dividido por oceanos
e continentes. Não há soluções
mágicas. Ao conquistá-lo,
ele se torna herói.

O protagonista já nasce como herói,
é predestinado, vive no mundo
maravilhoso. A infância, a juventude
e a natureza física são extraordinárias.
É justo e bondoso.

O herói é um homem comum,
destemido e corajoso. Busca
aventuras, não se intimida e tem o
desafio de resolver os obstáculos
para vencer os objetivos.

4º BIMESTRE
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Conheça um pouco mais como era um cavaleiro da Idade Média lendo o texto. Depois,
faça um desenho.

CAVALEIROS MEDIEVAIS
Os cavaleiros eram respeitados e idolatrados nas sociedades medievais da
Europa. Eram membros da classe poderosa, e as roupas que usavam dentro
e fora do campo de batalha representavam força e poder.
Fora das batalhas, vestiam sobretudos e túnicas sem mangas que tinham o
brasão com a cor de cada cavaleiro. Em situações de guerra e justas, trajavam
pesadas armaduras que cobriam todo o corpo, para se proteger. Para garantir
o conforto e evitar que a armadura cortasse o corpo, o cavaleiro usava por
baixo camisas de linho e calças de lã e proteções para as juntas e virilhas.
Um cavaleiro tinha códigos de honra que envolviam o culto a uma dama e a
fidelidade a seu senhor, além da luta em defesa dos fracos e da Igreja Católica. Para as lutas e caçadas, além da armadura, ele possuía cavalos e armas
de guerra. A vitória e o reconhecimento dos feitos por sua dama e seu senhor
constituíam-se no maior prêmio de um cavaleiro.
Artur foi o cavaleiro mais poderoso de todos. Tinha uma espada mágica,
Excalibur, feita de metal cujo brilho reluzente representava uma chama em
suas mãos. Usava um elmo que tinha a forma de um dragão e protegia seu
rosto. Possuía, também, uma lança capaz de perfurar armaduras e escudos
e derrubar muralhas.
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3 A Releia, a seguir, um trecho do capítulo 2, Artur retira a espada da pedra, e ob-

serve como o autor caracteriza os objetos e personagens. Anote as características
no quadro que está mais abaixo.
“Vieram todos. E estavam ainda reunidos na maior igreja da cidade, quando,
depois de feitas as primeiras orações e celebrada a primeira missa, viram diante
da entrada do templo uma grande pedra quadrada, como um bloco de mármore.
No meio dela, havia uma espécie de bigorna de aço onde estava cravada
uma belíssima espada nua. Ao seu redor podiam ser lidas as seguintes palavras,
gravadas em letras de ouro: ‘Aquele que conseguir tirar esta espada desta pedra
e da bigorna é o legítimo rei da Inglaterra’.
Merlin, sabendo que finalmente chegara o momento, trouxera de Avalon a
espada mágica, que só poderia ser desencravada da pedra pelo cavaleiro invencível, capaz de unificar todos os reinos da Inglaterra e liderar com justiça.”

Objeto/personagem

Característica atribuída

Igreja
Cavaleiro que tirar a espada da pedra
Imagem que apareceu na entrada do templo
Local onde a espada estava cravada
Espada
• Você observou como o autor constrói a história usando muitos detalhes e descrições? Que efeito você acha que isso provoca no texto? Justifique.

• Como o texto ficaria se fosse escrito sem essas expressões? Justifique. Experimente ler o trecho sem as características que anotou no quadro. De que jeito você
gosta mais? Por quê?

• Releia: “Aquele que conseguir tirar esta espada desta pedra e da bigorna é o
legítimo rei da Inglaterra”.
Qual a importância ou o papel dessa inscrição na pedra? Explique.

4º BIMESTRE
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3 B Releia mais um trecho da história e grife os verbos, observando-os com mais

atenção.

“No entanto, um profundo sentimento de tristeza apoderou-se dele ao contemplar o estado em que ficara o seu reino. A guerra convertera o solo em
imenso terreno estéril; o mato invadira os campos cultivados.”

a) Os verbos – palavras que indicam ações – estão em que tempo? Complete o
quadro.
Verbo

Tempo verbal

Contemplar

Infinitivo

Apoderou
Ficara, convertera, invadira
b) Discuta com os colegas: qual o efeito causado pelo uso de verbos como os que
aparecem na última linha da tabela?

c) Qual a relação entre os dois momentos da ação: a tristeza do rei e as consequências da guerra?

3 C Releia o trecho a seguir.
“Assim, pois, o seu primeiro movimento foi proclamar um reinado de amor
e justiça: abriu largos caminhos nos espessos bosques, incitou o forte a defender o fraco e convidou todos aqueles que lhe chamavam rei a que respeitassem os pobres e especialmente as mulheres e as crianças.
Tão humanitários conselhos agradaram aos camponeses e em breve o solo
apareceu sorrindo à solicitude dos agricultores. Por desgraça, não faltava
quem exercesse a violência nem deixava de haver vagabundos que roubavam
e assassinavam.”
Na sequência de poemas, você aprendeu sobre o uso de metáforas – uma das
figuras de linguagem utilizadas pelos autores para dar mais beleza aos textos, ao
criar um novo sentido para determinada expressão.
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Observe os trechos destacados e responda: o que o autor quer dizer com essas
expressões?
a) “Abriu largos caminhos nos espessos bosques.”

b) “O solo apareceu sorrindo.”

Acompanhe, agora, a retomada que a professora, ou o professor, fará de mais um
trecho do capítulo 3 do romance e fique de olho nos recursos utilizados pelo autor
para deixar o texto bem escrito.
Tome notas de suas observações.
DATA ______ /______ / _________

Laise de Jesus
EM Manuel Lisboa

4º BIMESTRE
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4 A Nesta atividade, você vai realizar uma produção escrita. Só que, desta vez,

será de um trecho no meio do texto. Para isso, você vai ler a parte inicial e a final
do capítulo e, assim, conhecer um dos cavaleiros da história do rei Artur.
CAPÍTULO 5
O CAVALEIRO DA FONTE

“Um dia, chegou à corte a notícia de que um cavaleiro havia armado sua tenda,
um pavilhão muito luxuoso, ao lado de uma fonte na floresta ali perto. E não deixava ninguém passar sem enfrentá-lo em combate, já tendo ferido vários homens.
Um jovem escudeiro chamado Griflet apresentou-se e pediu:
– Majestade, por favor, ordenai-me cavaleiro, pois quero combater esse
assassino.
Todos julgaram que aquilo seria uma loucura; ele ainda era tão jovem e tão
frágil... Merlin ponderou que seria uma pena perder Griflet, destinado a ser um
homem sempre leal e um guerreiro valoroso quando amadurecesse. Artur, no entanto, entendeu que era desse modo que um cavaleiro amadurecia e, atendendo
ao apelo do jovem, armou-o. Mas pediu-lhe que, tão logo acabasse a luta, voltasse para a corte, sem se envolver em outros combates.
O recém-ordenado sir Griflet partiu, depois de prometer fazer a vontade do rei.
Logo encontrou o Cavaleiro da Fonte e o desafiou. Este procurou dissuadir seu
adversário, dizendo-lhe ser muito mais forte e experiente. Entretanto, Griflet estava decidido, e a contenda teve início. Em pouco tempo, o jovem teve sua lança
quebrada; em seguida, foi ferido profundamente e jogado ao solo, desacordado.
O Cavaleiro da Fonte entristeceu-se, pois julgou que seu adversário, tão
corajoso e tão bom cavaleiro, tivesse morrido. Ao se aproximar de Griflet,
percebeu que se enganara. Tirou-lhe o elmo para que ele respirasse melhor,
ajeitou-o em cima do cavalo e enviou-o de volta à corte, dizendo:
– Desejo que te recuperes logo. És muito valente e tenho certeza de que,
se sobreviveres, hás de ser um dos mais notáveis cavaleiros do reino.
Quando sir Griflet chegou, em tão más condições, todos no castelo ficaram
muito tristes e empenharam-se, com sucesso, em salvar-lhe a vida. Entretanto, o
rei Artur resolveu enfrentar pessoalmente o petulante Cavaleiro da Fonte. Ordenou a um criado que preparasse seu cavalo e suas armas e saiu de madrugada
em direção ao pavilhão do inimigo, cavalgando sem pressa até o dia clarear.
Então viu Merlin, que estava sendo perseguido por três bandidos. Avançou
sobre eles, gritando:
– Sumam-se, miseráveis!
Os três fugiram, assustadíssimos.
– Oh, Merlin – disse Artur –, se não fosse por mim, terias sido assassinado
aqui e agora, apesar das tuas habilidades!
– Não, não é assim. Se eu quisesse, poderia me salvar. Mas, senhor, se
Deus não vos ajudar, quem caminha para a morte sois vós...
Enquanto falavam, caminhavam em direção à fonte e logo encontraram o
pavilhão do cavaleiro, que lá estava, armado da cabeça aos pés.” [...]
Extraído de MALORY, Thomas. O rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda.
Tradução e adaptação de Ana Maria Machado. São Paulo: Scipione, 2013, capítulo 3, pp. 20 a 22
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Enfim, está chegando o momento de produzir a parte central deste capítulo! O encontro dos cavaleiros será planejado e escrito por você e os colegas! Termine de
ler o texto antes de começar a planejar a história.
Depois, o rei afastou-se com Merlin; tendo chegado a um profundo lago, no bosque, aproximaram-se e viram que dentro da água, no meio do lago, surgia um braço
gigantesco, tendo na mão uma espada. O feiticeiro aconselhou o rei a saltar num barco, e a ir buscá-la. O monarca assim o fez, e voltou em breve com a misteriosa arma.
– “Excalibur!” – exclamou Merlin – e recomendou a Artur que a guardasse cuidadosamente...

PLANEJAMENTO DO TEXTO
Título da aventura
Personagens envolvidos na primeira luta já escrita

Personagens envolvidos na segunda luta

O motivo pelo qual Griflet e o rei Artur enfrentam o Cavaleiro da Fonte

O motivo que teria levado o Cavaleiro da Fonte a não matar Griflet e devolvê-lo
ao castelo de Artur

Quem foi o vencedor da primeira luta

Quem será o vencedor da segunda luta

Por que Merlin aparece

O que pode ter acontecido com o rei

4º BIMESTRE
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Agora, todos vão levantar possibilidades de continuidade do texto, indicando como
será a luta entre os cavaleiros e que meios serão utilizados por Artur e Merlin para
vencê-la. Tome notas no quadro abaixo:
O que acontecerá nesta parte do capítulo?

4 B Definidas as ideias para a parte desconhecida do romance, vamos organizar o

texto, bloco por bloco, decidindo em que ordem eles devem aparecer.
Discuta e registre no quadro abaixo:
LISTA DOS ACONTECIMENTOS
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4 C Agora é hora de contar a história, em duas partes. Faça como se estivessem

lendo no livro:
a) Primeiro, a parte conhecida.
b) Depois, com base na lista de acontecimentos planejada, a parte a ser produzida.

4 D Chegou o momento de iniciar a produção do texto. Faça uso do planejamento
realizado anteriormente e das discussões da atividade anterior. A turma toda deve
ditar a parte nova da história para a professora, ou o professor.

4 E Retome e releia o texto produzido e ajuste o que for necessário. Fique atento
às discussões da turma.
Você pode tomar nota das ideias para contribuir com a revisão proposta.

5 A Chegou o momento de escrever o capítulo que faltava. Todos devem seguir os

mesmos passos da produção coletiva:
• Ler e compreender as orientações e o texto inicial.
• Planejar coletivamente.
• Listar os acontecimentos na ordem em que devem aparecer na história.
• Escrever.
• Revisar e reescrever o que for necessário.
CAPÍTULO 6
O CAPÍTULO QUE FALTAVA...

Os cavaleiros da Távola Redonda festejavam cada vitória comemorando os feitos em volta da grande mesa. Contudo, em pouco tempo, ficavam aborrecidos
e saíam em busca de novos desafios e aventuras que pudessem reafirmar sua
honra, bravura e lealdade. Então, decidiram que, em certo ponto, se separariam
para enfrentar os inimigos de Camelot.
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Agora é com você. Converse com os colegas e crie mais um capítulo para a obra,
tendo o rei Artur como protagonista.
PLANEJAMENTO DO TEXTO
O capítulo que faltava...
Personagens envolvidos na luta

O motivo pelo qual o rei Artur enfrenta o(s) adversário(s)

Que problemas o rei enfrentará nesta luta

Como resolverá os problemas

Que elementos mágicos aparecerão

5 B Agora que já planejaram a tarefa, é hora de escrever o texto considerando o

que foi pensado e os estudos realizados sobre o romance de cavalaria. Faça isso
em folha avulsa.

Marcos Paulo Rodrigues Santana
EM Novo Horizonte
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5 C Use a tabela para revisar o texto produzido na dupla.
Aspecto a ser observado no capítulo

Sim

Não

Organizei o capítulo contando um episódio completo?
O herói foi caracterizado com ideias de honra, bondade e luta contra as injustiças?
Há presença de elementos maravilhosos (magia, acontecimentos repentinos que salvam o herói)?
A narração da luta entre o rei Artur e seu adversário foi feita de forma detalhada,
com linguagem própria do romance de cavalaria?
O texto apresenta organizadores textuais, como naquele tempo, depois, no entanto?
O texto foi escrito obedecendo ao planejamento coletivo?
O texto está livre de erros de ortografia?

6A

Nesta roda, junto com sua dupla, compartilhe com os familiares o texto
produzido.
6B

Chegou o momento de avaliar todo o trabalho realizado com base nos itens
apontados abaixo.
• Qual foi a tarefa mais difícil a ser realizada durante a sequência?

• E a mais fácil?

• Nos momentos coletivos, você contribuiu com o trabalho? Dê um exemplo.

• O que achou de realizar um trabalho com o romance de cavalaria? De qual das
aventuras do rei Artur você mais gostou? Por quê?

• O que achou da roda de leitura para os familiares?

Agora que todos já avaliaram o trabalho individualmente, compartilhe as respostas
com os colegas.
4º BIMESTRE
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FLÁVIA BOMFIM
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LENDO COM OS OUTROS - CRÔNICAS

lendo com os outros - crônicas
1 A “Se não é aguda, é crônica.” Foi assim que Rubem Braga (1913-1990), considerado o maior cronista brasileiro, respondeu a um jornalista insistente que lhe
pedia para definir crônica.
Você já leu crônicas? Sabe onde elas circulam? Nesta sequência didática, você lerá
algumas e conhecerá um gênero textual que, pela leveza, proximidade com o cotidiano e linguagem, encanta crianças e adultos há muitas gerações. Também fará
leituras na sala, em pequenos grupos, e terá a chance de se preparar para ler para
pessoas de sua família e das outras turmas. Vamos lá?
Leia o quadro para conhecer um cronista famoso e aprender onde este gênero circula.

SérgioTomisak/Folhapress

RUBEM BRAGA, O CRIADOR DA CRÔNICA
Nascido em 12 de janeiro de 1913, foi o escritor e jornalista brasileiro
que se notabilizou por produzir crônicas. Com estilo próprio, era irônico e
bem-humorado, mas também havia momentos em que expunha seu lado duro
e crítico: defendendo seu ponto de vista, denunciando injustiças e fazendo
críticas sociais.
Tornou-se famoso como cronista escrevendo para jornais e revistas de grande circulação no país. Como jornalista, foi correspondente de guerra na Itália e
embaixador do Brasil no Marrocos.
Adorava a vida ao ar livre. Em seu apartamento de cobertura, na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro,
mantinha jardim e pomar, com pitangueiras, passarinhos e tanques de peixes. Nos últimos anos de vida,
publicava suas crônicas aos sábados no jornal O Estado de S. Paulo. Trabalhou 62 anos como cronista e
publicou mais de 15 mil crônicas. Morreu em 19 de dezembro de 1990.

Ouça, agora, a leitura de algumas crônicas para começar a discutir as características desse gênero.

1 B Organizados em roda, vocês vão conhecer as etapas e a rotina desta sequência.
2 A Organize-se para realizar uma primeira leitura silenciosa. Comece pelo quadro
sobre o autor e, em seguida, passe à crônica.

Marcello Casal Jr. ABr

LUIS FERNANDO VERISSIMO, O MULTIFACETADO
Nascido em Porto Alegre em 26 de setembro de 1936, é escritor, humorista,
tradutor, roteirista de televisão, cartunista, autor de teatro, publicitário e também
músico. Publicou contos e romances em diversas editoras, recebeu prêmios e já
foi homenageado por uma escola de samba de Porto Alegre. Destaca-se como
humorista, e essa é a marca da maioria de suas crônicas.
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ATITUDE SUSPEITA
Sempre me intriga a notícia de que alguém foi preso “em atitude suspeita”.
É uma frase cheia de significados. Existiriam atitudes inocentes e atitudes
duvidosas diante da vida e das coisas e qualquer um de nós estaria sujeito a,
distraidamente, assumir uma atitude que dá cadeia!
– Delegado, prendemos este cidadão em atitude suspeita.
– Ah, um daqueles, é? Como era a sua atitude?
– Suspeita.
– Compreendo. Bom trabalho, rapazes. E o que é que ele alega?
– Diz que não estava fazendo nada e protestou contra a prisão.
– Hmm. Suspeitíssimo. Se fosse inocente não teria medo de vir dar explicações.
– Mas eu não tenho o que explicar! Sou inocente!
– É o que todos dizem, meu caro. A sua situação é preta. Temos ordem de
limpar a cidade de pessoas em atitudes suspeitas.
– Mas eu só estava esperando o ônibus!
– Ele fingia que estava esperando um ônibus, delegado. Foi o que despertou a nossa suspeita.
– Ah! Aposto que não havia nem uma parada de ônibus por perto. Como é
que ele explicou isso?
– Havia uma parada sim, delegado. O que confirmou a nossa suspeita. Ele
obviamente escolheu uma parada de ônibus para fingir que esperava o ônibus
sem despertar suspeita.
– E o cara de pau ainda se declara inocente! Quer dizer que passava ônibus,
passava ônibus e ele ali fingindo que o próximo é que era o dele? A gente vê
cada uma…
– Não senhor, delegado. No primeiro ônibus que apareceu ele ia subir, mas
nós agarramos ele primeiro.
– Era o meu ônibus, o ônibus que eu pego todos os dias para ir pra casa!
Sou inocente!
– É a segunda vez que o senhor se declara inocente, o que é muito suspeito. Se é mesmo inocente, por que insistir tanto que é?
– E se eu me declarar culpado, o senhor vai me considerar inocente?
– Claro que não. Nenhum inocente se declara culpado, mas todo culpado
se declara inocente. Se o senhor é tão inocente assim, por que estava tentando fugir?
– Fugir, como?
– Fugir no ônibus. Quando foi preso.
– Mas eu não tentava fugir. Era o meu ônibus, o que eu tomo sempre!
– Ora, meu amigo. O senhor pensa que alguém aqui é criança? O senhor estava fingindo que esperava um ônibus, em atitude suspeita, quando suspeitou
destes dois agentes da lei ao seu lado. Tentou fugir e…
– Foi isso mesmo. Isso mesmo! Tentei fugir deles.
– Ah, uma confissão!
– Porque eles estavam em atitude suspeita, como o delegado acaba de dizer.
– O quê? Pense bem no que o senhor está dizendo. O senhor acusa estes
dois agentes da lei de estarem em atitude suspeita?
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– Acuso. Estavam fingindo que esperavam um ônibus e na verdade estavam
me vigiando. Suspeitei da atitude deles e tentei fugir!
– Delegado…
– Calem-se! A conversa agora é outra. Como é que vocês querem que o público nos respeite se nós também andamos por aí em atitude suspeita? Temos
que dar o exemplo. O cidadão pode ir embora. Está solto. Quanto a vocês…
– Delegado, com todo o respeito, achamos que esta atitude, mandando
soltar um suspeito que confessou estar em atitude suspeita, é um pouco…
– Um pouco? Um pouco?
– Suspeita.
Extraído de VERISSIMO, Luis Fernando. Coleção Para gostar de ler – volume 13.
Histórias divertidas. São Paulo: Ática, 2011, pp. 69 e 70

É hora de reler o texto de outra forma. Em trios, definam quem será o narrador e
os personagens e retomem a leitura da crônica, em voz alta.
• Gostou da crônica? Por quê?

• O que a torna engraçada? Converse com os colegas e a professora, ou o professor.

• Que tipo de crítica você acredita que o autor faz nessa crônica?

4º BIMESTRE
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2 B Acompanhe a leitura de mais uma crônica. Dessa vez, de uma escritora que
você conheceu na sequência didática de poemas: Myriam Fraga (1937-2016).
Trocando ideias
Pelo título, sobre o que você imagina que esta crônica vai falar? Anote para conferir
depois.

Myriam Fraga, cronista e poeta
Poetisa baiana, foi colunista do jornal A Tarde e a primeira diretora da Fundação Casa de Jorge Amado. Sua produção retrata questões sociais específicas
do Nordeste, aliadas a representações da Bahia e da figura do feminino. Ocupava a cadeira de número 13 da Academia de Letras da Bahia desde 1985.

CRÔNICA NOSTÁLGICA À CIDADE DA BAHIA
As pessoas da minha geração, os dilacerados entre os “Anos Dourados” e
os “Anos Rebeldes”, trazem marcada na alma, a ferro, fogo e saudade, a nostálgica lembrança de uma cidade onde se podia viver e transitar com conforto
e segurança, desfrutando a relativa paz dos homens, já que a paz absoluta é
privilégio dos deuses.
Uma cidade sombreada de oitis, mangueiras, tamarindeiros, onde se podia
curtir com tranquilidade os fins de tarde no Farol da Barra, no Alto de Ondina
ou na igrejinha de Monte Serrat, descansando os olhos na curva do casario ou
na ilha defronte, aconchegada no mar, como um enorme crocodilo alimentado
pelo vento.
Hoje, olho para os lados e não me reconheço. Mudou a cidade, mudei eu.
O tempo disparou nos relógios em pânico. Transformados em personagens
da fábula de Alice, vivemos sob a ditadura dos horários, repetindo sem parar,
como coelhinhos apressados, “é tarde, é muito tarde”.
E todavia não era assim quando a cidade preguiçosa escorria das ladeiras
pelo trilho dos bondes. Uma ida a Itapagipe era um passeio e uma viagem.
Caminho de Areia, Porto dos Tainheiros, sem poluição e sem a dolorosa paisagem de Alagados. O sorvete na Ribeira, degustado sem pressa, depois a
passagem pela Penha, a obrigatória oração na igreja do Bonfim, com suas
fitinhas coloridas e seus “milagres”, ex-votos que testemunhavam, e ainda
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testemunham, a força da fé que remove montanhas.
A volta por Monte Serrat, com a igrejinha e o forte, com seus canhões e
suas lendas. Quem não tinha carro podia perfeitamente fazer seus longos
passeios no conforto dos bondes sem aperto e sem exploração, que as passagens eram baratas e, salvo nos horários de volta do trabalho, os lugares
sobravam.
Na década de 50, Itapuã era arrabalde, veraneava-se na Pituba, e a Barra
era um bairro tranquilo, onde as crianças podiam andar de bicicleta, e, aos domingos, muitas famílias ainda botavam cadeiras na porta. O Cinema Oceania
era o point da juventude dourada, nas sessões de domingo, que começava às
3 da tarde, com direito a banho de mar pela manhã e milk-shake depois, na
sorveteria de Florêncio.

Arrabalde Arredores de
uma cidade ou um país,
subúrbio.

Crônica publicada no jornal A Tarde, de Salvador (www.atarde.com.br), em 7/4/2002

• Retome a leitura para discutir com os colegas.
• A que cidade da Bahia a autora se refere? Justifique.

• Vocês acreditam que na época em que Myriam escreveu essa crônica ela era uma
jovem ou uma senhora? Justifique.
• Você conhece algum dos lugares citados? Como ele está hoje? Conte.
• Releia: “Na década de 50, Itapuã era arrabalde, veraneava-se na Pituba, e a Barra
era um bairro tranquilo, onde as crianças podiam andar de bicicleta, e, aos domingos, muitas famílias ainda botavam cadeiras na porta”. O que a autora quer dizer
com a expressão sublinhada nesse trecho?
Entre as crônicas lidas até o momento, escolha uma para reler para uma pessoa
da sua família. Lembre-se de dar destaque à fala dos personagens, buscando diferenciá-la na voz.

Ruan
EM Manuel Lisboa
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2 C Acompanhe a leitura do quadro, que será realizada por um colega, e de duas
crônicas de Clarice Lispector para aprender um pouco mais sobre este gênero.

Folhapress

CLARICE LISPECTOR, ESCRITORA CÉLEBRE
Uma das mais célebres escritoras brasileiras.
Nasceu na Ucrânia, em 1920, e veio para o Brasil
com 2 meses de idade. Considerava-se natural de
Fortaleza, cidade onde passou a infância. Famosa
por escrever ensaios, peças teatrais, crônicas e
contos, sempre abordou fatos simples do cotidiano, tendo como característica apresentar sem rodeios seu ponto de vista. Por isso, era tida como
uma mulher autêntica, que falava sobre amor,
traição, amizade e liberdade. A autora trabalhou por muito tempo no Jornal
do Brasil e lá publicou suas principais crônicas, muitas delas posteriormente
reunidas em livros, como A descoberta do mundo. Escreveu sobre temas
profundos e, ao terminar os textos inesperadamente, muitas vezes deixa nos
leitores um ponto de interrogação. Morreu em 1977.

Texto 1
DEZ ANOS
– Amanhã faço dez anos. Vou aproveitar bem este meu último dia de nove
anos.
Pausa, tristeza.
– Mamãe, minha alma não tem dez anos.
– Quanto tem?
– Acho que só uns oito.
– Não faz mal, é assim mesmo.
– Mas eu acho que se deviam contar os anos pela alma. A gente dizia: aquele
cara morreu com 20 anos de alma. E o cara tinha morrido mas era com 70 anos
de corpo.
Mais tarde começou a cantar, interrompeu-se e disse:
– Estou cantando em minha homenagem. Mas, mamãe, eu não aproveitei
bem os meus dez anos de vida.
– Aproveitou muito bem.
– Não, não quero dizer aproveitar fazendo coisas, fazendo isso e fazendo
aquilo. Quero dizer que não fui contente o suficiente. O que é? Você ficou triste?
– Não. Vem cá para eu te beijar.
– Viu? Eu não disse que você ficou triste?! Viu quantas vezes me beijou?!
Quando uma pessoa beija tanto outra é porque está triste.
26 de setembro de 1970
Extraído de LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 315
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• Por que a criança sente que não aproveitou bem seus dez anos? Justifique.
• Você concorda que a mãe ficou triste? Por que ela teria ficado assim? Quais partes
do texto justificam a resposta?
O que vocês imaginam que virá num texto com o título Ser cronista? Anote.

Texto 2

SER CRONISTA
Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Na verdade eu
deveria conversar a respeito com Rubem Braga, que foi o inventor da crônica.
Mas quero ver se consigo tatear sozinha no assunto e ver se chego a entender.
Crônica é um relato? É uma conversa? É o resumo de um estado de espírito?
Não sei, pois, antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha
escrito romances e contos. Quando combinei com o jornal escrever aqui aos sábados, logo em seguida morri de medo. Um amigo que tem voz forte, convincente e carinhosa praticamente intimou-me a não ter medo. Disse: escreva qualquer
coisa que lhe passe pela cabeça, mesmo tolice, porque coisas sérias você já
escreveu, e todos os seus leitores hão de entender que sua crônica semanal é um
modo honesto de ganhar dinheiro. No entanto, por uma questão de honestidade
para com o jornal, que é bom, eu não quis escrever tolices. As que escrevi, e
imagino quantas, foi sem perceber.
[...] Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade: não estou contente. E acho mesmo que vou ter uma
conversa com Rubem Braga porque sozinha não consegui entender.
22 de junho de 1968
Extraído de LISPECTOR, Clarice. A descoberta do mundo.
Rio de Janeiro: Rocco, 1999, pp. 112 e 113

• E você, o que acha que é crônica? Conseguiu encontrar mais alguma característica comum nas crônicas que leu? Explique.
• Em geral, os autores de contos e romances assumem, também, o papel de
escritores de crônicas semanais em jornais. Muitos fizeram e fazem isso até hoje
como forma de garantir um salário. Em que parte do texto Clarice deixa isso claro?
Sublinhe o trecho.
4º BIMESTRE
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2 D Acompanhe a leitura de mais uma crônica.
Trocando ideias
Pelo título, o que você imagina que será o tema da crônica? Onde você acha que a
narrativa vai acontecer? Anote para conferir depois.

ASSALTO
Na feira, a gorda senhora protestou a altos brados contra o preço do chuchu:
– Isto é um assalto!
Houve um rebuliço. Os que estavam perto fugiram. Alguém, correndo, foi chamar o guarda. Um minuto depois, a rua inteira, atravancada, mas provida de
admirável serviço de comunicação espontânea, sabia que se estava perpetrando
um assalto ao banco. Mas que banco? Havia banco naquela rua? Evidente que
sim, pois do contrário como poderia ser assaltado?
– Um assalto! Um assalto! – a senhora continuava a exclamar, e quem não
tinha escutado escutou, multiplicando a notícia. Aquela voz subindo do mar de
barracas e legumes era como a própria sirena policial, documentando, por seu
uivo, a ocorrência grave, que fatalmente se estaria consumando ali, na claridade
do dia, sem que ninguém pudesse evitá-la.
Moleques de carrinho corriam em todas as direções, atropelando-se uns aos
outros. Queriam salvar as mercadorias que transportavam. Não era o instinto
de propriedade que os impelia. Sentiam-se responsáveis pelo transporte. E no
atropelo da fuga, pacotes rasgavam-se, melancias rolavam, tomates esborrachavam-se no asfalto. Se a fruta cai no chão, já não é de ninguém; é de qualquer um,
inclusive do transportador. Em ocasiões de assalto, quem é que vai reclamar da
penca de bananas meio amassadas?
– Olha o assalto! Tem um assalto ali adiante!
O ônibus na rua transversal parou para assuntar. Passageiros ergueram-se, puseram o nariz para fora. Não se via nada. O motorista desceu, desceu o trocador,
um passageiro advertiu:
– No que você vai a fim de ver o assalto, eles assaltam sua caixa.
Ele nem escutou. Então os passageiros também acharam de bom alvitre abandonar o veículo, na ânsia de saber, que vem movendo o homem, desde a idade
da pedra até a idade do módulo lunar.
Outros ônibus pararam, a rua entupiu.
Melhor. Todas as ruas estão bloqueadas. Assim eles não podem dar no pé.
– É uma mulher que chefia o bando.
– Já sei. A tal dondoca loura.
– A loura assalta em São Paulo. Aqui é a morena.
– Uma gorda. Está de metralhadora. Eu vi.
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– Minha Nossa Senhora, o mundo está virado!
– Vai ver que está caçando é marido.
– Não brinca numa hora dessas. Olha aí sangue escorrendo!
– Sangue nada, tomate.
Na confusão, circularam notícias diversas. O assalto fora a uma joalheria, as
vitrinas tinham sido esmigalhadas a bala. E havia joias pelo chão, braceletes,
relógios. O que os bandidos não levaram, na pressa, era agora objeto de saque
popular. Morreram no mínimo duas pessoas, e três estavam gravemente feridas.
Barracas derrubadas assinalavam o ímpeto da convulsão coletiva. Era preciso
abrir caminho a todo custo. No rumo do assalto, para ver, e no rumo contrário,
para escapar. Os grupos divergentes chocavam-se, e às vezes trocavam de direção: quem fugia dava marcha à ré, quem queria espiar era arrastado pela massa
oposta. Os edifícios de apartamentos tinham fechado suas portas, logo que o primeiro foi invadido por pessoas que pretendiam, ao mesmo tempo, salvar o pelo e
contemplar lá de cima. Janelas e balcões apinhados de moradores, que gritavam:
– Pega! Pega! Correu pra lá!
– Olha ela ali!
– Eles entraram na Kombi ali adiante!
– É um mascarado! Não, são dois mascarados!
Ouviu-se nitidamente o pipocar de uma metralhadora, a pequena distância. Foi
um deitar-no-chão geral, e como não havia espaço, uns caíam por cima de outros. Cessou o ruído. Voltou. Que assalto era esse, dilatado no tempo, repetido,
confuso?
– Olha o diabo daquele escurinho tocando matraca! E a gente com dor de
barriga, pensando que era metralhadora!
Caíram em cima do garoto, que soverteu na multidão. A senhora gorda apareceu, muito vermelha, protestando sempre:
– É um assalto! Chuchu por aquele preço é um verdadeiro assalto!
Extraído de ANDRADE, Carlos Drummond de. 70 historinhas.
São Paulo: Círculo do livro, 1994, pp.18 a 20
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• E então, gostou da crônica? Foi o que você esperava?
• O autor utiliza uma série de travessões que, como você já sabe, indicam diálogo.

Quem está falando? É possível saber quantas pessoas falaram neste texto? Qual a
intenção do autor com isso?
• Leia o quadro e saiba mais sobre este famoso escritor.

Manoel Pires/Folhapress

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, CONTISTA, CRONISTA E POETA
Mineiro de Itabira, nasceu em 31 de outubro
de 1902. Mudou-se com a família para Belo Horizonte em 1920 e logo começou a publicar seus
primeiros trabalhos. Foi funcionário público durante toda a sua vida apesar de ter começado
a escrever cedo. Como escritor, trabalhou como
jornalista e cronista, mas ganhou enorme fama
como poeta.
Já foi retratado no cinema e na televisão e teve
sua efígie impressa nas notas de 50 cruzados novos, que circularam no Brasil entre 1988 e 1990.
Há representações do cronista em esculturas, como é o caso das estátuas
Dois poetas, na cidade de Porto Alegre, e O Pensador, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi nessa cidade, aliás, que ele morreu, em 17 de
agosto de 1987.

• Você percebeu como Drummond constrói os personagens desta crônica? Quais

características utiliza? Explique com exemplos do texto.
• O autor afirma que este tipo de situação de pânico, provocada por uma informação não confirmada, é muito comum na nossa cultura. Em que partes do texto ele
deixa isso claro? Volte, releia e comente.

Maria Paula Fiuz
EM Arte e Alegria
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2 E Organize-se com os colegas em grupos de quatro ou cinco para ler novas
crônicas, na biblioteca da escola ou do bairro. Fale sobre o que não compreendeu
e, se preciso, peça ajuda à professora, ou ao professor. Ao final, o grupo deve
ensaiar a leitura em voz alta, para ler para os colegas.

2 F Participe da roda para compartilhar impressões sobre as crônicas lidas e trocar
ideias sobre os autores, além de conhecer outros materiais sobre o gênero em estudo.

2 G Mas, o que é mesmo crônica? Leia o quadro para saber a opinião do escritor Carlos Eduardo Novaes sobre esse gênero, escrita na apresentação do livro
A cadeira do dentista.

O POMAR DA LITERATURA
[...] O pomar da literatura, vocês sabem, é composto de
diferentes espécies: a poesia, que, pela sua delicadeza, comparo à uva; o romance, que, pela sua densidade, me lembra
uma jaca (não dá para comer toda de uma vez e se presta
muito para fazer doces e filmes); o conto, que, para ter qualidade, precisa ser redondo, como uma lima; [...] e a crônica,
que, pela variedade e popularidade, equivale à laranja.
O conto e a crônica, como se vê, são parecidos e às vezes até confundidos sob um olhar apressado. O conto, como a lima, tem a casca
mais fina e pode ser mais agradável a um paladar delicado. A crônica, casca mais
grossa, não requer tantos cuidados para frutificar. Cresce até em publicações
periódicas, como jornais e revistas, mas nem por isso seu valor nutritivo é menor:
contém todas as vitaminas necessárias à formação de um leitor.
As crônicas, como as laranjas, podem ser doces ou azedas; consumidas em
gomos ou pedaços, na poltrona de casa, ou virar suco, espremidas nas salas
de aula. [...]
Extraído de NOVAES, Carlos Eduardo. A cadeira do dentista e outras crônicas.
Coleção Para gostar de ler, volume 15. São Paulo: Ática, 2009, pp. 7 e 8

• Você concorda com a comparação que o autor faz da crônica com a laranja? Justifique.
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Leia agora a tabela e, com base no que estudou, assinale SIM, ou NÃO, para a lista
de características que podem ser encontradas nas crônicas.

Característica
Tem final inesperado na maioria das vezes.
Pode apresentar final com moral.
Pode contar com temática engraçada.
Mostra, também, temática mais séria, crítica.
É publicada no jornal e circula também em livros.
O texto traz muita descrição do local e dos personagens.
Pode começar direto num diálogo, sem a preocupação de
apresentar o personagem ou o lugar onde a história acontece.
A linguagem é mais coloquial, próxima de situações
do cotidiano, na maior parte delas.
Começa com longa explicação sobre o lugar
e os personagens que participam da história.
Vários exemplares do gênero são
organizados em forma de diálogo.
Traz, em geral, uma crítica à realidade
que pode acontecer de forma irônica.
Relaciona-se com temáticas presentes
na cultura, no cotidiano das pessoas.
Todos os autores escrevem de forma mais
rebuscada, com linguagem mais difícil.

Júlia Santos de Oliveira
EM Novo Horizonte
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crônica

A crônica é um gênero que circula em jornais e livros. Apesar de ter nascido no meio jornalístico,
é um gênero literário. O cronista é considerado um artesão que, com base em temas, fatos do cotidiano, observações triviais, assuntos corriqueiros e temas atuais, elabora textos ficcionais.
As crônicas têm o poder de dizer coisas sérias por meio de um simples diálogo e muitas delas são
carregadas de ironia. Podem tecer críticas em relação a problemas sociais, falar de problemas de
forma bem-humorada ou abordar uma questão controversa de modo mais sério.
O texto curto e de linguagem simples e sintética pode ser organizado em discurso direto (com
presença de diálogos) ou indireto (contado apenas pelo narrador). Os autores falam como se fossem
íntimos dos leitores e, algumas vezes, dirigem-se diretamente a eles, o que torna os textos ainda mais
próximos de todo e qualquer leitor, seja qual for a idade.

3 A Escolha uma crônica para compartilhar na sessão de leitura e ensaie com

um colega.

3 B Para finalizar a sequência de leitura, você e seus amigos farão uma sessão

simultânea de leitura, ou seja, todos lerão ao mesmo tempo para os colegas da
escola. Fique atento às orientações da professora, ou do professor, e selecione a
crônica que lerá.
Sessão simultânea de leitura
Local da leitura

Crônica que escolhi

Autor/Autora

quer saber mais?
Obras que podem compor o acervo da sala durante o trabalho:
• SABINO, Fernando. O homem nu. Rio de Janeiro: Record, 1977.
• QUEIROZ, Rachel de. 100 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Livraria
José Olympio, 1958.
• Vários autores. Coleção Para gostar de ler. Volume 4 – crônicas. São
Paulo: Ática, 1982.
• Vários autores. Coleção Para gostar de ler. Volume 7 – crônicas. São
Paulo: Ática, 2003.
• NOVAES, Carlos Eduardo. A cadeira do dentista e outras crônicas.
Coleção Para gostar de ler, volume 15. São Paulo: Ática, 2009.
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análise e reflexão
sobre a língua

FLÁVIA BOMFIM
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ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA

análise e reflexão sobre a língua
VARIEDADES LINGUÍSTICAS
1

Você já observou como as pessoas que convivem com você falam? Prestou
atenção nas palavras que utilizam? Exemplifique.
Por que você acha que isso acontece se todos somos brasileiros?
Falares do Brasil
a) Assista aos vídeos junto com a professora, ou o professor, para refletir sobre
as variedades da língua portuguesa falada no Brasil. Faça anotações no caderno
pessoal, reproduzindo uma tabela como esta:
TOMADA DE NOTAS SOBRE OS VÍDEOS ______ /______ / _________
Cena observada

Aspecto que lhe chamou a atenção

b) A que conclusões sobre as variedades da língua você chegou depois de assistir aos
vídeos? Tome notas da discussão com os colegas.
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2

Leia os textos e confira: as variações aparecem também na escrita.

e ae vc tá convidado para o debate na minha sala.
Te espero: amanhã às 15.

• Foi possível compreender as duas mensagens? Para quem elas foram enviadas?
Em que situações circularam?

• Quais diferenças você observa nos textos? Por que isso ocorre?

língua

A língua é um fenômeno histórico, cultural e social que varia de
acordo com a época, o lugar, a situação de comunicação e os falantes.
No Brasil, são faladas quase 200 línguas indígenas, além das variações
das comunidades quilombolas, dos imigrantes e da língua portuguesa
considerada o idioma oficial.
Na escola, geralmente aprende-se a língua na variedade considerada
de maior prestígio, mas há muitas outras, como você mesmo acabou
de conferir. Todas as variedades de uma língua são importantes e eficientes em sua finalidade: comunicar. Portanto, fique atento, pois falar
bem é cada vez mais saber adequar a fala às diferentes situações
comunicativas que existem na sociedade!
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• Observe como as pessoas da sua família e amigos falam. Faça anotações e traga
para a sala de aula.
Pessoa observada/
idade/sexo

Expressão que conseguiu registrar

• Agora que você já viu como o português pode ser falado de maneiras diferentes
no Brasil, faça uma tomada de notas de como proceder em relação às variedades
presentes na nossa língua. Retome o que estudou sobre o assunto, além das discussões inspiradas nos vídeos.

pontuação e as intenções do autor
3

Releia um trecho da crônica Mãe, de Rubem Braga (o momento em que a
mãe se dirige ao amigo do filho, que tinha acabado de sumir na praia), e observe o
uso que o autor faz das letras maiúsculas e minúsculas, registrando o que parece
diferente do que já estudou. E a palavra mãe? Por que aparece em maiúscula?

A Mãe, que viera correndo, interpelou novamente o amigo do filho. “Mas
sumiu como? para onde? entrou na água? não sabe? mas que menino pateta!”
[...] “Mas diga, menino, ele entrou no mar?”.

Aspecto observado

Uso que o autor faz

• Por que será que o autor faz isso? Discuta com os colegas.
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Agora observe em mais um trecho da crônica de Rubem Braga a palavra oito e explique o efeito que ele dá ao texto ao grafá-la, alternadamente, com letras maiúsculas
e minúsculas.
O pai (fica em minúscula o Dia é da Mãe) achou que não era preciso:
– O menino tem OITO anos, Maria!
– OITO anos, não, oito anos, uma criança. Se todo dia morre
gente grande atropelada, que dirá um menino distraído como esse!

Fala

Significado

Pai

Mãe

uso de pronomes
4

No terceiro bimestre, você estudou os pronomes. Agora vai retomar e ampliar esse estudo. Releia um trecho do Capítulo 1 do romance O rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda e grife os pronomes que aparecem. Se precisar, consulte
a tabela, para conferir:
– Quem procurais?
– Não é da tua conta – respondeu o cavaleiro.
– É, sim – disse o velho. – Vós procurais Merlin, que sou eu. E, se o rei jurar
que me dará a recompensa que eu pedir, vou fazer o que Vossa Majestade
deseja. Voltai para dizer isso a ele e avisai que não demoro.
Assim foi feito. O cavaleiro levou a mensagem a Uther Pendragon e, pouco
depois, Merlin chegou ao palácio.
– Meu senhor, sei o que se passa em vosso coração e posso prever o que
vai acontecer. Ajudarei Vossa Majestade a ter Igraine, se prometerdes cumprir
meu desejo: na noite em que deitardes com a duquesa, ela conceberá um
filho que deverá ser entregue assim que nascer para que eu o crie e eduque.
Não foi difícil ao rei jurar a Merlin que assim seria feito, pois seu amor por
Igraine era imenso.
– Pois então preparai-vos – prosseguiu Merlin.

Você observou como são diferentes os pronomes usados nos textos sobre o rei
Uther Pendragon? E você, que pronomes utiliza no dia a dia? Substitua os da tabela.
Tu
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Vós
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Que pronome de tratamento é utilizado para se referir ao rei Artur no texto? Escreva.

pronomes
Singular
Pessoa

Plural

Pronome reto Pronome oblíquo

Pessoa

Pronome reto Pronome oblíquo

Primeira

eu

me, mim, comigo

Primeira

nós

nos, conosco

Segunda

tu

te, ti, contigo

Segunda

vós

vos, convosco

Terceira

ele/ela

se, si, consigo,
o, a, lhe

Terceira

eles/elas

se, si, consigo,
os, as, lhes

5

Reescreva, em uma folha à parte, o trecho da história do rei Artur, que você
acabou de analisar, prestando atenção ao uso dos pronomes.

ortografia
6

Uso do AM e ÃO

Leia os textos e compare-os, observando atentamente.
TEXTO 1
Há muitos anos, numa fresca e formosa manhã, cavalgavam pela estrada
real de Londres três distintos cavaleiros em traje de torneio. Suas brilhantes
armas tilintavam alegremente, chocando-se com o brilho das armas. Aquele
era um dia especial, entraram na cidade como simples cavaleiros e voltaram
como parentes do rei mais famoso da Inglaterra.
TEXTO 2
No ano da Nova Era, numa fresca e formosa manhã, cavalgarão pela estrada real de Londres três distintos cavaleiros em traje de torneio. Suas brilhantes armas tilintarão alegremente, chocando-se com o brilho das armas. Aquele
será um dia especial, entrarão na cidade como simples cavaleiros e voltarão
como parentes do rei mais famoso da Inglaterra.
• O que mudou nos dois textos? Escreva.
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• Que expressões indicam o que você apontou?

• Volte aos textos e copie as palavras modificadas.
Texto 1

Texto 2

• Agora leia um trecho da notícia a seguir e reescreva-a como se o fato fosse acontecer no ano que vem.
A possibilidade de sediar a Olimpíada no Brasil foi muito além do fato de
organizar o maior evento esportivo do planeta. Os Jogos colocaram na pauta
expressões cada vez mais presentes no dia a dia de planejadores urbanos
(e também da população) – como legado, mobilidade e acessibilidade, entre
outras. Mais do que apenas palavras, elas serviram para gerar ações de mudança no Rio de Janeiro, tornando-o mais inclusivo, para os atletas, os turistas
e, claro, toda a população.

48

LÍNGUA PORTUGUESA - 5º ANO

ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA

• O que você descobriu com as atividades? Discuta com os colegas para tomar notas.
TOMADA DE NOTAS. USO DO AM E ÃO ______ /______ / _________

7

Uso de terminações com SSE

Leia um trecho de um conto em que Mary, a aventureira, anuncia a ideia que teve
para salvar um leopardo de uma armadilha, sem ser ferida por ele.
“Percebeu que o leopardo não tinha força suficiente para arrancar todas as
estacas. Assim, se ela as removesse, deixando apenas uma para o animal derrubar, poderia afastar-se dali e correr até a cabana antes que ele se libertasse.”
Extraído de PLATT, Richard. Grandes aventuras: histórias reais de coragem e ousadia.
São Paulo: Cia. das Letrinhas, 2001, pp. 70 e 71

• Observe a expressão em destaque e assinale a alternativa que melhor explica a
função dela.
( ) O narrador anuncia o desejo, a intenção de Mary de libertar o animal e se proteger.
( ) O narrador indica que Mary não libertará o animal, com medo de ele a atacar.
• Que outra expressão do texto dá a ideia de uma ação que ainda não aconteceu?

verbos
Como você já sabe, os verbos são palavras que representam um
processo: algo que se passa num tempo, podendo ser uma ação realizada por alguém, um estado ou, ainda, um fenômeno da natureza.
Podem expressar, também, ações ou situações virtuais que podem
ou não acontecer, ou que ainda não se realizaram. Nesses casos, os
verbos recebem a terminação SSE.
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8

Uso do ICE e ISSE

Leia com atenção as palavras a seguir e separe-as em duas colunas.
crendice
sentisse
risse

maluquice

meninice
velhice

saísse

tagarelice
mentisse

doidice
tolice
permitisse

meiguice
fugisse

chatice

construísse

• O que as palavras têm de igual e de diferente?
• Como posso fazer para saber quando escrever de uma forma ou de outra? Conte
como você e o colega pensaram e ouça o que a turma tem a dizer.
TOMADA DE NOTAS
Hoje aprendemos que para decidir quando usar SS ou C nas terminações de
palavras uma dica importante é saber que:

Consulte em livros e outros materiais impressos outras palavras terminadas como
as que estudou nas atividades acima e organize uma lista para compartilhar com
os colegas.

9

Nos bimestres anteriores, você estudou muitas ocorrências da nossa língua e
observou que um mesmo som pode ser grafado com letras diferentes, o que deixa
dúvidas sobre qual letra usar. Por isso, é importante ter registros das observações
feitas e dicionários para consultar!
Você vai participar de mais um ditado interativo, agora com o Hino de Salvador.
Aproveite para perguntar, consultar seus registros e tirar dúvidas sobre a ortografia
das palavras presentes no texto.
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10

Cruzadinha: nos tempos do rei Artur

Complete a cruzadinha respondendo às perguntas relacionadas ao mundo do rei
Artur e aproveite para pensar em como as palavras são escritas.
1. Estrutura arquitetônica, uma fortificação construída na época medieval com finalidade de proteção contra
invasores e que, em alguns casos, servia de moradia para os reis e seus súditos.
2. Pessoa conhecedora dos mistérios da terra e do céu, observadora dos astros. Utiliza-se de magia.

3. Pronome de tratamento utilizado para se dirigir a reis, rainhas e imperadores.
4. Sistema econômico da Idade Média que vigorou antes do capitalismo.
5. Feminino de sacerdote, pessoa que está no topo de uma hierarquia religiosa.
6. Membro da ordem da cavalaria que, para ganhar fama, procurava aventuras.
7. Nome utilizado para arma branca de lâmina comprida e pontiaguda de metal com cabo pelo qual é empunhada, utilizada em lutas.
6
4
2
1

5
3

7
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tonicidade da sílaba
11

De olho na língua
Na língua portuguesa, ao pronunciarmos as palavras, uma das sílabas apresenta
som mais forte, ou seja, é falada com mais intensidade. Ela é chamada de sílaba
tônica. Nesta atividade, você vai aprender sobre isso. Vamos conferir?
Leia o texto e fique sabendo mais sobre Camelot e o rei Artur para realizar as
atividades.

Camelot, a capital do reino de Logres, no sul da Inglaterra, abrigava o
magnífico castelo construído por Artur no alto de um morro íngreme.
No principal salão do castelo, encontrava-se a Távola Redonda – mesa
esplêndida que comportava 150 homens e era o símbolo da irmandade
que reunia os cavaleiros mais nobres, honrados e virtuosos do reino.

• Leia a lista de palavras e, com um lápis colorido, pinte a sílaba pronunciada com
mais força, a sílaba tônica.
espada

fortaleza

legítimo

castelo

prático

majestade

campeões

Como você observou, a sílaba tônica pode aparecer em várias posições na palavra.
Veja:
CASTELO
antepenúltima penúltima última
sílaba
sílaba sílaba

Na palavra castelo, a sílaba tônica é a
Na palavra principal, a sílaba tônica é a

Ariel
EM Manuel Lisboa
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sílaba
sílaba sílaba
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• Agora, volte ao texto e observe as palavras destacadas, pronuncie-as com o colega de dupla e verifique qual das sílabas de cada uma delas é a tônica.
Copie as palavras destacadas no texto e responda: o que elas têm em comum?
Assim, você descobre uma regra da acentuação na língua portuguesa.

• Conheça outras palavras com esse traço em comum.
sábado

sétimo

prático

música

vítima

príncipe

última
fábrica

próximo
crápula

tártaro
pílula

• Com base no que estudamos responda: o que todas as palavras têm em comum?

sílaba tônica

Sílaba tônica é a que apresenta o som mais forte/intenso numa
palavra, e o acento gráfico é o sinal que pode marcar algumas dessas
sílabas, de acordo com a posição delas na palavra. Os acentos mais
empregados com essa finalidade são o agudo (´) e o circunflexo (^).

acentuação: acento diferencial
12

Leia o trecho final da crônica Brincadeira, de Luis Fernando Verissimo, e
observe a palavra destacada.

Foi descoberto de manhã, assassinado. O crime nunca foi desvendado. Mas
as pessoas que o conheciam não têm dúvidas sobre o motivo.
Sabia demais.
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Leia o mesmo trecho como se fosse apenas uma pessoa.
Foi descoberto de manhã, assassinado. O crime nunca foi desvendado. Mas
a pessoa que o conhecia não tem dúvidas sobre o motivo.
Sabia demais.

• O que mudou? Por quê? Anote:
Palavras que mudaram
1º texto

Palavras que mudaram
2º texto

acento diferencial

Na língua portuguesa, algumas palavras recebem o acento diferencial porque a grafia, no singular e no plural, é a mesma e o acento vem
para diferenciá-las. É o caso dos verbos ter e vir, quando se referem à
terceira pessoa. Exemplo: ele vem, eles vêm. Além disso, o verbo poder
também recebe acento diferencial em casos como: “O aluno não pode
mais fazer o que pôde no primeiro bimestre”.

Pesquise e copie no caderno pessoal dois trechos de textos (livros, jornais ou revistas) em que as palavras tem e vem aparecem e verifique se a regra apresentada
no quadro se confirma.
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sondagem
Nome:
Ano:

Data:

escrita de lista
Olá,
Escreva nesta folha, do melhor jeito que conseguir, as palavras e a frase que a
professora, ou o professor, vai ditar. Esta página será destacada e entregue a ela,
ou a ele.
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anexos
rei artur e os cavaleiros da távola redonda em cordel
Rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda é uma história contada em muitas
versões. Uma delas foi criada pelo cordelista Cícero Pedro de Assis. Confira um
trecho a seguir, como complemento do trabalho com a sequência didática Rei Artur
e o capítulo que faltava.
[…] Um dia foi dito à corte
Que um cavaleiro havia
Num pavilhão luxuoso,
Monumental moradia,
E ali ninguém passava,
Pela sua valentia.

Encontrando o valentão,
Cavaleiro tarimbado,
Griflet o desafiou,
Porém foi o derrotado,
Profundamente ferido,
Sobre o chão desacordado.

Por cavaleiro da fonte
Tornou-se então conhecido
O valentão que morava
Naquele canto escolhido.
Era um lugar na floresta
Por uma fonte servido.

O rei Artur resolveu
Enfrentar o brutamonte.
Não temeu desafiar
O cavaleiro da fonte,
Ia derrubar-lhe a fama
Como se fosse uma ponte.

Pra lutar com o cavaleiro,
Um conhecido assassino,
O escudeiro Griflet,
Jovem de firme destino,
Foi pedir a majestade,
Se mostrando paladino.

Sabendo que ia haver
Um combate violento,
Merlin teve sobre Artur
O pior pressentimento...

Do trono da Inglaterra
Artur, um sincero rei,
Atendeu logo o pedido,
Como quem cumpre uma lei.
Griflet saiu pra luta
Pensando: “Já triunfei”.

Extraído de ASSIS, Cícero Pedro de. Rei
Artur e os cavaleiros da Távola Redonda em
cordel. São Paulo: Nova Alexandria, 2011
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biografia e trecho de livro de carolina de jesus
Como leitura complementar ao bloco Análise e reflexão sobre a língua, conheça
uma escritora brasileira muito famosa, que produziu uma importante obra de
grande repercussão no mundo.

Acervo Última Hora/Folhapress

CAROLINA DE JESUS
Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, Minas Gerais, em 1914, ou seja,
26 anos depois da assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil. Mas
ainda sofreu as consequências da exclusão social a que foram submetidas as pessoas
que trabalharam em regime de escravidão. Abandonou os estudos no curso primário
(hoje Ensino Fundamental I) para ajudar a mãe no sustento da família. Viajou para São
Paulo e estabeleceu-se na favela do Canindé, como catadora de papel. Gostava de
escrever e separava cadernos no lixo. Foi descoberta como escritora, por acaso, pelo
jornalista Audálio Dantas, em 1958. É considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do país.
Sua obra mais importante, o diário Quarto de despejo, teve grande repercussão nos meios acadêmicos. O
sucesso do livro levou a primeira edição, de 10 mil exemplares, a esgotar-se em menos de uma semana. Traduzido para 13 línguas, adaptado para teatro, cinema, rádio e televisão, o diário de Carolina teve várias reedições
e tiragem total de 100 mil exemplares. Morreu em 1977.

Confira trechos do diário Quarto de despejo.
12 DE JUNHO
Eu deixei o leito as 3 da manhã porque quando a gente perde o sono começa
pensar nas miserias que nos rodeia. [...] Deixei o leito para escrever. Enquanto
escrevo vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol.
Que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes. Que a minha vista circula no
jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. [...] É preciso criar este
ambiente de fantasia, para esquecer que estou na favela.
Fiz o café e fui carregar agua. Olhei o céu, a estrela Dalva já estava no céu.
Como é horrivel pisar na lama.
As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários. [...]
13 DE JUNHO
[...] Vesti as crianças e eles foram para a escola. Eu fui catar papel. No Frigorifico vi uma mocinha comendo salchichas do lixo. [...]
Os preços aumentam igual as ondas do mar. Cada qual mais forte. Quem
luta com as ondas? Só os tubarões. Mas o tubarão mais feroz é o racional. É o
terrestre. É o atacadista. [...]
Extraído de JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo – Diário de uma favelada.
São Paulo: Ática, 1993, pp. 58 a 60
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