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|Boas-vindas
Caro(a) aluno(a),

O caderno que você acaba de receber é um material elaborado e planejado para estudo no
decorrer de um mês. Inicialmente, são apresentados todos os objetivos do caderno. Cada um
a ser analisado e/ou estudado conforme orientação do(a) seu (sua) professor(a). O caderno
inicia-se com a expressão: “Vamos aprender a”, a partir da qual são elencados os objetivos a
serem alcançados durante a realização das atividades.

O percurso de aprendizagem conta com uma jornada muito interessante de leitura e com
assuntos em destaque no nosso cotidiano, além de permitir uma interação super bacana entre
seus (suas) colegas e seu (sua) professor(a).

Sigamos juntos! Vamos conhecer cada uma das partes que compõem o nosso material?
A primeira seção se chama: “Trocando uma ideia”. Nela, você encontra a discussão sobre o

assunto do caderno. Logo de início, já há a oportunidade de interagir sobre questões que, ao
longo do mês, serão abordadas nas aulas.

A segunda seção se chama: “Construindo sentidos”. Nela, inicia-se propriamente seu percurso
nesse universo de textos e de análises, bem como se mostra possível debater, interagir e refletir
com os(as) colegas.

A terceira seção se chama: “De olho no digital”. Gostou dessa proposta? Ela traz um debate
bem pontual sobre questões atuais e de natureza virtual. É uma excelente oportunidade para
navegar no infinito oceano da Internet e suas criações (redes sociais, jogos eletrônicos, bate-papos,
sites etc.).

A quarta seção se chama: “Você é o autor”. Nela, será possível explorar suas potencialidades
e aprimorar seus talentos de modo que sua produção dialogue com as experiências vivenciadas
no bimestre. Você descobre o quão interessante pode ser experimentar novos desafios.

A quinta e última seção se chama “# Partiu!”. Você imagina o porquê dela nessa sua rota de
aprendizagens e descobertas? Saiba que aqui, nesse momento, é hora de, juntamente com os(as)
colegas e o (a) professor(a), testar seus conhecimentos sobre todo o conteúdo fruto das conversas,
debates e leituras ao longo dessa jornada.
Caro(a) professor(a), esse texto é direcionado aos alunos, nele são apresentadas as seções do
caderno, mostrando, de forma breve, como está estruturado e o que esperar de cada seção. Em
sala, essa apresentação do caderno é um excelente momento para instigar a curiosidade dos alunos
e motivar a criação de expectativas sobre o material e a aprendizagem.

Escravos de Jó/Jogavam caxangá/Tira, bota, deixa
ficar/Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-
zá/Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá.

(Escravos de Jó - cantiga do Folclore brasileiro)
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1 – Vamos aprender a...
• Reconhecer a função social e as partes que compõem o gênero cordel;
• Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que

contribuem para a sua continuidade;
• Orientar um parente próximo a produzir um relato pessoal oral;
• Reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso de rimas nos versos de poemas de

cordel;
• Refletir sobre a importância do folclore brasileiro para a construção da identidade nacional;
• Reconhecer diferentes tipologias textuais em um mesmo texto;
• Refletir, de maneira crítica, sobre as diferentes manifestações que contemplam o universo

do folclore nas redes sociais;
• Produzir um podcast;
• Produzir uma fábula a partir de um provérbio ou ditado popular.

2 – Trocando uma ideia
Caro (a) aluno (a), você sabia que a cultura popular brasileira também é conhecida como
folclore brasileiro? Nesse conjunto de manifestações, temos lendas, mitos, costumes, brincadeiras,
literatura, música, danças, festas e encenações populares etc. O nosso folclore surgiu de criações
culturais, individuais e coletivas, e também de contribuições da cultura indígena, africana e
portuguesa, por exemplo.

Que tal conversar com seus colegas e com seu (sua) professor (a) sobre como o folclore está
presente no nosso cotidiano? Utilize as questões a seguir para iniciar um bom bate-papo sobre
essa temática:

• Você lembra de alguma cantiga que ouvia na sua infância? Se sim, compartilhe-a com seus
colegas.

• Que festas populares são típicas da nossa cultura popular? De qual (is) dessa(s) festa(s)
você mais gosta? Por quê?

• Você conhece alguma lenda ou algum mito do folclore brasileiro? Que tal contar a sua
história e também ouvir a dos colegas?!

• No dia a dia, costumamos fazer uso de muitos provérbios ou ditados populares, você
consegue citar algum (uns)?

v Que tal agora estender essa conversa para o seu âmbito familiar? Escolha um parente
próximo (pai, mãe, avô, avó, tio, tia etc) e oriente-o (a) a produzir um relato pessoal oral,
de forma a resgatar suas vivências com a cultura popular brasileira: brincadeiras, contação
de histórias, danças, festas populares etc. Lembre-se de registrar a fala do (a) participante,
seja através de anotações ou de gravação de áudio, se a pessoa a autorizar. Em seguida,
organize com o seu (sua) professor (a) um momento para compartilhar essas informações
com a turma.

Professor (a), que tal propor uma roda de conversa para a partilha desta vivência? Os alunos
podem realizar a apresentação dos relatos com exibição de objetos, fotos etc; painel interativo
etc.

#Seliga!

O relato pessoal tem a função de documentar memórias de um indivíduo. No relato pessoal
oral, as experiências são compartilhadas pela fala, não pela escrita. Além disso, o texto
é narrado em 1ª pessoa, de forma subjetiva e detalhada. Normalmente, faz-se uso de
linguagem coloquial. Os verbos são utilizados no presente ou no pretérito (passado).
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Na seção a seguir, Construindo sentidos, vamos conhecer e aprofundar os sentidos de uma
produção do folclore brasileiro. Vem com a gente!

3 – Construindo sentidos
Esperamos que você tenha percebido, na seção anterior, Trocando uma ideia, que o folclore
brasileiro continua vivo. Inclusive, novas produções culturais têm surgido, de forma a contribuir
para a riqueza do nosso repertório. A seguir, trazemos um poema de cordel do poeta cearense
Bráulio Bessa. Vamos ler e refletir sobre a construção dos sentidos desse belíssimo texto?!

Prefiro a simplicidade
(Bráulio Bessa)

I II III
Carne-seca e macaxeira No terreiro a poeira Prefiro a simplicidade
um cozido de capote se espalha na imensidão das coisas lá do Sertão.
água fria lá no pote de paz e de comunhão
melhor que da geladeira. que não se vê na cidade. IV

Bodegas pra se comprar
é o nosso supermercado
que ainda vende fiado
pois dá pra se confiar.

V VII VIII
Um caderno pra anotar Tem cuscuz na cuscuzeira, Prefiro a simplicidade
não carece de cartão tapioca e mucunzá das coisas lá do Sertão.
pois às vezes falta pão um bolinho de fubá
mas não falta honestidade. e tripa na frigideira. IX

Milho assado na fogueira A família retratada
VI que aquece o coração pendurada na parede

Prefiro a simplicidade além de ser tradição não tem curtidas na rede
das coisas lá do Sertão. é comida de verdade. mas tem rede bem armada.

X XI XIII
A vida não é postada Prefiro a simplicidade Vejo um menino pintando
nem passa em televisão, das coisas lá do Sertão. um desenho feito à mão
o HD do coração sem nenhuma intervenção
é quem salva de verdade. XII lhe roubando a ingenuidade.

A criançada brincando
de ser livre, de ser vivo XIV
sem ter um aplicativo, Prefiro a simplicidade
sem ter download baixando. das coisas lá do Sertão.
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Disponível em: https://www.tudoepoema.com.br/braulio-bessa-prefiro-a-simplicidade/. Acesso em 05 set. 2021.

v Você já conhecia esse texto do autor Bráulio Bessa? O que você achou dessa leitura? Você
costuma ler poemas e/ou cordéis?

1. Qual é o assunto abordado no cordel “Prefiro a simplicidade”, de Bráulio Bessa?
Expectativa de resposta: a simplicidade da vida no Sertão.

2. Você acredita que o título escolhido para o texto tem relação com o poema? Justifique a
sua resposta.
Espera-se que o aluno reconheça que sim, pois, no poema, o autor explica porque prefere a
simplicidade da vida no Sertão a vida na cidade, dialogando, dessa forma, com o título do
poema.

3. No texto, o autor apresenta hábitos, costumes, tradições etc típicos da região Nordeste.
Registre abaixo algumas dessas informações.

• Culinária:

• Brincadeiras infantis:

• Costumes:

Culinária: carne seca, macaxeira, cozido de capote, tapioca, mucunzá etc.
Brincadeiras infantis: brincar de ser livre, pintar desenho à mão.
Costumes: uso da rede para dormir; confiar na palavra do outro; pendurar retrato da
família na parede, contemplar a natureza etc.

4. Quais são as vantagens, apresentadas no texto, de se viver na vida simples do Sertão?
Espera-se que os alunos consigam identificar as vantagens apresentadas no texto de se viver
na vida simples do Sertão, como a vida honesta, de paz e de comunhão, a contemplação da
natureza, um convívio familiar mais genuíno, distante das redes sociais, por exemplo etc.

5. O autor apresenta alguma desvantagem de se viver no Sertão? Se sim, qual (is) são elas?
Expectativa de resposta: a dificuldade gerada pela seca.

6. No texto, são feitas algumas comparações da vida no Sertão com a vida na cidade. A partir
da leitura do cordel, associe os termos abaixo.

1. Pote

2. Seca

3. Bodega

4. Caderno para anotar

( 3 ) Supermercado

( 1 ) Geladeira

( 4 ) Cartão

( 2 ) Asfalto

Professor (a), é interessante discutir com os alunos o que eles levaram em consideração
para realizar a associação nesta questão.

7. Que demais comparações entre a vida no Sertão e a vida na cidade são apontadas no texto?
Você acrescentaria outras? Quais?

https://www.tudoepoema.com.br/braulio-bessa-prefiro-a-simplicidade/
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Espera-se que os alunos consigam perceber outras comparações presentes no texto, como
a questão da violência da cidade, que não existe no Sertão; o menor desprendimento à
tecnologia no Sertão, se comparado à vida na cidade etc.

#Seliga!

O cordel é também conhecido no Brasil como folheto, literatura popular em verso ou
literatura de cordel. O nome “cordel” faz referência às cordas nas quais os folhetos ficavam
expostos. Os poemas de cordel são escritos em forma de rima e geralmente fazem uso de
uma linguagem popular, regional e informal.

Vamos seguir com a nossa análise! Vem com a gente!

8. Leia o trecho:

“Vejo um menino pintando
um desenho feito à mão sem
nenhuma intervenção lhe
roubando a ingenuidade.”

É possível identificar nesse trecho:

a) uma ordem/pedido.

b) uma descrição da cena.
c) uma explicação.
d) uma conversa.

#Seliga!

Os textos podem apresentar diferentes tipologias textuais: narrativa, descritiva, argumenta-
tiva, explicativa, injuntiva e dialogal. Embora haja no texto uma tipologia predominante, é
possível que ele apresente também outras sequências tipológicas, ou seja, que haja diferentes
tipologias em um mesmo texto.

9. Nos versos “não tem curtidas na rede/mas tem rede bem armada.”, a palavra “rede” é
empregada em diferentes sentidos. Explique o sentido do termo em cada um deles.
Verso 1 - não tem curtidas na rede:

Verso 2 - mas tem rede bem armada:

Verso 1 - rede social; ambiente virtual.
Verso 2 - rede de dormir; tipo de leito muito popular nas regiões Norte e Nordeste.

#Seliga!

Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar vários significados.

v Você deve ter observado que o cordel que lemos está organizado em versos. Além disso, há
rimas presentes nesses versos, ou seja, há a repetição de sons iguais ou similares. Sabendo
disso, faça a seguinte questão.
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10. Conforme o modelo, preencha a tabela a seguir com alguns pares de rimas encontrados no
cordel.

macaxeira

geladeira

Expectativa de resposta: parede/rede; mucunzá/fubá; coração/tradição; chão/Gonzagão;
brincando/baixando etc.

#Seliga!

rima é um recurso estilístico de linguagem muito utilizado em textos organizados em versos,
como o poema, o cordel e a canção. Esse recurso atribui ao texto sonoridade, ritmo e
musicalidade.

Vamos em frente! Releia os versos a seguir.

“Ninguém venha me tachar
de matuto, ultrapassado,
tampouco desinformado, é
fácil de se explicar.”

11. Nos versos acima, a expressão sublinhada, “tampouco”, poderia ser substituída, sem prejuízo
de sentido original e de construção do texto, por

a) não.
b) nem.
c) também.
d) porém.

12. Releia também esse outro trecho.

“Se um dia o homem usar
toda e qualquer invenção
pensando em evolução e
no bem da humanidade, a
tal da modernidade é bem-
vinda no Sertão.”

a) Sobre os versos que iniciam essa questão, responda:

• Qual possibilidade é proposta no trecho?
Expectativa de resposta: o homem usar toda e qualquer invenção pensando em
evolução e no bem da humanidade.

• Qual é o possível resultado dessa proposição?
Expectativa de resposta: a tal da modernidade será bem-vinda no Sertão.

b) Nos versos acima, a construção textual marcada pelo termo “Se”, sublinhado no texto,
expressa a ideia de:

(X) adição
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(X) explicação

(X) condição

(X) causa

#Seliga!

Alguns termos estabelecem relações lógico-discursivas, ou seja, articulam partes do texto,
evitam repetições, inserem novas ideias e novos argumentos etc. Um exemplo são os
advérbios e as conjunções.

Para refletir!

Nesse percurso até aqui, esperamos que você tenha percebido que diversos conhecimentos e que
muitas habilidades foram articulados para a compreensão do texto. Além de conhecimentos
linguísticos, você precisou também acionar seus conhecimentos de mundo. Caso você ainda tenha
alguma dúvida, converse com o seu (sua) professor (a).

Que tal, agora, darmos uma olhadinha no que acontece no universo digital?! Vamos lá!

Professor (a), que tal produzir com os alunos uma oficina de cordel?! Nela, os alunos poderiam
criar poemas sob a forma de cordel, aprender um pouco sobre xilografia, organizar uma mostra
na escola etc.

4 – De olho no digital
v Você já percebeu que muitos personagens do folclore brasileiro aparecem em produções

da TV e da internet, como em vídeos no Youtube, séries e filmes da Netflix e da Globo,
por exemplo?! Inclusive, muitas problemáticas atuais, como o desmatamento florestal e
a vacinação no país, têm sido abordadas nas redes sociais, a partir da referência a essa
temática.

Professor (a), estimule os (as) seus (suas) alunos (as) a falar sobre possíveis programas de TV ou
de internet relacionados ao tema do Folclore Brasileiro. Neste momento, o (a) docente pode fazer
uma roda de conversa bem espontânea e/ou estimular que os alunos falem sobre os programas e
sobre as problemáticas atuais.

Vamos conhecer algumas dessas produções?!

Os personagens do Folclore Brasileiro são tidos como os protetores das florestas! Tendo isso
como base, sugerimos que você assista a um vídeo da Turma do Folclore, disponível em: https:
//www.youtube.com/watch?v=clqUdXsTxEQ, ou através do QR Code abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=clqUdXsTxEQ
https://www.youtube.com/watch?v=clqUdXsTxEQ
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A partir do vídeo que você assistiu, responda às seguintes questões:

1. Quais personagens folclóricos aparecem no vídeo?
Saci, Cuca, Mula sem-cabeça, Curupira, Sereia Iara, Lobisomem, Boitatá, Caipora e Boto
cor-de-rosa.
Professor (a), pergunte se os (as) alunos (as) conhecem esses personagens.

2. Como os personagens do vídeo protegem a floresta?
As personagens protegem a floresta por meio da prevenção ao mal feito pelo ser humano.
Elas agem contra os incêndios, a caça, a poluição e o desmatamento. Aqui você pode pedir
que o aluno cite uma ação de um dos personagens.

3. De acordo com o programa da Turma do Folclore, qual é a missão do personagem Saci
Pererê?
A missão do Saci é a de proteger a floresta, assim como todos os personagens do folclore.

4. Você acha que as florestas do Brasil estão seguras? Justifique a sua resposta.
Professor (a), estimule os (as) alunos (as) a falar sobre os problemas ambientais do Brasil.
Caso alguém coloque que as florestas estão seguras, estimule essa pessoa a explicar seu
posicionamento, procure entender o que ela pensa.

5. Onde você mora tem muitas árvores? Qual é a importância das árvores para a nossa
qualidade de vida?
É importante que os alunos tenham consciência de que necessitamos preservar o meio
ambiente, porque ele garante a nossa sobrevivência.

v Você conhece algum outro programa, vídeo,ou alguma série etc que traga como protagonistas
personagens do folclore brasileiro? Se sim, qual? Se você não conhece, que tal trocar uma
ideia com os colegas?

É importante que os alunos tenham consciência de que necessitamos preservar o meio ambiente,
porque ele garante a nossa sobrevivência. Chegou a hora de retomar as discussões sobre os
programas de TV ou de Internet, aqui vale ressaltar que os alunos já passaram por algumas
atividade que estimulam a sua curiosidade, vale a pena verificar se alguém passou a assistir algum
programa.
Devido ao momento de vacinação contra a Covid-19, o que gerou muita discussão no Brasil, você
ouviu falar, por exemplo, que as pessoas, ao serem vacinadas, poderiam virar jacaré?

Professor (a), aqui você pode contextualizar o porquê de as pessoas protestaram se fantasiando
de Cuca, por exemplo. Estimule os (as) estudantes a falarem sobre isso.
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Observe as postagens a seguir.

Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/colunas/denise-tremura/2020/12/18/jacare.htm. Acesso em 05 set. 2021.

Alguns filtros também foram criados, nas redes sociais, em alusão ao processo de se transformar
em jacaré.
Vale a pena dizer que é muito comum nas redes sociais a criação de filtros para protestar, por
exemplo, para fazer memes, expressar a sua criatividade. Pergunte se seus alunos têm redes
sociais. Consulte se os que possuem já criaram ou já usaram algum filtro. Aos que não tiverem
redes sociais, esclareça que filtros “são ferramentas que utilizam efeitos de câmera acoplados a
recursos de tecnologia de realidade aumentada para modificar a imagem real.” Fonte: Hospital
Santa Mônica. Sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://hospitalsantamonica.com.br/
filtros-do-instagram/.

Nesse TikTOk, a internauta usa um filtro criado pela comunidade acesse o vídeo pelo QR code
acima ou no link a seguir: https://tinyurl.com/vtb43k6h

Caso você não tenha acesso à internet, veja abaixo como ficou o filtro utilizado pela internauta:

Caso seus alunos não possuam acesso à internet, reforce o que são os filtros e como eles modificam
a imagem das pessoas. Se você achar que cabe, pode discutir também sobre as possíveis
consequências dos filtros que promovem “embelezamento”.

https://www.uol.com.br/tilt/colunas/denise-tremura/2020/12/18/jacare.htm
https://hospitalsantamonica.com.br/filtros-do-instagram/
https://hospitalsantamonica.com.br/filtros-do-instagram/
https://tinyurl.com/vtb43k6h
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Uma outra ação realizada pelas pessoas foi se vestir de Cuca para ir tomar a vacina. Acesse, a
seguir, o TikTok em que uma pessoa se caracteriza de uma personagem do folclore brasileiro para
tomar o imunizante:

tinyurl.com/ypybszww

Caso você não consiga abrir o vídeo ou não tenha acesso à internet, veja um print de como ficou
a caracterização:

v Que ousadia, ein? Você teria coragem de se vestir de algum personagem? Você faria isso
para protestar ou para se divertir?

Professor(a), comece a discussão perguntando também se os alunos consideram essa manifestação
como arte e se a arte serve para protestar. No caso dessa caracterização, a pessoa fez algum
protesto? Contra o quê ou quem?

6. Nos dois memes e nos vídeos do Tiktok, quem é a personagem em destaque? O que você
sabe sobre ela?
A personagem em destaque é a Cuca. Resposta pessoal.

7. Por que você acha que as pessoas usaram a imagem dessa personagem para se manifestarem
sobre o assunto?
A Cuca é a personagem com formato de jacaré e faz parte do folclore brasileiro.

8. No segundo vídeo do TikTok apresentado neste material, o que provoca o riso nos especta-
dores do vídeo?

a) o fato de a pessoa sair vestida de jacaré.

b) a maquiagem exagerada usada no filtro.

c) a possibilidade de se tornar um jacaré.

d) o riso das outras pessoas no vídeo.

tinyurl.com/ypybszww
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9. Coloque um V se a informação for verdadeira ou um F se for falsa.

(F) É possível que um ser humano se transforme em um jacaré.

(V) Os internautas reagiram com humor ao se vestirem de Cuca ou jacaré.

(V) Tomar a vacina contra a Covid não oferece risco à saúde das pessoas.

(F) O desmatamento continua avançando, porque os personagens do folclore não existem
de verdade.

v Lembrando que não há nenhuma possibilidade de que as vacinas contra a Covid-19 alterem
nosso código genético. Que sejamos todos vacinados!

Professor (a), que tal propor uma vivência de elaboração de uma campanha de vacinação na
escola com a #vacinasim! Você pode propor a produção de podcasts, cartazes, palestras etc.

Personagens de folclore também estão aparecendo de outras formas no universo digital. Você já
viu algum deles na internet de uma forma diferente das que foram mostradas aqui?

v Vamos agora conhecer outras produções que exploram o universo do folclore! Você já ouviu
falar em podcast? Vamos ouvir um podcast para, juntos, construirmos o seu conceito e
compreendermos seus objetivos? Basta clicar no link a seguir e escolher um/uns deles.
Sugerimos o da origem do folclore, o do Boitatá ou o do lobisomem . Que tal? Vamos lá?

https://anchor.fm/alm-da-lenda

https://anchor.fm/alm-da-lenda
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(Origem do folclore)

https://podcasts.google.com/feed/
aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=

0CAkQlvsGahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQAQ

(Boitatá)

https://podcasts.google.com/feed/
aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/

MjRkNDc1NTMtNzY3ZC00M2M3LWEzMTUtZDI4NmIyZmM4YmQ0?sa=X&ved=
0CAUQkfYCahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQFQ

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAkQlvsGahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAkQlvsGahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw?sa=X&ved=0CAkQlvsGahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQAQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MjRkNDc1NTMtNzY3ZC00M2M3LWEzMTUtZDI4NmIyZmM4YmQ0?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQFQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MjRkNDc1NTMtNzY3ZC00M2M3LWEzMTUtZDI4NmIyZmM4YmQ0?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQFQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MjRkNDc1NTMtNzY3ZC00M2M3LWEzMTUtZDI4NmIyZmM4YmQ0?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQFQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/MjRkNDc1NTMtNzY3ZC00M2M3LWEzMTUtZDI4NmIyZmM4YmQ0?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQFQ


Seção 4

13

(Lobisomem)

https://podcasts.google.com/feed/
aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/

ZDI3MTU5YzMtZWUyNi00N2IzLThmY2UtZGExMDgxZDM2MTI5?sa=X&ved=
0CAUQkfYCahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQFQ

v E aí? Você gostou dessas produções? Agora está mais clara a definição de podcast? Como
você o caracterizaria?

(Resposta pessoal. Professor, sugerimos que as respostas sejam alinhadas ao conceito formal
de podcast e à ideia de que eles podem ser uma espécie de atualização do gênero rádio, por
serem entregues na forma de áudio. A diferença é que ficam disponíveis para que o consumidor
escute quando quiser, não é um programa ao vivo. Além disso, os podcasts podem ser baixados
da Internet ou reproduzidos em serviços de streaming. Organizados em uma série de episódios,
podem tratar de diversos temas, desde política, entretenimento, esportes, alimentação, leitura etc.
É possível ouvir os episódios individualmente ou assinar o programa, que geralmente é gratuito)

v Que tal agora produzir o seu próprio podcast? Vamos lá!

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ZDI3MTU5YzMtZWUyNi00N2IzLThmY2UtZGExMDgxZDM2MTI5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQFQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ZDI3MTU5YzMtZWUyNi00N2IzLThmY2UtZGExMDgxZDM2MTI5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQFQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ZDI3MTU5YzMtZWUyNi00N2IzLThmY2UtZGExMDgxZDM2MTI5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQFQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy80MmNlOWNjMC9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ZDI3MTU5YzMtZWUyNi00N2IzLThmY2UtZGExMDgxZDM2MTI5?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiA-vXz46TzAhUAAAAAHQAAAAAQFQ
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A seguir, apresentamos um guia para facilitar o desenvolvimento da sua produção:

Guia para a produção do podcast

• Definição da temática do podcast
É importante definir qual será a temática do podcast e qual a sua finalidade, por
exemplo: contar uma história; debater determinado assunto; entrevistar alguém etc.

• Roteirização do podcast
Após a definição da temática e do objetivo do podcast, é preciso planejar o seu
desenvolvimento. Estabeleça um roteiro escrito para guiar a produção do seu áudio.

• Gravação e edição do podcast
O podcast pode ser gravado em um computador ou celular. Para a edição do áudio,
há vários aplicativos gratuitos e de fácil utilização, como o Audacity.

v As produções podem ser compartilhadas em em uma pasta de compartilhamento
digital, a fim de incentivar a apreciação coletiva. Boa produção!

Para refletir!

Como vimos, o folclore brasileiro permite o debate sobre vários temas, como a vacinação e
o desmatamento florestal, por exemplo. As pessoas usam as redes sociais e a internet para
socializarem seus trabalhos, suas opiniões e seus pontos de vista sobre alguma coisa. Alguns
recorrem à produção de memes, vídeos e de podcasts. É muito importante lembrar-se de que as
pessoas podem se expressar por meio do humor, mas, em hipótese alguma, podem mentir nas
redes sociais, pois a verdade e a empatia precisam vir em primeiro lugar.

Abaixo segue uma sugestão de canal para que você conheça ainda mais sobre o Folclore Brasileiro
e suas lendas.

Coletânea de lendas da Turma do Folclore: https://www.youtube.com/channel/UCD-Rh7fnSL2ae
F9xviJ4LGw.

Ou acesse pelo QR Code

Que tal assistir também ao Documentário: “Raízes – Um filme sobre colecionar sacis”, do diretor
Andriolli Costa, no qual ele traça as origens da relação de sua família com o saci, o mais famoso
encantado do imaginário brasileiro?!
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oCy6DuT2qZA, ou através do QR Code
abaixo.

Esperamos que vocês curtam essas produções!

O documentário serve para aprofundar as discussões. Vale a pena exibi-lo em sala de aula para
todos os alunos.

Na seção a seguir, teremos uma missão para você! Que tal criar a sua própria fábula a partir de
um provérbio ou ditado popular?!

5 – Você é o autor : produzindo uma fábula
Caro (a) aluno (a), discuta com os (as) seus (suas) colegas e com o (a) professor(a) acerca das
questões a seguir:
Quais ditados populares ou provérbios você já ouviu na sua casa? Você acha que, no dia a dia,
as pessoas vivenciam situações que podem ser resumidas em ditados populares? Você costuma
aconselhar seus (suas) amigos (as)? Você acha que é possível usar um provérbio ou ditado popular
para aconselhar alguém?

Observe as imagens a seguir:

v Quais ditados populares ou provérbios você já ouviu na sua casa? Você acha que, no dia a
dia, as pessoas vivenciam situações que podem ser resumidas em ditados populares? Você
costuma aconselhar seus (suas) amigos (as)? Você acha que é possível usar um provérbio
ou ditado popular para aconselhar alguém?

1. Observe as imagens a seguir:
I) nada

Disponível em:https://segredosdomundo.r7.com/25-ditados-populares-traduzidos-em-imagens/. Acesso em 05 set. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=oCy6DuT2qZA
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Agora responda oralmente:
a) O que você vê na imagem? Uma pessoa segurando uma vela.
b) Que associação de palavras pode ser feita a partir dessa cena (palavras-chave)?

Mão, vela, fogo.
c) Que ditado popular ela representa? Segurando vela.
d) O que significa no nosso dia a dia esse ditado popular? Significa que alguém está

sobrando em um encontro.
e) Você já vivenciou uma situação desse tipo? Resposta pessoal.

II) nada

Agora responda oralmente:
a) O que você vê na imagem? Uma pessoa pisando na bola.
b) Que associação de palavras pode ser feita a partir dessa cena (palavras-chave)?

Sapato, perna, pé,bola.
c) Que ditado popular ela representa? Pisando na bola.
d) O que significa, no nosso dia a dia, esse ditado popular? Que alguém fez algo

considerado errado, por exemplo.
e) Você já vivenciou uma situação desse tipo? Resposta pessoal.

III) nada

Agora responda oralmente:
a) O que você vê na imagem? Um crocodilo chorando/lacrimejando.
b) Que associação de palavras pode ser feita a partir dessa cena (palavras-chave)?

Olho, lágrima, pele, crocodilo.
c) Que ditado popular ela representa? Lágrimas de crocodilo.
d) O que significa, no nosso dia a dia, esse ditado popular? Lágrimas de falsidade.

Lágrimas fingidas, forçadas.
e) Você já vivenciou uma situação desse tipo? Resposta pessoal.
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IV) nada

Agora responda oralmente:
a) O que você vê na imagem? Um homem engolindo/comendo um sapo.
b) Que associação de palavras pode ser feita a partir dessa cena (palavras-chave)?

Homem, boca, sapo.
c) Que ditado popular ela representa? Engolindo sapo.
d) O que significa, no nosso dia a dia, esse ditado popular? Aguentando problemas,

desavenças. Ouvindo barbaridades sem poder revidar.
e) Você já vivenciou uma situação desse tipo? Resposta pessoal.

V) nada

Agora responda oralmente:
a) O que você vê na imagem? Uma pessoa segurando dinheiro e outra segurando um

pato.
b) Que associação de palavras pode ser feita a partir dessa cena (palavras-chave)?

Mãos, pato, dinheiro.
c) Que ditado popular ela representa? Pagando pato.
d) O que significa, no nosso dia a dia, esse ditado popular? Levar a culpa por algo ou

arcar com as consequências de determinada situação provocada por outra pessoa.
e) Você já vivenciou uma situação desse tipo? Resposta pessoal.

VI) nada

Agora responda oralmente:
a) O que você vê na imagem? Uma minhoca na cabeça de um homem.
b) Que associação de palavras pode ser feita a partir dessa cena (palavras-chave)?

Cabeça, minhoca, homem.
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c) Que ditado popular ela representa? Minhoca na cabeça.
d) O que significa, no nosso dia a dia, esse ditado popular? Ter ideias absurdas, sem

coerência. Fazer muita besteira.
e) Você já vivenciou uma situação desse tipo? Resposta pessoal.

v A análise dessas imagens facilitou a sua compreensão do que seja um ditado popu-
lar/provérbio? Por quê?

v CURIOSIDADE: esses ditados populares/provérbios também são chamados de expressões
idiomáticas, pois seu significado é compreendido pela análise global do texto e não pelo
exame das palavras isoladamente. Além disso, a sua compreensão depende do conhecimento
de mundo do leitor. Essas expressões se encontram no linguajar diário, no noticiário da
televisão, em anúncios dos jornais, no rádio, na tv, em discursos políticos, em campanhas
eleitorais, em filmes, em letras de música, na literatura, na internet etc.

Leia agora os seguintes ditados populares e provérbios populares:

i. De grão em grão, a galinha enche o papo.
ii. Cada macaco no seu galho.
iii. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura.

Disponível: https://comunidade.rockcontent.com/ditados-populares/. Acesso em 05 set. 2021.

2. Escreva no caderno o que quer dizer cada um dos ditados acima.
3. Marque um X no ditado abaixo que pode ser considerado um sinônimo do ditado “De

grão em grão, a galinha enche o papo”, porque possuem significados semelhantes.

(X) Deus ajuda quem cedo madruga.

(X) Devagar se vai ao longe.

(X) Quem vê cara, não vê coração.

4. Levando em consideração o seu dia a dia, o ditado “Cada macaco no seu galho” significa

(X) que, na vida animal, cada macaco tem seu galho.

(X) que cada pessoa deve cuidar da sua própria vida.

(X) que é melhor deixar cada macaco no seu lugar.

5. No ditado “Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura”, o sentido é formado pela
oposição entre as expressões “mole” e “dura”. Em qual dos provérbios abaixo identificamos
um provérbio formado pela oposição de sentidos das palavras?

(X) Deus escreve certo por linhas tortas.

(X) Deus ajuda quem cedo madruga.

(X) Quem vê cara, não vê coração.
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Agora temos um novo desafio para você!

Entre os seguintes ditos populares, qual deles melhor corresponde à figura acima?

a) Com perseverança, tudo se alcança.
b) Cada macaco no seu galho.
c) Nem tudo que balança cai.
d) Quem tudo quer, tudo perde.

Que tal testar os seus conhecimentos sobre provérbios por meio de um joguinho?

Acesse http://www.divertudo.com.br/semplugin/naboca.html ou por meio do QR Code
e seja direcionado para a página do jogo!

v Que tal agora você escrever uma história a partir de ditados populares ou de provérbios?
Antes vamos ler uma fábula!

A mulher que possuía uma galinha

Uma mulher possuía uma galinha, que todos os dias, milagrosamente, pontualmente, sem falta,
botava um ovo.

Ela então, pensava consigo mesma, como poderia fazer para obter, ao invés de um, dois ovos por
dia.

Assim, disposta a atingir seu objetivo, decidiu alimentar a galinha com uma porção de ração
reforçada, o dobro da medida que lhe oferecia todos os dias.

Então, a partir daquele dia, a galinha que comia sem parar, tornou-se gorda e preguiçosa, e nunca
mais botou nenhum ovo.

Moral da história: Aquele que deseja sempre mais, sempre irá acreditar que nunca tem o suficiente.

Disponível em: https://www.sitededicas.com.br/fabula-a-mulher-que-possuia-uma-galinha.htm. Acesso em 05 set. 2021.

http://www.divertudo.com.br/semplugin/naboca.html
https://www.sitededicas.com.br/fabula-a-mulher-que-possuia-uma-galinha.htm
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Que tal agora ler a fábula a seguir e tentar adivinhar, com seus colegas, a moral da
história?

A galinha e os ovos de ouro

Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha, que todo dia, sem falta, botava um ovo de
ouro.

No entanto, motivados pela ganância, e supondo que dentro dela deveria haver uma grande
quantidade de ouro, resolveram então sacrificar o pobre animal, para, enfim, pegar tudo de uma
só vez.

Então, para surpresa de ambos, viram que a ave em nada era diferente das outras galinhas de
sua espécie.

Assim, o casal de tolos, desejando enriquecer de uma só vez, acabam por perder o ganho diário
que já tinham, de boa sorte, assegurado.

Moral da história: Quem tudo quer tudo perde.

Disponível em: https://www.sitededicas.com.br/fabula-a-galinha-e-os-ovos-de-ouro.htm. Acesso em 05 set. 2021.

• Você concorda com a moral das histórias? Justifique.
• A moral no final de cada história parece um ditado popular?
• Você já ouviu esses ditados?

Agora é a sua vez de criar a sua fábula. Para isso, siga o nosso passo a passo:

v Primeiro escolha um dos provérbios:

• As aparências enganam.
• Caiu na rede, é peixe.
• Filho de peixe peixinho é.
• Cachorro que late não morde.
• Mentira tem perna curta.
• A vingança é um prato que se come frio.
• O barato sai caro.
• Quem canta seus males espanta.
• Saco vazio não para em pé.
• Santo de casa não faz milagre.
• O pior cego é aquele que não quer ver.
• Não adianta chorar pelo leite derramado.

v Após escolher o provérbio, você vai escrever um texto sobre uma situação do dia a dia,
envolvendo pessoas e animais ou só animais com características humanas, por exemplo,
cuja moral da história seja o provérbio que você escolheu. Se tiver dúvidas, veja os textos
apresentados logo mais acima.

v Descreva brevemente as características das personagens e do ambiente onde se passa a cena.

https://www.sitededicas.com.br/fabula-a-galinha-e-os-ovos-de-ouro.htm
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v Antes de colocar a moral no final do texto, peça a um colega ou ao (à) professor (a) para
ler e tentar adivinhar qual é a moral da sua história. Se eles acertarem, isso quer dizer que
você está no caminho certo. Agora, se eles errarem, reveja seu texto e peça ajuda ao (à)
professor (a) para que você consiga passar a mensagem desejada.

v Que tal acrescentar um desenho ou uma colagem à sua história? Desenhe os personagens
da sua história. Você pode ilustrá-los por meio de desenhos ou de colagem.

v Chegou a hora de mostrar para todos o que você escreveu. Em uma roda de conversa, leia
a sua fábula. Deixe que os colegas tentem adivinhar a moral da história, após isso, diga o
que você sabe sobre a moral da sua história e como esse ensinamento pode te ajudar no dia
a dia.

v Coloque a sua história ilustrada em um lugar na sala de aula ou publique na internet. Peça
ajuda ao (à) professor (a).

v Não se esqueça de pedir em casa que seus familiares leiam a sua fábula.

Professor (a), além da fábula, você pode pedir que os alunos produzam um cordel baseado
nos ditados populares. Antes de pedir a produção, recomendamos que os alunos aprofundem o
contato com textos desse gênero. Os alunos devem realizar a leitura de diferentes cordéis e refletir
sobre as rimas e o ritmo dos versos, por exemplo. Após eles terem aprofundado o conhecimento
sobre o gênero, o senhor/a senhora pode então começar a escrita do cordel. Lembre-se de dividir
esse processo de produção em partes. Depois que o cordel estiver pronto, organize uma tarde
para a apreciação.

6 – #Partiu!
Professor (a), caso queira uma consolidação mais ágil e produtiva dos resultados dos alunos nas
cinco questões a seguir, pode transpô-las para um Formulário do Google e mandar o link para os
alunos resolvê-las. Assim, você obterá dados já analisados, necessários ao planejamento de ações
de intervenção pedagógica.

Texto 1

Disponível em:https://tiroletas.wordpress.com/2014/01/20/3/. Acesso em 05 set. 2021.

01) Na tirinha, o que contribui para o efeito de humor é

a) a solução encontrada para o problema.

b) o fato de a mula não ter cabeça.

c) a preocupação do saci.

d) o fato de não haver gás para o balão.

https://tiroletas.wordpress.com/2014/01/20/3/
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A questão 01 requer que o aluno reconheça os efeitos de humor da tirinha, materializada
em um texto multissemiótico. É importante orientar os alunos a atentarem-se ao texto
verbal escrito, mas também aos elementos não verbais, como os desenhos, as cores etc.

Leia a canção a seguir.

Se essa rua fosse minha

Se essa rua
Se essa rua fosse minha
Eu mandava
Eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas
Com pedrinhas de brilhante
Para o meu
Para o meu amor passar
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/musicas-folcloricas/. Acesso em 04 set.2021.

02) Na música folclórica acima, o termo “Se”, que inicia os dois primeiros versos da canção,
expressa

a) comparação.

b) finalidade.

c) concessão.

d) condição.

A questão 02 exige do aluno o reconhecimento da relação lógico-discursiva de condição
marcada pelo uso de conjunção SE.

Observe a adivinha a seguir.

Disponível em: https://www.mensagenscomamor.com/adivinhas. Acesso em 04 set. 2021.

https://www.todamateria.com.br/musicas-folcloricas/
https://www.mensagenscomamor.com/adivinhas
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03) As rimas agregam ao texto a função de
a) musicalidade, ritmo e sonoridade.

b) ironia e humor.

c) repetição e falta de ritmo.

d) humor e falta de musicalidade.

A questão 03 requer que o aluno reconheça o efeito decorrente do emprego de rimas.

Leia o texto a seguir e responda às questões 04 e 05

Vitória-Régia

Luiz Eduardo Ricon

Vitória-régia é uma planta aquática originária da Amazô-
nia. Suas folhas circulares podem ter mais de dois metros
de diâmetro e suas flores brancas e delicadas brotam em
janeiro e fevereiro, abrindo somente à noite e durando
48 horas.

Inspirados pela beleza da planta, os povos indígenas
contam uma linda história. Diz a lenda que a índia Naiá
era a mais bela da tribo. Porém, ao ver Jaci, a Lua,
refletida nas águas do igarapé, desejou ir morar com ela
no céu e virar uma estrela.

Por dias e noites a fio, Naiá ficava ali, na beira do igarapé,
esperando e admirando o reflexo da lua, sem comer nem
beber. E acabou definhando e morrendo.

Com pena, a Lua transformou-a numa estrela diferente:
uma estrela das águas. E é por isso que as flores da
vitória-régia só se abrem à noite.

Disponível em: http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/interaja/multiclube/9a11/diz-a-lenda/13074-vit% C3%B3ria-r%C3%A9gia.

Acesso em 04 set. 2021.

4) O propósito comunicativo do texto acima é

A) apresentar opiniões.

B) explicar a origem de uma narrativa popular.

C) relatar fatos.

D) informar acerca de acontecimentos.

E) transmitir uma lição de moral.

A questão 04 requer que o aluno identifique o propósito comunicativo da lenda, materializada
em texto multissemiótico.
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5) No trecho “(...)E é por isso que as flores da vitória-régia só se abrem à noite.”, a expressão
sublinhada traz uma ideia de

A) adição.

B) consequência.

C) conformidade.

D) proporção.

E) conclusão.

A questão 05 requer que o aluno reconheça a relação lógico-discursiva de consequência
marcada pelo uso de conjunção.
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7 – Apêndice
PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Olá, professor(a),

O material estruturado pensado para o componente curricular de Língua Portuguesa inspira-se
no que já foi produzido para o Programa Foco na Aprendizagem, cujo público-alvo são os(as)
alunos(as) do Ensino Médio. Assim, esperamos que haja uma continuidade lógica, uma progressão
cognitiva e uma articulação metodológica entre esses materiais, de modo a propiciar, na prática,
o desenvolvimento de um contínuo curricular entre as duas etapas de aprendizagem. Esta
continuidade é facilitada, em princípio, pelo fato de que os materiais usados no Foco retomam
conhecimentos básicos do Ensino Fundamental de uma forma integrada, baseada na centralidade
do texto e em práticas sociais de linguagem.

A ideia de continuidade e progressão das habilidades é um dos fundamentos dos cadernos de
fortalecimento da aprendizagem, considerando ainda os saberes basilares que são essenciais para
a aquisição de novos conhecimentos. Esta unificação permitirá também integrar os processos
formativos e avaliativos do Foco na Aprendizagem e do Mais PAIC, sendo esta última uma
política educacional já consolidada em nosso estado.

Desse modo, para elaboração dos cadernos de Língua Portuguesa partimos do pressuposto de
que o sistema linguístico é de natureza dinâmica, uma vez que está em constante processo de
mudança, de adaptação e de crescimento.

Buscamos, pois, como já salientado anteriormente, a constituição de um material cuja
centralidade repouse no texto, ancorado ainda em práticas sociais de linguagem contextualizadas
com as problemáticas e temáticas propostas em cada caderno. O uso e o desenvolvimento da
linguagem nessa perspectiva assumem um papel de espaço e/ou meio de ação ou construção de
interação (KOCH, 2000, p.09).

Nas propostas de atividades, a dinâmica de uso da língua se dá por meio dos quatro grandes
eixos (práticas de linguagens) do componente curricular Língua Portuguesa, a saber: leitura,
produção escrita e/ou multissemiótica, oralidade e análise linguística/semiótica.

Assumimos também como pressuposto que todas as esferas de comunicação humana perpassam
pelo uso sistematizado da língua e, portanto, pelos mais variados gêneros - o caderno traz em
cada versão uma multiplicidade de gêneros a serem explorados pelos(as) estudantes.

Por fim, é importante salientar que elaboramos um material estruturado ancorado na
BNCC/DCRC na perspectiva de ampliar as práticas de linguagem que envolvam o uso mais eficaz
das tecnologias digitais comteporâneas, de modo que seja possibilitado aos(às) estudantes novos
modos de criar e, por conseguinte, de expressar-se para participar no mundo social seja imerso
por completo na Internet, seja apenas tangenciado por ferramentas e aplicativos necessários à
interação digital em nossa sociedade.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Linguagem e língua

A fim de que os objetivos das aulas de língua portuguesa sejam devidamente alcançados e de
que os conhecimentos construídos pelos alunos sejam, de fato, significativos para suas vivências,
é essencial que nós, professores de língua materna, assumamos algumas concepções muito caras
à prática de ensino de uma dada língua. Nesta seção, serão expostas as concepções de língua
e linguagem, as quais são de grande importância para o trabalho com a língua portuguesa, já
que orientam a prática de ensino de uma dada língua nos mais diversos eixos: leitura, produção
textual, oralidade e análise linguística/semiótica.
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É necessária, pois, uma discussão sobre tais concepções, por meio da qual os conceitos de
língua e linguagem adotados neste projeto devem estar acessíveis aos professores, os quais, por
sua vez, têm importante papel no processo de recuperação das aprendizagens. Em primeiro lugar,
será discutida a noção assumida acerca de linguagem. Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1998) assumem que a linguagem é uma “ação interindividual orientada por uma
finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes
nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história” (BRASIL,
1998, p. 20). Tal concepção aponta para a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem,
considerando que a interação está sujeita às condições da situação comunicativa, nestas incluídas
as características sociais dos envolvidos na interlocução. Em resumo, o documento aponta
que “pela linguagem se expressam ideias, pensamentos e intenções, se estabelecem relações
interpessoais anteriormente inexistentes e se influencia o outro, alterando suas representações da
realidade e da sociedade e o rumo de suas (re)ações” (BRASIL, 1998, p. 20).

Documentos orientadores mais recentes, como a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL,
2018) e o Documento Curricular Referencial do Ceará (CEARÁ, 2019) realizam estreito diálogo
com o que é preconizado pelos PCN (1998). Tanto um quanto o outro fomentam a visão
discursivo-enunciativa da linguagem, o segundo documento, por exemplo, reforça que

A Linguagem é organizada semioticamente e renovada coletiva e/ou
individualmente. Ela não é apenas mais uma das capacidades humanas,
é também uma megacapacidade constituidora do humano, regulando
nosso agir e por ela nos tornando consciente desse agir (CEARÁ, 2019,
p. 181).

Apresenta-se essa concepção como a mais adequada para a promoção de ensino de língua
portuguesa mais produtivo. Primeiro, para que seja mantida a coerência com as orientações
indicadas nos documentos vigentes no Brasil e no Ceará, no caso do DCRC (2019); segundo, por
permitir que o aluno se coloque no lugar em que ele merece: o lugar de agente social, já que,
conforme essa concepção, “o sujeito que fala pratica ações que não conseguiria levar a cabo, a
não ser falando; com ela o falante age sobre o ouvinte, constituindo compromissos e vínculos que
não preexistiam à fala” (GERALDI, 2011, p. 34).

Na esteira dessas ideias, vislumbra-se a concepção interacionista de língua, para a qual a
língua é um meio de interação sociocultural. Tal interação, como já apontado, considera “o
sujeito que fala ou escreve, o sujeito que ouve ou lê, as especificidades culturais desses sujeitos, o
contexto de produção e o contexto de recepção dos textos” (OLIVEIRA, 2010, p. 35). Com isso,
a necessidade básica do ensino de língua portuguesa passa a ser a promoção de reflexões críticas
sobre a língua, não limitadas ao conhecimento da gramática normativa, mas, sobretudo, voltadas
para o mundo em que vivem e para a utilização da língua como instrumento de interação social.

Essa proposta vai ao encontro do que diz o DCRC (CEARÁ, 2019) acerca da língua e do tipo
de reflexões que são propostas neste material. Conforme o documento

A Língua é a identidade linguística de um povo. Ela é variável a
depender do tempo e do contexto do seu uso. Neste sentido, ao estar
articulada ao contexto social de uso, ela também está relacionada à
cultura do falante, aos papéis sociais assumidos por ele. Mas, a língua
também se baseia em um código ou um sistema, que é composto de
regras fonológicas, lexicais e sintáticas relativamente estáveis (CEARÁ,
2019, p. 181).

Nesse sentido, é indispensável uma prática de ensino que deixe de lado a ideia de que a
língua é algo estanque, utilizado por todos e em todos os momentos da mesma forma. A língua
está a serviço de seus usuários, os quais precisam desenvolver o que Hymes (1991) chama de
competência comunicativa. De acordo com este autor, os sujeitos devem estar aptos a interagir
em quaisquer contextos de comunicação, adequando os usos linguísticos às situações e às suas
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intenções. Ao preparar os estudantes para isso, a escola terá desempenhado um valioso papel na
vida dos alunos que dela fazem parte.

1.2 Texto

Assim como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998) e as orientações curriculares
produzidas anteriormente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) adota uma abordagem
enunciativo-discursiva (BRASIL, 2018) que assume o texto como unidade de trabalho, tanto
em termos de leitura quanto em termos de produção. Contudo, desde a publicação dos PCN,
em 1998, foi-se ampliando, nos documentos parametrizadores de Língua Portuguesa, o espaço
atribuído ao trabalho com outras linguagens, além da verbal.

Embora a BNCC não apresente nenhuma concepção explícita de texto, é possível identificar no
documento uma noção mais ampla do termo, o que alarga a perspectiva conceitual canônica que
sempre privilegiou o texto verbal escrito. A BNCC reconhece que, principalmente em decorrência
das novas tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC), atualmente, os textos e os
discursos organizam-se de forma híbrida e multissemiótica, a partir da incorporação de diferentes
sistemas de signos em sua constituição.

Nessa perspectiva, há a prescrição de trabalho com as práticas de leitura/escuta e de produção
de textos verbais orais, escritos e multissemióticos. Assim,

Considerando que uma semiose é um sistema de signos em sua or-
ganização própria, é importante que os jovens, ao explorarem as
possibilidades expressivas das diversas linguagens, possam realizar
reflexões que envolvam o exercício de análise de elementos discursivos,
composicionais e formais de enunciados nas diferentes semioses – vi-
suais (imagens estáticas e em movimento), sonoras (música, ruídos,
sonoridades), verbais (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita) e
corporais (gestuais, cênicas, dança). Afinal, muito por efeito das novas
tecnologias digitais da informação e da comunicação (TDIC), os textos
e discursos atuais organizam-se de maneira híbrida e multissemió-
tica, incorporando diferentes sistemas de signos em sua constituição
(BNCC, 2018, p. 486).

Apesar de enfatizar a cultura digital, os multiletramentos e os novos letramentos, destaca-se
que, na BNCC, ainda predomina a cultura do impresso ou da palavra escrita. O documento
ressalta ainda a compreensão dos efeitos de sentido do texto, a apreciação ética, estética e política
desses textos, e a réplica, a partir de um posicionamento responsável (BNCC, 2018).

Após a homologação da Base Nacional Comum Curricular das etapas da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental, as redes de ensino em âmbito estadual iniciaram o processo de
(re)elaboração de sua proposta curricular, a partir desse novo documento.

No estado do Ceará, o currículo foi intitulado de Documento Curricular Referencial do
Ceará (DCRC-CE). Embora esse documento tenha sido desenvolvido a partir de posicionamentos
teóricos e metodológicos mais gerais apresentados pela BNCC, é preciso ressaltar que ele traz
suas especificidades.

Acerca da conceituação de texto, o DCRC-CE do Ensino Fundamental enfatiza que, assim
como a BNCC, adota-se uma ampliação desse conceito desde os anos iniciais. Com isso, pretende-
se

mostrar que há textos multissemióticos e multimidiáticos e que todas
as informações possuem seu papel no momento da compreensão e
da produção. Essa compreensão também permite pensar que há
outras linguagens em jogo nas interações humanas (. . . ) e elas são
complementares no processo de comunicação (CEARÁ, 2019, p.184).
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Mais explicitamente, o documento adota a conceituação de texto proposta por Bronckart
(1999), na qual

texto é toda unidade de produção de linguagem que traz uma men-
sagem organizada e que leva ao destinatário, um efeito de coerência.
São produtos da atividade humana e estão ligados às necessidades,
aos interesses e às condições de funcionamento das formações sociais
nos quais estão inseridos (CEARÁ, 2019, p.188).

Diante desta definição, reforça-se a linguagem como um processo de interação, assim como
uma perspectiva de trabalho com o texto a partir de suas condições de produção. Em face desta
articulação, considera-se, ainda, os multiletramentos, cuja definição é apresentada como uma
“diversidade de culturas e de linguagens em jogo no cotidiano” (CEARÁ, 2019, p.188) decorrente
dos avanços das tecnologias.

Assim, dentre as orientações para os professores do componente curricular de Língua Portu-
guesa, destacam-se, a partir do que preconizam as propostas da BNCC e do DCRC-CE:

• A centralidade do texto no processo de ensino e aprendizagem;
• A exigência de um trabalho para além do texto verbal;
• O forte investimento no texto multissemiótico, oriundo do contexto virtual;
• A contemplação de práticas de linguagem contemporâneas, em situação de Multiletramento

(CEARÁ, 2019, p.20).

Evidencia-se, pois, o trabalho com base no texto, em sentido amplo, de forma a mostrar a
dinâmica da língua/linguagem em uso.

1.3 Gênero discursivo/textual

Caro(a) professor(a), acreditamos que, ao conferir o caderno, você deve ter notado que trazemos
no material uma diversidade de gêneros de texto. Neste caderno, estamos trabalhando com
textos verbais (conto, fábula, lenda) e com textos multissemióticos (tirinha, memes, vídeos etc.).

Sabemos que, quando estudamos os gêneros de texto, é preciso considerar dois princípios
importantes relacionados ao uso que fazemos da linguagem: I) ela deve ser vista dentro de uma
dimensão dialógica, portanto, na II) dimensão da interação.

Considerando tal postulado, é preciso discutir o conceito de gênero discursivo/textual. Para
Bakhtin (1997), um teórico muito importante sobre este assunto, o gênero discursivo/textual é
toda manifestação verbal oral ou escrita e é composto pelo: estilo verbal - que apresenta certa
estrutura composicional relativamente estável para expressar um conteúdo temático, para
cumprir um propósito comunicativo dentro de um contexto de interação/comunicação.
Por isso, a linguagem passa a ser concebida como uma prática social que envolve os falantes
mediada pelo uso dos gêneros discursivos/textuais. Ou seja, a enunciação, o ato de produzir
discurso/texto, é de natureza social; logo, ao produzir um texto, escrevemos para alguém (a um
destinatário).

Além de Bakhtin, há outros teóricos cujas ideias se aproximam dos seus estudos sobre os
gêneros discursivos/textuais. Por exemplo, a escola de Genebra conceitua gênero como toda
unidade de produção de linguagem situada, acabada e autossuficiente (do ponto de vista da
comunicação) (BRONCKART, 2012).

Tanto Bakhtin quanto os estudos da escola genebrina entendem que a produção e o uso do
gênero estão para um fim específico: a interação/comunicação, uma vez que os textos atendem a
um propósito comunicativo.

Quanto à composição dos gêneros, Schneuwly e Dolz (2004) entendem que eles têm certa
estabilidade composicional de sua estrutura, e um dos elementos que fazem parte de tal estrutura
é um conjunto de tipologias textuais/tipos de texto.
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Ao longo dos anos, diversos teóricos vêm contribuindo com os estudos do que estamos
chamando de tipologias textuais. Marcuschi, por exemplo, designa as tipologias textuais como
uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição,
aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógica etc.

As tipologias textuais, também chamadas de “sequências textuais”, são, portanto, um conjunto
limitado, teoricamente definido e sistematicamente controlado de formas abstratas e não artefatos
materiais que colaboram na produção de um gênero específico. Por exemplo, quando queremos
narrar uma história, fazemos uso da tipologia narrativa, para escrever um conto, uma fábula, um
relato, uma crônica etc. É válido lembrar que, embora em textos narrativos possamos também
fazer uso de outras tipologias textuais (por exemplo, a descritiva para caracterizar os personagens,
lugares, etc. e a argumentativa para marcar opiniões), percebemos que, na composição de um
determinado gênero, sempre há uma tipologia que vai predominar, ajudando a definir o propósito
comunicativo de cada gênero.

Entendemos, pois, que as tipologias textuais são fundamentais para a infraestrutura dos
textos, que é responsável pela organização da sequência e da linearidade do conteúdo temático.

A seguir, listamos alguns teóricos com as classificações das tipologias textuais que podemos
encontrar em suas contribuições:

- ADAM (2011): narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal.
- FAVERO & KOCH (1987): Narrativo; Descritivo; Expositivo ou Explicativo; Argumen-
tativo; Injuntivo/Diretivo/Preditivo;

- MARCUSHI (2002): Narrativo; Argumentativo; Expositivo; Descritivo; Injuntivo;
- DOLZ & SCHNEUWLY (2004): Narrativo; Relato; Argumentativo; Expositivo;
Descritivo.

Esperamos que essas orientações teóricas possam ajudá-lo(a) a trabalhar de modo mais
produtivo e significativo os gêneros discursivos/textuais em sala de aula. Lembremos sempre que
é importante adequar a linguagem, a fim de que os alunos compreendam os conceitos que estão
sendo vistos em sala de aula.

2 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Um dos pontos centrais do Projeto Cientista Chefe é a elaboração de uma matriz caracterizada
pela decomposição de saberes basilares em uma sequência de conhecimentos e habilidades que
envolvem uma progressão de complexidade crescente e, na maioria das vezes, também crescente
nível de dificuldade técnica. Dito de outro modo, o objetivo central é apresentar uma matriz de
percurso saberes para que o docente trabalhe um saber mais amplo de modo mais específico, isto é,
por meio de habilidades, compreendidas como conhecimentos necessários ao domínio de um saber.
Desse modo, essa matriz apresenta um desmembramento de dezoito saberes em habilidades, o
que orientará melhor o exercício do professor e facilitará o aprendizado dos alunos.

Como exemplificação, o saber 11 orienta relacionar as partes de um texto, com a presença ou
ausência de recursos coesivos que contribuem para sua continuidade. Para que o aluno domine
esse saber, é preciso fazer um determinado percurso, baseado, por exemplo, em outros três saberes:

S05 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

S06 - Diferenciar a informação principal das secundárias em um texto.

S13 -Identificar a tese de um texto e os argumentos oferecidos para sustentá-la.
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Vale salientar que estamos propondo possíveis percursos, mas que, no cotidiano de sala de
aula, o(a) professor(a) pode verificar outros percursos de aprendizagem necessários. É válido que
o docente sempre se questione acerca dos modos de mobilização de conhecimentos, de habilidades
e de atitudes importantes para desenvolver saberes que possam ajudar os alunos a chegar a uma
competência de compreensão de textos.

Essa reflexão é a base da organização da matriz dos saberes na medida em que orienta conhe-
cimentos e processos cognitivos. Esse material é importante porque as fragilidades conceituais
ou técnicas reveladas por um certo item podem resultar de lacunas lógicas ou cognitivas nos
percursos curriculares que conduzem aos conhecimentos e às habilidades acessados no item.

A matriz Saberes (EF) de Língua Portuguesa dialoga com o SAEB, o SPAECE, a BNCC,
o DCRC e também a OCPC. Sendo assim, o primeiro passo para sua constituição foi um
mapeamento comparativo das habilidades de leitura dessas referidas matrizes das avaliações
anteriormente citadas, além de uma análise dos documentos normativos e norteadores do ensino de
Língua Portuguesa no Ceará. Na construção da Matriz do Ensino Fundamental, consideramos a
análise pedagógica dos descritores tendo em vista também os resultados de avaliações diagnósticas
e as complexidades entre saberes, que, como já foi dito, são constituídos de diferentes habilidades
que os alunos mobilizam para a compreensão de textos. Além disso, esses saberes são amplos e
dialogam com outras matrizes de leitura, por isso abrangem todas as séries do Ensino Fundamental.

Essa matriz será referência para avaliações diagnósticas e formativas e é composta de 18
saberes, “decompostos” em habilidades que refletem a progressão EM ESPIRAL, lógica e cognitiva,
de “habilidades” que, em seu conjunto, formam os diferentes estratos de consolidação do saber
ao longo dos anos escolares.
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Vejamos agora um exemplo de decomposição do Saber 08 em habilidades específicas.
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Percebe-se que há três níveis de compreensão que compõem um percurso gerativo: do mais
simples ao mais complexo. Nessa linha de pensamento, é possível ver que o aluno precisa mobilizar,
de início, processos cognitivos da ordem do reconhecer e do identificar, depois passar pelos da
ordem de interpretar e de diferenciar, até mobilizar os de ordem mais analítica, como sintetizar e
associar. Assim, ele será capaz de partir de uma informação mais literal, em seguida interpretá-la
e, ao final, sintetizá-la, por exemplo, de modo a fazer que a compreensão do texto seja ampla e
que o efeito enunciativo global do texto seja reconhecido durante a leitura e a análise textual.
Então,seguindo essa linha de raciocínio, esse caderno foi pensado e construído com a finalidade
de aperfeiçoar, cada vez mais, a habilidade leitora dos(as) alunos(as).

Após explanarmos sobre a matriz e sua fundamentação ligada à BNCC e a outros documentos
basilares dos cadernos que apoiarão essa recuperação das aprendizagens, vamos agora compreender
um pouco mais sobre os aspectos específicos relacionados a esse caderno.

Caro (a) professor (a), neste caderno o folclore brasileiro se constitui como tema principal.
Além disso, trabalhamos com o campo artístico-literário, que trata, “principalmente, de levar
os estudantes a ampliar seu repertório de leituras e a selecionar obras significativas para si,
conseguindo apreender os níveis de leitura presentes nos textos e os discursos subjacentes de seus
autores” (BNCC, 2018, p. 523).

Dentre as habilidades da BNCC trabalhadas, destacam-se aqui: EF06LP05, EF67LP08,
EF67LP23, EF67LP24, EF69LP05, EF69LP07, EF67LP27,EF67LP28, EF67LP30, EF69LP37,
EF69LP48, as quais serão apresentadas em cada seção do material.

As competências específicas do DCRC-CE trabalhadas neste material são:

1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e
sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de construção de identidades de seus
usuários e da comunidade a que pertencem;

3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes
campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se
expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, e continuar aprendendo;

5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à situação
comunicativa, ao (s) interlocutor (es) e ao gênero do discurso/gênero textual;

7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e ideologias.

Ressalta-se que as habilidades previstas pelo DCRC são as mesmas previstas pela BNCC, e
este caderno oportuniza o desenvolvimento de cada uma delas a partir das atividades que são
propostas.

O campo de atuação explorado neste caderno é o artístico-literário. Os gêneros textuais
abordados no caderno foram relato pessoal oral, cordel, memes, vídeos, podcasts, documentário,
lendas, adivinha, tirinha, canção, ditados populares/provérbios, fábula. O saber fundante nesse
material é o saber 11 - Relacionar as partes de um texto, com a presença ou a ausência de
recursos coesivos, que contribuem para sua continuidade, ou seja, aquele mais amplo, com base no
qual trabalharemos habilidades mais específicas, como vimos anteriormente, utilizando percursos
de aprendizagem.
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O percurso construído para a compreensão do saber 11, neste caderno, perpassa as seguintes
habilidades:

• Localizar informação explícita;

• Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais;

• Identificar o tema ou assunto de um texto;

• Identificar o gênero e o propósito comunicativo do texto;

• Inferir informações e sentidos de palavras ou expressões em textos verbais;

• Atribuir efeitos de sentido decorrentes da escolha de palavras, frases ou expressões;

• Atribuir efeitos de sentido decorrentes do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos;

• Atribuir a lição de moral a partir do enredo em textos narrativos (em fábulas);

• Reconhecer uma sucessão de fatos em textos narrativos;

• Identificar a variação linguística que evidencia o locutor e/ou interlocutor.

Orientações para o trabalho com a epígrafe do material:

• Professor, a epígrafe que inicia o caderno: “Escravos de Jó/Jogavam caxangá/Tira, bota,
deixa ficar/Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá/Guerreiros com guerreiros fazem
zigue-zigue-zá.” é um trecho da cantiga Escravos de Jó, que faz parte do folclore brasileiro.
Essa epígrafe tem a função de incitar os alunos quanto à temática do caderno. Por isso,
pergunte se eles conhecem a cantiga, de que forma eles tiveram contato com essa canção,
se eles concordam que ela faz parte do nosso folclore etc.

Trocando uma ideia

Habilidades trabalhadas na seção:

(EF67LP23) Respeitar os turnos de fala, na participação em conversações e em discussões ou
atividades coletivas, na sala de aula e na escola, e formular perguntas coerentes e adequadas em
momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc;

(EF67LP24) Tomar nota de aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo),
identificando e hierarquizando as informações principais, tendo em vista apoiar o estudo e a
produção de sínteses e reflexões pessoais ou outros objetivos em questão.

Orientações ao professor para o trabalho com a seção:

• Professor (a), é interessante que haja uma sondagem prévia do conhecimento dos alunos sobre
o gênero relato e sobre folclore. É importante que fique claro para os alunos a importância
do gênero relato pessoal, uma vez que ele resgata a nossa cultura popular, essencial para
a construção das nossas identidades, do senso de coletividade e do pertencimento. Além
disso, o relato pessoal também possibilita “incentivar o gosto pela leitura tanto de quem lê
e relata quanto de quem as ouve, pois a prática de ouvir histórias suscita a imaginação
e desperta a curiosidade para novas leituras” (PESTANA, 2021). Dessa forma, é preciso
debater com os alunos sobre a importância da memória para o nosso contexto social.

• Nessa seção, você pode propor uma roda de conversa para a partilha da vivência. Os
alunos podem realizar a apresentação dos relatos com exibição de objetos, fotos etc; painel
interativo etc. Lembre-se de que, para a realização desta atividade, é preciso uma preparação
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prévia. Os alunos devem ser orientados, por exemplo, em uma aula anterior, quanto ao
processo de escolha dos objetos, da elaboração de materiais, e em que aula haverá essa
apresentação aos colegas.

• Para aprofundar os seus conhecimentos sobre o relato pessoal oral, sugerimos as leituras a
seguir:

- PESTANA, C.V.E. RELATOS ORAIS COMO INCENTIVADORES DA PRÁTICA
DE LEITURA DOS ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II.
Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/930.

- MONTEIRO, C. OFICINAS DE LEITURA COM O GÊNERO RELATO PESSOAL
NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. Disponível em: http://repositorio.
uem.br:8080/jspui/bitstream/1/5662/1/Roseli%20Monteiro_20A

Construindo sentidos

Habilidades trabalhadas na seção:

(EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e
a intenção comunicativa;

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas
(como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a
outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos;

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de
leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes
–, romances infantojuvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e
africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias
em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas,
poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores;

(EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros
(estrofação, rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico-
espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua relação com o texto verbal.

Orientações ao professor para o trabalho com a seção:

• Professor, a sondagem sobre o conhecimento da turma acerca do gênero cordel é fundamental
para a condução da atividade. É preciso que fique clara para os alunos a importância do
cordel para a nossa cultura. Por isso, antes de abordar essa seção, é importante realizar
uma breve aula sobre cordel. Sugerimos o seguinte plano de aula: https://planosdeaula.
novaescola.org.br/fundamental/7ano/lingua-portuguesa/literatura-de-cordel-valores-culturais-e-identidade-regional/
3198.

• Professor, retome com os alunos as características dos gêneros poema, cordel e canção,
sobretudo com relação a estrutura de versos, estrofes, etc.

• Revise com os alunos as características da linguagem formal e informal.

• Sugerimos os seguintes planos de aula:

- Plano de aula 1: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?
aula=28601.

https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/930
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/bitstream/1/5662/1/Roseli%20Monteiro_20A
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/bitstream/1/5662/1/Roseli%20Monteiro_20A
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/7ano/lingua-portuguesa/literatura-de-cordel-valores-culturais-e-identidade-regional/3198
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/7ano/lingua-portuguesa/literatura-de-cordel-valores-culturais-e-identidade-regional/3198
https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/7ano/lingua-portuguesa/literatura-de-cordel-valores-culturais-e-identidade-regional/3198
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28601
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=28601
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- Plano de aula 2: https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/7ano/
lingua-portuguesa/portugues-formal-ou-informal/3843.

• O cordel Prefiro a simplicidade pode ser relacionado com o contexto do Ceará, com a
histórica dificuldade do nosso estado com a seca. Que tal estabelecer uma parceria com o
professor de História da sua escola para explorar a temática da cultura popular nordestina?

• Professor (a), que tal revisar com os alunos as relações entre orações ligadas por conjunções?
Elas são responsáveis por estabelecer uma relação lógica de sentido e de coesão.

Para explorar esse assunto:

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/conjuncoes-coordenativas.htm#:
~:text=Quando%20a%20conjun%C3%A7%C3%A3o%20exerce%20seu,inundaram%20o%20c%C3
%A9u%20de%20luz.

• Professor (a), para finalizar o trabalho com essa seção, que tal produzir com os alunos uma
oficina de cordel?! Nela, os alunos poderiam criar poemas sob a forma de cordel, aprender
um pouco sobre xilografia, organizar uma mostra na escola etc.

Sugerimos o plano de aula a seguir:

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36133.

• Para aprofundar os seus conhecimentos sobre o gênero cordel, sugerimos as seguintes
leituras:

- SANTOS, C. J. N; A literatura popular na sala de aula: uma proposta para o
ensino de leitura literária. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/handle/
123456789/22483.

- ALMEIDA, V. S. LITERATURA DE CORDEL: DESENVOLVENDO A LEITURA
E A ESCRITA CRIATIVA NA ESCOLA.
http://www.profletras.uneb.br/wp-content/uploads/2021/08/DISSERTACAO-
VALMIRA-DOS-SANTOS-ALMEIDA-ASSINADO.pdf.

De olho no digital

Habilidades trabalhadas na seção:

(EF67LP08) Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas, sequenciação ou
sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades,
relação com o escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notícias,
reportagens, fotorreportagens, foto-denúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas
publicados em jornais, revistas, sites na internet etc;

(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc.
–, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc;

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto
produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação
-, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou
semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às propriedades
textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, rees-
crita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas,
corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções

 https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/7ano/lingua-portuguesa/portugues-formal-ou-informal/3843
 https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/7ano/lingua-portuguesa/portugues-formal-ou-informal/3843
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/conjuncoes-coordenativas.htm#:
~:text=Quando%20a%20conjun%C3%A7%C3%A3o%20exerce%20seu,inundaram%20o %20c%C3
%A9u%20de%20luz
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=36133
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/22483
https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/22483
http://www.profletras.uneb.br/wp-content/uploads/2021/08/DISSERTACAO-
VALMIRA-DOS-SANTOS-ALMEIDA-ASSINADO.pdf
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de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo
cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc;

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas
(como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a
outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos;

(EF69LP37) Produzir roteiros para elaboração de vídeos de diferentes tipos (vlog científico,
vídeo-minuto, programa de rádio, podcasts) para divulgação de conhecimentos científicos e
resultados de pesquisa, tendo em vista seu contexto de produção, os elementos e a construção
composicional dos roteiros.

Orientações ao professor para o trabalho com a seção:

• Professor (a), estimule os (as) seus (suas) alunos (as) a falar sobre possíveis programas
de TV ou de internet relacionados ao tema do Folclore Brasileiro. Neste momento, o (a)
docente pode fazer uma roda de conversa bem espontânea e/ou estimular que os alunos
falem sobre os programas e sobre as problemáticas atuais.

• Ao abordar que os personagens do Folclore são protetores da floresta, estimule os (as) alunos
(as) a falar sobre os problemas ambientais do Brasil. Caso alguém coloque que as florestas
estão seguras, estimule essa pessoa a explicar seu posicionamento, procure entender o que
ela pensa.

• É importante que os alunos tenham consciência de que necessitamos preservar o meio
ambiente, porque ele garante a nossa sobrevivência.

• Professor (a), na atividade sobre os vídeos do TikTok, você pode contextualizar o porquê de
as pessoas protestarem se fantasiando de Cuca, por exemplo. Estimule os (as) estudantes a
falaremsobre isso. Comece a discussão perguntando também se os alunos consideram essa
manifestação como arte e se a arte serve para protestar. No caso dessa caracterização, a
pessoa fez algum protesto? Contra o quê ou quem?

• Como a atividade permite explorar o tema da vacinação, que tal propor uma vivência de
elaboração de uma campanha de vacinação na escola com a #vacinasim! Você pode propor
a produção de podcasts, cartazes, palestras etc.

• Professor (a), ao abordar os vídeos do TikTok, vale a pena dizer que é muito comum, nas
redes sociais, a criação de filtros para protestar, por exemplo, para fazer memes, expressar
a sua criatividade. Pergunte se seus alunos têm redes sociais. Consulte se os que possuem
já criaram ou já usaram algum filtro. Aos que não tiverem redes sociais, esclareça que
filtros “são ferramentas que utilizam efeitos de câmera acoplados a recursos de tecnologia
de realidade aumentada para modificar a imagem real.”

Fonte: Hospital Santa Mônica.

Sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://hospitalsantamonica.com.br/filtros-
do-instagram/.

Caso seus alunos não possuam acesso à internet, reforce o que são os filtros e como eles
modificam a imagem das pessoas. Se você achar que cabe, pode discutir também sobre as
possíveis consequências dos filtros que promovem “embelezamento”.

• É interessante também estimular os alunos às possibilidades de representação dos filtros em
redes sociais de forma criativa, como teatralização ou marionetes na ausência da tecnologia
e internet.

https://hospitalsantamonica.com.br/filtros-
do-instagram/.
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• Quer conhecer mais sobre o Tiktok e porque eles são tão populares entre as crianças e os
adolescentes atualmente ? Recomendamos a leitura dos textos nos links a seguir:

https://www.oficinadanet.com.br/historiasdigitais/29943-a-historia-do-
tiktok, https://www.bbc.com/portuguese/geral-55173900

• Professor (a), nesta seção o podcast também é trabalhado. Os “Podcasts são programas
de áudio que podem ser baixados da Internet ou reproduzidos em serviços de streaming.
Organizados em uma série de episódios, os podcasts podem tratar de diversos temas, como
política, entretenimento, esportes,alimentação,leitura etc. É possível ouvir os episódios
individualmente ou assinar o programa, que geralmente é gratuito.” Para saber mais
sobre esse gênero digital, acesse: https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/12/
o-que-e-podcast-saiba-tudo-sobre-os-programas-de-audio-online.ghtml.

Você é o autor

Habilidades trabalhadas na seção:

(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc.
–, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc;

(EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto
produção e circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação
-, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou
semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada às propriedades
textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, rees-
crita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas,
corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções
de concordância, ortografia, pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo
cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando efeitos, ordenamentos etc;

(EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, mistério,
terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que
utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura
narrativa próprios ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador,
utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos
sobre diferentes modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos direto e indireto.

Orientações ao professor para o trabalho com a seção:

• Professor (a), nesta seção são apresentadas várias imagens aos alunos. Mostre o quanto
textos não verbais são cheios de significados e podem contribuir para a compreensão de
muitos assuntos.

• Professor (a), nesta seção é proposto aos alunos um jogo on-line acerca dos provérbios.
Se seu aluno não tem acesso à internet, que tal propor um jogo da forca feito no caderno
mesmo?!

• Você pode propor a apresentação da origem e da propagação dos ditados populares ao
longo das gerações. Sugerimos o texto disponível na revista Super Interessante: https:
//super.abril.com.br/especiais/nao-marque-touca-a-origem-de-35-expressoes
-populares.

• É importante construir o conceito e as características da fábula com os alunos. Sugeri-
mos a adaptação do seguinte plano de aula: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
fichaTecnicaAula.html?aula=12362

https://www.oficinadanet.com.br/historiasdigitais/29943-a-historia-do-
tiktok
https://www.bbc.com/portuguese/geral-55173900
https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/12/o-que-e-podcast-saiba-tudo-sobre-os-programas-de-audio-online.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2019/12/o-que-e-podcast-saiba-tudo-sobre-os-programas-de-audio-online.ghtml
https://super.abril.com.br/especiais/nao-marque-touca-a-origem-de-35-expressoes
https://super.abril.com.br/especiais/nao-marque-touca-a-origem-de-35-expressoes
-populares
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12362
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12362
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• Professor (a), além da fábula, você pode pedir que os alunos produzam um cordel baseado
nos ditados populares. Antes de pedir a produção, recomendamos que os alunos retomem
e aprofundem o contato com textos desse gênero. Os alunos devem realizar a leitura de
diferentes cordéis e refletir sobre as rimas e o ritmo dos versos, por exemplo. Após eles
terem aprofundado o conhecimento sobre o gênero, o senhor/a senhora pode então começar
a escrita do cordel. Lembre-se de dividir esse processo de produção em partes. Depois que
o cordel estiver pronto, organize uma tarde para a apreciação.

• Além disso, você pode propor também a elaboração de outros gêneros narrativos, como a
crônica e o miniconto.

• Professor (a), em “Agora temos um novo desafio para você!”, é requerido que o aluno
relacione texto verbal (“O difícil é o começo”) e não verbal (Figuras, linhas, sinais, cores
etc) de modo a interpretar o sentido global do texto. É importante, também, que seja feita
uma reflexão acerca da concepção geral de força atribuída às personagens da cena e da que
foi apresentada nesse texto misto.

• Professor (a), é importante esclarecer e organizar os gêneros textuais em sala, já que foram
trabalhados vários gêneros narrativos em contextos diversos. Por isso, sempre retome os
gêneros trabalhados, assim como as suas principais características.

• Para aprofundar os seus conhecimentos sobre o gênero fábula, sugerimos a leitura a seguir:

FÁBULA COMO GÊNERO MOTIVADOR DA LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS
EM SALA DE AULA. Disponível em: https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/
handle/123456789/741/ARTIGO%20LUCIANA%20CALIMAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

#Partiu

Habilidades trabalhadas na seção:

(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc.
–, o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens
ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc;

(EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestações artísticas
(como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou implícitas a
outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos.

Orientações ao professor para o trabalho com a seção:

• Professor (a), nesta seção, são apresentados vários textos multissemióticos. A questão 01,
por exemplo, requer que o aluno reconheça os efeitos de humor da tirinha, materializada em
um texto multissemiótico. É importante orientar os alunos a atentarem-se ao texto verbal
escrito, mas também aos elementos não verbais, como os desenhos, as cores etc. Além disso,
o contexto de prática social é essencial para os efeitos de sentido do texto. Nesta tirinha,
por exemplo, dois personagens do folclore brasileiro aparecem: o Saci e a Mula sem cabeça.
As características do Saci, como a esperteza e o bom humor; e o fato de a Mula sem cabeça
soltar fogo no lugar da cabeça são essenciais para os efeitos de humor da tirinha.

• A questão 02 exige do aluno o reconhecimento da relação lógico-discursiva de condição
marcada pelo uso de conjunção SE.

• A questão 03 requer que o aluno reconheça o efeito decorrente do emprego de rimas.

• A questão 04 requer que o aluno identifique o propósito comunicativo da lenda, materializada.

https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/741/ARTIGO%20LUCIANA%20CALIMAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/741/ARTIGO%20LUCIANA%20CALIMAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• A questão 05 requer que o aluno reconheça a relação lógico-discursiva de consequência
marcada pelo uso de conjunção.

• Professor (a), caso queira uma consolidação mais ágil e produtiva dos resultados dos alunos
nas cinco questões a seguir, pode transpô-las para um Formulário do Google e mandar
o link para os alunos resolvê-las. Assim, você obterá dados já analisados, necessários ao
planejamento de ações de intervenção pedagógica.

Sugestão metodológica para o Ensino Híbrido

A Rotação Individual é uma metodologia do Ensino Híbrido, na qual parte da aprendizagem
ocorre em sala de aula e a outra parte ocorre em um espaço virtual. Dentro dessa proposta, cada
aluno(a) recebe um roteiro de atividades que deve ser cumprido durante a sua rotina escolar.

As principais características desse modelo de ensino são: personalização do ensino para
melhor atender as necessidades dos(as) alunos(as); os(as) protagonistas no processo de ensino-
aprendizagem são os(as) alunos(as); o(a) professor(a), em vez de transmissor(a) de conhecimento,
passa a ser um(a) mediador(a).

A rotação individual ocorre em etapas, a saber: trabalho com o texto (material), que deve
ser lido e discutido; momento das atividades do caderno, correção e sondagem; aplicação de
recuperação da aprendizagem, com roteiros de atividades para cada padrão de desempenho.

Os cadernos podem ser utilizados nessa perspectiva da rotação individual, na medida em que
é possível o professor trabalhar com os textos e desenvolver as atividades em sala de aula, mas
recuperar, reforçar, aprofundar ou desafiar a aprendizagem dos alunos (dependendo do padrão de
desempenho em que eles se encontram, demonstrando a personalização do ensino) com atividades
online sobre os saberes desenvolvidos a cada aula.

Proposta de rotina pedagógica - caderno 6º e 7º anos.

A seguir, há uma sugestão de rotina pedagógica que pode ser seguida para que o material
possa ser aproveitado da melhor forma possível. É importante saber que, caso você, professor(a),
julgue necessária alguma adequação, fique à vontade para realizá-la.
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Professor(a), neste caderno, trabalhamos vários saberes linguísticos, relacionando-os e promovendo
o aprendizado dos alunos por meio de reflexões. Ao final desta primeira jornada, enquanto a
próxima não se inicia, convidamos você a também trabalhar dessa forma com os outros materiais
que utiliza em sala de aula, questionando os alunos e relacionando saberes para desenvolver
habilidades.

Bom trabalho!
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