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Baticum is made available at no charge under a Creative Commons 
license by Antônio Roberto Monteiro Simões, the author and owner of 
its copyright.  It is the result of a 1999 grant provided by the United 
States Department of Education under the International Research and 
Studies Program, when José L. Martínez was the program officer. 
 
This textbook was originally planned as a printed book, but it is 
anticipated that it will be transformed over time into an internet-based 
course.  Due to its size, this e-version has been divided into several 
parts, each with its own table of contents.  While there is no index, the 
search function available with all pdf files should help you find specific 
items of interest.  
 
If you have questions about concepts explained in the book, or 
suggestions for improvement, please feel free to contact the author at 
asimoes@ku.edu.  He will try to answer all correspondence as quickly 
as possible, but take into account the high volume of internet 
interactions that we have nowadays. 
 
I hope this product is helpful and enjoyable to everyone interested in 
Brazilian Portuguese. 
 
Antônio Roberto Monteiro Simões  
Lawrence, Kansas, December 2012 
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Foreword 
 

In the spring of 1997 I started to write a series of teaching materials for  
Brazilian Portuguese (BP), which resulted in this book, Baticum!  The idea for 
its title came out naturally for a book of this nature. In Portuguese, the word 
baticum is an onomatopoeia which imitates the natural sound of drumming, 
and it carries connotation of dancing, playing and other similar meanings.   

Teaching materials for BP as a foreign language continue to be seriously 
in demand, especially in advanced levels. Let us hope that such materials will 
emerge soon given that Brazil has also emerged, is not emerging any more, it 
is a country of the present, a heavy weight in the world’s economical and 
political scenario, and Portuguese is the second most spoken Romance 
language. Portuguese still lags far behind Spanish, French and Italian in 
availability of instructional materials.  

The economic and political strengths Brazil exercises worldwide is in 
plain sight. Brazil alone has over 180 million people and is approximately half 
the size of Latin America, with a land extension as large as continental US. 
The remarkable resources of the Brazilian land are a dreamland for scholars 
of virtually any area of study: ecology, geology, pharmacy, medicine, 
linguistics, anthropology, geography, African diaspora, just to mention some. 
Brazil continues to attract increasing attention of foreign investors and it is 
one of the four countries of the BRIC group – Brazil, Russian, India and 
China – expected to play a leading role in the world economy by the middle 
of this century. In its issue of October 13, 2008, Stratfor, at 
http://www.stratfor.com, wrote a geopolitical analysis of current world 
affairs in which it states that “Brazil and India are both emerging as major 
powers, and doing so in a way that will not challenge — and may well 
dovetail with — American power.”   
 

 
Carroça in Parati, Rio de Janeiro, 

Brazil. 

 
Aerial view of São Paulo upon 
landing at the Congonhas airport. 

 
 I hope that this book will motivate you to discover not only Brazil but 
also Portugal, Angola, Mozambique, Timor Leste, Macao, São Tomé and 

http://www.stratfor.com/
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Prince Islands, Guinéa-Bissau, Cape Verde Islands, Madeira and Azores, that 
is to say all of the Portuguese speaking worlds. 
  

 
Palácio do Planalto (Congress), Brasília, Federal District, Brazil. 

Photo Edited After a Photo Cortesy of Embratur 

 
 For more detailed and updated information regarding Brazil, visit one of 
the many websites for these matters, e.g. the CIA Website 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html), 
Brazil’s Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(http://www.ibge.gov.br), and the World Bank website 
(http://www.worldbank.org). The CIA and the World Bank website can also 
inform about any other country of interest.  
 

 
Barreiras, Alagoas, Brazil. Photo Cortesy of Embratur 

 
 

About This Textbook 
 
Regarding the songs used in this book, this is not a book on musical theory or 
Brazilian history. Baticum is a book focused on language production – 
writing, speaking and grammar – of Brazilian Portuguese discourse at 
advanced language level. It does have language input components 
(listening and reading), though. Baticum views language as a network of all 
languistic and cultural building blocks, e.g. grammar, pronunciation, culture, 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.ibge.gov.br/
http://www.worldbank.org/
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the formation of the Brazilian people, history, socio-linguistics, to mention 
some. In addition to this view of language as a network of integrated 
components for communicative exchanges, this book also attempts to 
implement the main guidelines for learning a foreign language as stated in the 
Standards for the foreign language learning in the 21 Century (Lawrence, KS: Allen 
Press Inc., New York: ACTFL Headquarters, 1999, page 11), which is to help 
the student to know “how, when, and why, to say what to whom” in BP. 
 The songs were selected to provide motivation to use BP. The summaries 
of historical events as well as the cultural calendar in the book are one of 
the several components of this book intended to give students a larger 
context about the Brazilian language, beyond the usual grammar and text 
approaches. Language learning without the elements of a people’s culture1, 
the formation of the people, its history and all the elements that characterize 
its native speakers is a rather superficial learning. This book intends to reveal 
and experience the true context of BP.  
 Its lyrics were selected for similar purposes in addition to illustrating the 
grammar, pronunciation, vocabulary and to study the written language, as an 
alternative for the predominant use of prose that one usually finds in the 
classroom. Prose passages were not disregarded, though. When it is not 
possible to find syntactic examples from the song lyrics, the book uses prose 
and other different texts. 
 Therefore, the songs and historical events briefly described in this 
course do not have to be studied in detail as in a music or history course. By 
the same token, it should not be expected that the teacher for this course be a 
music or history teacher. The songs and the events were selected to give 
students and teachers materials for discussion in an educated non-specialized 
level. Teachers can discuss the lyrics and texts just as they are presented in the 
book. It goes without saying, this does not prevent a teacher from going into 
more detailed discussion of some or all of the materials. The internet has 
plenty of information about all topics in this book. Any search engine on the 
internet can provide a world of information in a variety of languages, 
including Brazilian Portuguese.  

 
Most lyrics used in this book are organized according to the themes 

below.    
 

 Brazil – Survey of the Country, Música Popular Brasileira (MPB) 

 The Portuguese Voyages: Padrão, Última náu, Mar portuguez 

 Colonialism: Fado tropical 

 Religiosity, Culture: Não existe pecado ao sul do Equador, Guerra Santa 

 The Afro-Brazilian Element: Quilombo, o eldorado negro; Mama África  

 Racial Mixtures, Customs: Lamento sertanejo, O malandro no. 2, Casa brasileira  

                                                 
1 The term culture is also used here in the sense of behavior, in addition to its other 
meanings. 
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 Brazilian Identity: A cara do Brasil, Samba do crioulo doido, Um sonho 

 Contemporary Brazil: Pela internet  
 

For those interested to read more about the history of Brazil and its 
people, these are some of the many books that may be useful: 
 
Bueno, Eduardo. Brasil: uma história. São Paulo: Ática, 2003. 
Cavalcanti, Nireu Oliveira. Crônicas históricas do Rio colonial. Rio de Janeiro: 
 Civilização Brasileira, 2004. 
Cordialidade à brasileira – mito ou realidade? Organizador: Rocha, João Cezar de 
 Castro. Rio de Janeiro: Museu da República, 2005. 

Del Priori, Mary and Renato Venâncio. O livro de ouro da História do Brasil.  

 Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 
Hess, David J. and Roberto DaMatta, Editors. The Brazilian Puzzle : Culture on  
 the Borderlands of the Western World. New York: Columbia University Press, 
 1995. 
História da vida privada no Brasil: Contrastes da intimidade contemporânea, volume 4. 
 Organizadora do volume 4: Lilia Moritz Schwarcs. Coordenador-geral da 
 coleção: Fernando A. Novais; . São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 
Novaes, Carlos Eduardo e César Lobo. História do Brasil para principiantes:  

 de Cabral a Cardoso, 500 anos de novela. São Paulo: Ática, 1998. 
Pilagallo, Oscar. A história do Brasil no século 20 (1920-1940). São Paulo: 
 Publifolha, 2002.  
Summ, G. Harvey, Editor. Brazilian Mosaic:Portraits of a Diverse People and  
 Culture. Wilmington, DE: SR Books, 1995. 
Villalta, Luiz Carlos. 1789-1808: O império luso-basileiro e os brasis. São Paulo: 
 Companhia das Letras, 2000. 
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To Users of These Materials 
 
Baticum! is a textbook for non-native speakers of Brazilian Portuguese (BP) 
already at  advanced language level, in ACTFL scale, or 2 level in ILR 
Scale.2 Its goal is two folded: one is to provide advanced students of 
Portuguese with grammatical explanation that will reinforce and deepen their 
mastery of Portuguese grammar; the other is to provide students with 
opportunities for using the language with creativity through speaking and 
writing in all contexts.  
 The explanations are followed by exercises with answers. This will give 
an opportunity for students to independently develop a fair understanding of 
how BP works. Having this fair understanding outside the classroom will, 
ideally, give students and teachers more time to devote classroom activities to 
using and creating with the language.  
 Its organization follows a chronological selection of historical events of 
Brazil, which are illustrated with song lyrics selected from the Música Popular 
Brasileira (MPB), namely Brazilian popular songs. Other facets of Brazil and 
the Brazilian people, such as their culture and behavior are added as the book 
evolves. These elements will make up the context for grammar explanation, 
practice and language use.  
 Although this book provides a rich Brazilian context for language use in 
the classroom, the toughest challenge the student will have will be to “speak” 
the BP culture. Although this course is intended to help students in regards to 
how Brazilians “behave” culturally, the difficulties with cultural rules are 
manyfolded. For instance, their application – once the rules have been 
described – may often result in an artificial and sometimes humorous 
behavior on the part of the foreigner who attempts to implement them. 
Although implementing these rules is doable, the student needs extra care 
when negotiating in the target language, if he/she intends to sound natural in 
his/her foreign behavior. Often, it is sufficient to simply undertand the behavior 
of speakers of a foreign language instead of attempting to duplicate them or, 
worse, to develop stereotyped ideas about behavior, especially gestures.    
  Although this book attempts to provide an amount and sequence of 
materials regarded as adequate, the teacher might find it better to have a 
different sequence, skip parts of the book or add their personal classroom 
experience. For example, it might not be possible to study all the lyrics 
selected here in which case the instructor will decide how to suit it to the 
particular duration and needs of a language class. Teachers and students will 
immediately realize that each unit (bloco) has a considerable amount of 

                                                 
2 Please, see more about these language proficiency levels at 
http://www.sil.org/lingualinks/languagelearning/mangngyrlngglrnngprgrm/corresp
ondenceofproficiencysca.htm. Although these scales are not scientific, they are useful 
and serve well practical purposes.  

http://www.sil.org/lingualinks/languagelearning/mangngyrlngglrnngprgrm/correspondenceofproficiencysca.htm
http://www.sil.org/lingualinks/languagelearning/mangngyrlngglrnngprgrm/correspondenceofproficiencysca.htm
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information. This is due to the mature audience that it is targeted and the 
intent to create a learning environment with solid, meaningful content. 
 

This course skips basic grammar information about Portuguese 
because this is an advanced course. There are indexes at the end of 
this book, intended for consulting basic information.  
   The guidelines below were prepared simply to call the attention to 
what is commonly expected at the advanced level. This book will 
attempt to help its users to achieve these goals. 

 

Guide to Help Preparing Rubrics for this Course – Overall 
Achievement Expected for Advanced Level in this Course   
 

 Good familiarity with socio-linguistic and social-cultural rules in formal 
and informal situations; 

 Well developed vocabulary, use of synonyms, linking words, and 
appropriateness in the choice of vocabulary, according to formal or 
informal situations; 

 Ability to compare and sustain an opinion without excessive effort;  

 Ability to speculate or hypothesize with independence and assertiveness 
without excessive effort;  

 Ability to ask questions and talk about others, instead of talking about 
himself/herself only; 

 Good skills to describe and narrate in past, present, and use the future as 
needed; 

 Very good structure of paragraphs both in writing and speaking. 
Normally, a paragraph has one main idea, which, if maintained, will help 
to develop good paragraph unity. In addition to unity, students need to 
find strategies for transitions between sentences in a paragraph. 
Appropriate transitions should result in good paragraph cohesion. 
Cohesion can be attained with appropriate linking words or by linking 
sentences by rephrasing previously used sentences or ideas. Good 
transitions between sentences will help to maintain a united and 
cohesive flux of ideas.   

 Good accuracy of forms. This is an important aspect of learning a 
language. Some instructors prefer to avoid accuracy of forms in benefit 
of an easy flow of communication. I suggest that students at advanced 
levels take into consideration the accuracy of forms. On the other hand, 
it is not necessary to make accuracy the main goal of learning. Take into 
account that certain rules can be immediately learned, e.g. plural forms 
in general, but other rules may take a long time to be mastered and 
applied, e.g. placement and use of object pronouns. It is a good idea to 
discuss this matter with your instructor as well as to find out what 
he/she expects in terms of accuracy. Accuracy of forms is especially 
necessary when patterns of serious errors occur in any language 
component, namely all kinds of grammatical agreements, e.g. subject-
verb, number and gender, and also pronunciation. 
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 Coherence – Your use of the language must show coherence with the 
Portuguese world, real or imagined, that is to say do not let concerns 
with correct grammar make you forget about the meaning of what you 
say in another culture, otherwise you may end up speaking in excellence 
grammar sentences that do not fit in the context of the Brazilian culture. 
Furthermore, practicing superficial conversation or conversation 
completely uninteresting, may be worse than talking about the weather 
and beer all the time. Being coherent does not prevent the use of humor. 
Use of language is expected to have coherence regardless of the 
situation, serious or humorous. Meaningful and contextualized input 
(texts in the target language) can help maintaining coherence.   

 

Suggested Guide to Help Preparing Rubrics for this Course 
– Specific Achievements Expected for Advanced Level in 
this Course 
 
Always take into consideration social-cultural rules and study taking into 
account the aim of knowing how, when, and why, to say what to whom. 
 
1. Speaking: Speak without too many hesitations, especially hesitations marked 
with English negative transfer “Hu-hum...” Have good accuracy, often self-
correct adequately; speak with foreign accent, but it does not hinder 
understanding; familiar with phonological/phonetic system, namely very 
good mastery of Brazilian Portuguese phonemes, good control or awareness 
of which pronunciation to use, e.g. the pronunciation of “r”s or “l” before 
consonants, distinguish open from closed vowels, distinguish all nasal vowels, 
apply most linking between words and have good mastery of intonation and 
rhythm; sustain satisfactorily an opinion by comparing different points of 
view; answers are adequate to given social situation; appropriate use of 
greetings and expressions in different situations;  
2. Writing: Use of writing strategies, by organizing texts in theme, thesis, 
subthemes, clear purpose, all done with satisfactoty argumentation; write 
complete paragraphs with subordinated and coordinated clauses, that is to say 
beyond just simple sentences; use the subjunctive mood; know how to 
maintain basic cohesion; texts are coherent with real life and foreign culture.  
3. Listening: Good use of context to understand interlocutor; pronunciation 
(i.e. phonological and phonetic system) does not bother comprehension; 
reacts appropriately to different greetings, and presentations; able to 
distinguish among main regional variations, e.g. carioca vs southern Brazil vs 
nordestino vs Peninsular Portuguese, and so forth. 
4. Reading: Precise understanding of frequent passages and of most specific 
vocabulary in fourth semester textbooks; recognition of themes, sub themes, 
and thesis; recognition of significant cultural elements in a text.    
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BLOCO PRELIMINAR 
Aquarela do Brasil: Dados sobre o Brasil, 
MPB, Hinos e Quase-hinos   
 
 
O objetivo desta unidade preliminar é o de iniciar os estudos do português 
brasileiro em paralelo com uma visão geral do Brasil e do seu povo, da sua 

língua, da música popular brasileira (MPB, pronunciado [ε~́mi-pê-bê]3), assim 
como estudar e aplicar, à guisa de introdução, alguns elementos retirados da 
informação desta mesma unidade.  
 Neste primeiro bloco apresentamos dados geográficos e demográficos 
sobre o Brasil, os sistemas de governo dos EUA e Brazil comparados, e 
alguns dados linguísticos sobre o português, que possam dar uma ideia breve 
sobre a distância linguística entre o Brasil e Portugal. Essas diferenças podem 
ser facilmente notadas na pronúncia, no uso de vocabulário e pronomes 
átonos.  
 Veremos também nesta unidade que a MPB, além de ser rica em 
conteúdo, pode nos motivar a aprender o português que se fala no Brasil assim 
como ajudar-nos a compreender o comportamento do brasileiro. Aprender a 
cantar e compreender a MPB é muito importante para o estrangeiro, já que, 
de uma maneira geral, os brasileiros de todas as idades gostam de cantar em 
grupos ou de referir-se à MPB em conversas e atividades diárias. Conhecer 
estas e outras músicas é uma das muitas maneiras de incluir-se no amplo 
contexto brasileiro. 
 

  

Esta unidade é facultativa. Porém, se for estudada, estima-se que 
requeira duas aulas de 50 minutos para concluí-la. Obviamente, cabe ao 
professor decidir sobre essa duração e a necessidade de se estudar este 
bloco preliminar.  

 
 Importante – Consulte regularmente o Calendário Cultural do Brasil 
deste livro. Além deste calendário, pesquisar outros eventos culturais no 
mundo lusófono via internet, para atividades de sala de aula que incluam 
teatrinhos, redações, apresentações formais, informais com explicações das 
diferenças entre os registros formal e informal e um sem-número de outras 
atividades. 
 

 

                                                 
3 Embora alguns estudiosos prefiram reservar esse termo para certos tipos de música, 
neste livro, consideraremos MPB todas as músicas produzidas originalmente em 
português brasileiro, dando-lhe assim um sentido muito mais amplo.  
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0.1. A grande aquarela do Brasil de hoje 
 

 

 
Familiarize-se um pouco com o Brasil. Antes de olhar a página seguinte onde 
há um mapa do Brasil com os estados e capitais, tente identificar Brasília e os 
estados brasileiros, no mapa acima, de acordo com os números. 
 

1  14  

2  15  

3  16  

4  17  

5  18  

6  19  

7  20  

8  21  

9  22  

10  23  

11  24  

12  25  

13  26  

14  27  
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O site Cambitolândia, www.cambito.com.br (visitado em 2009 – continua em 
funcionamento embora pareça não haver manutenção), contém excelentes 
jogos e informações para se aprender sobre os estados brasileiros e outras 
coisas do Brasil, de maneira divertida e inteligente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
(Adaptado dos Correios - http://www.correios.com.br/servicos/agencias/default.cfm ) 
 

 
 

Sinopse dos Países do Mundo Lusófono 
 
Os sumários abaixo podem ser usados como consulta preliminar para debates 
em sala de aula ou qualquer atividade que permita aos estudantes conhecerem 
melhor os países lusófonos. Todos os dados apresentados nas sinopses 
abaixo são estimativas. Vale a pena consultar a internet, antes de um debate 
em sala de aula. 
 
 Sugestão de atividade na sala de aula: os estudantes prepararão para a 
aula seguinte, em equipes ou individualmente, apresentações sobre cada país 
– talvez comparando com dados equivalentes nos EUA –, em datashows ou 
fotocópias.  
 
 
 

http://www.cambito.com.br/
http://www.correios.com.br/servicos/agencias/default.cfm


Baticum – Simões    16    

 

 

 

 ANGOLA 

 
Capital: Luanda 
Nome oficial: República de Angola 
Tipo de governo: República, Regime Presidencial Multipartidário 
Superfície: 1.246.700 km quadrados – Um pouco menor que duas vezes o 
tamanho do estado do Texas. 
Regiões geográficas: Ponto mais elevado: Morro de Moco, 2.620m, 
localizado na província de Huambo; ponto mais baixo: Oceano Atlântico, 
0m. 
 
Angola se divide em 18 províncias, sendo elas: Bengo, Benguela, Bié, 
Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Huambo, 
Huila, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige e 
Zaire. A província de Cabinda é separada do país pela República Democrática 
do Congo. 

 
Angola faz fronteira ao norte com a República Democrática do Congo, 

ao leste com Zâmbia, ao sul com a Namíbia e a oeste com o Oceano 
Atlântico. Tem um clima predominantemente semi-árido ao sul e ao longo da 
costa devido à influência do deserto do Namibe. 
 
Língua oficial: Português  
Moeda: (Novo) Kwanza 
Renda per capita: U$9.100 (2008) 
 
Produção econômica: 

 
GDP (Purchasing Power Parity) U$114,6 bilhões (2008)  
GDP (Official Exchange Rate) U$95,95 bilhões (2008) 
 

 Análise do PIB (Produto Interno Bruto) em 2008 (GDP): 
 
  Produção industrial: 65,8% 
  Agricultura: 9,2% 
  Serviços: 24,6% 

 Taxa de crescimento do país: 15,1% (2008) 
 Taxa de desemprego: altas taxas de desemprego e subemprego  
 atingindo mais da metade da população (2001)  
 

 Exportação:  
 
  U$72,58 bilhões (2008) 
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  Para o EUA: 32,1% (2007) 
  Para a China: 32% (2007) 
  Para a França: 5,9% (2007) 
  Para o Taiwan: 5,3% (2007) 
  Para a África do Sul: 4,5% (2007) 
 
Religiões principais: Crenças indígenas: 47%, Catolicismo 38%, e 
Protestantismo 15% 
 
População: 12.531.357 (2008) 
 
Alguns dados adicionais: 
 

 Média de idades (2008):  
 
 0-14 anos: 43,6% (homens 2.760.264; mulheres 2.707.665)  

  15-64 anos: 53,6% (homens 3.416.914; mulheres 3.302.552)  
  Acima de 64 anos: 2,7% (homens 151.609; mulheres 192.353) 

 
O alto crescimento de Angola ocorre devido ao seu setor de petróleo, que 
teve vantagem sobre os altos preços do petróleo internacional. Por isso esse 
setor representa 85% do PIB (GDP) de Angola. 
 

 

 BRASIL 

 
Capital: Brasília (desde 1960); capitais anteriores: Salvador (1549-1762), Rio 
de Janeiro (1762-1960) 
Nome oficial: República Federativa do Brasil  
Superfície: 8.511.965 km2 (3.986.470 milhas quadradas) – 5o maior país do 
mundo, um pouco maior do que a área continental dos EUA (área entre o 
Canadá e o México); ocupa aproximadamente a metade da América do Sul. 
Principais cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo 
Horizonte, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Brasília 
Estado mais rico: São Paulo; estado mais pobre: Piauí 
Regiões geográficas: Ponto mais elevado: Pico da Neblina, 3.014 m; ponto 
mais baixo: Oceano Atlântico, 0 m. 
 
O Brasil divide-se em cinco regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e 
Centro-oeste. As florestas ocupam 65% do território brasileiro e incluem, no 
Norte, a maior floresta tropical do mundo (Amazônia), e na Região Centro-
oeste, a maior área de pantanais (ing. wetlands) do mundo. A Região 
Nordeste se caracteriza por vastas áreas de seca. A Região Sudeste é a mais 
populosa e industrializada, rica em minerais e fontes naturais. Na Região Sul 
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está a maior represa hidroelétrica do mundo, Itaipu, próxima às cataratas do 
Iguaçu. Essa mesma região se caracteriza por possuir o maior IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) do Brasil e o segundo maior PIB (GDP) dentre 
as cinco regiões. Há 26 estados e um Distrito Federal.  

 
A maior parte do território brasileiro se encontra ao sul do trópico do 

Equador, entre os trópicos do Equador e Capricórnio, com um clima 
predominantemente tropical. Em outras palavras, uma parte bem menor do 
Brasil se acha acima dos trópicos do Equador e Capricórnio. A umidade é alta 
nas regiões costeiras e florestais, porém as regiões mais altas (e.g. São Paulo) 
têm um clima mais moderado. O sul é mais temperado que o norte. Contrário 
aos EUA, Europa e países do norte do planeta, em geral janeiro é o mês mais 
quente, sendo que julho é o mais frio. Temperaturas geladas podem ocorrer 
nas regiões mais ao sul.  

 
O Brasil tem fronteiras com quase todos os países da América Latina. 

Somente dois países da América Latina não têm fronteiras com o Brasil: Chile 
e Equador. 
 
Língua oficial: Português  
Forma de governo: República Federal com duas câmaras legislativas 
Moeda: Real 
Renda per capita: U$10.300 (2008; para comparação a renda per capita dos 
EUA foi estimada em 2007 em U$45.8004)  
Produção econômica:  
 

 GDP (Purchasing Power Parity) U$2,03 trilhões (2008)  
 GDP (Official Exchange Rate) U$1,67 trilhões (2008) 

 
 Análise do PIB em 2008 (GDP): 
 
  Produção industrial: 28,5% (2008) 
  Agricultura: 5,5% (2008) 
  Serviços: 65,8% (2008) 

 Taxa de crescimento do país: 5,2% (2008) 
 Taxa de desemprego: 8% (2008) 

 
 Exportação: U$200 bilhões (2008) 
 
  Para o EUA: 16,1% (2007) 
  Para a Argentina: 9,2% (2007) 
  Para a China: 6,8% (2007) 

                                                 
4 Todas as informações foram obtidas do site da CIA (www.cia.gov) e do governo 
brasileiro (www.brasil.gov.br ) 

http://www.cia.gov/
http://www.brasil.gov.br/
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  Para a Holanda: 5,6% (2007) 
  Para a Alemanha: 4,6% (2007) 
 
Religiões principais: Catolicismo 73,6%, Protestantismo 15.4%, Espiritua-
lismo 1,3%, Bantu (Vudu, Macumba) 0,3%, outras religiões 1,8%, sem 
especificações 0,2%, nenhuma 7,4%. 
 
População:  196.342.592 milhões de habitantes (2008)   
 
 Ranking das maiores populações mundiais (2008): 
 
  1º: China 1.330.044.544 
  2º: India 1.147.995.904 
  3º: União Europeia 491.018.683 
  4º: Estados Unidos da América 303.824.640 
  5º: Indonesia 237.512.352 
  6º: Brasil 196.342.592 
 
Alguns dados adicionais:  
 

 Média de idades (2008):  
 
 0-14 anos: 27% (homens 26.986.909; mulheres 25.961.947)  

  15-64 anos: 66,8% (homens 64.939.225; mulheres 66.157.812)  
  Acima de 64 anos: 6,3% (homens 5.182.987; mulheres 7.113.707) 

 
As três principais fontes raciais se originam principalmente do português, 
índio e africano da região ocidental da costa do sub-Sahara. Outras 
importantes fontes de imigração incluem italianos, libaneses, alemães, galegos, 
e japoneses. Os africanos vieram principalmente da região onde hoje é a 
Nigéria e o Benin.  
 
 Povos indígenas já habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. 
Alguns desses povos eram os arawaques e caribes no norte; tupi-guaranis na 
costa leste e nas margens do rio Amazonas; os Gês habitavam o leste e sul do 
país; na parte oeste o grupo principal era formado pelos Panos.  
 
 Os negros africanos eram originários de dois grupos principais: os 

sudaneses – negros iorubanos, daomeanos e fanti-ashanti fisicamente altos 
– instalaram-se sobretudo na Bahia, e os bantos, de Angola e Moçambique, 
que se instalaram principalmente na Zona da Mata nordestina, no Rio de 
Janeiro e em Minas Gerais. Sobre os termos sudaneses e bantos, sudanês é 
relativo principalmente à República do Sudão, na África centro-oriental, 
porém tem um sentido mais amplo que inclue além do Sudão, regiões como o 
Tchad, Zaire, Uganda e Etiópia. Quanto ao termo banto, seu sentido é 
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também mais amplo e inclue entre outros os angolas, benguelas, cabindas, 
congos e moçambiques.  
 
 

 CABO VERDE 

 
Capital: Praia 
Nome oficial: República de Cabo Verde. 
Tipo de governo: República. 
Superfície: conjunto de dez ilhas – 4.033 km2 –, um pouco maior que Rhode 
Island. 
Regiões geográficas: Ponto mais elevado: Pico do Fogo, 2.829m, um vulcão 
localizado na Ilha de Fogo; ponto mais baixo: Oceano Atlântico, 0 m. 
 
Cabo Verde se divide em 17 concelhos, i.e. sistemas de subdivisão de 
distritos, em Portugal, sendo eles: Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros, Paul, 
Praia, Porto Novo, Ribeira Grande, Sal, Santa Catarina, Santa Cruz, São 
Domingos, São Filipe, São Miguel, São Nicolau, São Vicente e Tarrafal. 
 

Cabo Verde não faz fronteira com nenhum outro país, porém ele possui 
965 km de área costeira. O clima é temperado e quente sendo no verão muito 
seco. 
 
Língua oficial: Português  
Moeda: Escudo cabo-verdiano 
Renda per capita: U$4.200 (2008) 
 
Produção econômica: 
 

GDP (Purchasing Power Parity) U$1,81 bilhões (2008)  
GDP (Official Exchange Rate) U$1,85 bilhões (2008) 
 

 Análise do PIB em 2008 (GDP): 
 
  Produção industrial: 16,9% 
  Agricultura: 9% 
  Serviços: 74,1% 

 Taxa de crescimento do país: 7% (2008) 
 Taxa de desemprego: 21% (2000)  
 

 Exportação: U$102 milhões (2008) 
 
  Para a Espanha: 37,2% (2007) 
  Para Portugal: 29,9% (2007) 
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  Para o Marrocos: 7% (2007) 
  Para o EUA: 6,6% (2007) 
 
Religiões principais: Catolicismo misturado com crenças indígenas, e 
Protestantismo. 
 
População: 426.998 (julho de 2008) 
 
Alguns dados adicionais: 
 

 Média de idades (2008):  
 

  0-14 anos: 36,1% (homens 77.553; mulheres 76.489)  
  15-64 anos: 57,4% (homens 120.208; mulheres 125.009)  
  Acima de 64 anos: 6,5% (homens 10.226; mulheres 17.553) 
 
 Cabo Verde possui um dos governos mais democráticos da África e o 
país já tentou a unificação com Guiné-Bissau. 
 
 

 GUINÉ-BISSAU 

 
Capital: Bissau 
Nome oficial: República da Guiné-Bissau. 
Tipo de governo: República. 
Superfície: 36.120 km quadrados – um pouco menor que três vezes o estado 
de Connecticut. 
Regiões geográficas: Ponto mais elevado: Nome desconhecido, 300m; 
Ponto mais baixo: Oceano Atlântico, 0m. 
Nota: O país estende-se por uma área de baixa latitude. 
 
Guiné-Bissau é dividida em nove regiões, sendo elas: Bafata, Biombo, Bissau, 
Bolama, Cacheu, Gabu, Oio, Quinara, Tombali. 

Nota: Bolama pode também ser chamada de Bijagos. 
 
O país faz fronteira com Guiné ao leste e sudeste, ao norte com Senegal 

e ao sul com o Oceano Atlântico. O clima é tropical, geralmente quente e 
úmido. 
 
Língua oficial: Português  
Moeda: Franco CFA da África Ocidental 
Renda per capita: U$600 (2008) 
Produção econômica: 
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GDP (Purchasing Power Parity) U$904,4 milhões (2008)  
GDP (Official Exchange Rate) U$442 milhões (2008) 
 

 Análise do PIB em 2008 (GDP): 
 
  Produção industrial: 12% 
  Agricultura: 62% 
  Serviços: 26% 

 Taxa de crescimento do país: 3,9% (2008) 
 Taxa de desemprego: (Não foi possível conseguir esta informação) 
 

 Exportação: U$133 milhões (2006) 
 
  Para o Brasil: 56,2% (2007) 
  Para a Índia: 33,6% (2007) 
  Para a Nigéria: 8,3% (2007) 
 
Religiões principais: Muslim (pode ser interpretado como Islamismo) 50%; 
crenças indígenas 40%; Catolicismo 10%. 
População: 1.503.182 (2008) 
 
Alguns dados adicionais: 
 

 Média de idades (2008):  
 

  0-14 anos: 41% (homens 307.353; mulheres 308.726)  
  15-64 anos: 55,9% (homens 404.747; mulheres 436.245)  
  Acima de 64 anos: 3,1% (homens 18.819; mulheres 27.292) 

 
Diferente de todos os outros países mencionados, Guiné-Bissau é o único 
que mantém um sistema de leis baseado no modelo francês, todos os outros 
mantêm um sistema baseado no de Portugal, já que todos foram suas colônias 
no passado. 

 
 

 MOÇAMBIQUE 

 
Capital: Maputo 
Nome oficial: República de Moçambique 
Tipo de governo: República 
Superfície: 801.590 km quadrados – um pouco menor que duas vezes o 
estado da Califórnia. 
Regiões geográficas: Ponto mais elevado: Monte Binga, 2.436 m; ponto 
mais baixo: Oceano Índico, 0 m. 
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Moçambique é dividido em dez províncias e uma cidade, sendo as províncias: 
Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo, Nampula, Niassa, Sofala, 
Tete e Zambezia. A Cidade de Maputo é a cidade, porém ela tem estatuto de 
província e um governador provincial. 

 
O país faz fronteira com a Tanzânia, Zâmbia, Malawi, Suazilândia, 

Zimbabwe e África do Sul. O clima é tropical com tendências a sub-tropical. 
 
Língua oficial: Português  
Moeda: Metical 
Renda per capita: U$900 (2008) 
 
Produção econômica: 
 

GDP (Purchasing Power Parity) U$19,68 bilhões (2008)  
GDP (Official Exchange Rate) U$9,79 bilhões (2008) 
 

 Análise do PIB em 2008 (GDP): 
 
  Produção industrial: 30,7% 
  Agricultura: 23,4% 
  Serviços: 45,9% 

 Taxa de crescimento do país: 6,9% (2008) 
 Taxa de desemprego: 21% 
 

 Exportação: U$2.693 bilhões (2006) 
 
  Para a Itália: 19,4% (2007) 
  Para a Bélgica: 18,4% (2007) 
  Para a Espanha: 12,5% (2007) 
  Para a África do Sul: 12,3% (2007) 
  Para a Inglaterra: 7,3% (2007) 
  Para a China: 4,1% (2007) 
 
Religiões principais: Catolicismo: 23.8%; Muslim (pode ser interpretado 
como Islamismo) 17,8%; Zionist Christian (Cristãos de Zion, Illinois) 17,5%; 
outras religiões 17,8%; nenhuma 23,1%. (1997) 
 
População: 21.284.700 (2008)  
Nota: As estimativas para este país levam em conta o excesso de mortalidade 
devido a AIDS; Isso resulta numa menor expectativa de vida, alta mortalidade 
infantil, alto índice de mortalidade, baixo crescimento populacional, e 
mudanças na distribuição da população por idade e sexo que outrora seria 
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esperado; O Census populacional de Moçambique de 1997 reportou uma 
população de 16.099.246. 
 
Alguns dados adicionais: 
 

 Média de idades (2008):  
 

  0-14 anos: 44.5% (homens 4,762,335/mulheres 4,711,422)  
  15-64 anos: 52.7% (homens 5,472,184/mulheres 5,736,154)  
  Acima de 64 anos: 2.8% (homens 251,026/mulheres 351,580) 

 
Por quase cinclo séculos Moçambique foi colônia portuguesa, conseguindo 
obter sua independência somente em 1975. 
 
 

 PORTUGAL 

 
Capital: Lisboa 
Nome oficial: República Portuguesa 
Tipo de governo: República; Democracia Parlamentar 
Superfície: 93.391 km quadrados – Um pouco menor que Indiana. 
Regiões geográficas: Ponto mais elevado: Ponta do Pico em Açores, 
2.351m; ponto mais baixo: Oceano Atlântico, 0m. 
 
Portugal é dividido em 18 distritos e duas regiões autônomas, sendo os 
distritos: Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, 
Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do 
Castelo, Vila Real e Viseu. E as regiões autônomas: Açores e Madeira.  

 
O País faz fronteira com a Espanha. O clima é marítimo temperado, frio 

e chuvoso no norte, quente e seco no sul. 
 
Língua oficial: Português  
Moeda: Euro 
Renda per capita: U$22.000 (2008) 
Produção econômica: 
 

GDP (Purchasing Power Parity) U$245 bilhões (2008)  
GDP (Official Exchange Rate) U$255,5 bilhões (2008) 
 

 Análise do PIB em 2008 (GDP): 
 
  Produção industrial: 25,6% 
  Agricultura: 3% 
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  Serviços: 71,5% 
 Taxa de crescimento do país: 0,9% (2008) 
 Taxa de desemprego: 7,6% 
 

 Exportação: U$57,8 bilhões (2008) 
 
  Para a Espanha: 27,1% (2007) 
  Para a Alemanha: 12,9% (2007) 
  Para a França: 12,3% (2007) 
  Para a Inglaterra: 5,9% (2007) 
  Para os EUA: 4,8% (2007) 
  Para a Angola: 4,5% (2007) 
  Para a Itália: 4% (2007) 
 
Religiões principais: Catolicismo 84,5%; outro tipo de Cristianismo 2,2%; 
outras religiões 0,3%; nenhuma 3,9%. (Census de 2001) 
População: 10.676.910 (2008) 
 
Alguns dados adicionais: 
 

 Média de idades (2008):  
 

  0-14 anos: 16,4% (homens 912.995; mulheres 835.715)  
  15-64 anos: 66,2% (homens 3.514.905; mulheres 3.555.097)  
  Acima de 64 anos: 17,4% (homens 764.443; mulheres 1.093.755) 

 
Portugal foi uma grande potência mundial nos séculos XV e XVI, porém 
muito desse poder foi perdido devido a alguns acontecimentos, dentre eles, 
um grande terremoto que destruiu Lisboa; ocupações do país durante as 
Guerras Napoleônicas; e a independência de sua mais rica colônia, o Brasil, 
em 1822. Uma revolução em 1910 depôs a Monarquia, e pelas próximas seis 
décadas um governo de repressão foi instalado no país. Em 1974, um golpe 
militar de esquerda trouxe novas reformas democráticas. E logo no outro ano 
Portugal cedeu independência a todas as suas colônias na África. 
 
 

 SÃO TOMÉ 

 
Capital: São Tomé 
Nome oficial: República Democrática de São Tomé e Príncipe. 
Tipo de governo: República. 
Superfície: 1.001 km quadrados – Maior que 5 vezes o tamanho de 
Washington, D.C. 
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Regiões geográficas: Ponto mais elevado: Pico de São Tomé, 2.024 m; 
ponto mais baixo: Oceano Atlântico, 0 m. 
 

São Tomé e Príncipe só possui duas províncias, São Tomé sendo uma e 
Príncipe sendo a outra, porém a província de Príncipe tem governo próprio 
desde de 29 de abril de 1995. 

 
O país não tem fronteiras com outros países, porque é uma ilha rodeada 

pelo Oceano Atlântico. O clima é tropical, quente e úmido e possui uma 
temporada de chuva de outubro a maio. 
 
Língua oficial: Português  
Moeda: Dobra 
Renda per capita: U$1.400 (2008) 
Produção econômica: 
 

GDP (Purchasing Power Parity) U$278,4 milhões (2008)  
GDP (Official Exchange Rate) U$160 milhões (2008) 
 

 Análise do PIB em 2008 (GDP): 
 
  Produção industrial: 14,6% 
  Agricultura: 14,6% 
  Serviços: 70,8% 

 Taxa de crescimento do país: 5,5% (2008) 
 Taxa de desemprego: (não foi possível conseguir esta informação) 
 

 Exportação: U$9 milhões (2008) 
 
  Para a Holanda: 23,7% (2007) 
  Para a Bélgica: 23,7% (2007) 
  Para a França: 12,9% (2007) 
  Para os EUA: 5,9% (2007) 
  Para Portugal: 4,1% (2007) 
 
Religiões principais: Catolicismo 70,3%; Evangélico 3,4%; Nova 
Apostólica 2%; Adventista 1.8%; outras religiões 3,1%; nenhuma 19,4%. 
(Census de 2001) 
População: 206.178 (2008) 
 
Alguns dados adicionais: 
 

 Média de idades (2008):  
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  0-14 anos: 47,1% (homens 49.196; mulheres 47.941)  
  15-64 anos: 49,3% (homens 49.326; mulheres 52.324)  
  acima de 64 anos: 3,6% (homens 3.350; mulheres 4.041) 

 
Apesar de atingir independência em 1975, reformas democráticas só foram 
instituidas no final dos anos 80. São Tomé teve suas primeiras eleições livres 
em 1991. 
 
 A recente descoberta de Petróleo no Golfo da Guinea promete atrair 
mais atenção para essa pequena nação. 

 
 

 TIMOR LESTE 

 
Capital: Díli 
Nome oficial: República Democrática de Timor-Leste. 
Tipo de governo: República. 
Superfície: 15.007 km quadrados – pouco maior que o estado de 
Connecticut. 
Regiões geográficas: Ponto mais elevado: Foho Tatamailau, 2.963m; ponto 
mais baixo: Mar de Timor, Mar de Savu e Mar de Banda, 0m. 
 
Timor-Leste é dividido em 13 distritos administrativos, sendo eles: Aileu, 

Ainaro, Baucau, Bobonaro, Cova-Lima, Díli, Ermera, Lautém, Liquiçá, 
Manatuto, Manufahi, Oecussi, Viqueque. 

 
O país faz fronteira com a Indonésia somente. O clima é tropical, 

quente e úmido e possui temporadas de chuva distintas no norte, centro e sul. 
 
Língua oficial: Português  
Moeda: Escudo Timorense 
Renda per capita: U$2.500 (2008) 
Produção econômica: 
 

GDP (Purchasing Power Parity) U$2,76 bilhões (2008)  
GDP (Official Exchange Rate) U$489 milhões (2008) 
 

 Análise do PIB em 2005 (GDP): 
 
  Produção industrial: 12,8% 
  Agricultura: 32,2% 
  Serviços: 55% 

 Taxa de crescimento do país: 2,5% (2008) 
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 Taxa de desemprego: 20% em áreas rurais, e crescendo para mais  
  de 40% ao longo das cidades. 

 
 Exportação: U$10 milhões;  
 Nota: Excluindo petróleo (2005) 
 
Religiões principais: Catolicismo 98%; Muslim (pode ser interpretado 
como Islamismo) 1%; Protestantes 1%. (2005) 
População: 1.108.777 (2008) 
 
Alguns dados adicionais: 
 

 Média de idades (2008):  
 

  0-14 anos: 35,1% (homens 197.975; mulheres 191.716)  
  15-64 anos: 61,6% (homens 347.573; mulheres 334.908)  
  acima de 64 anos: 3,3% (homens 17.578; mulheres 19.027) 

 
Timor-Leste conseguiu sua independência de Portugal em 28 de novembro 
de 1975, porém nove dias depois foi ocupado por forças da Indonésia, e em 
julho de 1976 foi anexado ao país, fazendo parte da província de Timor 
Timur (Timor-Leste). Por duas décadas foi feita uma campanha de 
pacificação, mas sem sucesso, onde uma estimativa de 100.000 a 250.000 
pessoas perderam suas vidas. Em 30 de agosto de 1999 foi feito um referendo 
supervisionado pela ONU, onde a maioria da população de Timor-Leste 
votou pela independência da Indonésia. 
 

 
Outra atividade que poderia ser de interesse, seria uma comparação histórica 
e atual entre os EUA e Brasil. Veja algumas sugestões de comparações a 
seguir, as quais poderão ser ampliadas, com o cuidado de não se fazer 
generalizações, já que as generalizações tendem a resultar em estereótipos. 
 

O Brasil e os  EUA: Breve comparação 

 
Na República Federativa do 

Brasil 
Nos Estados Unidos da América 

 
Quando foi declarada a independência? 

 
Em 7 de setembro de 1822. Em 
1808, a monarquia portuguesa, pre-
mida entre a ameaça britânica de 
invadir o Brasil e a invasão napoleô-
nica em Portugal, transferiu-se tem-

Em 4 de julho de 1776. Em 1774, 
representantes de 12 das 13 colônias 
britânicas nos EUA – a Geórgia não 
participou – se reuniram na Fila-
délfia, dando início ao processo de 



Baticum – Simões   29 

 

porariamente para o Brasil em 
comum acordo com o governo 
inglês, realizando desta forma uma 
ideia que na realidade já era sonhada 
há três séculos. O sonho português 
de transferir-se para o Brasil era uma 
estratégia para colocar Portugal em 
posição vantajosa em relação à 
Europa, especialmente à Espanha. A 
família real chegou primeiro à Bahia, 
a 22 de janeiro de 1808. Embora a 
Bahia fosse economicamente supe-
rior ao Rio de Janeiro, por questões 
de segurança – o Rio tinha  muitas 
das fortificações e se achava melhor 
protegido dos ataques franceses – D. 
João VI optou pelo Rio de Janeiro, 
onde desembarcou em 8 de março de 
1808, acompanhado de uma comitiva 
estimada em 15.000 pessoas. No 
Brasil, D. João criou imediatamente 
uma vasta rede burocrática, muitas 
delas desnecessárias, mas que davam 
empregos aos muitos fidalgos vindos 
ao Brasil. Porém, muitos estabele-
cimentos verdadeiramente necessá-
rios até hoje foram criados nessa 
época.    
   Antes da chegada da família real, o 
Brasil passou por três séculos de 
mudanças administrativas que 
resultavam do contexto de cada 
período. Em geral, essas mudanças 
administrativas buscavam uma 
unidade nacional e proteção do 
território os quais se consolidaram 
com a chegada da família real.  
   Enquanto que na América espa-
nhola se fundavam universidades em 
Lima, no México e em Santo 
Domingo no século XVI, e na 
América inglesa no século XVII 
(Harvard, 1636), o Brasil iria perma-
necer no obscurantismo por vários 
séculos, por preocupação da corte 

independência. Assim, no início da 
sua história, os EUA tinham 13 
estados: New Hampshire, Massachu-
setts, Rhode Island, Connecticut, 
Nova Iorque, Nova Jersey, Pensil-
vânia, Delaware, Maryland, Virgínia, 
Carolina do Norte, Carolina do Sul e 
Geórgia. Hoje os EUA têm 50 
estados e vários territórios, sendo que 
os principais são Porto Rico, Ilhas 
Virgens dos EUA, Samoa Americana, 
Ilhas Mariana do Norte e Guam.  
   O Havaí foi o último (50º) a se 
tornar estado dos EUA. Os terri-
tórios dos EUA são parcialmente 
autônomos, porque estão sob a 
autoridade dos EUA. Não são esta-
dos, porém podem ter represen-
tantes na Câmara dos Deputados, ter 
participação em debates, promover 
leis, votar em comitês, mas não têm 
voto formal na Câmara. 
   Os habitantes da Samoa não são 
cidadãos americanos, embora for-
mem parte dos EUA. Esses habi-
tantes são aquilo que os EUA cha-
mam de US Nationals. Os habitantes 
dos outros quatro territórios são 
cidadãos americanos, podem vo-tar 
nas primárias presidenciais, mas não 
têm direito a voto nas eleições gerais 
para presidente.   
   Thomas Jefferson escreveu a 
Declaração da Independência que foi 
revisada por John Adams, Benjamin 
Franklin, entre outros, antes de ser 
adotada em 4 de julho de 1776. A 
Declaração da Independência contém 
ideias que até hoje influenciam a vida 
americana, tais como: todas as 
pessoas são (criadas) iguais, têm 
direito à vida, à liberdade e à busca 
da felicidade. Antes de ser o terceiro 
presidente dos EUA, de 1801-1809, 
Jefferson foi governador da Virgínia 
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que se propagasse dentro do Brasil 
ideias contrárias aos interesses da 
corte. Antes da chegada da família 
real, o Brasil, do Amazonas ao Prata, 
não tinha uma unidade nacional e era 
uniforme somente na escravidão.  

e o primeiro secretário de estado dos 
EUA.     

 

Qual é a Lei Suprema dentro do país? 
 

No Brasil, a Constituição é a Lei 
Suprema. A constituição em vigor, 
promulgada em 5 de outubro de 
1988, é a oitava desde a indepen-
dência.  
   A primeira data de 24 de fevereiro 
de 1824, tinha de particular a figura 
do poder moderador do monarca e 
se baseava na constituição espanhola 
de 1812.  
   As constituições que se seguiram se 
caracterizam algumas por fortalecer o 
poder executivo, outras por instituir 
o parlamentarismo e sendo a de 
1964, a mais drástica porque legiti-
mava o autoritarismo, desfigurando a 
constituição. 
   A constituição em vigor devolveu 
os poderes do legislativo, criou novos 
direitos individuais, coletivos e 
sociais.   
  O princípio fundamental da 
Constituição brasileira é a organi-
zação federal que pressupõe a união 
indissolúvel de estados autônomos e 
a existência de municípios também 
autônomos. Nessa peculiaridade, a 
constituição brasileira difere da 
americana em que o estado federado 
regula a autonomia municipal.   
  

Nos EUA, a Constituição é a Lei 
Suprema. Foi escrita em 1787 e 
James Madison, o quarto presidente 
dos EUA, foi o seu principal autor. A 
Constituição americana é um 
documento breve: contém um 
preâmbulo, sete artigos e desde a sua 
adoção, foi modificada 27 vezes, 
através de amendas. A Constituição 
define os princípios do governo 
americano e os direitos dos seus 
cidadãos.   
   O estado de Delaware foi o 
primeiro dos treze estados a aprovar 
a Constituição e em 1790 todos os 
treze estados completaram a apro-
vação. Entre 1787 e 1788,  Alexander 
Hamilton, John Jay e James Madison 
publicaram em jornais de Nova 
Iorque e outros estados, sob o  
pseudônimo de Publius, 85 ensaios 
que explicavam por que todos os 
estados deveriam ratificar a Cons-
tituição. Esses ensaios, conhecidos 
como “The Federalist Papers” (trad. 
Os ensaios ou trabalhos federalistas), 
foram reunidos em um livro inti-
tulado The Federalist, em 1788.     
   Os que elaboraram a Constituição 
são chamados pelos americanos de 
“Os Patriarcas Fundadores” (ing. The 
Founding Fathers). George Washington 
é chamado de “O Patriarca da Nossa 
Nação” (ing. The Father of Our 
Country). George Washington, o pri-
meiro presidente americano, iniciou o 
seu primeiro mandato em 1789 e o 
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segundo em 1793. No final do 
segundo mandato ele renunciou um 
terceiro mandato, estabelecendo as-
sim uma tradição que somente foi 
rompida durante o período da 
presidência de Franklin D. Roosevelt 
(1933-1945). Porém, em 1947, a 22ª. 
emenda constitucional foi aprovada 
limitando os presidentes a dois 
mandatos.   

 

O que é a liberdade religiosa? 
A liberdade religiosa é quando um cidadão pode professar  

qualquer religião ou nenhuma religião. 
 

No Brasil, o estado e a igreja católica 
dividiram o poder até a dissolução da 
monarquia, em 1889. A diferença dos 
EUA, antes de 1889, os judeus, 
perseguidos pela Inquisição, profes-
savam sua crença clandestinamente. 
Os protestantes calvinistas tinham 
manifestações esporádicas através 
dos franceses e holandeses. Porém, 
qualquer manifestação religiosa que 
fosse católica era perseguida e 
aniquilada pelas armas.  

Uma da razões que levaram os 
colonos europeus a virem para os 
EUA foi a liberdade religiosa. Na 
Europa, os soberanos de muitos 
países europeus exigiam que os 
cidadãos fossem a igrejas determi-
nadas pelos governantes e rezassem 
em determinadas maneiras. A pri-
meira emenda da Constituição ameri-
cana garante a liberdade religiosa.  

 

O que é a letra ou regra da lei (ing. rule of the law)? 
 

No Brasil? A regra da lei é que ninguém e 
nenhum grupo está acima da lei. 
Todos, tanto os cidadãos quanto os 
seus líderes, têm de obedecer a lei. 

 

Como funciona o sistema de governo? 
 

O Brasil é uma república federal 
multipartidarista com duas câmaras 
legislativas.  

Nos EUA, a Constituição estabelece 
três poderes: o executivo, o legis-
lativo e o judiciário. O Poder Legis-
lativo é o Congresso, i.e. o Senado e 
a Câmara dos Deputados (ing. House 
of Representatives). O Poder Executivo 
faz cumprir as leis aprovadas no 
Congresso, assegurando-se de que 
todos os cidadãos sigam a lei. O 
Presidente é o chefe do Poder 
Executivo e é eleito por quatro anos. 
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Ele pode ser reeleito apenas uma vez, 
em um total máximo de oito anos de 
mandato. O Vice-presidente e os 
membros do Gabinete Presidencial 
também formam parte do Poder 
Executivo. O Poder Judiciário delega 
o máximo do  poder judiciário à 
Corte Suprema. Uma das responsa-
bilidades do Poder Executivo é a de 
decidir se as leis e ações do governo 
seguem a Constituição.    
   A separação desses três poderes 
visa limitar o poder do governo e 
prevenir a violação dos direitos do 
povo. O primeiros líderes americanos 
que escreveram a Constituição acha-
vam que o rei britânico detia dema-
siado poder e por isso limitaram o 
poder dos novos chefes de governo 
dos EUA. Por essa mesma razão, os 
três poderes vigiam-se para impedir o 
excesso de poder e erros no sistema.   

 

Sucessão presidencial: Se o presidente não puder governar, quem governará? 
 

No Brasil, se o Presidente não puder 
servir ou morrer, o Vice-Presidente 
assumirá o poder. Se o Vice-
Presidente não puder assumir ou se 
morrer, o presidente da Câmara dos 
Deputados assumirá o poder. Nos 
EUA, o presidente da Câmara dos 
Deputados nunca assumiu o poder. 
Por outro lado, os Vice-Presidentes 
assumiram o poder  vezes.  

Nos EUA, se o Presidente não puder 
servir ou se morrer, o Vice-Presiden-
te assumirá o poder. Se o Vice-
Presidente não puder assumir ou se 
morrer, o presidente da Câmara dos 
Deputados (ing. speaker of the House of 
Representatives) assumirá o poder. Nos 
EUA, o presidente da Câmara dos 
Deputados nunca assumiu o poder. 
Por outro lado, os Vice-Presidentes 
assumiram o poder nove vezes. 
William Henry Harrison, Zachary 
Taylor, Warren Harding e Franklin 
Roosevelt  morreram durante seus 
mandatos, em 1841, 1850, 1923 e 
1945; Abraham Lincoln, James 
Garfield, Williams McKinley e John 
F. Kennedy foram assassinados em 
1865, 1881, 1901 e 1963. Richard 
Nixon renunciou em 1974.   
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0.2. Premeditando o breque: atividades de fixação 
 

 
Estude as perguntas abaixo. Venha para a sala de aula preparado ou 
preparada para falar sobre o Brasil com base nessas perguntas e respostas ou 
na sua própria experiência com essas questões. Lembre-se de que estas 
páginas internet abaixo, e outras páginas que você deve conhecer poderão 
ajudar neste trabalho.  
 
(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html),  
(http://www.ibge.gov.br), (http://www.worldbank.org).  
 
Estimativa de duração para essa atividade: 20 minutos. 
 
Geopolítica 
 

1. O Brasil é um país de grande extensão territorial?  Que posição ele 
ocupa no mundo? 

2. O Brasil possui religião oficial?  
3. Que posição populacional o Brasil ocupa no mundo? 
4. O Brasil ocupa a metade da área referente à América do Sul.  Cite 

com que países o Brasil possui fronteiras. 
5. Qual é a moeda atual (2010) do país? 
6. Observe o mapa do Brasil e identifique:  

a) O menor estado; 
b) O maior estado; 
c) Os estados da costa brasileira; 
d) O estado mais pobre; 
e) O estado mais rico; 
f) Os estados onde estão localizadas as capitais anteriores do Brasil. 

7. Dê uma olhada no mapa da página anterior. Veja que se trata de um 
mapa sem os nomes dos estados e capitais. Siga a numeração 

O que você deveria estudar: 
 Aspectos geo-políticos do Brasil 

 As condições climáticas do Brasil 

 O sistema de governo do Brasil 
 

Por que você deve estudar isso?  
Essa informação poderia ajudá-lo em conversas e debates dentro e fora da sala de 
aula. Observe, por exemplo, as coincidências e diferenças dos sistemas de 
governo dos EUA e Brasil. Ou ainda, o quanto o Brasil ocupa do território latino-
americano; ou então veja o tipo de clima que predomina entre os trópicos 
Equador e Capricórnio. Em seguida, imagine como essas condições diferem de 
onde você mora.  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
http://www.ibge.gov.br/
http://www.worldbank.org/
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indicada e veja quantos estados e capitais você consegue lembrar. 
Depois compare suas respostas.  

 
Clima 

1. Que clima predomina no Brasil? 
2. Cite os meses do ano em que a temperatura é maior e menor 

respectivamente. 
3. Em que local do Brasil pode ocorrer neve nos períodos mais frios? 

 

Respostas sugeridas  E aí? Já respondeu? Se já 
respondeu, então compare com as respostas 
abaixo.  

Geopolítica 
1. Sim.  O Brasil é o 5º país do mundo em 

extensão territorial com uma área de 8.511.965 
km2, ocupando a metade da América do Sul. 

2. Não.  A Constituição Brasileira prevê liberdade 
de culto para todos os cidadãos brasileiros.  
Antes disso, a religião católica foi oficialmente 
dominante no país em virtude de ter sido a 
religião do colonizador português. 

3. O Brasil é a sexta população mundial  com de 
mais de 185 milhões de habitantes. 

4. Argentina, Paraguai, Guiana, Suriname, Guiana 
Francesa, Bolívia, Peru, Colômbia, Uruguai e 
Venezuela. 

5. Real. 

6. a) O menor estado – Sergipe; b) O maior 
estado – Amazonas; c) Os estados da costa 
brasileira – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
São  Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, 
Pará e Amapá; d) O estado mais pobre – Piauí; 
e) O estado mais rico – São Paulo; f) Os 
estados onde estão localizadas as capitais 
anteriores do Brasil—Bahia (cidade de 
Salvador) e Rio de Janeiro (cidade de Rio de 
Janeiro). 

7. 1♪ Estado: Roraima; capital: Boa Vista; 2♪ 
Amapá, Macapá; 3♪ Pará, Belém; 4♪ Amazonas, 
Manaus; 5♪ Maranhão, São Luís; 6♪ Piauí, Teresina; 
7♪ Ceará, Fortaleza; 8♪ Rio Grande do Norte, Natal; 
9♪ Paraíba, JoãoPessoa; 10♪ Pernambuco: Recife; 
11♪ Alagoas: Maceió; 12♪ Sergipe: Aracaju; 13♪ 
Bahia: Salvador; 14♪ Acre: Rio Branco;  

Clima  
1. Tropical 
2. Em janeiro 

registram-se as 
temperaturas mais 
elevadas e em 
julho, registram-se 
as temperaturas 
mais baixas. 

3. No sul do país a 
temperatura pode 
cair bastante 
favorecendo geadas 
e até neve. Como 
exemplo, cita-se a 
cidade de 
Gramado, no Rio 
Grande do Sul. 

 

 
15♪ Rondônia: Porto 
Velho; 16♪ Tocantins: 
Palmas; 17♪ Mato 
Grosso: Cuiabá;  
18♪ Goiás: Goiânia; 
19♪ Minas Gerais: Belo 
Horizonte; 20♪ Espírito 
Santo: Vitória; 21♪ Rio 
de Janeiro: Rio de 
Janeiro; 22♪ São Paulo: 
São Paulo; 23♪ Mato 
Grosso do Sul: Campo 
Grande; 24♪ Paraná: 
Curitiba; 25♪ Santa 
Catarina: Florianópolis; 
26♪ Rio Grande do Sul: 
Porto Alegre. 
♫ Brasília, Distrito 
Federal; 
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0.3. A língua portuguesa 
 
O português é a língua principal de mais de 200 milhões de pessoas, no 
Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçam-bique, na Guiné-Bissau, em Cabo 
Verde, em São Tomé e Príncipe, na Ilha da Madeira, nas Ilhas Açores e outras 
comunidades nos EUA, Canadá e alguns países e regiões da Europa 
Ocidental e Ásia.  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Considerações gerais sobre o português do Brasil e de Portugal 
 
A língua portuguesa no Brasil é bastante uniforme em todo o território 
brasileiro. Apesar das variantes regionais, pessoas de diferentes regiões se 
entendem sem dificuldade, sem importar a distância entre elas. Por outro 
lado, o português falado em Portugal é diferente do português do Brasil e 
pode requerer um certo esforço das pessoas de ambos países para se 
entenderem no início de uma conversa. Porém, com pouco tempo, ambos se 
adaptam um ao outro e essas dificuldades tendem a minimizar-se.  
 A norma linguística em Portugal sempre teve mais condição de ser 
imposta, de ser melhor definida e aplicada, porque faz parte de um consenso, 
de uma memória e tradição reconhecidas universalmente pelos portugueses. 
No Brasil, ainda há muitos problemas no próprio sistema educacional para se 
impor de fato uma norma brasileira. Essa falta de uma aplicação da norma 
leva ao estabelecimento de certas características linguísticas que afastam ainda 
mais essas duas variedades da língua portuguesa. Por exemplo, na linguagem 
informal, falada, do atual português no Brasil vê-se uma falta de concordância 
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entre o sujeito e o verbo assim como de concordância de número nos 
substantivos. A concordância de gênero ainda se mantém de uma forma geral, 
com raras exceções como no caso da expressão “obrigado” que hoje em dia 
tanto homens como mulheres tendem a responder “obrigado”. A norma 
prevê para pessoas do sexo feminino “obrigada”, mas hoje em dia é bastante 
comum ouvir uma mulher também dizer “obrigado”.  
 Essa falta de concordância não deveria levar o estudante estrangeiro a 
aprender a falar dessa maneira, porque ao falarmos usando a concordância, a 
impressão que causamos ainda é agradável, ao contrário, por exemplo, de 
certos usos e empregos de pronomes que podem parecer pedantes. 
 Jon Vincent (1938-1999), conhecido especialista da língua portuguesa 
nos EUA, professor da University of Kansas durante sua vida, costumava 
comentar em conversas informais, e a meu ver de maneira correta, que o 
português brasileiro era uma língua porosa (“a porous language”). Em outras 
palavras, o português brasileiro, mais do que o português de Portugal, é 
permeável, “deixa passar” elementos de outras línguas com relativa facilidade. 
A pressão prescritiva ou normativa é menor no Brasil do que em Portugal. 
 Vejam-se por exemplo os casos de concordância citados acima, a 
quantidade de neologismos que já se tornaram correntes, apesar de haver 
palavras castiças correspondentes a muitos desses termos, e.g. web site [uέ

.bi.sái.ţi], e-mail [i.mέu], hot-link [Rǿ.ţi.l i~́ŋ.ki], ou os neologismos criados por 
autores como Gilberto Gil, como por exemplo, “infomar”, em sua música 
Pela internet e até mesmo uma possível ocorrência de uma vogal schwa em 
certas áreas como o Rio de Janeiro, a qual é bastante comum em inglês (e.g. 
“a” em about) ou no português peninsular.   
 O brasileiro demonstra essa permeabilidade também em relação ao 
comportamento e talvez por isso se adapta de maneira relativamente fácil às 
outras culturas.  
 O vocabulário do português brasileiro tem um grande número de 
empréstimos de línguas indígenas e africanas. Embora essas palavras de 
origem indígena e africana sejam aceitas pela Academia de Letras de Portugal, 
lá elas não são de uso corriqueiro como se faz no Brasil. O que há de comum 
nos vocabulários de Portugal e do Brasil está principalmente nas palavras de 
origem grega, latina, francesa, árabe e inglesa. Porém, muitas dessas palavras 
são comuns aos dois países somente na forma, conforme veremos adiante. 
Os significados diferem. 
 Mesmo dentro do Brasil, certas palavras comuns no norte, na região 
amazônica por exemplo, são desconhecidas em outras regiões do Brasil. 
Porém são palavras geralmente referentes a objetos comuns a essas regiões, o 
que não causa dificuldade na comunicação porque essas diferenças são mais  
comuns no uso de vocabulário do que na gramática e pronúncia, como se vê 
em Portugal.  
 Vejamos alguns exemplos no uso de vocabulário: a palavra "rapariga" 
significa "moça" em Portugal e “mulher fácil” ou "prostituta" entre a maioria 
da população no Brasil; "você" costuma ser usado no Brasil de maneira 
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semelhante ao uso de "you" em inglês; em Portugal "você" tem uma 
variedade maior de usos, especialmente hoje em dia devido talvez às novelas 
brasileiras  vistas em Portugal. Um dos usos de “você” em Portugal5, está no 
tratamento de classe alta superior a inferior, um uso inexistente no Brasil. 
Abaixo, há uma pequena lista de palavras que servem para ilustrar algumas 
diferenças léxicas. As diferenças em vocabulário são tantas que hoje em dia se 
publicam dicionários “bilíngues” de português do Brasil e português de 
Portugal, como se vê na bibliografia abaixo. 
 
Português do 

Brasil 
Português de 

Portugal 
Inglês 

Notas explicativas sobre 
esses significados no Brasil 

apostila 
sebenta, 
apostila 

course 
package 

sebento/a é um adjetivo, relativo 
ao sebo ou a uma pessoa 
nojenta 

bonde eléctrico 
streetcar, 
trolley 

normalmente “elétrico” é um 
adjetivo para “eletricidade” 

broche boquete 
ornamental 
clasp, pin 

boquete é um termo muito 
vulgar para certas práticas 
sexuais 

caixinha, caixa  boceta little box 
boceta é um termo de baixo 
calão para o órgão sexual 
feminino 

fila bicha queue, line 
bicha é um termo pejorativo, 
sinônimo de homossexual 

injeção pica, injecção injection, shot 
pica é uma palavra grosseira 
para o órgão sexual masculino 

ônibus autocarro bus 
autocarro é um termo 
normalmente desconhecido 

pedestre peão pedestrian peão é o trabalhador rural 

xícara chávena cup 
em geral, chávena é um termo 
desconhecido 

 
Wanke, Eno Teodoro. Dicionário Lusitano-Brasileiro. Rio: Edições Plaquette,  

l981. 
Villar, Mauro. Dicionário Contrastivo Luso-Brasileiro. Rio: Guanabara, 1989. 
 
Há também muitos sites na internet com listas dessas diferenças léxicas. Este 
é um deles, visitado em 2006: http://www.alzirazulmira.com/diferencas.htm  
 

0.4. A Música Popular Brasileira – MPB  
 
Atribui-se ao lundu as origens da MPB. O lundu é um tipo de dança afro-
negra, trazida pelos bantos de Angola e do Congo, e que deu origem ao 
maxixe, uma dança urbana; o lundu também deu origem ao samba brasileiro – 

                                                 
5 Um dos blocos deste livro, Bloco IV, assim como o anexo-8 no final, explicam o 
uso de “você” em mais detalhes. 

http://www.alzirazulmira.com/diferencas.htm
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que não deve ser confundido com la zamba argentina – e à modinha, um 
gênero de música sentimental de origem portuguesa. Essa explicação é valida, 
porém pode causar polêmicas porque existem outras explicações sobre as 
origens da MPB, do samba e outros tipos de música e dança. Abaixo há uma 
breve bibliografia que pode auxiliar em um trabalho mais aprofundado sobre 
esse assunto.  

O lundu pode ser melhor compreendido se levamos em conta o 
contexto em que ele melhor se encaixa que é o contexto das senzalas. As 
senzalas eram alojamentos próximos aos engenhos de açúcar dentro das quais 
ficavam os escravos. Os senhores dos engenhos, por sua vez,  habitavam os 
casarões ou “casas grandes”. Como se vê nas fotos abaixo, esses alojamentos 
também se achavam nos porões das casas grandes. Nesse contexto, portanto, 
o lundu surge como uma expressão contestatória da condição do escravo. 
Além dessa característica de protesto, o lundu traz ainda nas suas letras traços 
da sensualidade e licenciosidade africanas.  

 

 

Uma Casa Grande, Rio (2004) 

 

Interior da Casa Grande, Rio (2004) 

 
Uma senzala, no porão da Casa Grande, 

Rio (2004) 

 
Outra vista da mesma senzala, Rio, 

(2004) 

 
 O samba, além de suas possíveis origens do lundu, adquire roupagem 
diferente na Bahia, no Rio e em São Paulo. O samba é o gênero musical mais 
popular do Brasil com inúmeras variantes, entre as quais o samba 
carnavalesco, samba de breque, samba de exaltação, samba de gafieira, samba 
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de partido alto, samba-choro, o samba-enredo e hoje em dia o samba de 
“fundo de quintal” também conhecido como pagode.  
 O maxixe, além de originar-se no lundu, também inspira-se na mazurca e 
na polca, danças europeias de sucesso entre a classe média europeia, no 
século XIX. Acredita-se também haver no maxixe uma certa influência do 
tango e da havaneira. O maxixe é a versão brasileira da combinação dessas 
danças.   

A modinha, gênero dos senhores das senzalas, mantém a sensualidade e 
licenciosidade do lundu, e estava na moda sob o reinado de D. João VI 
(1767-1826), no século XIX.  

A partir desse início, a MPB evolui na grande variedade de música que é 
hoje em dia. Assim, a MPB é o resultado não somente da mistura de ritmos 
dentro do próprio Brasil como também, como se vê hoje em dia, de fora do 
Brasil tais como o jazz, rock e reggae.    

A história da MPB é muito mais do que este pequeno sumário. Este 
resumo não é mais que um modesto intento de dar ao estudante alguns 
elementos básicos para promover um interesse pelo assunto e inspirar 
atividades de sala de aula que permitam o uso da língua portuguesa escrita e 
falada.  

Hoje em dia há excelentes fontes de informação sobre a MPB e de fácil 
acesso. Podemos encontrar via google e outras ferramentas de pesquisas na 
internet inúmeros sites sobre a música popular brasileira.  
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0.5. As primeiras gravações no Brasil: Isto é bom  e Pelo telefone. 
 

 

 
 

 
 

Isto é bom (1902) e Pelo telefone (1917) 
 
Registra-se o lundu Isto é bom, de Xisto de Paula Bahia, como sendo a primeira 
música gravada no Brasil. Abaixo vemos um pequeno trecho desta letra e 
também para ilustrar a evolução da MPB. Temos logo em seguida alguns 
versos de Pelo telefone, escrita por Donga e Mauro de Almeida, considerada a 
primeira música gravada em disco, cuja gravação foi realizada em 1917. Em 
1997, Gilberto Gil escreveu Pela internet, estudada em outra unidade deste 
livro, e que retoma essa mesma ideia, porém agora dentro do nosso novo 
mundo globalizado. 
  
 

Isto é bom 
Lundu composto por Xisto de Paula Bahia, gravação feita pela Casa 
Edison (1902), com o selo da Zon-O-Phone Company, na voz de Manoel 
Pedro dos Santos, cujo apelido era “Bahiano” com “h”, mas que hoje em 
dia se escreve sem “h”, “Baiano”. 

 
O inverno é rigoroso 
Bem dizia a minha avó 
Quem dorme junto tem frio 
Quanto mais quem dorme só 
 

 
Isto é bom, isto é bom 
Isto é bom que dói! 
Isto é bom, isto é bom 
Isto é bom que dói! 
 

 

O que você deveria estudar nesta parte: 
Simplesmente leia o texto breve sobre a história da MPB e o 
surgimento do samba. Não é necessário fazer nenhum estudo 
profundo do assunto, a não ser que você tenha um interesse pessoal. 
Note que as informações são breves. Seria mais fácil fazer essa leitura 
com um companheiro de aula. Depois, tente responder às perguntas 
que aparecem em seguida.  
   Lembre-se de que essas músicas foram gravadas no começo do 
século XX. 
 

Por que você deve estudar isso?  
Espera-se que essa informação dê mais liberdade ao aluno para 
conversar e escrever, a falar sobre o Brasil e sua cultura.  
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Pelo telefone 
Samba de Ernesto dos Santos e Mauro de Almeida (1917) 

 
O chefe da polícia 
Pelo telefone 
Manda me avisar 
Que na Carioca 
Tem uma roleta 
Para se jogar 

Porque este samba  
Sinhô, sinhô 
É de arrepiar 
Sinhô, sinhô 

Põe (a) perna bamba 
Sinhô, sinhô 
Mas faz gozar. 

 
 
 

0.6. Entrando no ritmo – Atividades 
de fixação. 
As perguntas abaixo servem para auxiliar na 
fixação do conteúdo dos textos anteriores 
assim como para auxiliar o estudante na sua 
participação das discussões na sala de aula. 

As respostas podem, mas não têm que limitar-se ao texto apresentado aqui. 
Outras informações de outras fontes também podem ajudar nesses diálogos. 
Tal como se faz com qualquer texto, especialmente textos ricos em conteúdo, 
se poderia fazer longas análises da letra de Isto é bom o que porém não é o 
propósito deste curso.  
 
 
A respeito da música Isto é bom! 
 
1. O que é o lundu? O que você sabe sobre o lundu? 
2. A classe alta brasileira do século tinha alguma preferência por algum des-

ses gêneros musicais brasileiros? Gostavam do lundu?  
3. De que fala a música Isto é bom!? Qual é o tema geral dessse texto? É possí-

vel falarmos de uma tese nessa letra? 
4. Há algum elemento dessa música que possa ajudar-nos a ver o comporta-

mento dos brasileiros daquela época? 
5. O texto de Isto é bom! tem alguma característica gramatical que nos chama a 

atenção?  
6. Alguma palavra desconhecida? Alguma palavra menos usada hoje em dia? 

Busque desenvolver um bom vocabulário consultando no dicionário 
algumas palavras desconhecidas. O ideal é poder entender o significado 
das palavras pelo contexto. Porém, essa estratégia nem sempre funciona. 
Nesses casos, o melhor é valer-se de um dicionário porque não somente o 
dicionário nos ajuda a melhor compreender o texto como também, para 
nós, aprendermos a usá-lo e melhor conhecê-lo. 
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Com relação à letra de Pelo telefone 
 
7. De que fala esse texto? Qual é o tema ou ideia geral? É possível falarmos 

de uma tese? 
8. Há algum elemento que possa ajudar-nos a ver o comportamento dos 

brasileiros dessa época? 
9. O texto tem alguma característica gramatical que nos chama a atenção? 
10. Alguma palavra desconhecida? Alguma palavra menos usada hoje em dia?  

 
Respostas sugeridas para estimular a participação na sala de aula.   
1. O lundu é um tipo de dança afro-negra, trazida pelos escravos que vieram para o 
Brasil. Atribui-se ao lundu as origens da MPB porque possivelmente do lundu 
surgiram outros gêneros que formaram a MPB, tais como o maxixe, o samba e a 
modinha. 2. As famílias dos senhores das casas grandes preferiam a modinha. 
Evitavam o lundu devido a licenciosidade dessas danças e possivelmente porque 
representavam uma forma de contestação contra a situação dos escravos. 3. Essa letra 
fala de um soldado que se apaixonou por uma mulata. Pode-se considerar como tema 
“a mulata” brasileira, ou ainda, simplesmente o amor. Quanto à tese, se poderia sugerir 
com uma dose de humor que esta se encontra nos versos “Quem dorme junto tem 
frio /Quanto mais quem dorme só” ou seja, se uma pessoa acompanhada já se sente 
solitária, uma pessoa sem ninguém, obviamente se sente muito mais solitária. 
Somente com o amor dessa mulata a solidão desaparecerá. 4. Quanto aos elementos 
culturais nesse texto, um deles é o de que a mulata, já naquela época, era tida em alta 
estima entre os brasileiros. Hoje em dia esse sentimento continua muito forte, 
especialmente se além de mulata for fisicamente bonita. 5. Uma característica 
interessante sobre gramática aparece no verso encontrado na internet, Quem ver 
mulata bonita. O autor usou uma característica gramatical do português brasileiro que 
até hoje existe na linguagem falada que é o uso do infinitivo (ver) onde a norma culta 
ensina o futuro do subjuntivo vir. Dentro da norma culta seria “Quem vir essa 
mulata” ou então, dependendo da preferência estilística do autor também se poderia 
dizer “Quem vê essa mulata”. O brasileiro de qualquer idade, mesmo uma criança, 
usa o Futuro do Subjuntivo natural e frequentemente. Porém esse caso particular 
com o verbo "ver" a forma “vir” soa estranho ou pedante na linguagem falada. 6. As 
palavras dessa música ainda fazem parte do vocabulário de hoje em dia, exceto a 
palavra “arrufo” e a expressão “sapateado a meio”. A palavra “sapateado” ainda se 
usa comumente hoje em dia, mas a expressão “a meio” é menos comum. Sem 
consultar o dicionário, somente pelo contexto, se pode entender o significado de 
“arrufo” que pode ser “diálogos”, “entendimentos”. Se olharmos no dicionário 
encontraremos arrufo como “mágoa de pouca duração entre pessoas que se estimam” 
(Dicionário Houaiss da língua portuguesa). Quanto à expressão “a meio” esse mesmo 
dicionário não a registra, mas pode-se imaginar pelo contexto que significa um 
“sapateado moderado”.  

Respostas sugeridas, Pelo telefone: 
 (7) Essa letra fala da alegria, do prazer de se divertir ou como preferem dizer muitos 
brasileiros, “a festa faz parte da personalidade do brasileiro”. O tema poderia ser a 
alegria e a tese é que precisamos viver com alegria, se há uma chance de ser alegre, 
não analise, divirta-se sem pensar duas vezes, sem questionar a alegria. (8) Entre os 
muitos elementos culturais possíveis, vemos o carácter alegre do brasileiro, sempre 
disposto a festejar e dançar. Até o chefe da polícia ordena que sejamos felizes 
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chegando ao exagero de informar que tem mesmo uma roleta (jogos de cassino) na 
rua Carioca. Note que um dos versos diz "chefe da folia" e outro verso similar diz 
"chefe da polícia" sugerindo que ambos poder ser os mesmos. Naquela época, no 
Brasil, o telefone era uma tecnologia de uso ainda limitado. Hoje em dia a indústria 
de celulares no Brasil é altamente lucrativa, sendo o Brasil um dos países que mais 
usam telefones celulares. De acordo com a Anatel – Agência Nacional de 
Telecomunicações www.anatel.gov.br –, havia no Brasil, em 2001, cerca de 29 
milhões de celulares. Em janeiro de 2007 o Brasil já havia ultrapassado a marca de 
cem milhões de aparelhos celulares. (9) A gramática desses versos não apresenta 
surpresas comparada com a gramática de hoje em dia. (10) No que toca ao 
vocabulário, vemos o uso da palavra “sinhô”, em lugar de “senhor”. Hoje em dia, a 
palavra escrita “sinhô” sugere um significado de submissão, herdado da época dos 
escravos. Por outro lado, a  palavra tradicionalmente usada, “senhor”, tem 
praticamente a mesma pronúncia da palavra “sinhô”. Claro, pessoas de nível de 
educação formal mais educada podem preferir em certos contextos uma pronúncia 
mais articulada de “senhor”, bem próxima à forma escrita “senhor”, ou seja, 

foneticamente [sε~.y~ór]. Outra palavra, comum nessa época e que hoje é comum em 
espanhol, por exemplo, é a palavra “gozar”, mas no português de hoje tem conotação 
sexual. Antes era comum usá-la no sentido de “divertir-se”, mas hoje o significado 
predominante de “gozar” é mais vulgar e quer dizer “ter orgasmo”. Há expressões 
que ainda usam essa palavra de maneira mais aceitável, com o sentido de “brincar 
com alguém, divertir-se às custas de outra pessoa”, como na frase: “Esse cara está 
gozando com a minha cara. É melhor parar porque senão eu me aborreço!”. 
 
 

0.7. Alguns hinos e quase-hinos, à guisa de informação cultural  
 

 
As músicas que aparecem 
a seguir foram seleciona-
das porque fazem parte do 
dia-a-dia brasileiro, do 
contexto socio-cultural 
brasileiro. Elas não têm 
que ser estudadas, mas se 

o professor preferir, poderá fazer um trabalho semelhante ao que se fez com 
as músicas anteriores. Senão, busque familiarizar-se com elas e mesmo cantá-
las se quiser. A música “Cachaça” não é um hino, mas foi incluido como 
toque de humor (também se conhece essa marcha como "Hino da Cachaça") 
e pela popularidade dessa marcha carnavalesca. Algumas dessas letras estão 
somente com a primeira estrofe. Se for necessário o restante da letra, os 
próprios estudantes poderão fazer um trabalho de pesquisa na internet. 

Por que você deveria estudar isso?  
Esta última seção deste capítulo revela um pouco da cultura brasileira. Esses 
hinos são conhecidos dos brasileiros e conhecê-los  pode ajudar o estudante 
estrangeiro a sentir-se mais incluido no contexto cultural brasileiro.  

O que você deveria estudar nesta parte: 
Procure familiarizar-se com esses hinos 
dentro do que seja possível, sem atrapalhar o 
restante do curso. É uma parte importante 
porém o professor, se quiser poderá saltá-la. 
 

http://www.anatel.gov.br/
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Normalmente as letras completas e mesmo os acordes para quem sabe tocar 
violão e outros instrumentos estão disponíveis na internet. Se forem 
necessários os acordes, um termo comum (ing. keyword) para pesquisar 
acordes de músicas na internet é “música cifrada”.   
 

Hino nacional brasileiro (1834) 
Música: Francisco Manuel da Silva 

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada 
 

O hino nacional do Brasil foi considerado o hino mais bonito da Copa 
Mundial de Futebol de 2002, no Japão e Coreia do Sul. Realmente a música é 
muito bonita, porém como nem tudo é perfeito, a letra do hino nacional 
brasileiro é muitas vezes criticada por conter passagens um tanto hermética e 
difícil de se lembrar. Talvez a dificuldade dessa letra tenha a ver com o 
contexto da época em que foi escrita. De qualquer forma, vejamos a letra: 
 
Ouviram do Ipiranga as margens 
plácidas 
De um povo heroico o brado 
retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios 
fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse 
instante.  
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço 
forte,  
Em teu seio ó liberdade,  
Desafia o nosso peito a própria morte!  
Ó Pátria amada 
Idolatrada 
Salve! Salve!  
Brasil de um sonho intenso, um raio 
vívido,  
De amor e de esperança à terra desce 
Se em teu formoso céu risonho e 
límpido 
A imagem do Cruzeiro resplandece  
Gigante pela própria natureza  
Es belo, es forte, impávido colosso,  
E o teu futuro espelha essa grandeza,  
Terra adorada!  
Entre outras mil 
Es tu, Brasil,  
Ó Pátria amada  
Dos filhos deste solo es mãe gentil,  
Pátria amada 
Brasil! 

deitado eternamente em berço 
esplêndido 
ao som do mar e à luz do céu 
profundo,  
Fulguras, ó Brasil, florão da América,  
Iluminado ao sol do Novo Mundo!  
Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos tem 
mais flores,  
Nossos bosques tem mais vida 
Nossa vida no teu seio mais amores  
Ó Pátria amada 
Idolatrada 
Salve! Salve!  
Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado,  
E diga o verde-louro dessa flâmula 
Paz no futuro e glória no passado  
Mas se ergues da justiça a clava forte,  
Verás que um filho teu não foge à 
luta,  
Nem teme, quem te adora, a própria 
morte, 
Terra adorada!  
Entre outras mil  
Es tu, Brasil,  
Ó Pátria amada  
Dos filhos deste solo es mãe gentil 
Pátria amada 
Brasil! 
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 Vale a pena lembrar que Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), 
considerado por muitos como o maior poeta brasileiro, tem um poema 
também chamado “Hino Nacional”. Os versos desse hino, assim como 
outros poemas de Drummond, podem ser encontrados na internet. Em 2004, 
o endereço era http://memoriaviva.digi.com.br/drummond/verso.htm. 
Muitos dos poemas nesse site estão gravados com a voz do poeta. 
 

Aquarela do Brasil (1939) 
Samba de Ari Barroso 

 

A Aquarela do Brasil é tão conhecida quanto à música de Tom Jobim e 
Vinicius de Morais, Garota de Ipanema. Alguns brasileiros chegam a considerar 
a Aquarela do Brasil também como um hino do Brasil. Curiosamente, esta letra 
contém duas palavras “difíceis” ou seja cultas, inzoneiro e merencória, ao lado de 
outras de usos bem populares no português do Brasil, como por exemplo, faz 
gingar. Note-se a pronúncia do infinitivo sem o “r” final, faz gingá, ao invés da 
forma culta faz gingar. De todas as formas, essa letra parece ter sido melhor 
aceita e mais fácil de ser lembrada. Aí vão alguns versos da Aquarela do Brasil: 
 

Brasil, meu Brasil brasileiro, 
meu mulato inzoneiro, 
vou cantar-te nos meus versos. 
Oh, Brasil samba que dá, 
Bamboleio que faz gingá 
Oh, Brasil do meu amor, 
terra de nosso senhor.... 
Brasil! Brasil! 
Pra mim... 
Pra mim... 

Ô, abre a cortina do passado, 
tira a mãe preta do serrado,  
bota o rei Congo no congado, 
Brasil! Brasil! 
Deixa cantar de novo o trovador, 
à merencória luz da lua, 
toda canção do meu amor 
(...) 

 
Cidade maravilhosa (1934) 

Marcha de André Filho. 
 

Muitos brasileiros dizem que esta marcha é a cara do Rio de Janeiro. Todo o 
Rio e todo o Brasil a conhecem e embora fosse considerada o hino do Rio de 
Janeiro, somente em 2003 foi aprovada por lei como o hino oficial da cidade 
do Rio de Janeiro. Até hoje, em todo o Brasil em dias de grandes festas 
populares como o carnaval é comum ouvir e cantar Cidade maravilhosa. É uma 
letra simples e uma melodia bonita, alegre e fácil de lembrar. Esse é o seu 
refrão: 
 

Cidade maravilhosa 
Cheia de encantos mil 

Cidade maravilhosa 
Coração do meu Brasil 
(...) 

http://memoriaviva.digi.com.br/drummond/verso.htm
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Oh! Minas Gerais [1909, 1912] 
Valsa de Eduardo das Neves  

Adaptação de uma canção italiana: Vieni sul mar 
 
Esta valsa é também muito conhecida em todo Brasil e também se aprende 
rapidamente. Poderia ser considerada como outro hino, desta feita o hino dos 
mineiros, os habitantes do estado de Minas Gerais. Esta é a letra parcial: 
 

Refrão: 
Oh! Minas Gerais (bis) 
Quem te conhece não esquece 
jamais! 
Oh! Minas Gerais! ... 

Lindos campos batidos de sol, 
Ondulando num verde sem fim, 
E as montanhas que, à luz do 
arrebol, 
Tem perfumes de rosa e jasmim! 
Refrão:  Oh! (...) 

 
 

Estudantes interessados nas letras completas dessas 
músicas, poderão consegui-las via internet 

 
 

0.8 Atividade preliminar de redação: Linguagem falada e escrita  
 
Ao escrever um texto, procure levar em conta o objetivo fundamental de saber 
(1) como, (2) quando e (3) o que dizer (4) a alguém. O exercício a seguir serve para 
ilustrar como se poderá fazer atividades de escritura neste curso. Em torno 
deste modelo, outras atividades serão propostas, com outras alternativas. 
Assim, familiarize-se com o exercício abaixo, que a partir de uma fonte – e.g. 
um filme, um artigo, uma foto, etc. –, procura manter toda a complexidade da 
língua como rede de componentes integrados em termos de compreensão e 
produção. 
 
FONTE (insumo, input): Imagine que lhe tenha sido mostrado um vídeo curto 
sobre a CST (Companhia Siderúrgica Tubarão), a maior produtora mundial 
de semi-acabados de aço, estabelecida em Vitória, Espírito Santo. Vejamos, a 
partir desse vídeo imaginado, como se poderia aplicar o conceito de língua 
como rede de elementos linguísticos e extra-linguísticos integrados mecânica 
e naturalmente. As respostas aparecem depois dos exercícios. 
 
a. Como dizer o que a alguém (gramática) 
 
(A partir de uma passagem do vídeo imaginado) 
 
Saber _______ somos e o que nos constitui nos permite olhar para enxergar 
o exterior, o mundo que _________. 
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(1) que – nos cercam    (4) quem – nos cerca  
(2) quem – cerca-nos    (5) que – nos cerca 
(3) quem – cercam-nos    (6) que – cerca-nos 
 
 
b. O que dizer  a alguém (vocabulário) 
 
(A partir de uma passagem do vídeo) 
 
Maria José Correia de Almeida (Gerente de manutenção e sistemas ambien-
tais) “olhar e enxergar é ver o que não (es)tá ali  __  _____ ,  __  _____ .” 
 
(1) na praia – no convento   (3) à frente – à mostra 
(2) à toa – à vontade    (4) na frente – à mostra 
 
 
c. Por que, como e quando dizer alguma coisa a alguém (sociolinguística e 
cultura) 
 

A partir do vídeo que imaginamos haver visto, diga qual dos três textos 
abaixo melhor se insere em um contexto de uma apresentação sobre a CST a 
um grupo de executivos. Procure identificar elementos de vocabulário e 
gramática que caracterizam cada um dos textos.  
 
 

Texto-1 
 
Meus caros amigos,  
 

A CST é a maior produtora de aço do mundo. A produção dela tem mais a 
ver com aço semi-acabado do que o aço puro mesmo. Dizem que a sua 
origem data de junho de 1976. Foram os japoneses e italianos que começaram 
tudo. Essa produção a todo vapor que a gente vê hoje dia, isso só foi começar 
lá pelos anos 80. Foram nesses anos que a CST se tornou líder no mercado 
do aço, mas disso vocês sabem e meu interesse não é o de ensinar missa ao 
vigário. Pois bem, embora tenha sido nessa ocasião que ela se estabeleceu, o 
negócio só funcionou mesmo a partir da sua privatização em 1992.  
 
Texto-2 
 
Vejam só, meus filhos:  
 

Vocês agora são tudo novo, né, mas eu conheço a CST desde o tempo dos 
meus avós. E bota anos nisso! Eu admiro vocês todos porque vocês são 
todos bem preparados, gente fina que dá gosto. Mas vejam só, como eu ia 
dizendo: A CST foi fundada em 1976. Quantos de vocês aqui já tinham 
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nascido? Nessa época meu filho mais novo já estava terminando o ensino 
médio. E foi nessa época que tudo começou. Eu me lembro bem, que a CST 
era controlada pelo estado, por um grupo japonês, Kawasaki, e um grupo 
italiano, Ilva. A produção mesma, só veio a começar em 1983. Já nessa época 
se produzia muito, mas depois da privatização em 1992, aí então eles 
desembestaram.   
 
Texto-3 
 
Prezados senhores e senhoras,  
 

A CST, maior produtora mundial de semi-acabados de aço, foi constituída em 
junho de 1976, como uma ‘joint-venture’ de controle estatal, com a 
participação minoritária dos grupos Kawasaki, do Japão e Ilva (ex-Finsider), 
da Itália. Porém suas operações começaram, em novembro de 1983. Nesse 
período, a CST criou e consolidou sua liderança no mercado, passando por 
profundas transformações, intensificadas após a privatização em 1992. 
 

Respostas: a. 4; b. 3; c. O melhor texto para esse contexto é o texto-3. As respostas 
a seguir identificam alguns dos muitos elementos que caracterizam a língua como 
rede integrada de componentes comunicativos em interação. Há outros 
elementos que não foram incluidos aqui, porque não se tentou fazer uma lista 
exaustiva. Portanto, observe que o texto-1 utiliza um registro casual, sem exagero. 
Expressões casuais, comuns na linguagem falada moderada: Meus caros amigos, 
dela, a todo vapor, pois bem. Expressões a nível sintático: a gente vê, isso só foi 
começar, ensinar missa ao vigário, o negócio só funcionou mesmo. A maior parte 
desse texto-1 tem um traço objetivo, sendo que a única exceção aparece na 
expressão mais subjetiva “a gente vê”. O texto-2 está em um registro 
exageradamente casual: meus filhos (vocabulário), são tudo novo (gramática), né 
(gramática, discurso), mas eu conheço (subjetivo), o tempo dos meus avós 
(vocabulário, elemento cultural), E bota anos nisso! (vocabulário, elemento cultural), 
gente fina que dá gosto (vocabulário, elemento cultural), como eu ia dizendo 
(vocabulário, discurso, transição, conectivo), Quantos de vocês aqui já tinham 
nascido? (discurso falado) Nessa época meu filho mais novo já estava terminando o 
ensino médio. (discurso falado subjetivo) Eu me lembro bem (vocabulário, discurso 
falado subjetivo), aí então eles desembestaram (vocabulário, discurso falado 
exageradamente subjetivo). Quanto ao texto-3, é um texto feito em registro 
cuidadoso (formal), apropriado para o contexto de um grupo de executivos. O texto 
evita a subjetividade (eu), em favor da objetividade (terceira pessoa, sujeito-ator em 
segundo plano, ou marginalizado por completo). A abertura do texto, “Prezados 
senhores e senhoras” é claramente cuidadosa (formal). 

 
Práctica de comprovação – Agora, tente colocar em prática as explicações 
anteriores, especialmente o objetivo básico deste curso, saber (1) como, (2) 
quando e (3) o que dizer (4) a alguém, usando como fonte as fotos desta unidade, 
na seção 0.4 Música Popular Brasileira, nas quais se ilustram uma Casa 
Grande e uma Senzala.  
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