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BLOCO VI   
Século XX: A identidade brasileira 
 
Este penúltimo bloco contém textos que falam da identidade brasileira, 
um “sujeito indeterminado”, se nos permitimos um jogo de palavras 
com a unidade anterior. Não está no escopo deste curso desvendar a 
cara do Brasil, porém se pode discutir o assunto e tentar conhecer 
ainda mais o que é o Brasil como nação e nesse mesmo caminho 
conhecer melhor a sua língua. Os textos em verso e prosa são de 
grande riqueza para se conversar e usar a língua brasileira de maneira 
criativa e ininterrupta. 

O foco gramatical desta unidade é o contraste entre o pretérito e 
o imperfeito, embora já tenhamos discutido brevemente esse tópico 
no quadro geral dos verbos portugueses, no segundo bloco. A partir 
deste bloco, já se pode intensificar os trabalhos de escritura. Por isso, 
sugerimos mais tempo para esta unidade, combinando debates orais 
com prática de escrita de ensaios, e também muitas sugestões de 
produção escrita. 

Na parte de pronúncia fazemos um estudo das variedades do 
português do Brasil e também de Portugal. Resumo deste bloco: 

 

 Textos: A cara do Brasil, Samba do crioulo doido e Um sonho; 

 Gramática: Pretérito perfeito e pretérito imperfeito; algarismos 
romanos; 

 Pronúncia: Algumas diferenças de pronúncia entre o português de 
Portugal e o português do Brasil; 

 Prática de redação: Correção de textos; ensaio; narração. 

 
 Para esta unidade sugerimos cerca de 5-6 aulas de 50 minutos. 
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Século XX 
 
1908 Primeiro grupo de 640 japo-
neses chega ao Brasil. Até 1969 o 
Brasil recebeu 247.312 japoneses. 
Atualmente, a maior cidade japo-
nesa do mundo, em termos de 
população e fora do Japão, encon-
tra-se em São Paulo, a cidade de 
Osasco, com mais de um milhão 
de habitantes. 
 
1910-1913 Ciclo da Borracha. Des-
coberta da vulcanização por 
Charles Goodyear. A exportação 
da borracha representa 1/3 das 
exportações do Brasil.  
 
1922 Revolta dos Tenentes e outros 
oficiais jovens: a Coluna Prestes, li-
derada pelo Capitão Luís Carlos 
Prestes, inicia uma marcha pelo 
interior do Brasil. Os rebeldes ti-
nham como plano o alistamento 
de camponeses na luta contra o 
Presidente Bernardes (1922-1926). 
Os seguidores de Prestes entram 
pelo interior do Brasil percorrendo 
cerca de 22.000 quilômetros (c. 
14.000 milhas) em uma luta contra 
as oligarquias do café, a corrupção 
política e a fraude eleitoral.  
    Criação do Partido Comunista 
Brasileiro. 
    Realização da Semana da Arte 
Moderna, em São Paulo, que 
talvez seja o mais importante dos 
movimentos artísticos realizados 
no Brasil. Esse movimento artís-
tico vem até hoje causando pro-
fundas transformações na vida 
brasileira, especialmente nas artes. 
Nessa época destacaram-se gran-
des nomes brasileiros como Os-
wald de Andrade, Mário de 
Andrade, Carlos Drummond de 
Andrade – curiosamente nenhum 
deles tem parentesco – Heitor Vi-

 
A cara do Brasil, de Celso Viáfora and 
Vicente Barreto (2001) 
Voz: Ney Matogrosso 
With permissions by Celso Viáfora, Trama 
Edições Musicais (UBC), Edições Musicais 
Tapajós, EMI Songs do Brasil Edições 
Musicais, and Universal Latino 
 
Eu estava esparramado na rede 
Jeca urbanoide de papo pro ar 
Me bateu a pergunta meio à esmo: 
Na verdade, o Brasil o que será? 
O Brasil é o homem que tem sede 
Ou o que vive na seca do sertão? 
Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo 
O que vai, é o que vem na contra mão? 
 
O Brasil é o caboclo sem dinheiro 
Procurando o doutor n'algum lugar 
Ou será o professor Darcy Ribeiro 
Que fugiu do hospital pra se tratar? 
 
A gente é torto igual a Garrincha e 
Aleijadinho 
Ninguém precisa consertar 
Se não der certo a gente se virar sozinho 
Decerto então nunca vai dar 
 
O Brasil é o que tem talher de prata 
Ou aquele que só come com a mão? 
Ou será que o Brasil é o que não come 
O Brasil gordo na contradição? 
O Brasil que bate tambor de lata 
Ou que bate carteira na estação? 
 
O Brasil é o lixo que consome 
Ou tem nele o maná da criação? 
 
Brasil Mauro Silva, Dunga e Zinho 
Que é o Brasil zero a zero e campeão 
Ou o Brasil que parou pelo caminho: 
Zico, Sócrates, Júnior e Falcão 
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lla-Lobos, Monteiro Lobato, 
Manuel Bandeira, entre muitos 
outros. Hoje, até os traços futu-
rísticos baseados na ideia de 
velocidade, modernidade, vistos no 
plano e arquitetura de Brasília, a 
música popular brasileira (MPB) e 
a bossa-nova, são resultados desse 
período da Semana da Arte 
Moderna, no Brasil.   
 
1930-1945 ditadura de Getúlio 
Vargas. 1930-1937: Nova Repú-
blica. O Estado Novo só foi 
proclamado em 1937, após o 
fracasso da “intentona Comunista” 
em 1936, coordenada pelo Partido 
Comunista Brasileiro. O Estado 
Novo irá perdurar até 1945, após o 
fim da Segunda Guerra Mundial, 
quando se convocam novas elei-
ções presidenciais e Getúlio Vargas 
é reeleito.  
 
1951 Reeleição do presidente 
Getúlio Vargas. Vargas se suicida 
em 25 de agosto de 1954. 
 
1942-1946 Criação da primeira 
siderúrgica nacional do aço, Volta 
Redonda, no Rio de Janeiro com 
financiamento do US Eximbank. 
 
1945 Yalta (outra divisão do 
mundo: Churchill (Gran-Bre-
tanha), Roosevelt (EUA), e Stálin 
(União Soviética)); compare Tor-
desilhas em 1494. 
 
1951 Reeleição do presidente Ge-
túlio Vargas. 
 
1954 Em 25 de agosto, suicídio do 
presidente Getúlio Vargas. 
 
1956-1961 Juscelino Kubitschek, 
presidente e fundador de Brasília. 
 
1960 21 de abril, inauguração de 
Brasília. A capital do Brasil passa a 

A gente é torto igual a Garrincha e 
Aleijadinho 
Ninguém precisa consertar 
Se não der certo a gente se virar sozinho 
De certo então nunca vai dar 
 
O Brasil é uma foto do Betinho 
Ou um vidro da Favela Naval? 
São os Trens da Alegria de Brasília? 
Ou os trens de subúrbio da Central? 
Brasil Globo de Roberto Marinho? 
Brasil bairro, Carlinhos Candeal? 
Quem vê, do Vidigal, o mar e as ilhas 
Ou quem das ilhas vê o Vidigal? 
Brasil encharcado, palafita? 
Seco açude sangrado, chapadão? 
Ou será que é uma Avenida Paulista? 
Qual a cara da cara da nação? 
 
A gente é torto igual a Garrincha e 
Aleijadinho 
Ninguém precisa consertar 
Se não der certo a gente se virar sozinho 
Decerto então nunca vai dar 
 
 
 Samba do Crioulo Doido, de Sérgio 
Porto (pseudônimo Stanislaw Ponte Preta) 
Voz: Demônios da Garoa 
With permission by Warner Music, 
Warner Chappell and BMG 
 
Foi em Diamantina 
Onde nasceu JK 
Que a princesa Leopoldina 
Arresolveu se casá 
Mas Chica da Silva 
Tinha outros pretendentes 
E obrigou a princesa 
A se casar com Tiradentes 
Lá iá lá iá lá ia 
O bode que deu vou te contar (bis)  
Joaquim José 
Que também é 
Da Silva Xavier 
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ser Brasília. A ideia já existia, desde 
o século XVIII, devido à 
preocupação com os ataques 
navais à costa. A 1a. Constituição 
(1891) já havia definido um plano 
e o local, próximo onde hoje se 
encontra Brasília.  
 
1964-1984 Golpe de estado, dita-
dura militar de Castelo Branco a 
Figueiredo.  
    Em 1968, editou-se o Ato Ins-
titucional no. 5 (AI-5), gerando o 
início de um período fascita que 
provocou forte reação estudantil.  
 
1984 O movimento pelas Diretas 
Já, em que todo o país exigiu a 
volta das eleições diretas para 
presidente. 
 
1985 Governo civil; Nova Repú-
blica: o Colégio Eleitoral elege 
Tancredo Neves para presidente 
da República, tornando-se o pri-
meiro presidente civil após o golpe 
de 64. Tancredo encabeçava a 
Aliança Democrática, uma coli-
gação que reunia o PMDB e a 
Frente Liberal, parte do Partido 
Democrático Social. Tancredo 
estava para transformar-se num 
dos maiores líderes brasileiros, 
quando faleceu, um mês e meio 
após sua eleição. Assim, o país 
passou a ser governado pelo então 
vice-presidente, o maranhense e 
membro da Academia Brasileira de 
Letras, José Sarney, ex-presidente 
do PDS. Vale a pena mencionar 
que Sarney era um dos principais 
líderes da Arena, o partido de 
apoio ao regime militar, há alguns 
anos antes. Em 2004, Sarney era 
presidente do Senado brasileiro e 
até hoje continua sendo um 
político influente. 
 No final de 1985 foram 
realizadas eleições para prefeito 
das capitais. Um fato importante 

Queria ser dono do mundo  
E se elegeu Pedro II 
 
Das estradas de Minas 
Seguiu pra São Paulo 
E falou com Anchieta 
O vigário dos índios 
Aliou-se a Dom Pedro 
E acabou com a falseta 
Da união deles dois 
Ficou resolvida a questão 
E foi proclamada a escravidão (bis)  
Assim se conta essa história 
Que é dos dois a maior glória 
A Leopoldina virou trem 
E D. Pedro é uma estação também 
O, ô , ô, ô, ô, ô 
O trem tá atrasado ou já passou (bis) 
 
 
Um sonho, de Gilberto Gil (1977)  
Voz: Gilberto Gil 
© Gegê Produções Artísticas LTDA. 
 
Eu tive um sonho  
Que eu estava certo dia  
Num congresso mundial  
Discutindo economia  
Argumentava  
Em favor de mais trabalho  
Mais empenho, mais esforço  
Mais controle, mais-valia  
Falei de polos  
Industriais, de energia  
Demonstrei de mil maneiras  
Como que um país crescia  
E me bati  
Pela pujança econômica  
Baseada na tônica  
Da tecnologia  
Apresentei  
Estatísticas e gráficos  
Demonstrando os maléficos  
Efeitos da teoria  
Principalmente  
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foi a participação de analfabetos 
nas eleições. A oposição, na época 
o Partido do Movimento Demo-
crático Brasileiro (PMDB), ganhou 
as eleições com facilidade.  
 
1988 Nova Constituição brasileira; 
morte de Chico Mendes (1944-
1998), seringueiro morto por suas 
atividades para proteger a floresta 
amazônica. 
 
1989 Fernando Collor de Mello, 
primeiro presidente eleito por voto 
direto, depois de 29 anos. Em 
1992, foi impedido legalmente de 
exercer seu mandato (ing. 
impeached), de acordo com a nova 
constituição, um fato histórico, um 
teste importante para a nova 
democracia brasileira. 
 
1992 Itamar Franco, então vice-
presidente, assume a presidência. 
 
1994 Em outubro, Fernando 
Henrique Cardoso (FHC), ministro 
da economia de Itamar Franco, 
inicia um plano anti-inflação, com 
grande êxito. Nova  moeda: Real. 
FHC passou os anos de 1964-85, 
no exílio, tendo estudado no 
exterior com doutoramento em 
sociologia pela Harvard University, 
nos EUA. FHC passou a governar 
o Brasil em 1995. Foi o primeiro 
presidente brasileiro a governar até 
o fim do mandato, desde JK. 
 
1998 FHC reeleito presidente. 

A do lazer, do descanso  
Da ampliação do espaço  
Cultural da poesia  
Disse por fim  
Para todos os presentes  
Que um país só vai pra frente  
Se trabalhar todo dia  
Estava certo  
De que tudo o que eu dizia  
Representava a verdade  
Pra todo mundo que ouvia  
Foi quando um velho 
Levantou-se da cadeira  
E saiu assoviando  
Uma triste melodia  
Que parecia  
Um prelúdio bachiano  
Um frevo pernambucano  
Um choro do Pixinguinha  
E no salão  
Todas as bocas sorriram  
Todos os olhos me olharam  
Todos os homens saíram  
Um por um (4 vezes)  
Fiquei ali  
Naquele salão vazio  
De repente senti frio  
Reparei: estava nu  
Me despertei  
Assustado e ainda tonto  
Me levantei e fui de pronto  
Pra calçada ver o céu azul  
Os estudantes  
E operários que passavam  
Davam risada e gritavam:  
"Viva o índio do Xingu!” (5 vezes) 
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6.1. Premeditando 
o breque:  
perguntas 
sobre o texto 
 

 

 
6.1.1. Conteúdo, vocabulário e reciclagem gramatical 

 
A cara do Brasil 

 

1) O povo brasileiro tem uma verdadeira paixão por futebol. Por todas as 

partes pode-se notar a existência de campos para a prática do esporte. O 

texto cita o “Brasil Mauro Silva, Dunga e Zinho / Que é o Brasil zero a zero 

e campeão”. Esses nomes nestes versos são de jogadores famosos durante a 

Copa do Mundo de 1994, nos EUA. O jogo final com a Itália terminou em 

zero a zero, mesmo depois da prorrogação.  
 
 Marque falso ou verdadeiro: 
 

O texto se refere à Copa do Mundo de 1994 (    ) 
O Brasil disputou a final contra a Alemanha (    ) 
Em 1994, nos EUA, o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial de 
futebol (    ) 
O título foi decidido nos pênaltis (    ) 
Em 1994, nos EUA, o Brasil conquistou o bicampeonato mundial de 
futebol (    ) 
Em 1994, nos EUA, o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial de 
futebol (    ) 
Em 1994, nos EUA, o O Brasil conquistou o tricampeonato mundial de 
futebol (    ) 

 

2) A Rede Globo é a maior emissora de televisão do país e uma das maiores 

do mundo. Ela pertence à família Marinho e sua sede é no Rio de Janeiro e 

até recentemente, antes do falecimento do seu patriarca, Roberto Marinho, se 

dizia que a Globo conseguiu eleger e impedir presidentes no Brasil. A rede 

ficou conhecida por causa das telenovelas, que é o programa mais carac-

terístico da televisão do Brasil, com uma enorme penetração em todas as 

camadas sociais do país, além de ser um atraente produto de exportação, que 
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cria uma imagem bastante positiva do povo do país. Qual o nome da 

telenovela que retratou a escravidão no Brasil e ficou famosa em todo o 

mundo? 
 
3) Complete as frases com os verbos gostar  e comprar  corretamente: 
 

Se eu tivesse muito dinheiro, _____________ uma emissora de TV. 
Se eu fosse atriz, _____________ ser Lucélia Santos. 

 

4) As palafitas são casas sobre plataformas sustentadas por estacas, situadas 

em águas pouco profundas de lagos, rios e demais águas interiores. No Brasil, 

Alagados, na Bahia, é conhecida como a maior favela de palafitas do Brasil. 

Superpovoada e sem infra-estrutura, os habitantes de Alagados vivem em 

precárias condições de higiene e saúde. 
 

Complete as frases usando corretamente os verbos ser, estar, e ficar: 
 

Nós _____________ moradores da favela há uns 5 anos. Naquela 

época a gente sempre _____________ sem água para tomar banho. 

A situação _____________ precária. A vida nas favelas 

_____________ melhorando, mas ainda falta muito para 

_____________ digna. 
 

5) Una as frases e descubra a história sobre um importante personagem na 

luta contra a desigualdade social. 
 

1. Em 1935 nasceu Herbert de Souza, 
2. Quando estudante iniciou partici-
pação política e, ao se opor ao Regi-
me Militar, 
3. Ao retornar do exílio, 
4. Atuou intensamente em campa-
nhas de grande significado, 
5. Em 1993 liderou uma importante 
campanha, 
6. Em 1997, no Rio de Janeiro, 

a. como prevenção da AIDS, defesa 
da causa indígena e reforma agrária. 
b. faleceu o sociólogo Betinho 
c. que mais tarde seria conhecido 
como Betinho. 
d. fundou uma organização não 
governamental 
e. chamada de Campanha Nacional 
de Combate à fome. 
f. foi exilado em diversos países. 

 
Suas respostas: 1. ___, 2. ___, 3. ___, 4. ___, 5. ___, 6. ___. 
 

6) “Ou que bate carteira na estação?” O que significa a expressão “bater 

carteira”? 
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7) A que se refere a palavra urbanoide?  
 
8) Preencha a lacuna com o nome das personalidades abaixo: 
 

1 Darcy Ribeiro 
2 Roberto Marinho   
3 Garrincha 
4 Dunga 

 
(     )  jogador de futebol brasileiro, considerado um dos melhores  
  do mundo na história recente do futebol 
(     )  antropólogo, educador, escritor e político brasileiro 
(     )  Técnico da Seleção brasileira de futebol, na Copa de 2010  
(     ) Fundador da Rede Globo de Televisão 

 

A cara do Brasil , conforme se vê nas imagens abaixo de várias cidades 

brasileiras, poderia ser tanto as Ilhas Fiscais do Rio vistas da Favela do Vidigal 

como a Favela do Vidigal vista das Ilhas Fiscais ou poderia ser o Chuí, o 

Oiapoque, Teresina, Curitiba, São José dos Campos, Avenida Paulista.  
 
 

 

 

 
 

 

 

 



Baticum – Simões    12    
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Samba do crioulo doido 

 

O Samba do crioulo doido é a história do Brasil vista pela ótica do humor e da 

sátira de Sérgio Porto (1923-1968), conhecido também por Stanislaw Ponte 

Preta. No introito a esta música, o autor explica a razão da confusão de 

eventos históricos a qual pode ser interpretada de mil maneiras. Porém, o 

introito é bastante esclarecedor. Estamos na época da censura dos militares, 

junto aos festivais de música e festivais de todos os tipos, há um verdadeiro 

“festival de besteiras que assola o país” abreviado pelo próprio Stanislaw 

como FEBEAPÁ, uma abreviação que leva também a outras conotações 

como por exemplo a necessidade de se alfabetizar outra vez o país que 

desconhece a sua história. FEBEAPÁ soa como “bê-a-bá”, ou seja o “beabá” 

das cartilhas de alfabetização das escolas primárias. O termo “crioulo” refere-

se aos pretos, usado numa época em que a pressão pelo politicamente correto 

não existia e mesmo que existisse, não pararia uma pessoa como Sérgio Porto 

de utilizá-la e nunca ser acusado de racista. Pelé também era chamado de 

“crioulo” em conotação positiva sem criar mal-estar. Assim, o “crioulo” ou 

seja o afro-brasileiro dominava as escolas de samba e eram responsáveis pelos 

enredos de suas escolas. A música fala de um sambista, um “crioulo” que foi 

encarregado de escrever o enredo daquele ano, sobre a “atual conjuntura” do 

Brasil de então. O termo “atual conjuntura” também foi popularizado por 

Stanislaw Ponte Preta, uma expressão sarcástica contra a conjuntura dos 

militares, a “democracia relativa” e outras besteiras que assolavam o Brasil, 

nessa época. Por isso, o pobre “crioulo” endoidou de vez, porque a “atual 

conjuntura” não fazia sentido e enlouquecia qualquer um. Daí, hoje em dia, 

quando alguém começa a falar besteira, coisas sem nexo, ainda se costuma 

usar a expressão “Isso virou samba de/do crioulo doido”. 

Nesse samba, a história do Brasil é contada a partir de pistas falsas, 

parodiando as confusões do “crioulo”, que na realidade poderiam ser 

confusões de brasileiros, o qual misturava personagens históricos, mas 

mantinha a métrica da rima, sem deixar cair a peteca: Diamantina/ Leo-

poldina; pretendentes/Tiradentes; Anchieta/falseta; questão/escravidão) e no 

contexto do carnaval. Neste sentido, o “Samba do Crioulo Doido” é uma 

crítica bem-humorada àquela “conjuntura” militar e aos dos sambas-enredos 

ufanistas das escolas de samba que são, desde o Estado Novo (1937-1945), 

exigidas a só se inspirarem em temas ligados à história do Brasil. 
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Atualmente as escolas de samba têm tido a participação de sofisticados 

coreografistas, compositores, professores de dança, celebridades nacionais e 

estrangeiras, o que vem mudando completamente todo o espetáculo, 

especialmente os enredos. Os recursos para cobrir os orçamentos das escolas 

também vêm tendo diferentes origens. Em 2006, a escola campeã do carnaval 

do Rio, recebeu recursos do presidente da Venezuela, para apresentar um 

enredo que falava de Simón Bolívar, sobre a “unidade latinoamericana”. Vila 

Isabel é uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio, que vem do 

bairro do mesmo nome, de onde saíram grandes nomes da MPB, inclusive o 

maior expoente da MPB da sua época, Noel Rosa.  

 

O impacto desse show de desfiles em todo o Brasil é de uma força às 

vezes considerada semelhante ao impacto do futebol. A competição para os 

primeiros lugares é acirradíssima, gerando grande pressão frente aos jurados 

assim como insultos e brigas entre aqueles que se decepcionam com a perda 

da sua escola. Em geral, cada escola tem entre 3 a 5 mil participantes e 

passam o ano todo preparando-se para o dia do Carnaval. No Rio, 

normalmente os cariocas torcem por um time de futebol e por uma escola de 

samba. 

 

O Samba do crioulo doido virou provérbio popular, quase sinônimo da 

política nacional, fazendo do autor um profeta às avessas: esse samba que era 

para ser uma crítica de uma época, transformou-se, a partir do seu surgimento 

nos anos 60, em diagnóstico permanente da sociedade brasileira.  

 

Veja, no glossário, a confusão histórica do samba. Alguns exemplos da 

história de fato: Dona Leopoldina se casou com D. Pedro I, não com 

Tiradentes; Tiradentes, que viveu no século XVIII, não poderia ter falado 

com Anchieta que viveu no século XVI; Dom Pedro I proclamou a 

independência do Brasil, não a escravidão.  
 
Foi em Diamantina 1 
Onde nasceu JK 2 
Que a princesa Leopoldina 3 
Arresolveu se casá 
Mas Chica da Silva 4 
Tinha outros pretendentes 
E obrigou a princesa 
A se casar com Tiradentes 5 
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Lá iá lá iá lá ia 
O bode que deu vou te contar 
Lá iá lá iá lá iá 
O bode que deu vou te contar 
Joaquim José 
Que também é 
Da Silva Xavier 
Queria ser dono do mundo  
E se elegeu Pedro II  6 
Das estradas de Minas 
Seguiu pra São Paulo 
E falou com Anchieta 7 
O vigário dos índios 
Aliou-se a Dom Pedro 8 
E acabou com a falseta 
Da união deles dois 
Ficou resolvida a questão 
E foi proclamada a escravidão 
E foi proclamada a escravidão 
Assim se conta essa história 
Que é dos dois a maior glória 
Dona Leopoldina virou trem 
E D. Pedro é uma estação também 
O, ô , ô, ô, ô, ô 
O trem tá atrasado ou já passou 
 O, ô , ô, ô, ô, ô 
O trem tá atrasado ou já passou 

 

1 Diamantina cidade histórica, localizada no Estado de Minas Gerais. Foi 

importante vila voltada para a mineração, nos séculos XVII e XVIII. 

 

2 JK Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-1976), nasceu em Diamantina, 

Minas Gerais.  Foi presidente do Brasil no período de 1956-1961. Durante o 

seu governo a capital mudou-se do Rio de Janeiro para a recém construida 

Brasília, desenhada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Morreu em 1976, 

perto de Resende, no Rio, quando viajava de automóvel, de São Paulo ao Rio.  

 

3 Princesa Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo ou dona Leopoldina 

da Áustria (Viena, 1797 - Rio, 1826) Primeira imperatriz do Brasil, casou-se 

com D. Pedro I (1798-1834). Era filha do imperador do Sacro Império 

Romano-Germânico, Francisco I). Assinou em 1822 o decreto de inde-

pendência do Brasil de Portugal; este decreto foi proclamado por Dom Pedro 
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no dia 7 de setembro de 1822. Tornou-se nome de uma estrada de ferro li-

gando os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 

 

4 Chica da Silva: Francisca da Silva (entre 1731 e 1735-1796) foi uma ex-

escrava que viveu em Diamantina no século XVIII.  Viveu com João Fernan-

des de Oliveira, com quem teve 13 filhos. Ficou livre da escravidão por causa 

do relacionamento com o branco Oliveira, o homem dos diamantes.  

 

5 Tiradentes: Cognome de Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), 

líder da Inconfidência Mineira (1788-1792), na então Vila Rica, hoje Ouro 

Preto, foi executado devido ao seu destaque na Conjuração Mineira, que foi o 

movimento em favor da independência e hoje é o maior símbolo de liberdade 

dos brasileiros.  

 

6, 8 Pedro II (1825-1891): Filho do príncipe D. Pedro I (IV de Portugal) e da 

princesa Leopoldina, foi imperador do Brasil no período de 1831-1889. 

imperador do Brasil (1831-1889), era filho de dom Pedro I (do Brasil e IV de 

Portugal). D. Pedro I (1798-1834), primeiro imperador do Brasil (1822-1831) 

e rei de Portugal como D. Pedro IV (1826), nasceu e morreu em Queluz, 

Lisboa, Portugal, filho do rei dom João VI de Portugal e de Carlota Joaquina 

de Bourbon, primogênita do rei espanhol Carlos IV. Para escapar da invasão 

francesa em seu país, dom João VI transferiu a corte portuguesa e sua família 

para o Brasil em 1807. 

 

7 Anchieta: Padre José de Anchieta (1534-1597), padre jesuíta, poeta e 

dramaturgo, fundador de várias cidades brasileiras.  Ficou conhecido pelo seu 

trabalho de catequese indígena e foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 

1980.  Tornou-se, assim como Leopoldina e D. Pedro, nome de uma estrada 

de ferro em São Paulo. 
 
1) Por que a música se chama “samba do crioulo doido”? 
 
a) Porque o sambista não sabia o que fazer 
b) Porque o sambista não entendia nada sobre a situação do país e endoidou 

de vez 
c) Porque o compositor não entendia nada de música 
d) Porque o sambista era doido 
      
2) Por que o autor dá informações falsas? 
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a) Porque desconhece a informação certa  
b) Porque as informações corretas não iriam rimar 
c) Porque o crioulo é doido e não sabe a história 
d) Porque as informações erradas dão humor ao texto 
 
3) O que significa a palavra “bode” dentro do texto?   
 
a) confusão 
b) contradição 
c) indignação 
d) euforia 
 
4) Como é a forma correta da frase: “arresolveu se casá”? 
 
a) Arresolveu casar-se 
b) Resolveu casar-se 
c) Se resolveu se casar 
d) Se resolveu casar 
 
5) Qual o principal ingrediente do bom humor do texto? 
 
a) As informações erradas 
b) A semelhança com o real 
c) As rimas 
d) Os personagens 
 
6) O texto faz ironia com: 
 
a) a História do Brasil 
b) a história dos escravos 
c) a atual situação brasileira 
d) a Escola de Samba 
 
7) A música “Samba do Crioulo Doido” ficou tão famosa que hoje seu 

título é usado como expressão. O que ela quer dizer? 
 
a) Que está tudo uma grande confusão 
b) Que está bonito como o samba 
c) Que parece a história do Brasil 
d) Que brasileiro só pensa em samba 
 
8) Que relação há entre Leopoldina e Joaquim José da Silva Xavier? 
 
a) Eram casados 
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b) Eram noivos 
c) Nenhuma, pois viveram em épocas diferentes 
d) Eram inimigos 
 

Um sonho 
 
1) Una as frases e veja a história de um dos maiores compositores brasileiros 
 

1- Em 1897, no Rio de Janeiro, 
nasceu Alfredo Viana Filho, 
2- Desde garoto mostrava 
intuição musical, 
3- A partir de sua contratação, em 
1929 pela RCA,  
4- Foi autor de quase mil 
composições,  
5- Muitas de suas músicas se 
tornaram grande sucessos, 
6- Morreu em 1973, 

a- os arranjos musicais no Brasil 
receberam inovação 
b- e entre eles estão Lamento, 
Carinhoso, Urubu, Rosa, entre outros. 
c- integrando vários conjuntos que 
faziam trilhas sonoras de filmes mudos. 
d- mesmo assim continua reverenciado 
pelas novas gerações. 
e- que incluem choros, maxixes, polcas, 
sambas e valsas.  
f -que mais tarde seria conhecido como 
Pixinguinha. 

 
Suas respostas: 1. ___, 2. ___, 3. ___, 4. ___, 5. ___, 6. ___. 
 

2) “Um prelúdio bachiano”... As Nove Bachianas Brasileiras (1930-1945) são 

uma famosa composição, em homenagem a Johann Sebastian Bach. Essa 

obra faz uma síntese da música ocidental e as várias manifestações da música 

folclórica brasileira. Assinale abaixo a alternativa que contém o nome do 

compositor das bachianas brasileiras, considerado um dos maiores com-

positores brasileiros do século XX. 
 

a) Gilberto Gil 
b) Heitor Villa-Lobos 
c) Antônio Carlos Gomes 
d) Pixinguinha 

 

3) O frevo, uma metátese de “ferver, fervo”, é uma das danças mais vivas do 

folclore nacional e sua música é inspirada num misto de marcha rápida e 

polca. É dançado principalmente em qual estado brasileiro? 
 

a) Rio de Janeiro 
b) São Paulo 
c) Pernambuco 
d) Amazonas 
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4) O Parque do Xingu, criado em 1961, é um grande agrupamento de 

reservas que abrigam 16 grupos indígenas diferentes, totalizando 3.331 índios 

vivendo de acordo com suas tradições e afastados dos centros urbanos. 

Quando o autor da música diz que “os estudantes e operários que passavam davam 

risada e gritavam: viva o índio do Xingu”, ele quer dizer que: 
 
a) Os índios brasileiros são ridicularizados pela classe operária. 
b) O Parque Xingu fez com que os índios morressem mais cedo, pois 

estavam afastados da cidade. 
c) Os índios do Xingu são impedidos de estudar, porque não são aceitos 

nas cidades 
d) Os estudantes e os operários consideram os índios do Xingu mais 

“felizes” por viverem afastados dos problemas das cidades. 
 

5) Busque no texto uma palavra equivalente a somente. 
   

6) “Viva o índio do Xingu”. A palavra viva nessa frase é uma interjeição. 

Dentre as interjeições abaixo, qual delas melhor substitui essa palavra? 
 

a) Abaixo! 
b) Fora! 
c) Apoiado! 
d) Alto lá!  

 

7) Complete corretamente as lacunas com os verbos estar, querer, ter, 

arrepender-se e fazer:  
 

O Parque do Xingu sofre as consequências da ocupação em seus arredores. 

As cabeceiras dos rios que formam a bacia hidrográfica do Xingu ficaram de 

fora da área de reserva. Com isso, as águas dos rios hoje estão poluídas por 

agrotóxicos, resultantes da formação de novos pastos e pela cultura da soja. 

Caso o Governo ________ a inclusão dessa área, a extensão do Parque 

________ o dobro de sua área. Porém, essa alternativa, hoje, ________ 

descartada pelas autoridades. Deus ________ que no futuro eles não 

________. 
 

8) O que significa a palavra pujança? 
 

a) Força 
b) Incerteza 
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c) Esperança 
d) Euforia 

 
9) Complete as lacunas: 
 

 “Que um país só vai pra frente se trabalhar todo dia”  

 Um país só vai pra frente se as pessoas ________________ todo dia.  
 

 “De que tudo o que eu dizia representava a verdade” 

 Tudo que eu ________________ representará a verdade 
 
10) “Demonstrando os maléficos / Efeitos da teoria”  
 

Faça conforme o exemplo: 
 
Maléfico   – Mal 
Benéfico   – ________   
Profético   – ________ 
Hipotético   – ________ 
Esquelético  – ________ 

 
 

Compare suas respostas 
A cara do Brasil 
1) O texto se refere à Copa do Mundo de 1994 ( V ); O Brasil disputou a final contra 
a Alemanha ( F ) Em 1994, nos EUA, o Brasil conquistou o pentacampeonato 
mundial de futebol ( F ); O título foi decidido nos pênaltis ( V ); Em 1994, nos EUA, 
o Brasil conquistou o bicampeonato mundial de futebol ( F ); Em 1994, nos EUA, o 
Brasil conquistou o tetracampeonato mundial de futebol ( V ); Em 1994, nos EUA, o 
O Brasil conquistou o tricampeonato mundial de futebol ( F ). 
2) A Escrava Isaura; 3) Complete as frases com o verbo correto: Se eu tivesse muito 
dinheiro, compraria uma emissora de TV;  Se eu fosse atriz, gostaria de ser Lucélia 
Santos.  
4) éramos – ficava – era – está – ser; 5) 1c – 2f – 3d – 4a – 5e – 6b; 6) Assaltar; 7) 
Neologismo de sentido irônico para pessoas da cidade que sofrem o dia-a-dia da 
“pressão urbana”. O sufixo é o mesmo usado em outras palavras com sentido de 
loucura ou paranoia, e.g. debiloide.  
8) ( 3 ) jogador de futebol brasileiro, considerado um dos melhores do mundo na 
história do futebol; ( 1 ) antropólogo, educador, escritor e político brasileiro; ( 4 ) 
Capitão e técnico (=treinador) da Seleção brasileira de futebol, nas Copas de 1994 e 
2010; ( 2 ) Fundador da Rede Globo de Televisão. 
Samba do crioulo doido: 1) b; 2) d; 3) a; 4) b; 5) b; 6) c; 7) a; 8) c. 
Um sonho: 1) 1f – 2c – 3a – 4e- 5b- 6d; 2) b; 3) c; 4) d; 5) Só; 6) c; 7) faça – terá – 
está – queira – se arrependam; 8) a; 9) trabalharem, disser; 10) Bem –profeta – 
hipótese - esqueleto 
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6.2. Aquarela do Brasil: Os anos 20 – A cara do Brasil 
 

Os anos 20 iriam mudar a cara do Brasil. Esse período deve ter sido um dos 

mais agitados da história do Brasil. Até hoje os reflexos desses anos 

continuam a provocar ondas de mudanças em todas as partes. Os anos 20 se 

desenvolveram dentro do clima de movimentos políticos, sociais e 

econômicos em todo o mundo: o modernismo italiano, a primeira guerra 

mundial, as revoluções russa e mexicana. 

 

 No Brasil o caldeirão também fervia. Dia 12 de julho de 1917, cerca de 

70 mil trabalhadores declararam greve em São Paulo, em sinal de protesto 

contra a morte de um trabalhador durante uma manifestação de protesto. As 

elites brasileiras estavam inquietas com a crescentes reivindicações dos 

trabalhadores brasileiros. Os imigrantes europeus de diferentes etnias 

continuavam a chegar no Brasil. Numa dessas levas chegou com um navio 

espanhol uma gripe que matou cerca de 17 mil pessoas, inclusive um dos 

maiores presidentes do Brasil, Rodrigues Alves que tinha acabado de ser 

reeleito, num período que requeria a presença de um líder como ele. Também 

era a época dos tenentes que, em 5 de julho de 1922, lideraram uma 

conspiração a partir do Forte de Copacabana, para derrubar o governo de 

Venceslau Bras, que havia assumido a presidência com a morte de Rodrigues 

Alves, assim como impedir a tomada de posse de Artur Bernardes. Essa 

conspiração foi impedidada mas teve grandes consequências na evolução do 

Brasil. Os únicos tenentes que permaneceram no Forte Copacabana para 

evitar uma derrota humilhante foram 18 tenentes, conhecidos como “Os 18 

do Forte”. Apenas dois deles sobreviveram ao enfrentarem-se contra as 

tropas do governo, os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes.  

 

Apesar da derrota aos tenentes, outro tenente, Getúlio Vargas, em 1930 

tomaria o poder e seria o maior inimigo daquele que muitos brasileiros 

consideram o maior dos tenentes, Luis Carlos Prestes, o líder da Coluna 

Prestes. A Coluna Prestes percorreu todo o interior do Brasil, de norte a sul, 

começando em São Paulo. Percorreram cerca de 25 mil quilômetros de abril 

de 1925 a junho de 1927 desenvolvendo focos contra o governo e acredita-se 

ter servido de modelo para a grande marcha de Mao Tsé-tung na China, nos 

anos 40.  Não se sabe o número de rebeldes da coluna Prestes, mas calcula-se 

um contigente de mais de mil pessoas.  
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 O Brasil estava em ebulição. Depois do levante do Forte de Copacabana, 

outras revoltas ocorreram em São Paulo, Rio Grande do Sul, Sergipe e 

Amazonas. Depois do período liderado por Antônio Conselheiro, no final do 

século XIX, surgia no nordeste outra figura religiosa, o Padre Cícero, que 

muitos já tentaram beatificar, mas que o Vaticano simplesmente ignora, pelas 

artimanhas e violências que liderava ao lado de Lampião e um deputado do 

Ceará Floro Bartolomeu Costa.  

 

 Nesse Brasil, de 13 a 17 de de fevereiro de 1922, no mesmo ano do 

centenário da independência do Brasil, iniciava-se a Semana da Arte Moderna. 

É impossível relatar tantos eventos em tão pouco espaço. Fica a critério do 

professor e do aluno, pesquisar mais a respeito desse período no Brasil. 

Somente para dar uma pequena ideia do clima da época vejamos a semana da 

arte moderna. 

 

 Não é de se surpreender que haja brasileiros que têm verdadeiros 

calafrios de prazer quando devoram os eventos antropofágicos dessa época. 

Foi uma época que merece muitos romances. Duas figuras inspiradíssimas 

iriam mudar os rumos da intelectualidade brasileira, Oswald de Andrade e 

Mário de Andrade. Oswald, de familia abastada, viajou à França em 1912 e lá 

intelectuais e através dos quais interou-se do Manifesto Futurista do escritor 

ítalo-francês, Filippo Marinetti. A radicalidade do movimento futurista se 

encaixou naturalmente com Oswald de Andrade e com os ideais da Semana 

da Arte Moderna, alguns anos depois, no Brasil. 

 

Uma vez mais, cem anos depois, tudo voltava a conspirar pela 

concepção daqueles eventos. A partir daquela semana tudo o que se havia 

feito antes sob influência portuguesa que por sua vez era de influência 

francesa, iria ser rechazado, iria ser ironizado. Era a segunda independência 

do Brasil. Esse foi um período de efervescência de ideias e busca de 

identidade. Intelectuais e líderes do movimento como Oswald de Andrade 

iriam apimentar as discussões. Entre as muitas tiradas de Oswald de Andrade, 

estas são algumas das mais conhecidas: 

 

 “Não li e não gostei”. 

 “Tupi or Not Tupi?” 
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 Os modernistas entravam em palco para incomodar, para despertar a 

burguesia, com muito barulho, com muita vaia, com muita antropofagia. No 

século XVI, o Bispo Sardinha tinha sido devorado pelos indígenas. Um ato 

abominável mas que se tornou simbólico. Era a ideia de que sendo impossível 

viver sem a presença e influência europeia, a única solução seria engoli-la e 

depois vomitá-la, à brasileira. O movimento queria ser índio e negro. Queria 

mudar a cara do Brasil. Daí temos, “Tupi or Not Tupi?” 

 

 Tudo isso aconteceu no refinadíssimo símbolo burguês de São Paulo, o 

Teatro Municipal. De maneira brasileiríssima, tudo se fazia naturalmente, por 

paradoxos: um dos maiores burgueses de São Paulo, Paulo Prado e um 

diplomata também burguês, Graça Aranha, apoiaram o movimento que trazia 

entre milhares de escândalos, afrontas contra os burgueses. Tudo o que se fez 

antes foi atacado violentamente, sendo a única exceção o maior nome da 

literatura brasileira, Machado de Assis, um escritor do final do seculo XIX e 

início do século XX, que já nessa época antecipava-se a Julio Cortázar e 

outros em questões de ordem e organização de uma trama. É muito 

importante ter em conta que Machado de Assis, vivia num ambiente 

praticamente isolado, comparado com escritores europeus e americanos, por 

exemplo. Mesmo isolado, foi inovador. Ele não foi tocado durante a Semana.  

 

 Nos anos 60 Caetano Veloso e Gilberto Gil repetiram de certa forma a 

proeza da Semana da Arte Moderna de maneira esplendorosa, liderando o 

movimento Tropicália. Caetano, com a canção “É proibido proibir” entre 

muitas outras também incomodou, não só pelos maneirismos, pelo 

comportamento e com tudo o que podia fazer para sacudir o povo brasileiro, 

mas também por alguns “pecados mortais” mortais que cometeu, como o de 

trazer da Argentina, uma banda para acompanhá-lo nessa canção transmitida 

em todo o território nacional. Claro, também foi vaiado, mas como ele 

mesmo diria, viva a vaia. 
 

 
6.3. Compasso gramatical: Pretérito perfeito e pretérito 
imperfeito; algarismos romanos 
 
6.3.1. Pretéritos perfeito e imperfeito. 
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Conforme se estudou de maneira introdutória no Bloco II deste curso, o 

aspecto verbal é a interpretação de como se expressa uma situação verbal. 

Em geral, uma situação verbal é o estado ou a ação de um verbo. Uma 

situação verbal pode ser expressada de uma maneira perfectiva, quando se 

conclui a ação ou estado verbal, ou imperfectiva, quando não se conclui a 

ação ou estado do verbo. A essas situações perfectivas ou imperfectivas 

chamamos de aspecto verbal.   

 

 Em latim, o substantivo perfectum significa algo inteiramente realizado, 

terminado, perfeito ou aperfeiçoado. Em português, a gramática registra a 

palavra perfectivo, derivada de perfectum, com o mesmo significado. 

 

 Assim, as situações verbais perfectivas são aspectos verbais que enfocam 

no início e/ou na conclusão da situação. Por outro lado, as situações verbais 

imperfectivas são os aspectos verbais que expressam ações ou estados nos 

quais não enfocamos nem no início nem na conclusão. O enfoque do aspecto 

imperfectivo é o transcurso das situações verbais. 

 

 Outra maneira mais recente de expressar essas mesmas ideias de aspecto 

tem a ver com as características narrativas do discurso. Assim, dentro do 

discurso, o pretérito tem a ver com ações ou fatos: 

 

“Foi em Diamantina 

Onde nasceu JK 

Que a princesa Leopoldina 

Arresolveu se casá 

 

 e o imperfeito com descrições. e mesmo fantasia, irrealidade: 

 

 “... que eu estava certo dia no Congresso Nacional discutindo 

 economia.  

 Argumentava em favor de mais trabalho...” 

 

 O autor argentino Julio Cortázar, utiliza esses recursos narrativos 

também existentes em espanhol, em seu conto Continuidad de los parques. Na 

versão portuguesa, semelhante ao espanhol, se pode observar os uso do 

pretérito nos momentos perfectivos de ação, fatos e realidade e o uso do 
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imperfeito nos momentos descritivos, momentos de fantasia. Nesse conto 

Cortázar alterna realidade e fantasia alternando os verbos no pretérito e 

imperfeito para no final eliminar os verbos, as ações, as fantasias, fundindo 

realidade e fantasia. Este conto faz parte do livro Final de jogo, tradução de 

Remy Gorja Filho, Rio de Janeiro, Ed. Expressão e Cultura, 1971.  

 

 Basicamente esta é a diferença entre o pretérito perfeito e o imperfeito. 

Em português, as formas verbais são diferentes se os aspectos são diferentes. 

Em inglês, por outro lado, as formas verbais em geral são as mesmas para 

aspectos ou características narrativas diferentes: 

 

 We played soccer yesterday. (played, perfectivo) 

 We played soccer every morning. (played, perfectivo ou impefectivo) 

 

 Jogamos futebol ontem. (jogamos, perfectivo) 

 Jogamos futebol todas as manhãs. (jogamos, perfectivo) 

 Jogávamos futebol todas as manhãs. (jogávamos, imperfectivo) 

 

 Devido a isso, o aprendiz cuja língua não tem essas distinções aspectuais 

nas formas dos verbos terá que aprender a distingui-las em português. O 

tempo verbal (ing. tense) é uma expressão de quando acontece a situação 

verbal; o aspecto verbal é uma expressão de como acontece a situação 

verbal. Assim, para se evitar confusão, busque entender que ambos o 

pretérito e o imperfeito são tempos verbais no passado. A diferença entre os 

dois está no aspecto (como) e não no tempo verbal (quando). 
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6.3.2. Os algarismos romanos; números cardinais e ordinais 

 

É convenção usar os algarismos romanos para indicar títulos de nobreza, 

papas, séculos, capítulos, etc. Os algarismos romanos têm correspondência 

com os algarismos arábicos, de acordo com o que vemos a seguir. 

 
Arábicos   Romanos Arábicos    Romanos Arábicos    Romanos 
 
 1  I   11  XI   30  XXX 
 2  II   12  XII   40  XL 
 3  III   13  XIII   50  L 
 4  IV   14  XIV   60  LX 
 5  V   15  XV   70  LXX 
 6  VI   16  XVI   80  LXXX 
 7  VII   17  XVII  90  XC 
 8  VIII   18  XIII   100  C 
 9  IX   19  XIX   500  D 
 10  X   20  XX   1.000 M 
 

Quando usamos algarismos romanos para indicar nomes de reis, papas, 

soberanos em geral, lemos e falamos como se fossem números ordinais até 

décimo e como números cardinais para os acima de dez.  Exemplos: 
 
Ordinais       Cardinais 
 
Século V (quinto)     Século XIX (dezenove) 
Capítulo X (décimo)    Luis XIV (quatorze) 
Papa João Paulo II (segundo)   Capítulo XXX (trinta) 
Dona Maria I (primeira)    Papa Leão XXIII (vinte e três) 
 
Números ordinais 
 
1˚  primeiro/a/os/as  20˚ vigésimo   100˚ centésimo 
2˚  segundo    25˚ vigésimo-quinto  1,000˚ milésimo 
3˚  terceiro    30˚  trigésimo 
4˚  quarto     34˚  trigésimo-quarto 
5˚  quinto     40˚  quadragésimo 
6˚  sexto     50˚  quiquagésimo 
7˚  sétimo     60˚  sexagésimo 
8˚  oitavo     70˚  septuagésimo 
9˚  nono     80˚  octagésimo 
10˚ décimo    90˚  nonagésimo 
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Zero é um número cardinal. 

 

Nota: Apesar de as gramáticas não registrarem flexões de grau dos numerais, 

na linguagem coloquial do cotidiano é muito comum ouvir-se frases do tipo: 

 

 - Me dá um real.  Um só… unzinho, por favor! 

 - Tive um dia muito ruim; não consegui tirar nem um cinquinho no    

    teste de matemática. 

 - Estudei muito para ser o primeirão no vestibular. 

 - Bety estudou mais e foi a primeiríssima! 
 
 

6.3.3. As escalas Fahrenheit e Celsius 

 

Escala de temperatura Fahrenheit é a escala comumente usada nos países 

anglo-saxões, na qual a água ferve a 212 graus, o equivalente a 100 graus 

Celsius, e congela a 32 graus, o equivalente a 0 graus Celsius. Veja a seguir 

como essas escalas se correspondem de maneira aproximada: 

 

Graus 

Fahrenheit 

Graus Celsius 

ou Centígrados 
Ponto em que  

450 232 se pode assar carne no forno 

350 177 se usa o forno na cozinha 

300 148 se usa o forno na cozinha 

212 100 a água ferve 

98,6 37 
a média da população em geral tem 

a temperatura do corpo “normal” 

90 32  

80 26  

70 21  

50 10  

32 0 a água congela 

20 -6  

10 -12  

0 -17  

-40 -40  

-47 -44  
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6.4. Entrando no ritmo: atividades 
de fixação 
 

Exercício-1 Na música “Um sonho” de 

Gilberto Gil, podemos encontrar muitos 

verbos conjugados nos pretéritos perfeito e 

imperfeito. Transcreva as frases transformando os verbos no pretérito 

perfeito para o pretérito imperfeito do indicativo: 

 

a) Eu tive um sonho. 

b) Falei de polos industriais, de energia. Demonstrei de mil maneiras como 

 que um país crescia. 

c) E me bati pela pujança econômica baseada na tônica da tecnologia. 

d) Foi quando um velho levantou-se da cadeira e saiu assoviando uma triste 

 melodia. 

e) E no salão todas as bocas sorriram, todos os olhos me olharam, todos os 

 homens saíram. 

 

Exercício-2 No texto, apesar de ser constituído por verbos no pretérito, 

podemos  encontrar três verbos no gerúndio, um verbo no futuro do 

subjuntivo, um verbo no presente do indicativo, um verbo no infinitivo e um 

verbo no subjuntivo. Identifique esses verbos. 

 

Exercício-3 Complete o texto a seguir com formas do passado, utilizando os 

verbos do glossário.  
 

responder, faltar, iniciar, sentar-se, viver, tomar, comentar, costumar, 
ser, dar, preparar, deliciar-se, ter, sobrar, passear, deixar, ir, comer. 

 

 Assim era o dia-a-dia de Mário e Maria: os dois ________________ à 

mesa da casa dela, e ________________ calados o almoço que ela 

________________ com todo esmero. Depois se ________________ com 

a sobremesa, ________________ café e ________________ caladamente 

pela tranquila praça da pequena cidade. ________________ um casal muito 

apaixonado, mas de poucas palavras. Provavelmente por isso não 

________________ muitos problemas. Além do mais, e isso 

________________ Maria muito satisfeita, Mário ________________ ser 
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sempre um perfeito cavalheiro. O que lhe ________________ em palavras, 

________________ em gestos e atitudes. Às vezes eles ________________ 

uma conversa, que quase nunca ________________ além de perguntas tais 

como “como foi seu trabalho hoje”, às quais se ________________ 

laconicamente; ou a comentários tais como “a calda do pudim de baunilha 

estava perfeita”, o que também não ________________ muita margem para 

conversas mais longas. Entretanto, ________________ tranquilamente e, na 

cidade, todos ________________  a felicidade silenciosa daquele casal. 

 

Exercício-4 Complete o parágrafo com as ações verbais no passado e 

gramaticalmente corretas. Use somente os verbos do glossário. 

 
divertir-se, reclamar, achar, gostar, ficar, gastar, adorar, 

chover, poder, baixar, dizer, ser, ter, valer, comprar, custar. 

 

 ______________ o notebook novo porque o _______________ muito 

barato. Minha esposa não ______________ nem um pouco do tanto que 

_____________ com os acessórios para o computador. Ela também 

_______________ do preço da assinatura da internet. “ _______________  

muito caro”, ____________ ela. Nossos filhos, entretanto, 

_______________ a internet super-rápida. Domingo passado 

_______________ o dia inteiro. Portanto  não ______________ sair e 

_______________ em casa surfando na internet. Meu filho mais velho 

______________ uma porção de joguinhos novos. _____________ bom 

porque, mesmo com o tempo ruim, a família toda ______________ a valer. 

Ao fim e ao cabo, minha esposa ______________  que dar o braço a torcer, 

dizendo que _______________ a pena o computador novo e a internet 

super-rápida. 

 

Exercício-5 Reescreva as frases passando os verbos sublinhados para o 

pretérito perfeito. 

 

 Ex.: Hoje eu não faço nada. 

  Ontem eu não fiz nada. 

  

a. Hoje de noite Margô e Isabel falam com ele. 

b. Vou convidá-la pra jantarmos no Maxim’s. 

c. Depois da janta, levo-a para dançar num lugar bem romântico. 
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d. Quando o dia amanhecer, caminharemos um pouco pela praia. 

e. Aí, surpreendo-a com o anel e proponho o noivado. 

 

Exercício-6 Preencha as lacunas com os verbos do glossário, no passado. 

  
 estar no gibi, mudar-se, fazer, levar, esfriar, acender, gastar,  

dar,  precisar, sobrar, estar, ter, pegar, sofrer, cortar. 

 

a.   Sempre que ____________, eles ______________  a lareira. 

b. No inverno passado, não ______________ muito frio, e eles não 

______________ usar tanta madeira. Por isso é que ______________  

aquelas enormes pilhas de lenha ao lado da cabana. 

c. Aquele casal de “alternativos” resolvera se afastar da sociedade e 

______________  muito satisfeito com a vida que ______________ nas 

montanhas. Sobretudo porque não ______________ quase nada. Não 

______________  que se preocupar com as contas no final do mês. A 

natureza lhes _____________ tudo. 

d.  Mas, pensando bem, ainda bem que essa onda não ____________. Além 

deles, ninguém mais  ______________ para as montanhas. Melhor para a 

natureza, pois assim ela não ______________ maiores danos. Digo isso, 

porque a quantidade de árvores que eles ______________ para fazer lenha 

não ______________. 

 
 
Todas as respostas são sugestões. Compare com as suas: 
Exercício-1 a) tinha; b) Falava, Demonstrava; c) batia; d) Era, levantava-se, saía; e) 
sorriam, olhavam, saíam.  
Exercício-2 Gerúndio: discutindo, demonstrando, assoviando; futuro do 
subjuntivo: Se trabalhar; presente do indicativo: vai; infinitivo: ver; subjuntivo: 
Viva!  
Exercício-3 os dois sentavam-se à mesa da casa dela, e comiam calados o almoço 
que ela preparava com todo esmero. Depois se deliciavam com a sobremesa, 
tomavam café e passeavam caladamente pela tranquila praça da pequena cidade. 
Era um casal muito apaixonado, mas de poucas palavras. Provavelmente por isso não 
tinham muitos problemas. Além do mais, e isso deixava Maria muito satisfeita, 
Mário costumava ser sempre um perfeito cavalheiro. O que lhe faltava em palavras, 
sobrava em gestos e atitudes. Às vezes eles iniciavam uma conversa, que quase 
nunca ia além de perguntas tais como “como foi seu trabalho hoje?”, às quais se 
respondia laconicamente; ou a comentários tais como “a calda do pudim de baunilha 
estava perfeita”, o que também não dava muita margem para conversas mais longas. 
Entretanto, viviam tranquilamente e, na cidade, todos comentavam a felicidade 
silenciosa daquele casal. 
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Exercício-4 Comprei  o notebook novo porque (o) achei  muito barato. Minha 
esposa não gostou nem um pouco do tanto que gastei  com os acessórios para o 
computador. Ela também reclamou  do preço da assinatura da internet. “Custou  
muito caro”, disse  ela. Nossos filhos, entretanto, adoraram  a internet super rápida. 
Domingo passado choveu  o dia inteiro. Portanto não  pudemos  sair e ficamos  
em casa surfando na internet. Meu filho mais velho baixou  uma porção de 
joguinhos novos. Foi  bom porque, mesmo com o tempo ruim, a família toda se 
divertiu / divertiu-se  a valer. Ao fim e ao cabo, minha esposa teve  que dar o braço 
a torcer, dizendo que valeu  a pena o computador novo e a internet super rápida.  
Exercício-5 a. Ontem de noite Margô e Isabel falaram com ele. b.Convidei-a para 
jantarmos no Maxim’s. c. Depois da janta, levei-a para dançar num lugar bem 
romântico. d. Quando o dia amanheceu, caminhamos um pouco pela praia. e. Aí, 
surpreendi-a com o anel e propuz o noivado. 
Exercício 6 a. esfriava , eles acendiam a lareira. b. fez muito frio, e eles nao 
precisaram. Por isso é que sobrou. c. estava, levava(m), gastavam, Não tinham, 
lhes dava tudo. d. pegou, se mudou, sofreu, cortavam  para fazer lenha não estava 
no gibi. 

 
 
Exercício-7 Escreva de forma completa os algarismos romanos. 

 

a. Elizabeth II  _______ 

b. D. João VI  _______ 

c. Papa Pio XII  _______ 

d. Século XXI  _______ 

e. Capítulo IX  _______ 

f. Dom Pedro I  _______ 

g. Luis XV   _______ 
 

Exercício-8 Escreva por extenso os algarismos romanos dos seguintes 

números cardinais: 

 

a. 121 _______  f. 67  _______  k. 300 _______ 

b. 33 _______  g. 82  _______  l. 9  _______ 

c. 95 _______  h. 58  _______  m. 70 _______ 

d. 11 _______  i. 1,001 _______  n. 40  _______ 

e. 24 _______  j. 576 _______  o. 69  _______ 

 
 Exercício-9 Escreva por extenso os seguintes números ordinais: 
 

a. 21˚ _______ 42˚ _______ 9˚ _______ 3˚  _______ 

b. 54˚ _______ 36˚ _______ 91˚ _______ 6˚  _______ 

c. 13˚ _______ 17˚ _______ 1,000˚ _______ 8˚  _______ 
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6.5. Em sintonia com a língua – algumas 
diferenças de pronúncia entre o português 
de Portugal e o português do Brasil 
 

Existem muitas diferenças de pronúncia entre 

todas as variedades linguísticas do mundo 

lusofone. Não é o propósito deste curso, expor as diferenças regionais dentro 

de cada um dos países lusofones. Aqui, iremos tratar brevemente das 

diferenças de pronúncia que consideramos mais evidentes, entre o português 

de Portugal (PP) e o português do Brasil (PB). A questão de diferenças 

rítmicas também já foi tratada. 

 

 O PB conta com sete vogais orais e cinco nasais, ao passo que o PP em 

geral tem esses mesmos números, porém com uma diferença no que toca à 

qualidade da vogal [a]. Em Portugal, costuma-se distinguir de maneira 

significativa, i.e. fonologicamente, entre a pronúncia da primeira pessoa do 

plural dos verbos em –ar: 

 

 cantamos com [ä] fechado, no presente do indicativo, e 

 cantámos com [a] aberto, no pretérito perfeito do indicativo. 

 

 Em geral, as vogais em Portugal, como vimos anteriormente nas 

discussões sobre as vogais-schwa, se reduzem com mudança de timbre ao 

passo que no PB as vogais se reduzem sem mudança de timbre, ou seja sem 

mudar a qualidade vocálica. 

 

 Os ditongos orais decrescentes – aqueles em que o primeiro elemento 

vocálico é mais acentuado, mais saliente que o segundo (e.g. ou, oi, eu, ei) – são 

bem mais comuns que os ditongos crescentes, e.g. pior [piǿr], tiete [ţiέ.ţi]. Na 

realidade, esses ditongos, na prática, soam mais como hiatos do que ditongos: 

[pi.ǿr], [ţi.έ.ţi].  

 

 Vejamos algumas diferenças entre o PP e o PB, com respeito aos 

ditongos decrescentes. No Brasil, os ditongos em 

 

 ou, ou seja [ou]: parou, crioulo, outros, obrigou);  

 ei, i.e. [ei] antes de r, j, ch, e x: brasileiro, Bandeira, dinheiro, Ribeiro,  
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  carteira, maneiras, cadeira, beijo, deixa;  

 ai, i.e. [ai] antes de x: faixa, debaixo, abaixo, embaixador, apaixonado,  

  paixão; 

 

costumam se reduzir a monotongos: 
 
 ou → parô, criolo, otros, obrigô;  
 ei → brasilero, Bandera, dinhero, Ribero, cartera, maneras, cadera,  

bejo, dexa;  
 ai → faxa, debaxo, abaxo, embaxador, apaxonado, paxão. 

 

 Alguns nativos ainda mantêm esses ditongos, uma característica que não 

soa pedante. Os outros ditongos se mantêm como ditongos, no PB: 

 
 Ditongos terminados em –u1, -iu, -eu, -éu, -au: existiu, bateu, batéu,  

paulista. 
 Ditongos terminados em –i, -ui, -oi, -ói, , éi, -ai: suicidio, doido,  

urbanoide, Aleijadinho, vai 

 

 Em geral, em Portugal os ditongos se mantêm como ditongos, embora 

haja mudança na qualidade das vogais. Os outros ditongos decrescentes 

tendem a se manter como ditongos nos dois países, porém em Portugal, 

mudam de qualidade vocálica, representada com um trema sobre o “a” [ä]: 

 

 As letras ei e éi se realizam com uma sequência de a-fechada e 

 semivogal [äi], dinheiro [di. ŋä´i.ru], réis [rä´is] 

 

 Isso resulta na falta de distinção, em Portugal, entre ei e éi: “réis” e 

 “reis” se pronunciam da mesma maneira. 

  

 Essas mesmas diferenças afetam os ditongos nasais: 

 
  trem  trens  

 PB:  [trε~́´ĩ] [trε~́´ĩs]  

 PP:  [trä
~
´ĩ] [trä

~
´ĩs] 

                                                 
1 Tanto no PB como no PP, os ditongos crescentes podem ser melhores compreen-
didos se os consideramos como hiato, ou seja um sequência de duas vogais separadas: 

Rio [Rí.u] e riu [ríu]. 
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 As consoantes oclusivas sonoras b, d, g, do PP são mais suaves em 

certos contextos, especialmente entre vogais (liberdade, produziu, fogo), 

quase fricativas, porém b é diferente de v, na maioria do território de 

Portugal, exceto no norte, onde a diferença não existe, à semelhança do 

espanhol. No Brasil, em geral, essas consoantes oclusivas não se suavizam, 

são oclusivas. 

 

 A consoante l em posição posnuclear ou seja final de sílaba, realiza-se 

foneticamente como semi-vogal no Brasil e como l-velar em Portugal. Essa 

consoante l posnuclear peninsular é semelhante ao inglés, e.g. Bill, California. 

Consequentemente, no Brasil temos ditongos decrescentes, nesses contextos: 

 
  Gil algo  
 PB:  [žíu] [áu.gu] 
 PP:  [žíļ] [áļ.gu] 

  

A ortografia também mostra uma diferença marcante entre as duas variantes 

linguísticas que não trataremos aqui. Porém vale ressaltar que no português-

padrão do Brasil (PB), as palavras proparoxítonas que têm na antepenúltima 

sílaba a vogal a, e e o seguidas de m ou n, levam acento circunflexo porque 

são consideradas semifechadas (em geral são nasalizadas). No português-

padrão de Portugal (PP) podem ser ou semifechadas ou semi-abertas. Por 

isso, levam circunflexo, se são semifechadas, e acento agudo, se semi-abertas. 

Assim, temos: 
 
PB: âmago, ânimo, fêmea, acadêmico, anêmona, cênico, 

Amazônia, Antônio; 
PP:  âmago, ânimo, fêmea, porém académico, anémona, cénico,  

Amazónia, António.  

 

 Há outras diferenças ortográficas tratadas no anexo deste livro ou que 

podem ser vistas também em um bom dicionário ou gramática de referência. 

 

 

6.6. Compreensão auditiva 

 

Gravação ♫ 

Exercício-1 A música Samba do crioulo doido tem um prólogo 
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antes de começar a ser cantada. Transcreva esse prólogo em ortografia 

normal da língua portuguesa e faça qualquer comentário pertinente às 

características da letra e do locutor. 

 

Gravação ♫ 

Exercício-2 Escolha quaisquer características do PB já 

discutidas neste curso e veja se você consegue identificá-las nas três músicas 

deste bloco. Escreva as palavras em que aparecem essas características e 

assinale precisamente em que lugar aparecem. 

 

Gravação ♫ 

Exercício-3 As duas gravações a seguir são de dois 

portuguesas que vivem no Brasil há alguns anos, no Rio de Janeiro. Primeiro, 

ouça essas gravações até poder compreendê-las sem necessitar do apoio da 

transcrição. Em seguida, tente identificar as características do PP, discutidas 

acima, assinalando as palavras em que aparecem. 
 
 A entrevistadora, nessas duas gravações, é jornalista, natural do Rio de 
Janeiro. 
 
1ª ENTREVISTA 
 
Entrevistado: JR 
Natural de Portugal  
43 anos 
 
JR: Eu estou a levar grupos de teatro e de dança para a Europa. Agora 
mesmo estou para levar um grupo de teatro para a Eslovênia, e uma 
coreógrafa bailarina para Portugal, agora, neste mês. Então eu espero que este 
fluxo, este movimento me permita viver aqui e lá, uma vez que eu, enfim, 
tenho minha família, minhas raízes lá, mas neste momento tenho a minha 
alma aqui. Então, tem que acrescentar as duas coisas e só, enfim, só na 
viagem é que eu consigo fazer isso. Na verdade, eu quando estou aqui tenho 
saudades de lá, como bom português, mas quando chego lá fico também com 
saudades daqui. Então, é uma coisa de ida, ida e regresso e eu espero que 
continue, eu espero conseguir criar condições para que isso, continuar 
acontecendo. 
Entrevistadora: E você, você percebeu alguma diferença, assim, no 
idioma, na forma de falar, né, o português do Brasil, o português de 
Portugal? Teve algum estranhamento? 
Assim, na verdade, nós, lá em Portugal, estamos muito familiarizados com, 
com o português do Brasil, porque somos devoradores de telenovelas desde, 
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do tempo da Gabriela Cravo e Canela, assim, e várias, todas as novelas que 
passam aqui, as telenovelas que passam aqui passam lá também. Às vezes, não 
é simultâneo, mas com uma pequena, uma pequena intercalagem de tempo. 
Então, eu não, não senti muita, não senti diferença. Agora, senti uma enorme 
emoção quando eu cheguei aqui, enfim, também pelo país, pela quantidade da 
população etc. E por ser do outro lado do mundo, senti uma enorme emoção 
das pessoas falarem a minha língua, enfim... Esse conhecimento da língua 
para mim foi muito emocionante. 
Mas, assim, qual a diferença? Você percebe alguma diferença, tipo 
assim, expressões ou palavras que tenham um sentido em Portugal e 
tenham outro sentido no Brasil? 
Na verdade, há uma coisa, há uma coisa curiosa em relação a isso que é... Eu 
acho que o Brasil preserva muito mais a língua, a língua clássica. Assim, no 
Brasil preservaram-se expressões que nós vemos nos clássicos da literatura 
portuguesa, nos maias, né, enfim, nessas... 
Quais por exemplos? 
Ah, eu lembro de expressões que eu ouvia na telenovelas, em telenovelas, e 
eu pensava que, que eram coisas... quase que inventadas pelos brasileiros, mas 
não, era uma preservação da língua, da língua portuguesa. 
Mas, então que expressões seriam essas que você acha que são mais 
preservadas no Brasil? 
Então, logo a forma, a forma de tratamento. Essa... O tratamento por você, 
um, é, é uma... é um tratamento clássico que nós em Portugal, já..., é uma 
forma aligeirada, o tratamento por tu. Assim, não tratamos as pessoas por 
você, tratamos por tu, tratamos... Quando é uma situação de... enfim, de 
alguma informalidade tratamos por senhor ou qualquer coisa assim do 
gênero. Os jovens, as pessoas tratam as pessoas mais por tu. 
Mas você seria uma forma, como assim, seria uma forma um pouco 
mais formal de se referir à outra pessoa? 
É, é uma forma mais 
É, à outra pessoa... 
... À outra pessoa 
É... à outra pessoa. 
É, porque, enfim, é uma coisa clássica, uma coisa... mas isso acontece em 
muitas coisas. Acontece por exemplo na preservação da música. Às vezes, 
muita música que é tradicional, popular no Brasil, que é uma, que é uma 
música que veio de Portugal, e foi conservada aqui, aqui está conservada e lá, 
não. Lá, já, já, enfim, quase não existe essa, já quase não existe. Então, acho 
que essa... Para mim, foi uma surpresa essa, essa conservação, essas coisas que 
ainda estão conservadas aqui. Foram uma espécie de, foram uma surpresa. 
Mas, assim, aqui no Brasil, se usa o você de uma forma muito banal, 
né?, assim, com os amigos, né?, assim... 
Sabe, sabe o que é, sabe o que é a admiração, por causa, entre irmãos, entre 
amigos, entre, entre o marido e mulher, é um tratamento íntimo, você é um 
tratamento íntimo. E lá em Portugal não. O tratamento íntimo é tu, é tu. É o 
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tratamento por tu que aqui não existe, penso eu. É assim, quase um, uma 
coisa, não sei, difícil de explicar. 
É, no Sul, no Sul, eles falam tu. No sul, eles usam, aqui no Brasil. E 
você acha que é possível se usar você de... de uma forma ofensiva, às 
vezes, assim, você acha que o brasileiro, né?, o modo nosso de falar... 
Se a gente vai para Portugal, a gente pode usar o você de uma forma 
errada? 
Pode, isso, é... 
Como, como que seria isso? 
Porque as pessoas, quando há uma diferença na relação, quando há uma 
formalidade na relação, em Portugal, as pessoas usam senhor, usam senhor, 
não, não usam o você. Ou seja, o você é um, um... é um tratamento 
intermédio entre a informalidade e a form... e a formalidade. Você pode... 
pode ser ofensivo. Se há uma relação, por exemplo, uma relação de 
hierarquia, uma relação de um empregado com o patrão, embora o que eu 
esteja dizendo não tenha a menor graça, só para entender o que o, qual é o, o, 
o que que eu quero dizer. Então, se o inferior trata o superior por você, pode 
ser interpretado de uma forma ofensiva. E que não é, quer dizer, de uma 
perspectiva do brasileiro, não é? O você é normal de tratar uma pessoa, uma 
pessoa para você é normal, né? Ou seja... Talvez isso também possa acontecer 
aqui, mas lá, é... como não, como não existe muito esse tratamento por você, 
é mais, é, enfim é mais suscetível de ser mal interpretado, penso eu. 
E teve alguma expressão que causou alguma estranheza, assim, 
quando você ouviu aqui no Brasil que tinha algum outro significado 
em Portugal ou que tiver... 
Não, o que eu acho é que sobretudo no Rio de Janeiro que é o que eu, que é a 
localidade que eu conheço melhor, existem muitas expressões que são assim, 
admiravelmente, concentram, concentram muita... São expressões curtas que 
concentram muita informação, que querem dizer muita coisa. E as pessoas 
acabam por, por repeti-las quase a de infinito. Nós ouvimos “fala sério”, ou 
“já é”, ou... São expressões, expressões que ex... expressões idiomáticas. 
Exprimem uma ideia tão oferta que quase cabem em toda, em todas as 
situações. Então elas ouvem repetidamente na rua sempre. Nas pessoas... 
enfim, as pessoas repetem essas expressões duzentos sem conta, durante o 
dia... E elas acabam por... É uma coisa meio perversa, porque ao mesmo 
tempo elas são muito ricas, têm uma grande, têm uma grande, uma grande 
quantidade de significados e ao mesmo tempo empobrecem o uso, o uso da 
língua, porque as pessoas acabam por falar sempre, sempre a mesma coisa, 
né?, acabam por ficar presas a pequenas expressões ou... a... expressões 
curtas, que já dizem tudo. Então, não precisam de usar as outras. Mas, de 
uma forma geral, eu, em outro dia, eu li uma, uma report..., uma crônica do 
João Ubaldo e ele dizia: “eu, como um bom bahiano, e acho que como bom 
brasil..., bom brasileiro também... não vou dizer em dez palavras aquilo que 
eu possa dizer com cem. Então é sempre... enfim... falar com brasileiro de 
fato para mim é um prazer, porque é o prazer do uso da língua. Eu acho que 
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essa... Já há essa doçura na língua. A língua é muito mais doce, a língua, o 
sotaque, no caso, a língua é a mesma, é o português, mas o sotaque, a forma 
como é abordado no Brasil é muito mais doce, é muito mais... é muito mais 
musical... É muito mais prazeiroso, eu acho. Dá mais prazer falar a língua 
com o sotaque do Brasil e por isso, muitas vezes há pessoas que vem para o 
Brasil, e no fim de um mês, estão a falar como os brasileiros, porque 
mimeticamente, é muito... apetecível a falar ... é muito... Aliás, isso acontece lá 
em Portugal e quando eu dizia no princípio que nós não estranhávamos 
porque somos consumidores de novelas há 20 anos, de telenovelas há 20 
anos, de fato, há pessoas lá que falam... Eu, eu lembro... quando, quando 
estava, quando começaram a passar as novelas, por exemplo, A Gabriela não 
sei o que, eu ouvia nos autos, nos o que nós chamamos lá os auto-carros, eu 
ouvia as pessoas a falarem como as expressões do Brasil e nunca, muitas 
delas, nem, nem, assim... nunca imaginaram sequer vir ao Brasil, mas só pela 
influência, esse mimetismo da língua, de fato acontece de falar com, com o 
sotaque do Brasil, porque é mais... é melhor. 
Interessante... 
E também, também acho que é uma coisa em relação à aprendizagem da 
língua portuguesa para não falantes, por estrangeiros. É mais fácil para eles 
aprenderem o português no Brasil do que aprenderem em Portugal, por 
exemplo. 
Por quê? 
Por, por causa disso, porque é mais musical, é mais fácil de... Nós falamos 
com a língua mais fechada, mais cerrada, enfim... É mais difícil de falar com o 
sotaque de Portugal. Com o Brasil... Eu acho que os brasil, os estrangeiros 
quando chegam ao Brasil aprendem muito mais fácil a apren.... a falar o 
português de cá. 
(Es)Tá ótimo. (Es)Tá bom, J. Obrigada. 
Nada. 
 
 
2ª ENTREVISTA 
 
Entrevistada: AM 
Natural de Portugal 
46 anos 
 
AM: Eu sou AM, tenho 46 anos, sou brasileira. Falo assim com esse sotaque 
bem português porque eu vivi a vida inteira cá e lá. A explicação que me 
deram é que há uma idade em que se fixa o sotaque, apesar das crianças... 
Têm gravações de criança em que eu falava brasileiro e, a partir de certa 
altura, fiquei... comecei a falar assim. Em criança, usava..., com muita 
facilidade apanha a forma de falar do lugar onde está não é? 
Entrevistadora: Mas seus pais são brasileiros, são portugueses? 
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Os meus pais são portugueses e meu avô era brasileiro, mas eu vivi aqui 
muitos anos. 
Você foi para lá com que idade quando pequena? 
Eu fui para lá a primeira vez com seis, depois voltei. Eu sempre andei, vivi cá, 
depois de ir para adolescente vivi cá também e falava assim como falo agora, 
então disseram que há uma idade em que se fixa o sotaque. Mas eu também 
nunca fiz nenhum esforço para falar de outra maneira. É assim que sai, é 
assim que eu falo, apesar de... eu gosto muito da maneira como se fala aqui, 
mas não, não tenho necessidade para fazer nenhum esforço para... É fácil se 
eu quiser falar brasileiro. Não é, não é difícil, mas não é o natural em mim. É 
mais natural falar assim, mesmo quando eu vivi aqui anos seguidos, eu falava, 
usava as expressões e as gírias de cá, fazia essa adaptação, mas não falava... 
Com o sotaque... 
Com o sotaque... É. Tudo... Por isso o natural é não fazer, não ser... assim... 
Não sai, assim, as pessoas vêm para cá passar uma semana e voltam para 
Portugal e falam brasileiro. Têm aquela fascinação, e eu gosto muito, mas não 
vejo sentido nisso, em mudar a maneira como eu falo. 
E você agora está morando aqui no Brasil? 
Não, eu agora estou, estou a morar em Portugal há uns anos. Estou talvez, 
estamos a pensar na possibilidade de mudar para cá, mas, que foi isso que eu 
vim aqui fazer agora, mas ainda estou morando lá. Nos últimos anos, tenho 
estado aqui e lá. 
E você já morou em outros países que falam português? 
Morei sim, morei em Angola e morei em Moçambique. Dois anos em Angola, 
dois anos em Moçambique. Quando estive em Moçambique, dos 12 aos 14, e 
em Angola, dos 15 anos aos 17. 
E nesses lugares eles falam mais um... um português mais parecido com 
Portugal ou com o Brasil ou é diferente? 
Não, é mais parecido com o Brasil, mas é diferente. Tem expressões próprias, 
muito próprias. Tenho uma intuição que é mais, mais como a brasileira, mas 
não é igual à brasileira, é uma... que tem várias expressões que eles usam de 
palavras que vão buscar a língua do país, né, a língua natural, porque elas têm, 
têm pessoas muito, dependendo das regiões, têm várias línguas que falam e dá 
para a gente fazer uma adaptação das pessoas que eu conhecia lá falav... 
tinham expressões que não eram expressões portuguesas, nem códigos 
portugueses, no português e que as pessoas... mas todas sempre usam. 
“Manigs”, que é muito. E haviam muitas expressões... eu não lembro, foi há 
muitos anos e eu não tenho tido assim contato com... não tenho tido mais 
contato com, com pessoas lá assim que falem, que falem português com essas 
expressões. Não tenho, não tenho, não lembro muito, mas havia várias 
expressões que nós usávamos e que eram, que eram de lá. E isso, eles têm um 
falar mais suave também. Não é tão chato como é o português. 
E você já teve um problema, assim, por um uso, um mau uso do 
português em algum lugar? Tanto, não sei, em Portugal ou aqui no 
Brasil, alguma palavra que você usa num país de uma forma, em outro 
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país é de outra? Você lembraria de algum, de algum caso, de alguma 
palavra? 
Tá. Só cá no Brasil, quando alguma pessoa, quando eu vinha para cá, a coisa 
da fila e da bicha. Mas é que quando tem humor vira piada, mas que lá em 
Portugal você diz bicha é que... e para bicha... isso é engraçado. Não é só essa, 
assim. Não lembro de nenhuma expressão, mas, sei lá, há algumas, existem 
algumas que são usadas assim têm o sentido duplo. Eu não lembro agora, não 
sei. 
E diferenças culturais? Você percebeu alguma coisa assim, essa coisa, 
por exemplo do brasileiro chegar atrasado nas coisas e... Ou... enfim... 
costumes mesmo, assim... 
Diferenças... 
A forma de ser... de 
É... Há uma coisa assim que desde sempre eu senti que era quando eu voltava 
para o Brasil, ficava muito feliz... Era assim, uma coisa... que é uma coisa que 
eu sinto aqui, quando eu estou cá, eu estou na rua. Só de estar na rua, eu já 
estou feliz. Vou à feira, assim, as coisas que muita gente considera como 
endicapse, que não gosta. Para mim, são prazeirosas, têm uma certa 
desarrumação até, um... aquela coisa da descontração, a maneira como as 
pessoas se vestem, como vão, a postura, as pessoas aqui são muito gentis. E 
isto lá... não é que as pessoas sejam antipáticas, mas são mais fechadas e, ou 
até, quem vem do Norte da Europa chega a Portugal e acha os portugueses 
gentis, mas é porque não têm a comparação com o Brasil. Eles são 
hospitaleiros, eles são... mas as pessoas lá são mais fechadas, é... um... é tudo 
mais cinzento. É mais... É sempre um choque quando se vai daqui para lá. 
Para mim, eu sempre senti esse choque, mesmo agora, quando... Sempre eu 
venho para o Brasil e volto, tem assim um impacto, assim, uma coisa, sempre 
que eu venho para cá eu sinto até o cheiro do alcatrão do roteiro, eu gosto, 
assim, uma coisa... E em criança eu adorava vir para cá. Sempre ficava feliz, 
muito feliz quando nós voltávamos para viver no Brasil e quando íamos para 
lá era uma coisa mais, mais pisada, mais chata, com mais regras, sabe?, regras 
para sentar à mesa. Não é que fosse uma bagunça, mas não era tão marcado, 
sabe?, não era uma coisa tão, tão, tão marcada. E as pessoas aqui são mais 
doces, de um modo geral são muito mais gentis, assim, sinto uma gentileza 
muito grande, é uma coisa que é muito emocionante, que é muito... Essa 
coisa que você vai na rua, pega um... As pessoas são gentis por natureza. Há 
muitas ideias feitas em relação ao Brasil também, que eu não sinto assim é 
que eu não sinto as pessoas lá em Portugal, por exemplo, em relação ao Rio... 
ah.... a violência. Eu nunca falaria na violência há alguém que vem para cá. 
Nunca seria uma questão que eu abordaria, aliás que eu nunca senti aqui, 
apesar de saber que é uma realidade. Quer dizer, as pessoas sabem que 
existem muitos problemas, mas eu nunca senti. Eu sempre no Brasil, já 
quando eu vivia cá, sempre fui para todo lado, sempre me desloquei de 
madrugada, sozinha, mesmo quando eu estudava, quando tinha, quando era 
adolescente, à noite eu saia, ia para Cinelândia passear, ia para... Sempre tive 
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muita curiosidade, sempre, com essa coisa de viajar muito, viver em muitos 
países, essa coisa tira aquela condição que quem está numa cidade acaba por 
ter trajetos fechados, não é?, as pessoas acabam, principalmente nas pequenas 
aldeias, as pessoas fazem aquele caminho e saem pouco dele, a um lugar onde 
nunca vão. Mas quando vens de fora, tens uma curiosidade, tens uma  
liberdade maior de circulação. Então, isso também sinto lá, assim... As 
pessoas já têm aquelas, têm o grupinho dos amigos, aquela coisa que aquilo 
fica muito fechado. Como eu gosto, sempre circulei aqui no Rio, com a maior 
tranquilidade e com cuidado. Nunca andava carregada de coisas, mas também 
não é... Nunca saia assim com muito dinheiro, mas também nunca tenho 
muito dinheiro, então não, não senti... Acho que o que eu senti mesmo é a 
genlileza. Não acho que, você vai chegar aqui, que sinta a pressão. Acho que é 
muito mais uma coisa que as pessoas, por lerem tantas notícias, por ouvirem 
falar ficam com uma tensão e há coisas que acontecem, mas também numa 
cidade com tantos milhões, também era difícil não acontecer. Também 
aconteceu lá, e aqui as evidências são muito grandes. Mas nós temos ido, 
assim. Outro dia nós fomos ao morro ver um trabalho lá com crianças e é, 
assim, a gente começou a chorar. As pessoas vivem, assim, mesmo as pessoas 
mais miseráveis, que tinham todos os motivos para serem agressivas e mal 
dispostas e brutas, são gentis, assim, sorriem, tratam a pessoa com gentileza, 
com carinho. Isso é uma coisa fantástica, assim, para mim, é das coisas 
fantásticas aqui. E é de iniciativa. As pessoas falarem lá em Portugal 
realmente não é uma coisa de falar mais. Fica chato. Por tudo há uma cultura 
do café, assim, as pessoas usam muitos pós de café, então falam, falam, falam, 
falam e não fazem nada. E aqui há uma dinâmica maior. E há uma... mais 
espaço para inventar, para criar. Há mais liberdade, não tem aquele peso da 
tradição que tem lá. As pessoas lá ficam... têm um peso... Carregam um peso 
muito grande daquilo que foram, daquilo que que foram não. Daquilo que os 
antepassados foram e aqui como é um país mais jovem, mais misturado, há 
mais... As pessoas inventam, são mais livres. Não têm que estar ali a carregar 
os três avós. Estão mais livres para procurar outras saídas, e têm que procurar 
mesmo. 
E diferenças de religiosidade, né? Eu vejo que aqui na sua casa tem 
muitas imagens de santo, de estatuetas. Como é que é isso? Qual a 
diferença da religiosidade em Portugal e aqui no Brasil? 
É... em Portugal é católico e pronto. Assim, tem, tem depois outras... não... 
Portugal não tem muita imigração, assim, tem agora as pessoas do leste que 
vão para lá, que estão lá e que estão em paz. Às vezes, tem algumas, tem 
algumas igrejas... hoje em dia tem mais. Hoje em dia tem as igrejas universais 
aqui do Brasil, o que tem de exemplo a fazer, e tem, e hoje em dia tem muito. 
Também tem as pessoas, tem alguns pais santos. Tem havido assim uma 
mudança e também, como teve muita imigração da África, de Moçambique, 
de Angola, tem coisas que mudaram. Mas, assim, o que se sente mesmo lá é a 
presença das igrejas, da religião católica é a mais forte. Há muita gente lá 
desligada, assim, não são propriamente todas muito religiosas a praticantes, 
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assim... não vão, não é uma prática de toda a gente vai à Igreja, não. As 
pessoas estão muito desligadas disso, mas é que, é que é gente realmente que 
há uma mistura muito maior, uma... Tem uma liberdade maior, mais opções. 
Tens o budismo, tens várias religiões que têm um espaço lá, mas não se sente 
tanto quanto se sente aqui. Aqui tem muito mais, mais, mais vida. Aqui tem 
mais espaço para tudo. 
E você faz o quê, A? 
Eu faço produção e faço produção cultural, e faço shiatsu, faço shiatsu. 
Hum... massagem. 
É, e lá às vezes também trabalho no restaurante, cozinho, sei lá, as mesas, 
faço, vou fazendo assim... 
Lá em Portugal? 
É, num restaurante vegetariano de uns amigos e eu vou lá, cozinho. Dizem 
que eu cozinho muito bem. Também trabalho lá com as minhas amigas, a 
minha proposta era fazer massagem lá, mas as pessoas não têm muita 
curiosidade, não, não experimentam. E a produção, música, teatro, dança. 
E você viveu mais anos aqui ou em Portugal? 
Assim, talvez mais em Portugal... A partir da, da última vez que eu fui para lá, 
a partir... Quando eu tive, quando a minha filha nasceu, ela nasceu lá. Eu 
fiquei grávida aqui e fui para lá nessa altura e ela nasceu lá. Então, ela tem 15 
anos, então eu fiquei esses anos. Foi aí que eu parei, mais porque com 
crianças é mais complicado. 
Ficou mais perto da família? 
Não, não, não por isso. Foi mesmo uma questão, porque os meus pais viviam 
aqui, não viviam em Portugal. Viveram aqui há muitos anos e foi mais pela, 
pelas circunstâncias, assim... Ela nasceu lá, estava lá e fui para lá com o pai 
dela, que era bailarino, que era baiano e foi para lá, para trabalhar lá também, 
para dançar lá, e... fomos muito para a Alemanha. Viajamos assim na Europa, 
mas fiquei mais tempo lá. Depois disso, tenho vindo cá, assim, de tempos em 
tempos. Fiquei 10 anos sem vir ao Brasil, mas até, até essa altura vivi mais ou 
menos, assim, durante os anos de crescimento, fui vivendo cá e lá, assim, 
bem, e eu me sinto tão em casa aqui, como sinto lá. Tem uma tendência de 
me sentir em casa em qualquer lado. Eu sei que eu já vou achando que eu já 
estou em casa. Mas não... é porque eu gosto, gosto muito de viajar, adoro 
viajar, e adoro, assim, conhecer os lugares. E como falo algumas línguas não 
tem, assim, muita distância. Facilmente nem tem nos lugares... E também vivi 
na Alemanha dois anos e vivi em França um ano, então, sinto-me em casa, 
assim... Sou uma portuguesa de muitas casas... quanto mais em casa, mais 
lugares, melhor. 
E você já ouviu muita piada de português aqui no Brasil? 
Já, pôxa, eu ouvi, já ouvi. E ouvi muito... Uma vez, uma coisa muito 
engraçada que me acontecia que é que as pessoas me perguntavam: “oi, você 
é portuguesa?”. E eu dizia: “não, eu sou brasileira”. E as pessoas pensavam 
que eu estava, que era brincadeira. “Ah, que gracinha!”. E ficavam assim, né? 
Às vezes, usavam que nem a nossa. Pensavam que eu estava sendo irônica, e 
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não estava... Isso acontecia muitas vezes. ”Ah, você é portuguesa?” Era 
mesmo... e eu já ria antes, quando eu ouvia a pergunta já ria, e as pessoas 
ficavam, pensavam que era ironia da minha parte. 
E porque será que o brasileiro brinca tanto, assim, com o português, assim, 
faz tanta piada? 
Ah, isso é natural, assim. Isso é uma, é uma... tipo, em Portugal, também há, 
há muitas piadas também com os alentejanos. 
Quê? 
Alentejanos, do Sul de Portugal, que são lentos e então, como... tem uma 
diferença. É a coisa da diferença. As pessoas têm a tendência a lidar com as 
diferenças de alguma maneira. Escolhem a maneira mais fácil que as pessoas... 
encontram de lidar com a diferença é brincar com ela. E, como muitos 
portugueses que vieram para cá, houve uma altura em que a migração foi 
essencialmente as pessoas que... As pessoas tinham padaria, e tal. Também 
era muito marcado as áreas que as pessoas trabalhavam. E como há uma 
diferença bastante grande na forma de falar é fácil fazer... é fácil ir para essa 
coisa da piada. As pessoas por natureza são brincalhonas, né? E... eu vejo isso 
em todo lado. Sempre que há um, uma diferença marcada ou uma rivalidade 
ou uma qualquer coisa, as pess..., a tendência é fazer piada. Como os belgas, 
os franceses fazem dos belgas, porque os belgas gostam, adoram batatas 
fritas, então têm milhares de piadas sobre os belgas. Há sempre assim... 
nessas coisas de fronteira ou quando duas culturas estão em confrontação ou 
com muita proximidade, há sempre a tendência duma (de + uma) brincar 
com a outra. Agora não sei porque, quem, por que... o que que faz que seja 
um a brincar?... Isso não é recíproco sempre. Assim... lá em Portugal, não há 
muitas piadas de brasileiros. Assim, há aquelas que as pessoas, assim, vira... 
Pega na piada do português e conta para brincar como se fosse um brasileiro. 
Mas não há essa coisa de fazer piada de brasileiros. Não sei, deve... por serem 
mais brincalhões talvez. Também não vejo os belgas a dizerem piadas dos 
franceses, mas vejo os franceses a contarem piadas dos belgas, então, não sei 
o que que faz por volta... o que que faz para uns a contarem mais piadas dos 
outros. Não é sempre uma coisa recíproca. Não sei porque que... Mas acho 
que faz bem. Acho que é uma coisa que, que é... para animar as pessoas. 
Assim, se é uma diferença, um mal-estar, qualquer mal-estar, aí tem que rir 
mesmo. 
Tá (está) bom, A. Obrigada. 
Obrigada, eu. 
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6.7. Produção oral 

 
 

Conforme fizemos antes, busque relacionar as discussões orais com o que se 

vai escrever. Aqui vão outras sugestões de atividades para produção oral: 
 

Atividade-1 O Xingu é um parque indígena que fica localizado no estado do 

Mato Grosso, na região centro oeste do Brasil. Como você vê a situação do 

índio no Brasil? 

 

Faça alguma pesquisa a esse respeito e traga para a sala de aula, para discutir 

esse tópico. Alguns dos temas que poderiam ser discutidos são:  

 

a. O Xingu: quando foi criado? Como vivem os indios nesse parque? Há 

algum resultado concreto sobre a integração do índio na sociedade brasileira? 

Recentemente, o Jornal do Brasil, online, publicou uma reportagem sobre 

Andreia Duarte, uma bela loura mineira, de olhos azuis, que se tornou a 

primeira-dama do Alto Xingu, depois de casar-se com o cacique Kotoki, de 

uma das aldeias do Xingu, a aldeia Camaiurá. Andreia conheceu o cacique, em 

2001, quando tinha 21 anos de idade e se apaixonou por ele e pelo modo de 

vida da tribo. Hoje ela fala a língua dos índios, dorme em chão de terrra 

batida, e aceita ser a mais recente das quatro esposas do cacique. 

 

Atividade-2 Faça uma pesquisa mais aprofundada na internet, em dicionários 

e em enciclopédias sobre as seguintes figuras e expressões que aparecem no 

Samba do crioulo doido: 

 
JK, Garrincha, Princesa Leopoldina, Chica da Silva,  
Tiradentes, Pedro II, Anchieta, Aleijadinho. 
 
Arresolveu se casá, Bode, Falseta, tá. 

 

Veja também o significado de né, nas entrevistas com os  dois portugueses. 

Em seguida, comparta com seus companheiros de aula as suas descobertas e 

anote as trocas de informações para possíveis ensaios, na parte sobre 

produção oral. 
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Atividade-3 Procure descobrir por que são humorísticas certas expressões 

nas letras de qualquer música brasileira que você conheça. Veja por exemplo, 

das músicas vistas até aqui: 
 
 arresolveu (linguagem caipira ou de pessoas de baixa educação formal) 
 o vigário dos índios (normalmente se diz padre, e vigário é mais 
 formal, num contexto humorístico) 
 o trem tá atrasado ou já passou (estereótipo da falta de pontualidade  
 ou previsão) 
 e numa pororoca deságua no Tejo (humor irônico, porque uma  

pororoca do Amazonas não cabe no Tejo) 
 

Atividade-4 Um sonho, de Gilberto Gil, trata da descrença geral em nossas 

instituições, no mundo ocidental, nas teorias econômicas. Em resumo, nada 

muda e não há teoria econômica que possa resolver os problemas humanos. 

Há sempre uma tremenda esperança a qual, no final de qualquer processo 

parece simplesmente diluir-se, perder-se, como todas as outras. Quem viveu 

essas experiências, quem não esquece a história, como o velho na canção, 

sabe que todos esses congressos, esses gestos altamente publicados não levam 

a nada apesar dos lindos gráficos cores, e algumas vezes altas somas de 

dinheiro. Como você se sente em relação a esta música? Você também a 

interpretou dessa forma ou de outra? 

 

 
6.8. Redação: correção de textos; ensaio; 
narração   

As discussões na parte de produção oral poderão 

resultar em motivos de ensaios ou narrativas. 

Abaixo, sugerimos mais exercícios de correção e 

outras possibilidades de ensaios argumentativos. Busque sempre definir as 

ideias principais de cada parágrafo para assegurar-se da unidade, da coesão.  
 

Textos para corrigir – Simplesmente corrija os erros de ortografia, 

vocabulário, e gramática em geral. Não se preocupe com problemas de 

unidade e coesão. 

 
Texto-1 

 

Professor Fulano:  
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Desculpe. Eu te mandei o meu primeiro e-mail sobre a canção "Pelo 

Telefone" ao seu endereço velho. Então eu vou continuar a mandar meus e-

mails para este endereço. 

  

Algumas problemas o estudante de portugues iria encontrar sao coisas como 

o estilo.  O hino nacional e escrito em o estilo poetico com as usadas das 

palavras descritivos. Gosto as palavras que descrevem o ceu como os raios, 

"fulgidos", "risonho", "limpido", "fulguras" e eu acho que elas sao palavras 

boas para o contexto da historia e para descrevendo os metaforos 

brasileiros.  Tambem, a frase como "Es tu Brasil" e a palabra,  

"Cruzeiro" mostra a usada do portugues da Europa e as raizes da historia. Por 

causa da comprimento do hino, eu passei um pouco tempo descobrindo 

palavras no meu dicionario que eu nunca tinha encontrado antes como, 

"impavido", "retumbante", "penhor", "solo", "garrida” e outras. 

 

 Até a próxima, 
 
 Beltrano 
 
Texto-2 

 

Alo. Tudo bom? Eu examinei as cancoes, "Cidade Marvilhosa" e "Oh! Minas 

Gerais." Com o primeiro, "Cidade Marvilhosa" eu nao encontrei muitas 

palavras dificultosas. Eu acho que a cancao e facil para entender e a boa 

cancao para cantar. A unica palavra difícil que eu encontrei foi eu acho o 

verbo, "cubrar" na frase, "Que Deus te cubra de felicidade.” Não pude 

encontrar a palavra nos meus dicionarios e ainda nao sei. Na cancao "Oh 

Minas Gerais" eu vi mais palavras que eu tinha que procurar.  A cancao e 

poetico e palavras como, "ondulando", "arrebol", e frases como, "batidos de 

sol", "campos em flor" e "lindas cascatas" fazem assim. Tambem no refrao, 

cada setenca comeca com palavras que eu acho nao sao muito comum com 

estudantes inicias como, "Lavadores", "Boiadeiros", "Operarios" e 

"Garimpeiros." Eu acho que cada palavra e o resto das frases delas ajudam 

explicar a terra de Minas Gerais na maneira unica.  Palavras chaves na cancao. 

Eu tinha analizado muitos outros e vou continuar te mandar mais e-mails 

sobre os sujeitos.   
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Texto-2 

 

Bom dia. Eu encontrei as letras no dia passado pelo o livro se-chama, "81  

Temas da Musica Popular Brasileira." Escrito por Luiz Americo & Lisboa  

Junior.  Itabuna, BA: Grafica Agora, 2000.  Tambem encontrei algumas  

Coisas sobre a vida do Baiano.  Eu nao poderia colocar um attachment  

que tem as letras com isso e-mail entao eu mandei as letras no e-mail  

separata.  Quanto a outra parte, estou estudando os eventos historicos do  

Brasil mas queria falar com voce um pouco sobre  os eventos e como eu  
posso relatar alguns com a musica specifica brasileira.  Um bom fim de  
semana. 
 
Texto-3  
 

Alo.  Tudo Bom? Hoje e um dia que eu gostaria estar em Brasil, celebrando o 

copo do mundo com voces.  Ninguem aqui esta muito apaixionado 

realmente.  Parabens. 

  

 Aqui e minha primeira resposta para as letras, "Pelo Telefone"  As  

letras sao interesantes e eu gosto as frases como, "Nao se questione/ Para  

se brincar. A cancao tem a naturaza brincalhao que faz facil de  

escutar. Eu discobri a cancao pelo internete via download e gostei os  

ritmos e a maneira que eles funcionam com os vocais.  A dificuldade que  

eu encontrei foi o uso da portugues mais velho e dos origens do  

Portugal. Sobre tudo com as  conjugacoes em a forma de "tu". Eu  

nao tenho ouvido o portugues da Europa muito antes e nunca tinha que  

estudar as conjugacoes de "tu" e "vos".  Por isso eu acho que talvez o  

estudante de portugues brasilero pudesse ter problemas ainda que e  

importante saber e familiarizar-se com as conjugacoes de "tu" e ”vos”.  

Eu nao acho que e um grande problema.  So frases como, "tu apanhes",  

"nao tornes", e "se es capaz".   

 

Texto-4  

 

A cancao, "Tropicalia" e legal e um boa cancao para estudar porque e 

differente no contexto das outras cancoes anteriores.  As origens do 

movimento Tropicalia sao importantes.  Eu acho que para entender a 

cancao melhor, o estudante precisa familiaizar-se com o situacao do tempo 

com a ditadura militario, do movimento Tropicalia e o que o movemento 
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tentava para fazer.  Este pode explicar porque artistas como Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Tom Ze, etc escritaram  em versos ambiguosos e com letras 

escuros.  As letras, frases e significados escondidos na cancao, "Tropicalia" 

sao numerosos.  A primeira frase, "sobre a cabeca os avioes/ Sob os meus 

pes, os caminhoes/ Aponta contra os chapadroes, meu nariz" faz me pensar 

em os escritos do Oswald de Andrade. A combinacao dos elementos 

primitivos e avancados: avioes, caminhoes, chapadroes. Este mostra-se em 

outras letras tambem quando ele canta, "Viva a bossa/ Viva a palhoca" e 

"Porem o monumento/ E bem moderno/ Nao disse nada do modelo/ Do 

meu terno"  As palavras nao sao simples ou direitas alias. Eu tinha que 

procurar os significantes dos muitos: "planalto", "crepom", 

"palhoca", "coqueiro", "urubus", "girassois", "fossa", e cada palavra 

mentionado esta involvido para fazer sua frase mais escuro. Por exemplo, a 

frase, "E no jardim os urubus passeiam/ A tarde inteira entre os 

girassois"  e tambem a frase, "Em suas veias corre muito pouco sangue/ Mas 

seu coracao/ Balanca a um samba de tamborim." Ambos mostram a escolha 

interessante das palavras para contornar a censura do militario e confusar o 

publico. A cancao e escrito como poesia entao eu acho que o estudante tem 

que analizar as letras como se eles estivessem leendo a poema. 

 

 

Ensaio-1 - A mestiçagem. A mestiçagem no Brasil foi sem dúvida diferente 

de outros  países. Hoje se tenta “domá-la” ou “institucionalizá-la”, 

possivelmente pelos resultados que vemos nos EUA com esse tipo de 

estratégias. Porém, os obstáculos culturais para se categorizar as raças no 

Brasil. Basta examinarmos a variedade de termos linguísticos frequentes – 

calcula-se em mais de 200 – , que podem definir os diferentes resultados das 

misturas de raças no Brasil: mestiço, mulato, mulato claro, mulato médio, 

mulato escuro, cafuzo, mameluco, caboclo, sarará, pixaim, negro, branco, 

pardo, nisei, china, entre muitos outros. Veja-se que alguns desses termos têm 

diferentes significados em português e inglês, como vemos nos casos de 

mestiço ou mulato. Em português, o significado mais comum de mestiço, por 

exemplo, é o de “uma pessoa que provém do cruzamento de pais de raças 

diferentes”. Por outro lado, em inglês, o dicionário Webster nos dá “uma 

pessoa de pais / antepassados europeu e índio americano”(a person of European 

and American Indian ancestry).  
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 Desenvolva um ensaio precedido de um sumário (ing. abstract) e 

palavras-chave, conforme vemos em artigos de revistas especializadas. Veja os 

muitos modelos de sumários em revistas acadêmicas (e.g. Hispania, Luso-

Brazilian Review) com as quais você está acostumado, e baseie-se nesses 

modelos para escrever um sumário. Em seguida faça um ensaio organizado, 

com uma introdução, parágrafos de desenvolvimento precedidos pela ideia 

central indicada brevemente no topo de cada parágrafo, uma conclusão e 

facultativamente, uma pequena bibliografia. O número de páginas fica a 

critério do professor, mas em geral, um ensaio dessa natureza pode ter entre 4 

a 10 páginas digitadas, em espaço duplo.  

 

 Lembre-se de que um sumário é diferente de uma introdução. Nunca se 

colocará em um sumário uma construção como “Neste ensaio 

discutiremos...” porque em um sumário se resume o que se fez e não o que se 

quer fazer. A construção acima, o que se quer fazer, se encaixa melhor em 

uma introdução.  

 

 

Elementos de transição 

 

Veja a seguir uma lista de expressões que poderão auxiliar nas transições entre 

orações e parágrafos: 

 
A consequência dessa primeira constatação é o fato de que 
À medida em que  
A partir de   
A partir do final dos anos 70, 80, 90, etc  
A pesquisa mostra que  
A prova mais contundente (disso, desse processo, do que afirmamos, etc.)  
Acho que é indispensável 
Acredito também que 
Afinal 
Além disso 
Antes de tudo 
Ao longo da história  
Após 
Assim 
Até agora (não houve, no entanto,) 
Com o tempo 
Como diria  
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Como sempre ocorre (no, na, nos, nas, etc.) 
Daí 
De passo em passo 
Dentro dessa visão 
Dessa forma 
É inconcebível, no entanto, que 
É natural, e até útil 
É necessário um parêntese para  
Em alguns momentos 
Em linhas gerais 
Em nossa opinião 
Em outras palavras 
Em outras palavras 
Enquanto 
Entretanto, (ao analisarmos objetivamente) 
Essa análise nos leva à constatação de que  
Esse comportamento contraria 
Julgo apropriada/o 
Mas, apesar disso, julgo ser vantajosa/o 
Mas o que interessa 
Mas certamente 
Mas o que mais uma vez prevalece 
Mas recentemente, podemos dizer que 
Mas, segundo (ele mesmo, seus próprios depoimentos, etc) 
Mais curioso/esclarecedor etc. ainda, no entanto 
Mais do que antes, 
Mesmo (desorientados, sabendo, que fosse, etc)  
Mesmo com todos esses problemas 
Mesmo quando 
Muito embora 
Nessa perspectiva 
Nesse contexto 
Nesse sentido 
No auge/fogo do processo 
No entanto 
Num ambiente dessa ordem 
O fato é que 
O mesmo raciocínio  
Ora 
Os primeiros sintomas do, da etc 
Ou ainda  
Outro aspecto que me parece útil trazer à tona, ressaltar, lembrar, aflorar 
Para compreendermos, se compreender, etc  
Para se ter uma ideia da, do, etc  
Pode até ser que ... (mas não é assim...) 
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Podemos dizer que  
Pode-se dizer claramente que 
Por isso 
Por isso mesmo 
Portanto 
Se avaliarmos ainda por outro ângulo, (o da cultura, o da arte, etc.) 
Se fizermos uma trajetória sumária poderemos dizer que 
Se levarmos em conta que 
Se observarmos do ponto de vista mais global 
Se olharmos do ponto de vista 
Se por um lado ... por outro 
Sempre acreditei e continuo a acreditar  
Torna-se mais do que necessário  
Um aspecto doloroso que  
Um dos aspectos singulares do, da, etc.  
Um elemento curioso desse, dessa, etc. 
Uma questão muito discutida 
Vale lembrar que  
Vale ressaltar ainda que 
Vale ressaltar que 
 

Ensaio-2 - A educação e desigualdade no Brasil. Cristovam Buarque, 

ministro da Educação de Lula, fala sobre a falta de uma preparação escolar e 

desigualdades no Brasil.  

 

 Segundo o ministro, a educação nos EUA sempre foi promovida e 

levada a sério desde o Mayflower. O Brasil, segundo ele, “não construiu sua 

primeiro universidade até 1922”. O ministro ainda diz que outra causa das 

desigualdades no Brasil é que a terra foi distribuida entre só um pequeno 

número dos senhorios, enquanto que a terra nos EUA foi distribuida em 

partes mais pequenas. Uma outra causa é a ditadura que só acabou faz 18 

anos, e que nos EUA existe uma tradição de séculos de democracia sem 

parada. Veja se a internet ou outras fontes de sua preferência podem ajudá-lo 

a escrever outro ensaio, com um formato semelhante ao ensaio anterior. 
 
 

Narração 

 

Um sonho Procure narrar um sonho ou pesadelo imaginado ou verdadeiro. 

Procure imagens ou ideias que mantenham o leitor interessado, talvez com 

uma surpresa no final. Leve em conta que a narração descritiva tem o 
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imperfeito como forma verbal predominante e o pretérito perfeito para ações 

ou fatos. Você pode imaginar o que preferir: você era membro de uma tribo 

indígena, um jogador de futebol, um cantor de MPB, um político brasileiro, 

um português morando no Brasil, qualquer coisa. Mantenha o interesse do 

seu leitor.  
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