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"Cada um compõe a sua história, cada ser em si carrega o
dom de ser capaz, de ser feliz." ( Almir Sáter)
Dando continuidade a nossa política de produção de material
para a EJA, apresentamos com muito orgulho, o material
paradidático “DESAFIOS E POSSIBILIDADES NOS ESTUDOS DA
SOCIEDADE”, produzido por professores do PEJA I.
Acreditamos que esse material poderá trazer contribuições
para o trabalho docente já que o mesmo “nasceu” dos estudos
teóricos e experiências cotidianas de nosso professor.
O material apresenta diferentes tipos textuais que poderão
contribuir com o fazer pedagógico.
Esperamos também, que esse material incentive outros
profissionais do PEJA a registrarem suas práticas.

Um abraço!

Maria Luiza Lixa de Mendonça e equipe do E/SUBE/CED/EJA
Rio de Janeiro, março de 2013.

PERGUNTAS DE UM TRABALHADOR QUE LÊ
Bertolt Brecht
Quem construiu a Tebas de sete
portas?
Nos livros estão nomes de reis:
Arrastaram eles os blocos de pedra?

Mesmo na lendária Atlântida
Os que se afogavam
gritaram por seus escravos
Na noite em que o mar a tragou?

E a Babilônia várias vezes destruída
Quem a reconstruiu tantas vezes?

O jovem Alexandre conquistou a Índia.
Sozinho?

Em que casas da Lima dourada
moravam os construtores?
Para onde foram os pedreiros, na noite
em que a Muralha da China ficou
pronta?

César bateu os gauleses.
Não levava sequer um cozinheiro?

A grande Roma está cheia de arcos do
triunfo:
Quem os ergueu?
Sobre quem triunfaram os Césares?
A decantada Bizâncio
Tinha somente palácios para os seus
habitantes?

Filipe da Espanha chorou,
quando sua Armada naufragou.
Ninguém mais chorou?
Frederico II venceu a Guerra dos Sete
Anos.
Quem venceu além dele?
Cada página uma vitória.
Quem cozinhava o banquete?
A cada dez anos um grande Homem.
Quem pagava a conta?
Tantas histórias.
Tantas questões.

A poesia de Bertold Brecht traduz com bastante propriedade o papel que
desempenhamos (alunos e professores) como atores na construção do mundo em
que vivemos. Torna-se importante que os alunos possam perceber-se como tal.
A área de Estudos da Sociedade oferece vários instrumentos para a
compreensão e a leitura do mundo, propiciando condições para que os estudantes
compreendam e expliquem a realidade em que vivem e nela atuem. É uma área que
participa, no âmbito do ensino, do compromisso de formar estudantes cidadãos
críticos, isto é, cidadãos que tentam entender as causas dos problemas, sem se
contentar com explicações simplistas e superficiais.
Por ter como objeto de estudo a vida em sociedade e suas relações com a
natureza, os Estudos da Sociedade favorecem ao estudante os conhecimentos
necessários para interpretar as relações humanas e como, a partir delas, se
constituem as realidades sociais, históricas e geográficas.
Para um cidadão brasileiro saber depreender opiniões dos autores dos textos
e do próprio jornal, conflitos entre grupos sociais presentes nos acontecimentos
relatados, ou como a desvalorização da moeda afeta o custo das mercadorias que
consome, ele precisa saber identificar diferentes estilos de textos, colher
informações de tabelas, interpretar fotos, questionar, organizar dados, estabelecer
relações entre informações da atualidade e de outras épocas e entre acontecimentos
de locais diferentes, bem como lidar com conceitos que interpretam e dão significado
a esses acontecimentos. Os alunos da EJA necessitam, então, de saberes
específicos como saber usar e colher dados, interpretar mapas, linhas de tempo,
cronologias, tabelas, gráficos, fotografias, gravuras e obras de arte, caricaturas,
charges.
Acreditando que nossos alunos trazem consigo um conjunto de saberes
adquiridos ao longo de suas vidas e nos diversos espaços que frequentam,
propomos neste material, sugestões de atividades que procuram estimular o debate
em sala de aula e a reflexão sobre diferentes temas na busca do conhecimento
amplo, consciente, crítico e transformador da realidade que nos cerca.
Ao final deste, encontram-se alguns textos em anexo, que poderão
complementar o trabalho.
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O TRABALHO COM A IDENTIDADE:
CONHECIMENTO DE SI E DO OUTRO

Quando se trabalha com a identidade é necessário ter em mente os objetivos
que se quer alcançar com determinadas atividades. Nos primeiros dias de aula, é
interessante que os alunos se exponham, conversem sobre suas preferências,
percam a timidez e se sintam parte de um grupo.
Uma das características dos jovens e adultos que procuram a EJA é o fato de
apresentarem baixa autoestima. As atividades com a identidade destes favorecerá a
autovalorização e a valorização do outro. Muitas vezes, nesses trabalhos, emergem
preferências e características que nunca haviam sido pensadas por esses sujeitos.
Além disso, o professor conhecerá seus alunos mais de perto, verificando
seus limites e possibilidades, principalmente quando eles falarem sobre suas
trajetórias, escolares ou não, e sobre as relações sociais que estabelecem.
O estudo da identidade compreende não só o estudo do indivíduo, mas
também da família, da comunidade, do bairro, da sociedade de uma maneira geral.
Paulo Freire nos ajuda a pensar sobre a questão da identidade. Para ele, no trabalho
pedagógico, não só a identidade dos alunos deve ser trabalhada, mas também a
identidade dos educadores, que são permeadas pela cultura na qual os sujeitos
estão inseridos.
Discutir, porém, a questão da identidade dos sujeitos da educação,
educadores e educandos, me parece que implica desde o começo de
tal exercício, salientar que, no fundo, a identidade cultural, expressão
cada vez mais usada por nós, não pode pretender exaurir a
totalidade da significação do fenômeno cujo conceito é identidade. O
atributo cultural, acrescido do restritivo de classe, não esgota a
compreensão do termo “identidade”. No fundo, mulheres e homens
nos tornamos seres especiais e singulares. Conseguimos, ao longo
de uma longa história, deslocar da espécie o ponto de decisão de
muito do que somos e do que fazemos para nós mesmos
individualmente mas, na engrenagem social sem a qual não
seríamos também o que estamos sendo. No fundo, nem somos só o
que herdamos nem apenas o que adquirimos, mas a relação
dinâmica, processual do que herdamos e do que adquirimos1.

1

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. 12ª ed. São Paulo: Olho
D’água: 2002, p. 93.
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Com a mão na massa
Atividade 1
Sugerimos, a seguir, uma ficha de identificação, que pode ser preenchida com
a ajuda do professor. Essa ficha não precisa ser preenchida em apenas um dia
letivo, mas pode ser feita ao longo dos primeiros dias de aula, com apresentação
dos alunos para os colegas. Alguns termos talvez precisem ser explicados, como
filiação e naturalidade, por exemplo.
QUEM SOU EU?
1. Nome:
2. Idade:
3. Endereço:
4. Filiação:
5. Naturalidade:
6. Nacionalidade:
7. Alimentos preferidos:
8. Bebida preferida:
9. Cor preferida:
10. Data de nascimento:
11. Defeitos:
12. Qualidades:
13. Time de futebol:
14. Religião:
15. Um sonho:
16. Um medo:
17. Uma saudade:

Atividade 2
O trabalho com a identidade dos alunos também pode ser realizado a partir
do próprio nome, a história do nome dos alunos etc.
MEU NOME
Eu me chamo _________________
Costumam me chamar de ____________________
Quem escolheu meu nome foi ______________________
Meu nome foi escolhido porque _____________________________________
Se eu pudesse mudar de nome eu gostaria de me chamar ________________
Pesquisei e descobri o significado do meu nome ________________________
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Atividade 3
O nome de um homem não é como uma capa que lhe está sobre os
ombros, pendente, e que pode ser retirada ou arrancada a belprazer, mas uma peça de vestuário perfeitamente adaptada ou, como
a pele, que cresceu junto com ele; ela não pode ser arrancada sem
causar dor também ao homem. (Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832)2

Peça aos alunos que digam seu nome todo e a origem do mesmo, a partir da
ficha preenchida na atividade 2. Observe que alguns poderão não conhecer a
origem de seus nomes, nem do sobrenome. Proponha-lhes uma pesquisa que pode
ser feita no laboratório de informática, com o auxílio da Internet.

Interagindo
Também há alguns significados de nomes no material Alfabetização
Multimeios – Almanaque impresso – “Origem e significado de alguns nomes” – pp.
20 e 21.
Atividade 4
A música “Gente tem Sobrenome”, de Chico Buarque, nos auxilia no trabalho
com o nome, pois faz pensar sobre a importância do sobrenome:

Gente tem Sobrenome
Chico Buarque
Todas as coisas tem nome
Casa, janela e jardim
Coisas não tem sobrenome
Mas a gente sim
Todas as flores tem nome rosa, camélia e
jasmim
Flores não tem sobrenome
Mas a gente sim
O Jô é soares, Caetano é Veloso
O Ary foi Barroso também
Entre os que são Jorge
Tem um Jorge amado
E um outro que é o Jorge Ben
Quem tem apelido
2

Dedé, Zacharias, Mussum
E a Fafá de Belém
Tem sempre um nome
E depois do nome
Tem sobrenome também
Todo brinquedo tem nome
Bola, boneca e patins
Brinquedos não tem sobrenome
Mas a gente sim
Coisas gostosas tem nome
Bolo, mingau e pudim
Doces não têm sobrenome
Mas a gente sim
Renato é Aragão, o que faz confusão

Fonte: http://www.piracuruca.com/sobrenomes.asp.
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Carlitos é o Charles Chaplin
E tem o Vinícius que era de Moraes
E o tom brasileiro é Jobim
Quem tem apelido, Zico, Maguila,

Xuxa, Pelé e He-man
Tem sempre um nome
E depois do nome
Tem sobrenome também

Atividade 5
Sugira aos alunos que se sentem em círculo, de forma que todos possam se
ver. Distribua pequenos cartões para que desenhem uma forma pela qual possam se
identificar (por exemplo: quem trabalha com jardinagem pode desenhar um jardim...),
depois peça-lhes que se apresentem mostrando o desenho que fizeram, desta forma
a turma poderá se conhecer um pouco mais.
Atividade 6
Nós somos únicos
Desde que o Universo foi criado, sonha-se para ele, um mundo de Amor, Paz,
Saúde e muita Alegria.
No planeta Terra nasceu uma natureza tão bonita, mas tão bonita que parece
ter sido desenhada com todas as cores do arco-íris: o céu, mares, montanhas, flores
multicoloridas, animais de diferentes espécies e milhares de outras belezas infinitas
como os seres humanos.
Aos Homens, foi dada uma inteligência diferenciada de outras criaturas. Eles
tem o dom do raciocínio, da bondade, do bom senso, da amizade e até o direito de
escolher o caminho a seguir.
Ouça a música Aquarela e reflita sobre a letra com seus alunos.
Aquarela
Toquinho / Vinícius de Moraes / G.Morra / M.Fabrizio
Numa folha qualquer
Eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas
É fácil fazer um castelo...
Corro o lápis em torno
Da mão e me dou uma luva
E se faço chover
Com dois riscos
Tenho um guarda-chuva...

Se um pinguinho de tinta
Cai num pedacinho
Azul do papel
Num instante imagino
Uma linda gaivota
A voar no céu...
Vai voando
Contornando a imensa
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Curva Norte e Sul
Vou com ela
Viajando Havaí
Pequim ou Istambul
Pinto um barco a vela
Branco navegando
É tanto céu e mar
Num beijo azul...

E ali logo em frente
A esperar pela gente
O futuro está...

Entre as nuvens
Vem surgindo um lindo
Avião rosa e grená
Tudo em volta colorindo
Com suas luzes a piscar...
Basta imaginar e ele está
Partindo, sereno e lindo
Se a gente quiser
Ele vai pousar...
Numa folha qualquer
Eu desenho um navio
De partida
Com alguns bons amigos
Bebendo de bem com a vida...
De uma América a outra
Eu consigo passar num segundo
Giro um simples compasso
E num círculo eu faço o mundo...
Um menino caminha
E caminhando chega no muro

E o futuro é uma astronave
Que tentamos pilotar
Não tem tempo, nem piedade
Nem tem hora de chegar
Sem pedir licença
Muda a nossa vida
E depois convida
A rir ou chorar...
Nessa estrada não nos cabe
Conhecer ou ver o que virá
O fim dela ninguém sabe
Bem ao certo onde vai dar
Vamos todos
Numa linda passarela
De uma aquarela
Que um dia enfim
Descolorirá...
Numa folha qualquer
Eu desenho um sol amarelo
(Que descolorirá!)
E com cinco ou seis retas
É fácil fazer um castelo
(Que descolorirá!)
Giro um simples compasso
Num círculo eu faço
O mundo
(Que descolorirá!)...

Atividade 7
Compartilhando o álbum de família3
Solicite aos alunos que tragam para a aula alguma foto de quando eram mais
jovens, e que não as mostrem uns aos outros. Peça para que identifiquem as
fotografias com seus nomes no verso. Se quiser valorizar ainda mais a atividade, e
for possível, sugira que façam uma moldura. Recolha todas as fotos no início da
aula.

3

Atividade adaptada do site “Século XXI”, disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/sec21. Acesso
em: 26 ago 2009.
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Os alunos prepararão uma pequena exposição. Por alguns minutos, deixe
que tentem descobrir quem é quem. Após o primeiro momento, peça que se sentem
em roda e, mostrando cada uma das fotos, digam quem acham que está na
fotografia e que compartilhem como descobriram. Discuta as mudanças típicas da
idade, como e por que ocorrem, como os alunos vivenciam essas mudanças.
Em seguida, leia com a turma o poema abaixo que ilustra as mudanças por
que passamos, chamando a atenção para o formato. O que representa? De que fase
da vida trata? Expressa algum sentimento?

Poesia “Sapato alto”, de Sérgio Capparelli e Ana Cláudia Gruszynski4

Depois, compare a poesia com a música “Não vou me adaptar”, de Arnaldo
Antunes. Esta música fala também de transformações. Chame atenção para o
gênero abordado nos textos. O poema fala das transformações femininas e a
música, das transformações masculinas.

4

"Poesia Visual", de Sérgio Capparelli e Ana Cláudia Gruszynski, da Global Editora.
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Não vou me adaptar
Arnaldo Antunes
Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia
Eu não encho mais a casa de alegria
Os anos se passaram enquanto eu dormia
E quem eu queria bem me esquecia
Será que eu falei o que ninguém ouvia?
Será que eu escutei o que ninguém dizia?
Eu não vou me adaptar, me adaptar
Eu não tenho mais a cara que eu tinha
No espelho essa cara já não é minha
É que quando eu me toquei achei tão estranho
A minha barba estava deste tamanho
Será que eu falei o que ninguém ouvia?
Será que eu escutei o que ninguém dizia?
Eu não vou me adaptar, me adaptar
Não vou me adaptar!
Me adaptar!
Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia
Eu não encho mais a casa de alegria

Os anos se passaram enquanto eu dormia
E quem eu queria bem me esquecia
Será que eu falei o que ninguém ouvia?
Será que eu escutei o que ninguém dizia?
Eu não vou me adaptar, me adaptar
Não vou me adaptar!
Não vou!
Eu não tenho mais a cara que eu tinha
No espelho essa cara já não é minha
Mas é que quando eu me toquei achei tão
estranho
A minha barba estava deste tamanho
Será que eu falei o que ninguém ouvia?
Será que eu escutei o que ninguém dizia?
Eu não vou me adaptar, me adaptar
Não vou!
Não vou me adaptar! Eu não vou me adaptar!
Não vou! Me adaptar!...

Atividade 8
Baseados na poesia “O jovem Frank”, peça aos alunos que montem o
personagem descrito no texto a partir de recorte e colagem de revistas. Esta
atividade é lúdica e trabalha a interpretação do texto. Os alunos poderão falar de
suas características físicas que são heranças genéticas, por exemplo.

O Jovem Frank
Carlos Queiroz Teles/ Sementes do Sol
Às vezes eu me pergunto
Que diabo de papel
Estou fazendo aqui
Não pedi para nascer
Não escolhi o meu nome
E tenho um corpo montado
Com pedaços de avós e fatias de pai
E amostras de mãe
Nas reuniões de família
O esporte predileto
É dissecar o Frankstein
“Os olhos são os do Arruda..
Os pés lembram os Botelho...
Tem as mãos do velho Braga...
... e o nariz é dos Fonseca”
Certamente o resultado
De um tal esquartejamento

Não pode ser coisa boa,
Pois tantos retalhos colados
Não inteiram uma pessoa
Sendo assim... eu não sou seu
Ou outra coisa qualquer:
Um personagem perfeito
Para um filme de terror,
Um andróide, um mutante,
Um bicho extraterrestre,
Um berro de puro pavor!
Graças a Deus meu espelho
Não é daqueles que falam...
Diante dele, com cuidado,
Posso até reconhecer
Este rosto que é só meu
E sorrir aliviado
Cheio de cravos e espinhas
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Pode não ser um modelo
De perfeição ou beleza
Mas com certeza é alguém

E esse alguém... SOU EU, SOU EU!!!!!!!

Atividade 9
Distribua cartões para os alunos desenharem o local onde moram (motive-os
para que desenhem o bairro onde vivem). Em seguida, peça que mostrem aos
colegas, para que possam identificá-lo. É interessante perceber que um mesmo
bairro tem pontos observados de forma diferente.
Depois solicite à turma que sinalize pontos positivos e negativos dos bairros
que aparecerem e sugiram ações para modificarem os pontos negativos. Essas
ações podem ser as metas da turma para um período estabelecido.

Atividade 10
Motive a turma a fazer uma carta de intenções onde poderão colocar aquilo
que acham que precisa ser modificado na sociedade em que vivem e que ação
concreta poderão fazer.

Atividade 11
A música Aquarela do Brasil retrata as diferenças do nosso país. A partir da
letra da canção, inicie uma conversa com seus alunos sobre a biodiversidade de
nosso país e como nós também somos diferentes em cada região.
Aquarela do Brasil
Silas de Oliveira
Vejam esta maravilha de cenário
É um episódio relicário que o artista num
sonho genial
Escolheu para este carnaval
E o asfalto como passarela
Será a tela do Brasil em forma de aquarela
Passeando pelas cercanias do Amazonas
Conheci vastos seringais no Pará a ilha de
Marajó
E a velha cabana do Timbó
Caminhando ainda um pouco mais
Deparei com lindos coqueirais estava no
Ceará, terra de Irapuã
De Iracema e Tupã fiquei radiante de alegria
Quando cheguei na Bahia
Bahia de Castro Alves, do Acarajé

Das noites de magia do candomblé
Depois de atravessar as matas do Ipu
Assisti em Pernambuco a festa do frevo e do
maracatu
Brasília tem o seu destaque na arte, na beleza
e arquitetura
Feitiço de garoa pela serra
São Paulo engrandece a nossa terra
Do leste por todo o centro-oeste
Tudo é belo e tem lindo matiz
O Rio do samba e das batucadas
Dos malandros e mulatas de requebros febris
Brasil essas nossas verdes matas
Cachoeiras e cascatas de colorido sutil
E este lindo céu azul de anil
Emolduram em aquarela o meu Brasil
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Interagindo
Alguns materiais utilizados no PEJA I podem auxiliar nesse trabalho inicial
com a identidade dos alunos. São eles:
x

Alfabetização Multimeios – Caderno 2 – Tema 4 “O que me identifica”; Tema 5
“Todo mundo tem um nome”; Tema 6 “A importância dos documentos”.

x

Viver, Aprender 1 – Livro do Aluno – Módulo 1 “Quem somos” – Unidade 1
“Nomes”; Unidade 3 “Marcas que nos identificam”; Unidade 5 “Letras, sílabas e
palavras”.

x

Alfabetização Multimeios – Caderno 3 – Tema 11 “Leitura de mapas” – A partir
da origem dos alunos (local de nascimento, local da escola e/ou residência) deve
ser introduzido o trabalho com mapas.
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FAMÍLIA: SUA HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO
Família é um sistema social, composto por um grupo de indivíduos, que
apresentam vínculos sanguíneos ou jurídicos, como pelo casamento ou adoção. A
família constitui o primeiro grupo social ao qual o ser humano pertence. É na
comunidade familiar que a pessoa aprende as principais regras de convivência,
valores de respeito e solidariedade. Logo, a família representa a matriz da identidade
humana.

Retirantes de Mestre Vitalino (1909 –1963)
Fonte: www.ceramicanorio.com/artepopular/.../caruaru.htm -

Acesso em27/10/2009

Ao longo dos tempos a família vem se transformando, acompanhando as
mudanças econômicas e sócio-culturais do contexto em que estão inseridas.
Antigamente as mulheres eram as administradoras do lar, cuidavam da casa e da
educação dos filhos. Nos dias atuais o poder na família está mais descentralizado, o
homem não é mais o único chefe da família, existe uma distribuição de tarefas e um
somatório de rendas para manutenção do padrão de vida familiar. A educação dos
filhos é compartilhada com outros membros da família e com a escola.
Atualmente existem diferentes tipos de família: as formadas por pai, mãe e
filhos; mãe, avós e filhos; mães e filhos; pais e filhos; avós e netos. Antigamente, na
sociedade brasileira, a estrutura da família era patriarcal, o pai representava o chefe
15

de família. Hoje, como o formato das famílias vem-se modificando muitas mulheres
estão assumindo o papel de chefe.
É valido ressaltar que os parentes, avós paternos e maternos, tios, tias,
primos e primas também fazem parte do contexto familiar. O sobrenome indica a
família a qual a pessoa pertence. Toda família tem a sua história.
Existem também famílias comunitárias ou sociais diferente das famílias
tradicionais, foram organizadas pela sociedade para cuidar da criança ou do
adolescente para suprir a falta da família biológica. Nessas famílias a função dos
pais

é

descentralizada,

sendo

assim

as

crianças

ou

adolescentes

são

responsabilidade de todos os membros adultos.
A família como comunidade social apresenta uma função clara e objetiva de
proteção e socialização dos seus membros, assim como acompanhar o
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, transmitindo conceitos, valores e
cultura.

Você sabia?
O termo “família” é derivado do latim “famulus” que significa “escravo doméstico”.
Este termo foi criado na Roma Antiga para designar um novo grupo social que surgiu
entre as tribos latinas, ao serem introduzidas à agricultura e também à escravidão
legalizada.
Segundo o Dicionário Etimológico, de Antonio Geraldo da Cunha (Ed. Nova
Fronteira), o termo “família” significa um grupo de pessoas do mesmo sangue,
unidade sistemática constituída pela reunião de gêneros.

Com a mão na massa
Atividade 1

Aproveite a tela de Portinari para discutir com seus alunos sobre o tema
família. Faça a leitura da imagem, em seguida registre de forma coletiva a leitura que
a turma fez dessa tela.
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Retirantes de Candido Portinari (São Paulo,
1963-Rio de Janeiro, 1962)
Pintura óleo sobre tela, Coleção Museu de
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, SP
Fonte:ialexandria.sites.uol.com.br/imagens

/.../056ic.htm acesso em 27/10/2009

Atividade 2
Depois da leitura do texto explicativo e da tela de Portinari, organize com a
turma um debate sobre o significado da palavra FAMÍLIA na sociedade atual.

Atividade 3
Percebe-se na tela de Portinari a realidade de muitas famílias brasileiras
rodeadas pela fome, miséria, seca e falta de condições básicas de sobrevivência.
Seres humanos que tem a dignidade capturada pelo desespero e pela urgência de
vida nova. Nessa obra observa-se também a união de uma família que sobrevive às
maiores dificuldades.
Proponha uma roda de discussão em que você e os alunos compartilhem
algumas das dificuldades enfrentadas em família.

Atividade 4
Sugira que cada aluno escreva o nome das pessoas considere da família e o
grau de parentesco. Em seguida, peça que cada um faça a caricatura da sua família.
Elabore um cartaz ou mural com as caricaturas feitas.
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Atividade 5
Confeccione com a turma uma linha do tempo da família de cada aluno,
percebendo as modificações ao longo do tempo e das circunstancias de vida.
Organize um livro de lembranças com fotos, caricaturas, desenhos e palavras que
marcaram as maiores mudanças de cada família. Incentive os alunos, a participação
de todos é muito importante.

Atividade 6
Converse com seus alunos sobre tipos de família e a sociedade moderna. O
paradigma do mundo mudou e a estrutura da família também. Como a sua turma
percebe essa modificação? Foram mudanças positivas ou negativas? Quais os tipos
de família que existem na turma? Hoje a família está conseguindo alcançar seu
objetivo principal? Discuta com seus alunos e produza um texto coletivo com os
argumentos mais significantes.

Atividade 7
Organize com os alunos um mural com o sobrenome de cada família,
especifique o membro dessa família que está estudando na sua turma do PEJA,
valorize a relação familiar e o ato de estudar.

Atividade 8
Produza um cartaz com a letra da música Família de Arnaldo Antunes e Tony
Bellotto, para que todos os alunos possam acompanhar a leitura, em seguida cante
a música com a turma. Interprete a poesia retirando da letra os principais
componentes que formam uma família. Debata a música, estabelecendo os pontos
diferentes e iguais entre a família retratada na música e a família brasileira da época
atual.
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Família
Arnaldo Antunes / Tony Bellotto
Família, família
Papai, mamãe, titia,
Almoça junto todo dia,
Nunca perde essa mania.
Mas quando a filha quer fugir de casa
Precisava descolar um ganha-pão
Filha de família se não casa
Papai, mamãe, não dão nem um
tostão,
Família ê,
Família a
Família
Família, família,
Vovô, vovó, sobrinha.
Família, família
Janta junto todo dia.
Nunca perde essa mania
Mas quando o nenê fica doente

Procura uma farmácia de plantão
O choro do nenê é estridente
Assim não dá pra ver televisão.
Família ê
Família a
Família
Família, família
Cachorro, gato, galinha
Família, família
Vivi junto todo dia
Nunca perde essa mania
A mãe morre de medo de barata,
O pai vive com medo de ladrão,
Jogaram inseticida pela casa,
Botaram cadeado no portão.
Família ê
Família a
Família.

Atividade 10
Dramatize a música com a turma. Promova ensaios para que os alunos
possam apresentar a dramatização para toda escola. A dramatização é uma forma
prática de leitura e interpretação do texto.

Atividade 11
Elabore com a turma um acróstico com a palavra família, aproveite para
valorizar as principais características de cada família.

Atividade 12
Observe com a sua turma a tirinha abaixo e aproveite para refletir com os
alunos sobre os diferentes tipos de relacionamentos, os casais que moram em casas
separadas e como essa estrutura de família lida com a educação dos filhos.
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Fonte: puffle 09.blogspot.com acesso em 27/10/2009
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Cidadania e democracia
Em uma sociedade democrática, a consciência dos direitos é uma das
condições básicas para o exercício da cidadania plena, que significa ter
possibilidade de exercer direitos civis, políticos e sociais. Cidadãos plenos são os
titulares desses três conjuntos de direitos.
O exercício e a consciência dos direitos tem sido bem difíceis no Brasil, país
marcado por uma história de exclusão de grandes setores da população. Faltou
liberdade, por exemplo, durante a escravidão e nos diversos regimes de exceção
(durante o Estado Novo e no período da ditadura militar, por exemplo); falta trabalho,
em decorrência das práticas econômicas excludentes, educação pública de
qualidade, distribuição de renda e muito mais. Sobraram relações sociais marcadas
pela desigualdade. Sobrou o difícil acesso à justiça, a pequena participação política,
a pouca importância dada à educação escolar. Sobrou uma cidadania restritiva.
Essas questões revelam a importância e a atualidade da discussão sobre
cidadania na escola, um espaço privilegiado para a formação do cidadão, uma vez
que envolve múltiplas situações de convívio social. Trata-se de fazer os alunos
participarem plenamente da vida em comum, no espaço público, refletindo e
deliberando sobre o que é de interesse de todos, como acesso à saúde e à
educação, preservação do meio ambiente etc. Essa prática deve contribuir para
transformar as condições que tornam o Brasil um país tão desigual. Além disso, é
preciso desenvolver a idéia de que, na medida em que exigimos exercer nossos
direitos, temos também de cumprir as responsabilidades inerentes a esses mesmos
direitos, isto é, nossos deveres.
O trabalho com cidadania e democracia muitas vezes se restringe somente ao
período das eleições, a cada dois anos. Compreendemos que esse trabalho não
deve ser organizado somente nesse período, mas deve ser explorado durante todo o
ano transversalmente às diferentes temáticas abordadas no planejamento da EJA.
É este trabalho que, para Paulo Freire, auxilia o educando a caminhar de uma
visão ingênua a uma visão crítica da realidade. O trecho abaixo nos ajuda a pensar
neste caminho:
“Quando éramos ‘inquilinos’”, disse outro camponês, depois de dois
meses de participação nas atividades de um "Círculo de Cultura”
num “asentamiento”, “e o patrão nos chamava de ingênuos,
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dizíamos: obrigado, patrão. Para nós, aquilo era um elogio. Agora,
que estamos ficando críticos, sabemos o que queria dizer com
ingênuos. Chamava-nos de bobos”. E que é ser crítico? lhe
perguntamos. “É pensar certo. É ver a realidade como ela é”,
respondeu. [...] Assim, somente a alfabetização que, fundando-se na
prática social dos alfabetizandos, associa a aprendizagem da leitura
e da escrita, como um ato criador, ao exercício da compreensão
critica daquela prática, sem ter, contudo, a ilusão de ser uma
alavanca da libertação, oferece uma contribuição a este processo5.

Assim, é possível promover durante as aulas, uma reflexão sobre o meio em
que vive o educando, questionando a realidade, problematizando as situações da
vida cotidiana.

Com a mão na massa
Atividade 1
Um exemplo de atividade com este objetivo é a pesquisa sobre a
infraestrutura da comunidade. A ficha abaixo poderá ser preenchida individualmente
ou em grupos, onde os alunos vão responder se há o serviço na comunidade ou não
e quantos há de cada um. Ao final, poderá analisar quais serviços são satisfatórios e
quais ainda não são. Você poderá estabelecer um debate comparando as diferentes
opiniões e discutindo as possíveis soluções para os problemas.

PESQUISA: INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE
BAIRRO:
COMUNIDADE:
SERVIÇO
ESCOLA PÚBLICA
POSTO DE SAÚDE
POSTO POLICIAL
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
LINHA DE ÔNIBUS
MERCADO
FARMÁCIA
PADARIA
TEATRO
CLUBE
CINEMA

TEM

NÃO TEM

QUANTOS ?

5

FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a liberdade e outros escritos. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra,
2001, p. 26.
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IGREJA
ÁREA DE LAZER
PARQUE
ESCOLA PRIVADA
FEIRA
RÁDIO COMUNITÁRIA
CORREIO
BANCO

SATISFATÓRIO:

INSATISFATÓRIO:

Uma variação desta atividade seria dividir a turma em grupos de até quatro
pessoas e pedir que construam dois painéis que representem, respectivamente, a
comunidade/bairro que temos e a que gostaríamos de ter, ou, mais ainda, discutir o
Brasil que temos e o que gostaríamos de ter.
Aproveite a citação de Paulo Freire para fortalecer o debate:
Aprender a ler e escrever se faz assim uma oportunidade para que
mulheres e homens percebam o que realmente significa dizer a
palavra: um comportamento humano que envolve ação e reflexão.
Dizer a palavra, em um sentido verdadeiro, é o direito de expressarse e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de optar. Como
tal, não é o privilégio de uns poucos com que silenciam as maiorias.
É exatamente por isto que, numa sociedade de classes, seja
fundamental à classe dominante estimular o que vimos chamando de
cultura do silêncio, em que as classes dominadas se acham
semimudas ou mudas, proibidas de expressar-se autenticamente,
proibidas de ser6.

Atividade 2
Outra pesquisa interessante pode ser sobre as condições de vida dos
moradores do bairro. A partir desta pesquisa, os alunos poderão apontar os
principais problemas, as causas e a atuação do poder público nestes espaços.

6

FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a liberdade e outros escritos. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra,
2001, p. 59.
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PESQUISA: CONDIÇÕES DE VIDA DOS MORADORES
BAIRRO: _________________________________
Na sua opinião, como é viver na sua comunidade? Quais são as coisas boas? O que
está faltando? O que os governantes e a população poderiam fazer para melhorar a
qualidade de vida neste local?

Atividade 3
A música do grupo Cidade Negra pode ser um instrumento para se pensar na
violência das grandes cidades e de como ainda é preciso que os governantes tomem
providências sobre as questões de segurança pública. O professor pode ler a letra
da música com os alunos, levá-la para ouvirem, promover um debate sobre o tema
e, ainda, trabalhar com produções de textos sobre as questões levantadas.
Doutor
Toni Garrido, Bino, Da Gama, Lazão
Ó doutor, tem que me ajudar!
Eu tô com dor,
Não sei doutor
No que vai dar.
Desci pro asfalto
Subi na vida, e depois vi...
Que a intenção da autoridade
Não resume nada aqui.
Aqui estou,
Sua licença para aproxegar
“cê” me desculpe,
Mas eu vou falar:
Sou nordestino honesto, trabalhador.
Com oito bocas para sustentar
E a nêga diz
Que tem mais um pra chegar
Subindo o morro onde eu sou morador

Mão na cabeça encosta pra lá
Félix Pacheco não adiantou
Não tenho culpa
Se por lá rolou
De madrugada rolou
Ban-ban-ban...
Eu vou,
Vou voltar pro meu sertão,
Pois aqui não fico não
Quero mais que água pra viver
Descobri um caminho de ilusão
Conterrâneo coração
Nesta terra
Não quer mais sofrer
Ó doutor...
Ban, ban

Atividade 4
Os direitos do cidadão não se constituíram enquanto tais por dádivas dos
poderosos e governantes. Ao contrário, são conquistas efetuadas por aqueles que
24

entenderam a importância de se limitar ou extinguir privilégios e poderes abusivos.
Lutar pelos direitos, portanto, é ajudar a construir uma sociedade em que o bem
estar da maioria, o respeito pelas diferenças e a igualdade no espaço público deixem
de ser utopia e se transformem em realidade.
Esta atividade tem por objetivo ajudar os alunos a construírem a idéia de que
cidadania é uma luta que vale a pena e que exercer a condição de cidadania na
escola implica, entre outras coisas, refletir sobre dois momentos distintos – o de
cumprir o dever, a responsabilidade, e o de exigir o direito, o que nem sempre
acontece.
1ª etapa: Divida o quadro em quatro colunas e coloque no topo de cada uma
delas: problema/situação; direitos negados ou deveres não cumpridos; nós podemos
solucionar e como; outros tem de solucionar – quem e como.
Assim:
Problema/situação

Direitos negados /
Deveres não
cumpridos

Nós podemos
solucionar - como

Outros têm de
solucionar - quem e
como

12-

2ª etapa: Com a classe dividida em pequenos grupos, cada um escolhe um
dos problemas listados no quadro e se organiza para fazer uma campanha
publicitária visando à conscientização das pessoas e a busca de soluções para
esses problemas.
3ª etapa: Depois da leitura e discussão das informações recolhidas, chega o
momento de detalhar como vai ser a campanha. Para isso, são necessárias algumas
orientações gerais, com o cuidado de não podar a criatividade dos alunos. Por
exemplo, trata-se de definir: o tema da campanha; o seu enfoque (o que ela vai
priorizar); o objetivo; a quem irá se dirigir (público-alvo); que mudanças pretende
provocar etc.
Como cada grupo vai trabalhar com um problema diferente, é necessária uma
aula na qual os grupos apresentem o seu plano de campanha e os demais
verifiquem a coerência e a consistência de cada um deles, questionando-os.
4ª etapa: O passo seguinte é garantir uma explosão de criatividade, com a
proposta de criação de textos de diferentes tipos, contendo mensagens
relacionadas ao que foi definido no plano. É preciso também escolher os meios e
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linguagens que servirão de veículo para as mensagens: painéis visuais (outdoors),
músicas (jingles), cartazes, cartas para moradores do bairro, ofícios, cartas e
mensagens eletrônicas para representantes de órgãos oficiais, entre outros.
Para que as mensagens verbais fiquem mais criativas, os alunos não podem
começá-las com a palavra "não" e devem evitar o uso dessa palavra no texto. Isso
para que, em vez de chamar atenção para a atitude considerada inadequada, se
faça o contrário, explicitando a atitude a ser valorizada. Trata-se de educar
ressaltando o lado positivo das coisas e não enfatizando as interdições, o que causa
mal-estar aos jovens. Por exemplo, ao invés do clássico "Não jogue lixo no chão",
um jeito positivo poderia ser "Seja inteligente: use a lixeira". Em vez de "Não use
drogas", pode-se dizer “Saúde é o maior barato".
5ª etapa: Terminada a elaboração de textos contendo as mensagens
publicitárias, iniciam-se a apresentação e a discussão em classe. É preciso cuidar
para que elas estejam coerentes com o que foi definido no planejamento e que não
contenham expressões de preconceito, discriminação, negação de direitos etc.

Atividade 5
Outra atividade interessante é aquela em que os alunos podem fazer o papel
dos governantes. Nesta atividade os alunos são convidados a pensar sobre o voto e
as escolhas que fazem nas eleições. É interessante que o professor discuta o papel
do horário político, da escolha consciente do candidato, das propostas realizadas e
do papel de cada governante no cenário político. É importante também fazer uma
pesquisa sobre as normas que regem as eleições e problematizar o porquê da
maioria da população ter aversão à política.

ELEIÇÕES
SE EU FOSSE ELEITO EU ________________________________________________
_______________________________________________________________________
CONSIDERO QUE UM GOVERNANTE DEVE SER _____________________________
_______________________________________________________________________
NÃO VOTARIA NUM CANDIDATO __________________________________________
_______________________________________________________________________
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Atividade 6
No período das eleições o professor pode desenvolver uma pesquisa das
propostas dos candidatos que estão sempre presentes nos noticiários, em jornais e
revistas. É possível pesquisar o que os diferentes candidatos falam sobre um
mesmo assunto. Após a leitura, pode-se fazer um debate sobre estas duas
questões:
1. Com quais propostas você concorda? Por quê?
2. Como você acha que seria possível realizar tais propostas?

Atividade 7
É comum ouvir de nossos alunos (e até de muitos de nós professores) que
não gostam de política. É importante mostrar que acompanhar as ações daqueles
que elegemos para nos representar, faz parte de ser cidadão.
Apresente a seus alunos o poema abaixo e faça um debate sobre o mesmo,
incentivando-os a expor suas opiniões. Em seguida, pode ser feito em papel pardo,
o contorno do mapa do Brasil onde serão coladas notícias/imagens de jornal que
possam servir de ilustração ao poema.

O Analfabeto Político
Bertold Brecht
O pior analfabeto é o analfabeto político.
Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos.
Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão,
do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio
dependem das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a
política.
Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta,
o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos que é o político vigarista,
pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo.

Atividade 8
O trabalho com as charges também pode ser um forte aliado para questionar
a realidade e as condições de vida da população. Vemos abaixo um exemplo
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interessante7. Nela, é possível ver retratada a condição em que muitos eleitores se
encontram após as eleições: indignados por não verem realizadas as promessas de
campanha de seus candidatos. Os alunos podem pesquisar as charges em jornais e
revistas, comparando a vertente humorística dos autores e investigando suas
opiniões.

Fonte: guiabairrodojaragua.com.br/ acesso em 18/05/2011

Interagindo

No material do PEJA I, temos uma sugestão bem interessante para o trabalho
com os temas aqui propostos:
x

Alfabetização Multimeios – Caderno 3 – Tema 14 “Contrastes nas grandes
cidades”; Tema 13 – “O direito à terra”; Tema 15 – “O direito à moradia”.

x

Ainda no Alfabetização Multimeios – Caderno 3, pode ser trabalhada a leitura de
imagens e, dentro do tema aqui abordado, sugerimos a da página 4 e a da
página 23.

7

Disponível em: http://www.visaopanoramica.com
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FORMAÇÃO DO POVO
O “DESCOBRIMENTO” DO BRASIL
Fonte: http//imagens.google.com.br, acessado em outubro de 2009

É importante que os alunos tenham consciência de que todos nós temos uma
história, composta por acontecimentos que fizeram parte de nossa vida e para contála nem sempre lembramos todos os fatos. Para nos ajudar nessa tarefa usamos
diferentes fontes e documentos: fotografias, cartas, objetos, certidões etc.
Que como nós, o Brasil também tem uma história, que é também a história do
povo brasileiro e, para narrá-la os historiadores recorrem a diferentes documentos.
Um desses é a carta que o escrivão Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de
Portugal, narrando suas impressões sobre a nova terra, considerada o primeiro
documento sobre o Brasil.
(...) Pelo sertão nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque, a
estender olhos não podíamos ver senão terra com muitos arvoredos, que nos
parecia muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem
prata, nem cousa alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si
é de muitos bons ares, assim frios e temperados (...). Águas são muitas; infindas.
E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por
bem das águas que tem.(...).
E, desta maneira, aqui conto a Vossa Alteza o que vi nesta Vossa terra.
Deste Porto Seguro, da Vossa Ilha de Vera Cruz, pousada para a
navegação em direção a Calicute, hoje, sexta-feira, primeiro dia do mês de maio
de 1500.
Trecho adaptado da carta de Caminha

No dia 9 de março de 1500, a mando do rei D. Manoel I, parte de Lisboa a maior
frota portuguesa montada até então – composta por dez naus e três caravelas sob o
comando de Pedro Álvares Cabral.
Você sabia?
Naus e Caravelas
As naus e as caravelas foram as embarcações mais usadas durante os
primeiros dois séculos dos descobrimentos (séculos XV e XVI). Construídas
em madeira, as caravelas não tinham mais que 20 metros de comprimento por
cinco metros de largura. As naus eram um pouco maiores, mais ou menos uns
35 metros de comprimento por oito metros de largura. Essas embarcações não
ofereciam conforto, nem segurança. Mas eram o que havia de mais moderno
na época.
FONTE: Texto adaptado de www.popa.com.br. Acesso em 27 out 2009.
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Fonte: http//imagens.google.com.br, acessado em outubro de 2009

A missão de Cabral, segundo o regimento escrito pelo rei, era a de
estabelecer um ponto comercial (feitoria), na cidade indiana de Calicute e
estabelecer o comércio de especiarias, como cravo, canela e pimenta. Esses
produtos seriam levados pelos lusitanos à Europa e revendidos a preços altíssimos.
No entanto, essa viagem não entraria para a História por causa da construção
de uma feitoria em Calicute e sim pela conquista de uma nova terra, em 22 de abril
de 1500.

Fonte: http//imagens.google.com.br, acessado em outubro de 2009

REVENDO A HISTÓRIA
A história anterior nos foi relatada durante muitos anos, no entanto, um novo
documento foi descoberto nos dando novas informações sobre o “descobrimento” do
Brasil.
Este documento tem como título “Esmeraldo situ orbis” e foi escrito entre 1505
e 1508 por Duarte Pacheco Pereira, que era um gênio da navegação, geografia e
astronomia portuguesas. Neste documento ele relata que o Rei D. Manuel I o enviou
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sigilosamente em 1498, dois anos e meio antes da chegada de Pedro Álvares
Cabral ao Brasil, para confirmar a existência de terras ao sul das de onde Cristóvão
Colombo havia chegado em 1492.
Portanto, Cabral foi enviado pelo Rei D. Manoel I não somente com a missão
de estabelecer uma feitoria em Calicute, mas também de confirmar a existência das
terras encontradas por Duarte Pacheco Pereira no ano de 1498. Isso modifica
completamente a história da “descoberta” do Brasil.

Com a mão na massa
Atividade 1
Faça uma roda de conversa sobre o tema para que possamos conhecer as
suas hipóteses e conhecimentos prévios sobre o fato, questionando os alunos sobre
como adquiriram tais informações, bem como, se acreditam que tudo aquilo que é
relatado ao povo por aqueles que estão no poder é real.
Atividade 2
Faça uma leitura compartilhada com um texto informativo sobre a real
“descoberta” do Brasil, para que desta forma, possa socializar junto ao grupo
informações atualizadas e reais sobre este fato, iniciando assim o debate sugerido
na próxima atividade.
Atividade 3
Debata se o termo “descobrimento” está correto para um território que já tinha
habitantes: os índios. A palavra “descobrimento”, portanto, está no lugar de outro
termo que não costumamos utilizar: “conquista”. Na verdade, as terras que viriam a
ser o território do Brasil não foram descobertas, mas conquistadas pelos
portugueses dos povos indígenas.
Será que sabemos o que aconteceu com as populações indígenas ao longo
desses cinco séculos? Falando em índios, você acha que foram eles os primeiros
moradores do Brasil? (Sugerimos registro no quadro ou no blocão).

31

Os habitantes das terras brasileiras

Ao chegarem em terras brasileiras, os portugueses encontraram diversos
povos indígenas. Estima-se que havia cerca de um milhão de índios em nossa costa,
entre os quais os povos que ficaram conhecidos como Tupi-Guarani, embora
possamos distinguir dois blocos: os Tupi e os Guarani.
Os Tupi-guaranis estavam divididos em diferentes grupos, geralmente
inimigos entre si, o que os portugueses souberam aproveitar, unindo-se a alguns
grupos para atacar outros, estimulando a inimizade entre eles para dominar o
território com mais facilidade. Isto contribui para que povos indígenas fossem
dizimados.
Enviados ao Brasil com a missão de convencer os índios a se tornarem
católicos o discurso e as práticas dos padres jesuítas, como José de Anchieta,
concorriam com os dos pajés. Muitos índios foram convencidos a se converterem ao
catolicismo, ficando alojados nos acampamentos jesuítas, outros fugiram para o
interior, para escapar dos padres e dos soldados. Esse medo tinha razão de existir.
Um século depois, essa população havia praticamente desaparecido. A maior parte
morreu nas guerras, por maus-tratos e pelas doenças trazidas pelos europeus .

Você sabia?

Povos indígenas que habitam o Rio de Janeiro
Assentamento em Paraty - Rio de Janeiro
Aldeamento: Guarani
Hoje os índios que habitam o Rio de Janeiro são os Guarani. Alguns
localizados na Aldeia de Sapukay em Bracuí no municipio de Angra dos Reis.
Em Paraty temos duas aldeias Guarani-Mbya, (a palavra mbya significa gente),
Tekon Tatim que se localiza em Paraty Mirim e Tekoa Araponga e um
assentamento Guarani - Nhandeva localizado em Rio pequeno terras
demarcadas pela FUNAI.

Os outros Texto
habitantes
dedonossa
terra
extraído
material
de Silvia Nobre Wajãpi

Ao iniciarmos este assunto, logo lembramos dos índios, no entanto acredite,
arqueólogos descobriram que há milhares de anos, antes do Brasil ser conquistado,
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o nosso litoral era habitado por uma população pesqueira que deixou pistas do seu
modo de vida.
Os arqueólogos denominaram estes velhos habitantes de nossa costa de
sambaquieiros, pois viviam em cima de sambaquis, que são morros compostos de
conchas, mariscos e restos de alimentos que podem chegar a até 30 metros e ainda
podem ser encontrados ao longo da costa brasileira.
Acredita-se

que

séculos

antes

da

chegada

dos

portugueses,

os

sambaquieiros entraram em contato com povos vindos do interior de nossas terras
como os tupi-guaranis e tenham sido expulsos do litoral, muitos mortos e outros se
incorporaram a estes povos.

Com a mão na massa
Atividade 1
Crie um jogo de palavras cruzadas, utilizando os elementos do texto anterior,
fazendo as devidas associações, como o modelo abaixo.

S
A
P
A

R

Q

L
A
T
U

A
P
O
J
U
E

M
O
J
É
P
Ó

B
R
A
S
I
L

A
T
D

Q U
U G
O S

S
O G O

I
A

S
L

S

Complete a cruzadinha acima com as respostas das respectivas perguntas:
1. Qual era o nome das construções feitas pelos sambaquieiros?
2. De qual país europeu vieram os colonizadores do Brasil?
3. Alguns índios ficavam __________ nas missões jesuítas.
4. Qual é o nome dado aos líderes religiosos indígenas?
5. Um dos povos indígenas que viviam aqui no Brasil.
6. Quem deu nome de sambaqueiros aos velhos habitantes de nossa costa?
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Atividade 2
Produza um caça-palavras do mesmo campo semântico da atividade anterior.
Encontre as palavras:
x
x
x
x
x

Tupi
Guarani
Sambaquis
Jesuítas
Indígenas

J
M
K
H
G
Q
A
I
Y
Q

D
E
N
T
I
P
E
P
D
S

R
N
S
O
N
T
O
O
F
A

Q
V
G
U
D
R
I
I
R
M

U
T
U
P
I
Y
J
T
E
B

I
B
A
X
G
T
K
M
W
A

O
B
R
C
E
J
A
Z
X
Q

J
V
A
V
N
H
D
S
S
U

L
R
N
C
A
D
L
K
N
I

P
L
I
F
S
B
C
Z
X
S

Atividade 3
Oswald de Andrade mostra sua visão do encontro dos portugueses com os
grupos indígenas na poesia “Erro de Português”.

Erro de Português
Oswald de Andrade
Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português.
Fonte: www.mundocultural.com.br (acesso em 14 nov 2009)

Proponha uma produção de texto sobre a reação dos índios à chegada dos
portugueses e a relação de opressão desenvolvida, podendo ser das seguintes
tipologias textuais:
x
x
x
x

História em quadrinhos
Poesia
Crônica
Narrativa
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Sugerimos que, se possível, leve os alunos à sala de informática para
digitarem suas produções.

Atividade 4
Solicite ao grupo uma pesquisa sobre curiosidades, tais como:
x O verdadeiro nome de Pedro Álvares Cabral: Pedro Álvares Gouveia, só
depois da morte de seu irmão mais velho (um pouco antes da conquista do
Brasil), ele recebeu o sobrenome de seu pai, Cabral.
x Cabral realmente chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500? Qual dia foi?
Dica: Está relacionado com os calendários Gregoriano e Juliano. De acordo
com o calendário Juliano, utilizado até 15 de outubro de1582, Pedro Álvares
Cabral teria chegado ao Brasil em 01 de maio de 1500.

Atividade 5
Construa com sua turma um dicionário com nomes próprios de origem
indígena.
Exemplos:
NOMES INDÍGENAS – TUPI & OUTROS
Nome

Origem

Significado

Araci

Tupi

"ara-sy" - Mãe do dia, o nome da estrela d'alva.

Cauã

Tupi

Gavião

Ceci

Tupi

"ce-sy" - Mãe superior.

Guaraci

Tupi

"cuarassy" - Sol, verão.

Ipanema

Tupi

"y-panema" - Rio imprestável, impraticável.

Iracema

Tupi

"eíra-sema" - Nascida do mel.

Irajá

Tupi

"eíra-já" - Ninho das abelhas, colméia.

Irani

Tupi

"eíra-i" - Abelhinha.

Jaci

Tupi

"jassy" - Lua.
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Os negros no Brasil colonial
Após utilizarem intensamente a mão de obra indígena, o que quase levou à
extinção desta etnia, os portugueses decidiram implantar o escravagismo, modelo já
antes utilizado para o plantio de cana de açúcar nas ilhas portuguesas no Atlântico
(Açores e Madeira).
Embora o escravagismo nos pareça ser algo inventado na época do Brasil
colonial, esta prática já ocorria no continente africano provavelmente até antes do
Antigo Egito, onde há registros claros do uso da mão de obra escrava de povos
dominados por eles.
No entanto, o Brasil é o detentor do vergonhoso recorde de ser o país que
mais comprou escravos negros em todo o mundo, tendo adquirido cerca de 4,3
milhões de escravos e também foi o último país da América a acabar com a
escravidão moderna, começada no Brasil em 1531 com a chegada do primeiro navio
negreiro e erradicada legalmente no dia 13 de maio de 1888, após muitas lutas, com
a promulgação da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Fato este que muitos
acreditam ter sido um ato de bondade por parte da princesa. No entanto, foi por
motivo político, uma vez que havia pressão interna e também externa por parte da
Inglaterra, que estava iniciando um processo de industrialização mais poderoso e
necessitava de consumidores para seus produtos.
Os negros, depois de libertos, saíram dos engenhos apenas com os trapos
que vestiam, em total situação de miséria, tentando buscar o sustento na
mariscagem ou na pesca.

Com a mão na massa
Atividade 1
Recomendamos a construção de uma linha do tempo, traçando paralelo sobre
o processo de escravidão no Brasil colonial e os acontecimentos mundiais mais
importantes, para assim, levar o aluno a construir uma visão mais ampla do mundo
ao estudar história.
Sugestão de datas e acontecimentos:
x
x

1513 - chegada do primeiro navio negreiro;
1700 - um negro adulto vale cerca de 100 mil réis;
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x
x
x
x
x
x

1741 - criação Lei Régia e os negros fujões era marcados com um F;
1842 - criação do Código Criminal do Império (proibição das torturas e
mutilações aos negros;
1871- Lei do Ventre Livre;
1875 - Lei do Sexagenário;
1888 - Descoberta das ondas de rádio e assinatura da Lei Áurea;
Aproximadamente 1815 - A criação do Manifesto Comunista, na
Rússia, criando assim uma nova ideologia governamental.

Você sabia?
x

Na Guerra do Paraguai, os escravos foram obrigados a guerrear na
linha de frente enquanto os brancos ficaram na linha de trás.

x

Durante metade do período colonial, a maior parte da população
brasileira era constituída por escravos.

Atividade 2
Sugerimos como atividade não presencial, uma pesquisa sobre as leis Anti e
Pró escravagistas, como a Lei do Ventre Livre (anti-escravagista) e a que ordenava
que todos os escravos fugitivos, depois de pegos, fossem marcados com um F (Próescravagista), para assim criar no aluno sede de conhecimento.
Você sabia?
Na Lei do Ventre livre existia um adendo que dava ao senhor de
escravos o direito de usos e frutos de qualquer escravo que nascesse após a
lei até que ele completasse 21 anos. Você não acha que o nome desta lei
deveria ser a Lei do Ventre “Quase” Livre?!

Atividade 3
Sugerimos a construção de dois acrósticos, com as palavras chaves,
escravidão e liberdade.
A escravidão e suas consequências

A escravidão trouxe muitas consequências para a nossa sociedade que hoje
podem ser observadas facilmente no nosso cotidiano, como a discriminação; gírias
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como “a coisa tá preta”; a desigualdade financeira entre negros e brancos; a
desvalorização do trabalho manual; o Brasil ser o segundo país com maior
população negra do mundo; o baixo potencial cultural da população, uma vez que
grande parte desta (negros e mulheres) só teve acesso à escolaridade há pouco
tempo; a falta de um projeto de organização social, à medida que os negros, depois
de libertos, não tendo onde morar, foram se alojando nas periferias, becos, ruelas e
em quilombos.

Com a mão na massa
Atividade 1
Busque em diferentes fontes, como jornais, revistas e internet, reportagens
que ilustrem as afirmações acima relatadas, solicitando ao aluno uma pequena
produção textual, com base em suas pesquisas.

Atividade 2
Crie com a turma um pequeno glossário de expressões racistas utilizadas em
nosso cotidiano, explicando o significado e por que foram criadas. Exemplos: “A
coisa tá preta”; “Negro de alma branca”.

Atividade 3
Com base em dados atualizados, construa, com o grupo, gráficos que
representem o abismo racial no Brasil, utilizando para isto, pesquisas feitas em
diferentes fontes, inclusive dados coletados na própria escola, em suas famílias e
em seu bairro. Observe o modelo abaixo:
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Atividade 4
Leia junto com a turma a letra do Samba-Enredo “100 Anos de Liberdade,
Realidade ou Ilusão” e proponha a interpretação e o debate com o grupo sobre a
mensagem transmitida. Em seguida, produza um texto coletivo, que represente as
reflexões feitas sobre o tema e as atuais condições do negro em nossa sociedade.

100 Anos de Liberdade, Realidade ou Ilusão (1988)
Mangueira (RJ)
O negro samba negro joga capoeira
Ele é o rei, na verde e rosa da Mangueira
O negro samba negro joga capoeira
Ele é o rei, na verde e rosa da Mangueira,
será?
Será que já raiou a liberdade
Ou se foi tudo ilusão
Será, que a lei Áurea tão sonhada
Há tanto tempo assinada
Não foi o fim da escravidão
Hoje dentro da realidade, onde está a
liberdade
Onde está que ninguém viu
Moço não se esqueça que o negro
Também construiu, as riquezas do nosso
Brasil
Moço não se esqueça que o negro
Também construiu, as riquezas do nosso
Brasil, pergunte
Pergunte ao Criador,pergunte ao criador quem

pintou esta aquarela
Livre do açoite da senzala
Preso na miséria da favela,
Pergunte ao Criador,pergunte ao criador quem
pintou esta aquarela
Livre do açoite da senzala
Preso na miséria da favela, sonhei
Sonhei....que Zumbi dos Palmares voltou
A tristeza do negro acabou
Foi uma nova redenção
Senhor, ai senhor
Eis a luta do bem contra o mal
Que tanto sangue derramou
Contra o preconceito racial
Senhor, ai senhor
Eis a luta do bem contra o mal
Que tanto sangue derramou
Contra o preconceito racial
O negro samba negro joga capoeira

39

Atividade 5

Fonte: www.portalimpacto.com.br (acesso em 9 nov 2009).

Partindo da gravura acima, converse com a turma sobre o que sabem acerca
da história do negro em nosso país. Promova a troca de idéias, procurando
desconstruir a noção de que o negro foi escravo (e não escravizado) e de que
aceitou passivamente essa condição. Fale da Lei 11.645 que determina o ensino da
História e Cultura Afrobrasileira e Indígena, da sua importância para o combate ao
racismo e promoção da igualdade racial.
Registre no blocão as idéias principais do debate. Em seguida, solicite aos
alunos que escrevam um texto que fale do motivo da mulher que aparece na gravura
ter essa fala.
Atividade 6
Levando em consideração os seguintes versos do samba-enredo “... Moço
não se esqueça que o negro / Também construiu, as riquezas do nosso Brasil...”.
Sugira aos alunos que efetuem uma pesquisa e descubram algumas personalidades
negras que fizeram história no Brasil e no mundo.

Exemplo: Grandes personalidades negras que fizeram história:
x Malcom X: luta contra o racismo nos EUA.
x Martin Luther King: decisivo na luta contra a discriminação nos EUA.
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x Toussant Louverture: libertou o Haiti do domínio espanhol, virando a primeira
república negra do mundo.
x Nelson Mandela: acabou com a apartheid na África do Sul.
x Lucas Dantas: liderou a Guerra dos Farrapos no Brasil.
x John Standard: inventor da geladeira.
x Frederic Jones: inventor do condicionador de ar.
x Alexander Miles: inventor do elevador.
x Lewis Lartimer: inventor da lâmpada elétrica.
x P. Flemming: inventor da guitarra Elétrica.
x Barack Obama: primeiro presidente negro dos EUA.
x Koff Anan: primeiro negro a ser secretário Geral da ONU.
x Machado de Assis: famoso escritor brasileiro.
x Edison Arantes do Nascimento: mais conhecido como Pelé, eleito o maior
atleta do século XX.
x Agenor de Oliveira: mais conhecido como Cartola, uma lenda na música
brasileira.

Martin Luther King

Toussaint Louverture

Malcolm X

Nelson Mandela

Machado de Assis

Fonte: http//imagens.google.com.br, acessado em outubro de 2009
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Atividade 7
Proponha aos alunos a produção de um vídeo com relatos de experiências
pessoais, em que vivenciaram situações de discriminação nas suas diferentes
formas (quanto às pessoas obesas, idosas, analfabetas etc.).
Atenção, não se esqueça de pegar a autorização por escrito de cada aluno
que tiver sua imagem registrada nesta atividade.
Você Sabia?
Escravidão branca e asiática
Após a escravidão negra ser abolida, existiu um tipo de escravidão nas
fazendas paulistas de café chamada colonato, no qual, o imigrante no
caso, poderia produzir numa área da terra e a maior parte de sua produção
deveria ser entregue para o dono das terras.

Atividade 8
Faça com o grupo a leitura da carta abaixo analisando as relações
trabalhistas descritas na mesma. Em seguida, trace um paralelo entre as relações
trabalhistas da carta com as existentes atualmente. Chame atenção dos alunos para
perceberem as características que se perpetuam até hoje.

42

CULTURA E SABER POPULAR
Um dos temas importantes a serem trabalhados nos blocos iniciais é a
questão da cultura e do saber popular. Muitas vezes, a escola, bem como toda a
sociedade, valoriza a ciência em detrimento da cultura popular, identificando esta
como puro senso comum, desprovido de verdade e de objetividade. Mas hoje já é
possível compreender que o saber que vem das classes populares é um saber
importante e precisa ser reconhecido socialmente. Por exemplo, quando nos
encontramos doentes e tomamos um chá recomendado por um parente mais idoso e
ficamos curados, esta sabedoria não pode ser considerada simples senso comum,
pois as propriedades benéficas daquele medicamento podem – e devem – ser
consideradas ciência, ainda que as classifiquemos (se é que há necessidade de
classificação) de ciência popular.
Paulo Freire nos ajuda a pensar sobre os conhecimentos da cultura popular,
hoje chamada também de educação popular. E o processo de alfabetização pode
ser responsável pela valorização desta cultura na medida em que permite o diálogo
com o sujeito que aprende:
[...] o processo de alfabetização, como ação cultural para a
libertação, é um ato de conhecimento em que os educandos
assumem o papel de sujeitos cognoscentes em diálogo com o
educador, sujeito cognoscente também. Por isto, é uma tentativa
corajosa de desmitologização da realidade, um esforço através do
qual, num permanente tomar distância da realidade em que se
encontram mais ou menos imersos, os alfabetizandos dela emergem
para nela inserirem-se criticamente8.

Nas classes de Educação de Jovens e Adultos, nos deparamos com diversas
culturas, trazidas pelos diferentes educandos que fazem parte delas. Estas
diferentes culturas precisam dialogar, através dos temas trabalhados em sala de
aula. São sujeitos jovens, adultos, idosos, migrantes ou não, nordestinos ou não,
trabalhadores ativos ou não, que precisam ser ouvidos, que precisam trocar
experiências e conhecer outras culturas, bem como melhor compreender a sua.

8

FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a liberdade e outros escritos. 9ª ed. São Paulo: Paz e Terra,
2001, p. 58.
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Com a mão na massa
Atividade 1
Vejamos abaixo um trecho de literatura de cordel do autor Sebastião Nunes
Batista, publicada no Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 1980:
Voz do povo é voz de Deus
Podem prestar atenção,
Quando o povo diz que foi
Ninguém vá dizer que não
Foi, ou é, ou está pra ser,
Tudo pode acontecer...
O povo está com a razão.

Ao bom Deus nada é difícil,
Nunca é tarde para o bem,
Abismo chama outro abismo
E ninguém é de ninguém,
Não há madeira sem nó,
Tudo se transforma em pó
E o tempo passa também.

A fé nas obras se vê
Nos feitos da criatura,
A experiência corrige
E a fartura faz bravura,
A ferrugem gasta o ferro,
Cabrito bom não dá berro,
Fome não espera fartura.

Não há palavra mal dita
Se não for mal entendida,
Não há pasto sem rebanho
Nem subida sem descida
Preguiçoso sempre é pobre,
O cobre é que chama o cobre,
A vida provém da vida. [...]

Neste cordel, que possui 32 estrofes no total, o autor fala sobre a sabedoria
popular, e sobre como o que as pessoas dizem socialmente, se reflete na prática da
população. É interessante que o trabalho com a literatura de cordel identifique
elementos da cultura popular presentes no cotidiano, dando significado e valor a
eles, entendendo suas características, relações com o saber escolar e meios
informais de transmissão. Neste trabalho será possível perceber como nós somos
sujeitos de transmissão da cultura popular9.

Você sabia?
O poeta popular é um representante do povo, o repórter dos acontecimentos
da vida do Nordeste do Brasil. Ele divulga fatos reais e de ficção por meio de livretos
de cordel ou do repente, um tipo de poesia cantada e improvisada.
Essa tradição é de origem européia e o nome da publicação, cordel, vem da
maneira como este é vendido: dependurado em cordéis em feiras, praças e bancas de
jornal. O povo, no entanto, chama-o simplesmente de folheto.

9

Fonte: Revista Nova Escola. Edição Especial. Contos para crianças e adolescentes. Vol. 2. São
Paulo, s/d.
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Atividade 2
Outra história é a Lenda do Preguiçoso, recontada por Giba Pedrosa, que
podemos ver a seguir:
A lenda do preguiçoso
Diz que era uma vez um homem que era o mais preguiçoso que já se viu
debaixo do céu e acima da terra. Ao nascer nem chorou, e se pudesse falar teria dito:
“Choro não. Depois eu choro”.
Também a culpa não era do pobre. Foi o pai quem fez pouco caso quando a
parteira ralhou com ele: “Não cruze as pernas, moço. Não presta! Atrasa o menino pra
nascer e ele pode crescer na preguiça, manhoso”.
E a sina se cumpriu. Cresceu o menino na maior preguiça e fastio. Nada de
roça, nada de lida, tanto que um dia o moço se viu sozinho no pequeno sítio da família
onde já não se plantava nada. O mato foi crescendo em volta da casa e ele já não tinha
o que comer. Vai então que ele chama o vizinho, que era também seu compadre, e
pede pra ser enterrado ainda vivo. O outro, no começo, não queria atender ao estranho
pedido, mas quando se lembrou que negar favor e desejo de compadre dá sete anos de
azar...
E lá se foi o cortejo. Ia carregado por alguns poucos, nos braços de Josefina,
sua rede de estimação. Quando passou diante da casa do fazendeiro mais rico da
cidade, este tirou o chapéu, em sinal de respeito, e perguntou:
“Quem é que vai aí? Que Deus o tenha!”
“Deus não tem ainda, não, moço. Tá vivo.”
E quando o fazendeiro soube que era porque não tinha mais o que comer,
ofereceu dez sacas de arroz. O preguiçoso levantou a aba do chapéu e ainda na rede
cochichou no ouvido do homem:
“Moço, esse seu arroz tá escolhidinho, limpinho e fritinho?”
“Tá não.”
“Então toque o enterro, pessoal.”
E é por isso que se diz que é preciso prestar atenção nas crendices e
superstições da ciência popular.
Fonte: Revista Nova Escola. Edição Especial. Contos para crianças e adolescentes. Vol. 2.
São Paulo, s/d.

Este conto, conhecido popularmente e recontado por um contador de
histórias, traz em sua narrativa uma trama divertida e ao mesmo tempo reflexiva. O
conto se baseia numa superstição: o pai cruzou as pernas durante o parto e por isso
o filho nasceu preguiçoso. É interessante levantar entre os alunos quais são as
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superstições mais conhecidas, quais são aquelas características da região nordeste,
quais são as contadas no sudeste, e como elas se espalham, se modificam e se
perpetuam ao longo das gerações.

Atividade 3
A partir da leitura do texto, o professor pode fazer, junto com os alunos, uma
lista de superstições. Eles podem sondar com os familiares aquelas mais
conhecidas. Este trabalho pode se desdobrar numa pesquisa de simpatias,
provérbios, ditados, receitas, cantigas etc.
A partir da coletânea de folclore, é possível montar um “Almanaque do Saber
Popular”, ou mesmo um “Baú da Sabedoria Popular”, onde todos poderão colaborar
e explorar a memória da comunidade acerca das crenças e dos valores culturais que
permeiam o cotidiano.

Atividade 4
É importante discutir com os alunos o conceito de cultura. Paulo Freire dizia
que há culturas paralelas, e não superiores e inferiores. Não existe ninguém mais
culto do que o outro, existem culturas distintas, socialmente complementares. Mas
afinal, o que é cultura?
Cultura – diferentes significados:
x

É a identidade de um povo. É a parte do ambiente feita pelo homem. É
tudo aquilo que o homem produz (Francisco Queiroz e Marcos Gonçalves).

x

É um conjunto complexo que inclui conhecimentos, artes, leis, crenças,
moral, costumes, enfim tudo o que o homem adquire como membro de
uma sociedade (Tylor).

x

É uma complexa teia de significados (Clifford Geertz).

x

É um conjunto de conhecimentos, capacidades e habilidades que podem
ser adquiridos e aprimorados por todos os seres humanos (Departamento
de Ciências Sociais, PUC-RS).

x

É aquilo que diferencia os grupos sociais, as diferentes nações, etnias,
comunidades ou outros tipos de grupos sociais (Departamento de Ciências
Sociais, PUC-RS).
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Leia com os alunos os diferentes significados de cultura. Você pode pesquisar
outros significados e levar para a aula. A partir das definições, converse com os
alunos sobre a valorização da sua cultura e da de outros grupos sociais.
Problematize com os alunos as diferenças culturais. Por que é tão difícil ser
tolerante às diferentes culturas? Por que muitas vezes nossa reação diante do
diferente é de repúdio e não de acolhimento? Como podemos mudar nossas
atitudes frente às culturas diferentes da nossa?
Vocês podem criar um texto coletivo a partir da reflexão sobre o conceito de
cultura e as questões acima.

Atividade 5
Continuando a reflexão sobre o convívio com as diferenças e a questão da
tolerância, é possível trabalhar com o tema do futebol, que é tão próximo de nós,
identificando a cultura brasileira, mas que muitas vezes é símbolo de disputas entre
grupos sociais. A música Partida de Futebol nos ajuda a pensar sobre tais
diferenças:
Partida de Futebol
Skank
Bola na trave não altera o placar
Bola na área sem ninguém pra cabecear
Bola na rede pra fazer um gol
Quem não sonhou ser um jogador de
futebol?

A chuteira veste o pé descalço
O tapete da realeza é verde
Olhando para bola eu vejo o sol
Está rolando agora, é uma partida de
futebol

A bandeira no estádio é um estandarte
A flâmula pendurada na parede do quarto
O distintivo na camisa do uniforme
Que coisa linda, é uma partida de futebol

O meio campo é lugar dos craques
Que vão levando o time todo pro ataque
O centroavante, o mais importante
Que emocionante, é uma partida de
futebol

Posso morrer pelo meu time
Se ele perder, que dor, imenso crime
Posso chorar se ele não ganhar
Mas se ele ganha, não adianta
Não há garganta que não pare de berrar

O goleiro é um homem de elástico
Só os dois zagueiros tem a chave do
cadeado
Os laterais fecham a defesa
Mas que beleza é uma partida de futebol.
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Leia a letra da música com seus alunos, ouça a canção e faça uma
reflexão a partir das seguintes questões10:

1) Como, a partir do futebol, podemos refletir sobre culturas e diferenças em
nossas relações sociais?
2) As relações entre torcedores podem ser diferentes ou é impossível torcer
sem desqualificar o outro? Justifique.

Os alunos podem fazer produções textuais com as respostas das
perguntas acima. Promova um debate a partir destas produções. Faça um
levantamento das preferências esportivas dos alunos, de seus times preferidos
etc.
Atividade 6
Uma atividade interessante é aquela com os ditos populares. O
professor pode perguntar aos alunos quais ditos populares estes conhecem e
se sabem também a origem das expressões. Seguem abaixo alguns exemplos:
Jurar de pés juntos – motorista barbeiro – tirar o cavalo da chuva – à beça
– dar com os burros n'água – guardar a sete chaves – Ok – onde Judas
perdeu as botas – pensando na morte da bezerra – pra inglês ver – rasgar
seda – o pior cego é o que não quer ver – anda à toa – quem não tem cão
caça com gato – da pá virada – vai tomar banho – a dar com o pau – eles
que são brancos que se entendam – água mole em pedra dura, tanto bate
até que fura.
Se possível, leve os alunos ao laboratório de informática para
pesquisarem. Abaixo, seguem algumas expressões e seus significados:

MOTORISTA BARBEIRO
No século XIX, os barbeiros faziam não somente os serviços de corte de cabelo e
barba, mas também, tiravam dentes, cortavam calos, etc., e por não serem profissionais, seus
serviços mal feitos geravam marcas. A partir daí, desde o século XV, todo serviço mal feito era
atribuído ao barbeiro, pela expressão "coisa de barbeiro". Esse termo veio de Portugal, contudo
a associação de "motorista barbeiro", ou seja, um mau motorista, é tipicamente brasileira.

10

Atividade sugerida no encarte “Sociologia”, do Departamento de Ciências Sociais da PUCRS. Set/2009 – ano 1 – n. 4.
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TIRAR O CAVALO DA CHUVA
No século XIX, quando uma visita iria ser breve, ela deixava o cavalo ao relento em
frente à casa do anfitrião e se fosse demorar, colocava o cavalo nos fundos da casa, em um
lugar protegido da chuva e do sol. Contudo, o convidado só poderia pôr o animal protegido da
chuva se o anfitrião percebesse que a visita estava boa e dissesse: "pode tirar o cavalo da
chuva". Depois disso, a expressão passou a significar a desistência de alguma coisa.
OK
A expressão inglesa "OK" (okay), que é mundialmente conhecida pra significar algo
que está tudo bem, teve sua origem na Guerra da Secessão, no EUA. Durante a guerra,
quando os soldados voltavam pras bases sem nenhuma morte entre a tropa, escreviam numa
placa "0 Killed" (nenhum morto), expressando sua grande satisfação, daí surgiu o termo "OK".
VAI TOMAR BANHO
Em "Casa Grande & Senzala", Gilberto Freyre analisa os hábitos de higiene dos índios
versus os do colonizador português. Depois das Cruzadas, como corolário dos contatos
comerciais, o europeu se contagiou de sífilis e de outras doenças transmissíveis e desenvolveu
medo ao banho e horror à nudez, o que muito agradou à Igreja. Ora, o índio não conhecia a
sífilis e se lavava da cabeça aos pés nos banhos de rio, além de usar folhas de árvore pra
limpar os bebês e lavar no rio as redes nas quais dormiam. Ora, o cheiro exalado pelo corpo
dos portugueses, abafado em roupas que não eram trocadas com freqüência e raramente
lavadas, aliado à falta de banho, causava repugnância aos índios. Então os índios, quando
estavam fartos de receber ordens dos portugueses, mandavam que fossem "tomar banho".
DAR COM OS BURROS N'ÁGUA
A expressão surgiu no período do Brasil colonial, onde tropeiros que escoavam a
produção de ouro, cacau e café, precisavam ir da região Sul à Sudeste sobre burros e mulas.
O fato era que muitas vezes esses burros, devido à falta de estradas adequadas, passavam
por caminhos muito difíceis e regiões alagadas, onde os burros morriam afogados. Daí em
diante o termo passou a ser usado pra se referir a alguém que faz um grande esforço pra
conseguir algum feito e não consegue ter sucesso naquilo.

Atividade 7
A cultura popular foi retratada em vários filmes brasileiros, que estão à
disposição nas locadoras. Você pode escolher um deles, assistir com seus
alunos e promover um trabalho a partir da temática abordada em cada filme. A
seguir, listamos alguns que retratam a cultura do povo brasileiro, alguns de
maneira dramática, outros com uma pitada de humor. Vale a pena assistir!
x

O auto da compadecida – Brasil, 1999. 107 min. Comédia. Direção de Guel
Arraes: As aventuras de João Grilo (Matheus Nachtergaele), um sertanejo
pobre e mentiroso, e Chicó (Selton Mello), o mais covarde dos homens. Ambos
lutam pelo pão de cada dia e atravessam por vários episódios enganando a
todos da pequena cidade em que vivem.

x

Tapete vermelho – Brasil, 2006. 100 min. Comédia. Direção de Luiz Alberto
Pereira: Quinzinho (Matheus Nachtergaele) mora em uma roça bem distante de
qualquer cidade grande. Decidido a cumprir uma promessa, ele decide levar
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seu filho Neco (Vinícius Miranda), de 9 anos, para assistir a um filme estrelado
por Mazzaropi em uma sala de cinema, assim como fez seu pai quando era
garoto.
x

Narradores de Javé – Brasil, 2003. 85 min. Drama. Direção de Eliane Caffé:
Somente uma ameaça à própria existência pode mudar a rotina dos habitantes
do vilarejo de Javé. Eles se deparam com o anúncio de que o local pode
desaparecer sob as águas de uma enorme usina hidrelétrica. Diante da notícia,
a comunidade adota uma ousada estratégia: preparar um documento oficial,
contando todos os grandes acontecimentos heróicos de sua história,
justificando sua preservação.

x

Deus é brasileiro – Brasil, 2002. 110 min. Comédia. Direção de Carlos
Diegues: Cansado de tantos erros cometidos pela humanidade, Deus (Antônio
Fagundes) resolve tirar umas férias dela, decidindo ir descansar em alguma
estrela distante. Para tanto precisa encontrar um substituto para ficar em seu
lugar enquanto estiver fora. Deus resolve então procurá-lo no Brasil, país tão
religioso que ainda não tem um santo seu reconhecido oficialmente. Seu guia
em sua busca é Taoca (Wagner Moura), um esperto pescador que vê em seu
encontro com Deus sua grande chance de se livrar dos problemas pessoais.
Juntos eles rodarão o Brasil em busca do substituto ideal.

x

O caminho das nuvens – Brasil, 2003. 85 min. Drama. Direção de Vicente
Amorim: Romão (Wagner Moura) é um caminhoneiro que está desempregado
no momento. Sem conseguir emprego e tendo que sustentar sua mulher Rose
(Cláudia Abreu) e seus cinco filhos, ele decide partir em busca de um local
onde possa conseguir o sonhado emprego que lhe pagará o salário de R$
1000,00.

x

Eu, tu, eles – Brasil, 2000. 104 min. Drama/Comédia/Romance. Direção de
Andrucha Waddington: A história de uma mulher e seus três maridos, que
vivem juntos no Nordeste brasileiro

x

Lisbela e o prisioneiro – Brasil, 2002. 115 min. Comédia. Direção de Guel
Arraes: Lisbela (Débora Falabella) é uma moça que adora ir ao cinema e vive
sonhando com os galãs de Hollywood dos filmes que assiste. Leléu (Selton
Mello) é um malandro conquistador, que em meio a uma de suas muitas
aventuras chega à cidade de Lisbela.

x

Central do Brasil – Brasil, 1998. 112 min. Drama. Direção de Walter Salles Jr:
Fernanda Montenegro é Dora, uma mulher que escreve cartas para
analfabetos na Central do Brasil, estação ferroviária carioca. A mãe de Josué
(Vinícius de Oliveira) pede para a ex-professora escrever e enviar uma carta
para o pai do garoto, mas, como sempre, Dora a joga fora.

x

O homem que desafiou o diabo – Brasil, 2007. 106 min. Comédia. Direção de
Moacyr Góes: Zé Araújo (Marcos Palmeira) é um homem boêmio, que gosta de
frequentar cabarés e ouvir cantadores de viola. Após tirar a virgindade de uma
turca, ele é obrigado pelo pai dela a se casar.
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ONDE VIVEMOS: O CHÃO DA GENTE
MORADIA
Desde o início da humanidade o homem buscou criar um espaço onde
pudesse se abrigar dos fenômenos naturais exteriores (calor, ventos, frio etc.),
além de encontrar refúgio contra ataques de terceiros.
A princípio, utilizou-se de formações naturais como as cavernas para
suprir as demandas de uma residência. Com o passar do tempo, valores
culturais e sociais foram agregados, transformando esse abrigo em casa,
habitação, moradia, lar...
Atualmente a moradia constitui um dos direitos do cidadão:
“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desempregados, na forma desta Constituição.” (Capítulo II,
Artigo 6ª da Constituição da República Federativa do Brasil).

Com a mão na massa
Atividade 1
Inicie a atividade com uma conversa, indagando aos alunos sobre a
idéia de moradia que eles trazem. Aproveite para contar um pouco sobre o
histórico das moradias na cidade, desde as habitações indígenas, o “Ponha-se
na rua”, na época da vinda da Família Real, até o atual PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento) e o crescimento desordenado de comunidades e
favelas.
Você sabia?
A chegada ao Rio de Janeiro
A esquadra partiu de Salvador rumo ao Rio de Janeiro, onde chegou no dia 8 de março,
desembarcando no cais do Largo do Paço (atual Praça XV de Novembro). Os membros da
Família Real foram alojados em três prédios no centro da cidade, entre eles o paço do vicerei Marcos de Noronha e Brito, conde dos Arcos, e o convento das Carmelitas. Os demais
agregados espalharam-se pela cidade, em residências confiscadas à população
assinaladas com as iniciais "P.R." ("Príncipe-Regente"), o que deu origem ao trocadilho
"Ponha-se na Rua", ou "Prédio Roubado" como os mais irônicos diziam à época.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vinda_da_Fam%C3%ADlia_Real_para_o_Brasil, acesso em 25
ago 2008

Interagindo
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Complemente a atividade com o MATERIAL MULTIMEIOS, 3º CADERNO,
TEMA 15: DIREITO À MORADIA.

Atividade 2
Distribua a letra da música “Saudosa Maloca”. Você poderá utilizá-la
também ampliada no blocão, de modo que os alunos acompanhem a leitura
coletivamente.
Saudosa Maloca

Se o senhor não tá lembrado
Dá licença de contá
Ali onde agora está
Esse adifício arto,
Era uma casa velha,
Um palacete assobradado,
Foi ali seu moço,
Que eu, Mato Grosso e o Jóca,
Construímos nossa maloca,
Mas um dia, nóis nem pode se alembrá,
Veio os home, com as ferramenta,
O dono mandou derrubá.
Peguemos todas nossas coisas
E fomos pro meio da rua apreciá
A demolição
Que tristeza que nois sentia,

Adoniram Barbosa
Cada tauba que caía,
Duia no coração,
Mato Grosso quis gritá,
Mas em cima eu falei,
Os homes tá com a razão,
Nóis arranja outro lugar
Só se conformemo,
Quando o Jóca falo
Deus dá o frio, conforme o cobertô,
E hoje nóis pega a páia,
Na grama do jardim,
E pra esquece,
Nós cantemos assim!
Saudosa maloca
Maloca querida
Dindindonde nóis passemos
Os dias feliz, de nossa vida...

Levante uma discussão abordando o direito e as condições de moradia,
tais como oferta e qualidade da moradia nos dias atuais, saneamento básico e
taxas residenciais (luz, aluguel, água e esgoto etc.) e a influência dos
problemas sociais na qualidade desta.
A seguir, crie um texto, juntamente com seus alunos, dialogando com o
personagem da música, sobre as dificuldades por ele passadas, apontando
possíveis soluções para seus problemas, a partir do que foi discutido
anteriormente.
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Interagindo
Utilize a lição 08 – “O LUGAR ONDE VIVEMOS”, do livro VIVER E
APRENDER 1, para enriquecer a atividade.

Atividade 3
Pesquise, juntamente com os alunos, imagens sobre as diferentes
moradias (palafitas, casa de “sopapo”, de alvenaria, ocas...). Converse sobre
os diferentes materiais empregados nas construções. Você pode fazer uma
lista, relacionando as construções ao material utilizado.
Aproveite para realizar uma produção de texto sobre o tema “Meu lugar”
(os alunos descreverão suas impressões e sentimentos sobre o lugar com que
mais se identificam: sua cidade natal, um cantinho especial em casa etc.).
É interessante também fazer o levantamento de materiais de construção
utilizados nas casas de alvenaria, promovendo uma pesquisa sobre preços de
materiais de construção e proponha resolução de problemas matemáticos
envolvendo tais valores.

Atividade 4
Geralmente as moradias possuem uma localização, um endereço.
Construa mapas ou maquetes sobre a rua ou o bairro em que moram.
Apresente aos alunos o Atlas Geográfico do município e mostre como realizar a
leitura dos mesmos (título, legenda, escala, rosa dos ventos), identificando os
bairros, as cidades, estados...
Trabalhe a escrita de cartas, o preenchimento do envelope (rua, número,
cidade, estado, CEP) e o texto da carta. Incentive a troca de carta entre a
comunidade escolar, e até mesmo com outras escolas. Aproveite para mostrar
as características de um bilhete, telegrama, e-mail e torpedos de celular. Você
pode levá-los ao laboratório de informática para digitar correspondências.

Interagindo
Complemente a atividade com o

MATERIAL MULTIMEIOS, 3º

CADERNO, TEMA 11: LEITURA DE MAPAS, e com a Lição 05: ONDE
VIVEMOS, do livro VIVER E APRENDER 1.

53

Atividade 5
O crescimento desordenado urbano ocasionou o aparecimento de comunidades e
favelas. A falta de espaço “no asfalto” fez com que as moradias subissem as encostas.
Alguns artistas retrataram essa realidade, como Portinari e Tarsila do Amaral:

Morro
Cândido Portinari, 1957
Desenho a grafite/papel
41.5 x 49.5cm (aproximadas)

Fonte: kaneves.blogspot.com

Morro da Favela
Tarsila do Amaral, -1924
óleo/tela 64 X 76cm

Fonte: artbr.com.br

Analise as obras acima com seus alunos. Peça que descrevam o que
estão vendo e o que sentem. Atente para as cores utilizadas (a
intencionalidade da cor grafite no desenho de Portinari e a efusão de cores no
quadro de Tarsila), as figuras humanas presentes em ambas as obras, a
quantidade de moradias... Compare-as com fotos de jornais ou revistas
pesquisadas na atividade 3.
Estimule-os a pintarem ou desenharem o local onde residem. Ao término
da atividade, cada aluno apresenta sua “obra”, detalhando os benefícios e
problemas de sua região (asfalto, iluminação, rede de esgoto, coleta de lixo
etc.), os quais, posteriormente, podem transformar-se em carta coletiva de
solicitação de melhorias para as autoridades responsáveis.
Complemente a discussão sobre o tema com a leitura do livro “Todo
mundo tem casa”, de Anna Claudia Ramos e Ana Raquel, Editora Formato.
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TRABALHO
O trabalho faz parte da essência do homem desde o início dos tempos,
quer entendido como “castigo divino” – comerás o pão com o suor do teu rosto
– ou como instrumento de auto-realização.
Segundo o dicionário Aurélio, trabalhar significa “esforçar-se para fazer
ou alcançar alguma coisa; empregar diligência, exercer o seu ofício; aplicar a
sua atividade, lidar, empenhar-se”.
Na visão capitalista, o trabalho está centrado na divisão de classes
sociais, relacionando-se às necessidades do ser humano em acumular capital,
a partir da venda de sua força de trabalho. Na sociedade atual, o capitalismo
fez-se indispensável à vida do ser humano, devido à produção da existência
humana e sua permanência e manutenção na sociedade em que se insere.
Por outro lado, há os que buscam resgatar o caráter criativo e reflexivo
do trabalho, superando a noção de atividade meramente mecânica, abstrata,
indiferente ou alienada, para buscar outra na qual o homem seja o sujeito do
processo produtivo e criativo, articulando-se com a liberdade e a busca da
melhor qualidade de vida.
Desse modo, o trabalho representa o processo pelo qual o homem se
constrói e constrói o processo de humanização do mundo.
Você sabia?
Segundo a lenda grega, Sísifo, rei de Corinto, tendo escapado
astuciosamente de Tânatos, o deus da morte, enviado por Zeus
para castigá-lo, foi levado por Hermes ao Inferno, onde o
condenaram ao suplício de rolar uma rocha até o cimo de um
monte, donde ela se despencava, devendo o condenado recomeçar
incessantemente o trabalho.
Dicionário Aurélio – Software Século XXI
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Com a mão na massa
Atividade 1
Muitos de nossos alunos estão ou estiveram no mercado de trabalho.
Procure conhecer as atividades que realizam (ou realizaram). Você pode
desenvolver um fórum com os alunos-trabalhadores. Peça que tragam seus
uniformes e ferramentas de trabalho. Organizados em círculo, cada um se
apresenta, após confeccionarem seus próprios crachás, que deverão conter
além do nome, a profissão de cada um. Explane suas atividades, aspectos
positivos e negativos das mesmas, conhecimentos inerentes à área, tempo de
serviço etc.
Atividade 2
Fábulas são histórias de cunho popular, com o objetivo de ilustrar um
ensinamento. Nesse caso, o autor demonstra a necessidade de se conquistar o
alimento a partir do trabalho realizado11.

A cigarra e a formiga
Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a
chuva molhara. Uma cigarra faminta lhes pediu o que comer. Mas as
formigas lhe disseram:
- Por que tu também não armazenaste tua provisão durante o
verão?
- Não tive tempo – respondeu a cigarra -, no verão eu cantava.
As formigas completaram:
- Então, agora dance.
E caíram na risada.
ESOPO. Fábulas de Esopo. Porto Alegre: L&PM, 1997.

11

Extraído do livro “Arte & manhas da linguagem 8”, pág.101 – Ed. Nova Didática.
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Após a leitura da fábula com a turma, apresente alguns ditados
populares transcritos em tiras de cartolina e peça que os alunos façam a
correlação com a mensagem da fábula:
x

O trabalho enobrece o homem.

x

Deus ajuda a quem cedo madruga.

x

Quem foi ao vento perdeu o assento.

x

Quem canta seus males espanta.

x

Quem não trabalha não come.

x

Primeiro a obrigação, depois a diversão.

A atividade poderá proporcionar a reflexão dos direitos e deveres do
trabalhador e pode ser complementada com o artigo 7º do capítulo II da
Constituição Brasileira, que trata dos direitos dos trabalhadores, tais como:
seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, despedida
arbitrária ou sem justa causa, salário mínimo, décimo terceiro salário, salário
família, repouso semanal remunerado, férias, licenças maternidade e
paternidade, aviso prévio, dentre outros.
Reafirme a importância da carteira de trabalho e dos demais
documentos. Certifique-se que seus alunos os possuam, orientando o
procedimento e os respectivos locais para aqueles que ainda não tem todos os
documentos.

Interagindo
A atividade pode ser complementada com o Eixo 2: NOSSO
TRABALHO, do livro “VIVER E APRENDER 1”, que aborda temas como:
profissões, direito ao trabalho, rendimento e despesas e condições de trabalho
e com o MATERIAL MULTIMEIOS, 2º CADERNO, TEMA 7: O MUNDO DO
TRABALHO.
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Atividade 3
Apresente aos alunos o quadro “Operários”, de Tarsila do Amaral (1933):

Fonte: guiacampos.com

Leve-os a analisar os detalhes da obra: cores, expressões faciais, figurafundo, as diferentes etnias apresentadas, expressões dos rostos dos operários,
condições prováveis de trabalho e a “pirâmide” social formada pela imagem
dos trabalhadores. Reflita sobre as condições trabalhistas à época em que o
quadro foi pintado, comparando-as aos dias atuais. Houve melhoras nos
direitos dos trabalhadores? Quais?
Outras obras também podem ser utilizadas para análise sobre as
atividades relacionadas ao trabalho:

Café
Cândido Portinari, 1940
Pintura a óleo/tela - 46 x 54.5cm

Operários
Di Cavalcanti, 1933
Desenho - 36,5 x 43,8 cm

Fonte:ne10.uol.com.br acesso em 29/10/2009

Fonte: dicavalcanti.com.br acesso em
29/10/2009
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Complemente a atividade com desenho ou pintura dos alunos e seus
respectivos ofícios e relato escrito sobre os mesmos.

Interagindo
Complemente a atividade com a música “É PRECISO TRABALHAR”, do
MATERIAL MULTIMEIOS – ALMANAQUE SONORO,

Atividade 4
Elaborando um currículo.
Muitas pessoas possuem dúvidas na hora de confeccionar um currículo.
Você sabia?
Curriculum vitae é uma expressão latina que significa o conjunto
de dados pessoais, educacionais e profissionais de quem se candidata a
um emprego ou a um curso de pós-graduação em uma universidade.
”Arte & manhas da linguagem 8”, pág.96 – Ed. Nova Didática

Modelo simplificado de currículo:
CURRICULUM VITAE
NOME COMPLETO ( sem abreviações)
ENDEREÇO
TELEFONE
EMAIL (se possuir)

Foto

DADOS PESSOAIS
Nacionalidade:
Estado civil:
Data de Nascimento:
OBJETIVO (cargo ou área em que pretende atuar)
QUALIFICAÇÃO (breve resumo de suas capacitações)
FORMAÇÃO (nome da instituição de ensino, o ano da conclusão ou o ano em que pretende
se formar naquele curso que está fazendo)
HISTÓRICO PROFISSIONAL (experiências profissionais)
CURSOS (cursos realizados que podem valorizar o currículo, acrescidos do nome da
instituição e o ano de realização)
Rio de Janeiro, ____ de ____________ de ________.
_________________________________
Assinatura

Fonte: http://www.jobmaster.com.br/mat_curriculo.asp, acesso em 28 ago 2009.

Dica: O tamanho ideal para um currículo é de 2 páginas.
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Atividade 5
Para obter o trabalho desejado, muitas pessoas recorrem aos
classificados de jornais, seja para oferecer ou para procurar emprego.
Observe um modelo de classificado de emprego:

DOMÉSTICA
Doméstica para 2 pessoas na Tijuca, serviços gerais/ cozinha.
Salário R$ 600, 00. Referências, Tijuca/ Zona sul e R$ 5, 00
passagem diária. Tratar tel. xxxx xxxx.
Fonte: http://odia.terra.com.br/classificados/anuncios/d_sexta_44500.htm, cesso em
25 set 2009

Confeccione um quadro ou jornal com os alunos, onde cada um
escreverá um anúncio oferecendo seus serviços. Destaque os itens relevantes
que devem constar num anúncio de emprego: profissão/função, pretensão de
salário e/ou benefícios, área/bairro de atuação, telefone de contato etc.
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CONSUMO

Fonte: serconsumista.zip.net (acesso em 28 ago 2009)

Consumo é uma palavra bem conhecida de todos e é comum associá-la
a compras, o que está correto, mas incompleto. A compra é apenas uma etapa
do consumo. Após a compra existe o uso e o descarte do que foi consumido.
Vivemos numa sociedade onde todo mundo consome. Do tênis ao carro,
do hambúrguer ao perfume importado, tudo está à venda. O sistema capitalista
depende da produção e do comércio, isto é, da circulação de mercadorias, para
se manter, e a propaganda desempenha um papel decisivo nesse processo,
criando

no

público

falsas

necessidades

consumistas,

muitas

vezes

dispensáveis. Parece que o tempo todo queremos algo novo, diferente, melhor,
mais moderno.
Precisamos, junto com nossos alunos, refletir sobre o significado do
consumo desenfreado, de suas consequências para o meio ambiente, da
exploração do trabalho infantil e da mão-de-obra praticamente escrava em
muitos lugares do mundo. Estabelecer e hierarquizar prioridades de consumo é
um exercício que devemos praticar sempre.
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Com a mão na massa
Atividade 1
Sugerimos a exibição do curta “Ilha das Flores” (disponível em
www.portacurtas.com.br/curtanaescola) que mostra a trajetória de um simples
tomate desde a plantação até ser jogado fora, retratando a mecânica da
sociedade de consumo.
Em seguida, incentive os alunos a falarem o que perceberam na
exibição do vídeo: o problema do excesso de lixo produzido nas grandes
cidades, o impacto que os lixões (aterros sanitários) causam ao meio ambiente,
a questão do emprego/desemprego/distribuição de renda.
Após a exploração do vídeo poderá ser feito um texto coletivo com as
observações feitas pelos alunos.

Atividade 2
Confecção de cartazes, orientando as pessoas ao consumo responsável
da água (banho, lavar as mãos, escovar os dentes, lavar roupas/louças).

Atividade 3
Façam uma enquete sobre a influência da propaganda na vida das
pessoas. A população pesquisada será o conjunto de alunos da escola (ou da
turma). Os alunos devem aplicar o questionário abaixo a pelo menos uma
pessoa. Esta será a questão levantada: “Você acha que a propaganda
influencia as escolhas das pessoas? Como?”

FICHA DE ENTREVISTA
Nome:
Sexo:
Idade:
a) Você acha que a propaganda influencia as escolhas das pessoas?
(
) Sim
(
) Não
b) Como?
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Para facilitar a tabulação dos dados obtidos, registre no quadro todas as
respostas e faça um cruzamento delas com variáveis como sexo, idade. Avalie
com os alunos o resultado. Dependendo do nível da turma poderá ser feito um
relatório: qual foi o objetivo da pesquisa, quando foi realizada, quem a realizou,
qual foi a população pesquisada, quais foram as perguntas feitas, quais foram
os dados finais obtidos. Os relatórios poderão ser afixados num mural,
acompanhados de um gráfico.
Atividade 5
Faça uma leitura do poema abaixo e depois discuta a questão do
consumo com a turma, como uma sociedade consumista valoriza a marca do
jeans, do tênis, da mochila, tudo de acordo com um determinado padrão. O que
eles pensam sobre o poema? O poeta afirma que estamos nos tornando
“coisas”, propagandas ambulantes. Concordam com ele ou não? Quais as
conseqüências dessa influência entre os jovens?

Eu, etiqueta
Carlos Drummond de Andrade
“Em minha calça está
grudado um nome
Que não é meu de
batismo ou de cartório
Um nome... estranho.
Meu blusão traz lembrete
de bebida
Que jamais pus na boca,
nessa vida,
Em minha camiseta, a
marca de cigarro
Que não fumo, até hoje
não fumei.
Minhas meias falam de
produtos
Que nunca experimentei
Mas são comunicados a
meus pés.
Meu tênis é proclama
colorido
De alguma coisa não
provada
Por este provador de
longa idade.
Meu lenço, meu relógio,
meu chaveiro,

Minha gravata e cinto e
escova e pente,
Meu copo, minha xícara,
Minha toalha de banho e
sabonete,
Meu isso, meu aquilo.
Desde a cabeça ao bico
dos sapatos,
São mensagens,
Letras falantes,
Gritos visuais,
Ordens de uso, abuso,
reincidências.
Costume, hábito,
premência,
Indispensabilidade,
E fazem de mim homemanúncio itinerante,
Escravo da matéria
anunciada.
Estou, estou na moda.
É duro andar na moda,
ainda que a moda
Seja negar minha
identidade,
Trocá-la por mil,

açambarcando
Todas as marcas
registradas,
Todos os logotipos do
mercado.
Com que inocência
demito-me de ser
Eu que antes era e me
sabia
Tão diverso de outros, tão
mim mesmo,
Ser pensante sentinte e
solitário
Com outros seres
diversos e conscientes
De sua humana,
invencível condição.
Agora sou anúncio
Ora vulgar ora bizarro.
Em língua nacional ou em
qualquer língua
(Qualquer
principalmente.)
E nisto me comparo, tiro
glória
De minha anulação.
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Não sou - vê lá - anúncio
contratado.
Eu é que mimosamente
pago
Para anunciar, para
vender
Em bares festas praias
pérgulas piscinas,
E bem à vista exibo esta
etiqueta
Global no corpo que
desiste
De ser veste e sandália
de uma essência
Tão viva, independente,
Que moda ou suborno
algum a compromete.

Onde terei jogado fora
Meu gosto e capacidade
de escolher,
Minhas idiossincrasias tão
pessoais,
Tão minhas que no rosto
se espelhavam
E cada gesto, cada olhar
Cada vinco da roupa
Sou gravado de forma
universal,
Saio da estamparia, não
de casa,
Da vitrine me tiram,
recolocam,
Objeto pulsante mas
objeto

Que se oferece como
signo dos outros
Objetos estáticos,
tarifados.
Por me ostentar assim,
tão orgulhoso
De ser não eu, mas artigo
industrial,
Peço que meu nome
retifiquem.
Já não me convém o título
de homem.
Meu nome novo é Coisa.
Eu sou a Coisa,
coisamente”.

Em seguida os alunos poderão ilustrar o poema, fazendo o contorno de um
deles em papel pardo e, utilizando recortes de propagandas de jornais e/ou revistas,
preencherem o espaço.

Atividade 6
O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, trata da proteção dos direitos do consumidor brasileiro. É um documento
muito importante na luta contra os abusos e os desrespeitos aos direitos básicos de
cidadania.
Leve para a sala de aula uma cópia do código e explique para a turma o seu
significado. Peça que escrevam uma história (pode também ser um texto coletivo,
caso a turma ainda não domine a escrita), tendo por base a ilustração abaixo.

Fonte: istoepiaui.blogspot.com acessado em outubro de 2009

Você também pode assistir com sua turma o curta “A história das coisas”
(versão dublada em www.youtube.com/watch).
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