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1. INTRODUÇÃO

O presente  trabalho  constitui  o  relatório  de  Estágio  II  em Língua  e  Literatura  de 

Língua  Portuguesa  do  aluno  André  Augusto  Gazola,  licenciando  do  curso  de  Letras  da 

Universidade de Caxias do Sul, Campus Universitário da Região dos Vinhedos.

A atividade de estágio é uma etapa essencial para a formação do professor; é nela em 

que se tem contato com a realidade das escolas (estrutura curricular e hierárquica, políticas 

educacionais, atitudes de alunos e professores, etc), preparando o futuro docente por meio de 

atividades guiadas e oportunizando a aplicação dos conceitos até então discutidos dentro da 

universidade. 

Na disciplina de Estágio II, realizada no período de 17 de agosto a 21 de dezembro de 

2009, buscou-se, por meio da observação de aulas ministradas pela professora titular em uma 

turma de 7ª série do Ensino Fundamental, conhecer a realidade dos alunos daquela turma, 

com o objetivo de desenvolver uma proposta de ensino que estivesse relacionada com seus 

interesses e que, além disso, possibilitasse a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos 

na universidade. A partir dessa proposta, foram ministradas 20 horas-aula, entre os dias 06 de 

outubro e 10 de novembro, nas quais um exaustivo planejamento serviu como base para o 

desenvolvimento das atividades em sala de aula.

O relatório a seguir está dividido, basicamente, em quatro grandes partes: 1) resenha 

temática a partir dos estudos teóricos realizados ao longo da disciplina, na qual são abordados 

textos que, relacionados, contribuem sobremaneira para um ensino de língua e literatura mais 

rico; 2) Relatório de observação das aulas ministradas pela professora titular, que serviram 

como ponto de partida para o planejamento das aulas de estágio, pois foi nesse momento que 

foi  possível  conhecer  a  realidade  da  turma;  3)  Plano de Unidade elaborado em torno  da 

temática Tecnologias: seu brilho e suas amarras, que entremeou todas as aulas ministradas, 

cujos planos encontram-se em seguida ao Plano de Unidade. 4) Análise crítico-reflexiva sobre 

a prática docente, que, através de uma base teórica, avalia aula por aula, expondo aspectos 

positivos, o que poderia ter sido melhor, avanços, recuos, melhor aula, etc.

Além dessas quatro partes principais, ainda há a conclusão, na qual são retomados 

aspectos desenvolvidos no relatório e é feita uma reflexão sobre o estágio como um todo. Por 

fim, há a seção de anexos na qual consta todo o material (textos, imagens, etc.) utilizado ao 

longo das aulas desenvolvidas.
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2. O ESTÁGIO COMO PONTE ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA

2.1 A prática docente do professor de língua e literatura

Hoje,  numa  época  de  incessantes  questionamentos,  advindos,  principalmente,  da 

percepção de que são necessárias mudanças urgentes nos mais diversos campos sociais, torna-

se cada vez mais evidente que a escola tem ficado para trás devido ao surgimento não apenas 

de  novas  tecnologias,  mas  de um novo estilo  de  vida  que  acelerou  e,  ao  mesmo tempo, 

fragmentou as relações do sujeito com ele próprio e com o mundo que o cerca. Dessa forma, 

devido  à  democratização  do  acesso  ao  conhecimento  proporcionada  pela  internet  e  pela 

possibilidade de filtragem e condensação de informações que ela possibilita, unida à rapidez, 

ao  imediatismo  e  ao  utilitarismo  exigidos  pelo  usuário,  as  longas  metodologias  teórico-

expositivas  praticadas  nas  escolas  viram-se  completamente  ultrapassadas  e  distantes  da 

realidade dos alunos praticamente da noite para o dia.

Assim, como destaca Demo (2007, p. 13), “dar aula” não é mais a tarefa do professor, 

pois essa expressão denota uma simples reprodução do conhecimento, uma transmissão de 

instruções que estão a alguns cliques de distância, com cor, movimento e interatividade. O 

professor  dessa  nova  era  precisa  ser  redefinido  (e  redefinir-se)  como  quem  cuida  da 

aprendizagem do aluno, o que significa dedicação envolvente e contagiante,  compromisso 

ético e técnico, habilidade sensível e sempre renovada de suporte, incluindo-se aí a rota de 

construção  da  autonomia.  Nesse  sentido,  o  centro  do  cenário  é  agora  o  aluno,  que  será 

apoiado,  motivado,  orientado  e  avaliado  pelo  professor,  que  passa  a  assumir  o  papel  de 

mediador, aquele que não “tira dúvidas”,  mas “faz dúvidas”,  aquele que leva seu aluno a 

reconstruir  conhecimento  com  mão  própria,  investindo  nisso  todo  o  cuidado  possível  e 

imaginável.

No entanto,  uma mudança radical como essa implica em alguns problemas, alguns 

dilemas que atingem principalmente a figura do professor, mas que envolvem todo o sistema 

de ensino, desde aqueles que elaboram os currículos até a direção da escola e os pais dos 

alunos. A ação docente, por essa nova ótica, mantém um constante ir e vir entre o que se sabe 

e  o  que  não  se  sabe,  entre  o  que  se  deve  fazer  e  o  que  se  pode  fazer,  entre  o  que  se 

experimentou anteriormente e a necessidade de introduzir inovações no momento atual, entre 

o que se havia previsto realizar e o que as condições de cada momento parecem aconselhar, 
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ou seja, é um contexto de incerteza que gera todas essas dúvidas para o professor. Apesar 

disso, tais dificuldades são comuns em um cenário de mudança como esse que se desenvolve 

atualmente;  enfrentar  e  superar  esses  dilemas  torna-se,  então,  uma condição  necessária  à 

prática  docente,  que  acaba  imbuída  pela  necessidade  de  conscientização  da  comunidade 

escolar sobre os novos desafios aos quais a escola se vê submetida, a fim de avançar e deixar 

para trás sistemas já ultrapassados.

O  professor  de  língua  talvez  seja  um  dos  mais  afetados  por  esse  conjunto  de 

modificações que, muitas vezes, são exigidas por um lado (os PCNs, digamos) e coibidas por 

outro (a  direção da  escola e  pais  dos  alunos),  já  que tradicionalmente teve-se uma visão 

bastante diferente do português e da literatura àquela que os estudos mais recentes indicam: 

priorizou-se o ensino da gramática e de nomenclaturas em detrimento dos usos da língua, 

enfatizou-se a memorização de datas, lugares e autores ao invés de um estudo mais profundo 

do texto e da formação de leitores, deixou-se de lado o estudo dos gêneros, que viram-se 

generalizados em tipologias textuais, e assim por diante.

Quanto a essa visão tradicional do ensino de língua, Antunes (2009) considera alguns 

aspectos importantes que podem auxiliar o professor não apenas no planejamento de suas 

aulas,  mas  também na  argumentação  a  favor  de  um modelo  de  ensino  que  rompa  com 

algumas concepções ultrapassadas.

O  primeiro  desses  aspectos  é  a  prevalescência,  nas  aulas  de  português,  de  uma 

concepção estática de língua,  demasiado simplificada e reduzida.  Essa visão não leva em 

conta  as  mudanças  do  dia-a-dia,  as  imprevisibilidades  e  indefinições,  muito  menos  os 

interlocutores e suas intenções, ou ainda o contexto de uso. Isso faz com que a língua seja 

facilmente  esgotada  em  estudos  de  morfologia  e  sintaxe,  nos  quais  a  memorização  de 

nomenclaturas aparece como objetivo principal (ou único). Como consequência, ao sentir-se 

incapaz de diferenciar, digamos, um objeto indireto de um complemento nominal, o aluno 

tende  a  afastar-se  do  português,  por  considerá-lo  difícil,  incompreensível,  inaprendível, 

passando  a  ver-se  como  linguisticamente  incompetente.  Como  resultado,  o  declínio  da 

fluência verbal, da compreensão e das capacidades de leitura da linguagem simbólica e da 

elaboração de textos mais complexos e formais, entre outras, tornam-se problemas crônicos.

Outro aspecto levantado pela autora refere-se ao estudo do léxico na construção do 

texto.  Para ela,  o  ensino da gramática que vem sendo priorizado ao longo dos  anos  tem 

deixado  o  professor  sem  tempo  para  o  estudo  dos  demais  componentes  da  língua,  que 
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deveriam ser abordados, em sala de aula, a partir de uma base textual, de modo a enfatizar aos 

alunos sua relevância e aplicabilidade. Uma forma de fazê-lo, proposta por ela, é “considerar 

o vocabulário dos textos como elemento de sua construção, de sua 'arquitetura', e não apenas 

como um conjunto de palavras que 'têm um significado'.” (Antunes, 2009, p. 144). 

Essa formação com vista no texto em si e não em uma metalinguagem abstrata é vista 

como uma condição sine qua non à formação de leitores, privilégio que, lamentavelmente, no 

Brasil,  tem  pertencido  às  classes  mais  favorecidas  e  sido  relegado,  como  tarefa, 

exclusivamente ao professor de línguas – concepção ingênua a generalizada, pois desenvolver 

a capacidade e o gosto pela leitura é dever de toda a escola, em aliança com a família, já que a 

prática da leitura é algo que permite uma visão de mundo muito maior, dá o poder de enxergar 

e  perceber  o  mundo  circundante  de  forma  mais  apurada  e  crítica.  Assim,  ler  nos  torna 

cidadãos mais conscientes e comprometidos, por ser uma atividade que nos permite assumir 

diferentes papeis na construção de uma sociedade que respeite a lógica do bem coletivo e dos 

valores humanos.

Mas  como  trabalhar  a  leitura  de  forma  efetiva  em sala  de  aula?  Como  criar  um 

ambiente em que os alunos sintam-se instigados, interessados e, ao mesmo tempo, sintam o 

prazer que o contato com os livros proporciona?

O primeiro problema que o professor enfrenta costuma ser a dificuldade de atrair a 

atenção de jovens que passam horas em frente ao computador, em contato com uma gama 

enorme  de  recursos  gráficos  e  interativos  que  lhe  proporcionam leituras  fragmentadas  e 

superficiais. Sabemos que não é possível (e talvez nem necessário),  ainda,  concorrer com 

esses  recursos  em sala  de aula  –  as  escolas,  em sua maioria,  não dispõem desse tipo  de 

material  – mas sabemos, por outro lado, que é necessário um esforço maior por parte do 

professor cujo objetivo é superar a superficialidade daquelas leituras virtuais.

Nesse sentido, uma proposta interessante, sugerida por Braga e Silvestre (2002), é a 

divisão da leitura em três etapas: pré-leitura, leitura-descoberta e pós-leitura. A pré-leitura, 

como o nome sugere, deve preceder a leitura do texto. É uma etapa de motivação em que se 

ativa  o  conhecimento  prévio  do  aluno  através  de  investigações:  o  professor  instiga-o  a 

adivinhar, formular hipóteses, fazer previsões, buscar alternativas, selecionar possibilidades, 

imaginar, etc., com o objetivo de favorecer uma melhor antecipação do sentido do texto que 

será trabalhado. A leitura descoberta é a etapa em que efetivamente é feita a leitura do texto 

que o professor deseja trabalhar. Aqui verificam-se as hipóteses levantadas na fase de pré-
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leitura e faz-se, passo a passo, uma construção de sentidos. Para isso, o professor deve ter em 

mente que o aluno talvez não enxergue uma simultaneidade de aspectos e informações, e por 

isso ele precisa da mediação do professor, que deve deixar claro o que ele deve buscar no 

momento da leitura. Por fim, a pós-leitura é o momento em que o aluno utiliza criticamente o 

sentido construído na etapa anterior, reflete sobre as informações recebidas e, assim, constroi 

conhecimento. O objetivo é ir além do texto, transformar a visão de mundo do leitor através 

de atividades que o permitam comparar situações, analisar procedimentos, julgar escolhas, 

etc.

Percebemos, então, que o papel do professor modificou-se. Não é mais suficiente a 

simples reprodução de informações a que os livros didáticos costumam limitar-se e que as 

novas  tecnologias  tornam  cada  vez  mais  acessíveis.  O  ensino  da  gramática  como  algo 

afastado  de  seu  uso  efetivo  tornou-se  dispensável,  já  que  o  grande  problema  não  é  a 

identificação de dígrafos ou complementos nominais, mas sim a compreensão, a interpretação 

e a capacidade de produção de textos mais complexos por parte dos alunos. Da mesma forma, 

estudar períodos históricos, datas e nomes de autores de nada serve para a compreensão de 

mundo e de sua dimensão simbólica que a literatura proporciona. Ser professor, hoje, significa 

criar cidadãos conscientes, engajados e preocupados com a realidade que os cerca – nosso 

desafio, portanto, é cada vez maior.
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2.2 Relato das observações das aulas da professora titular

Foram observados dois períodos de aula ministrados pela professora titular. Neles, o 

conteúdo abordado foi o uso da crase. Para isso, a professora desenhou no quadro uma espécie 

de árvore com ramagens e foi questionando os alunos oralmente, para que eles falassem quais 

os casos em que se usa ou não a crase. O que se percebeu, nesse momento, foi o desinteresse 

da  turma pela  matéria,  pois  aquela  lista  de  regras  já  estava  no caderno e  só  era  preciso 

consultar para reproduzi-las oralmente.

Enquanto  poucos  alunos,  aqueles  sentados  mais  à  frente  da  sala,  respondiam aos 

questionamentos da professora, o restante da turma conversava sobre outros assuntos que não 

a aula – temas como o filme do dia anterior, jogos de computador, sites da internet, futebol, 

namoro, etc.

A professora titular chamou a atenção diversas vezes, sem obter resultado satisfatório, 

pois  as  conversas  paralelas  continuavam e  aumentavam,  alunos  caminhavam pela  sala  e 

jogavam bolinhas de papel. Em determinado momento, um aluno falou um palavrão em voz 

alta; a professora o repreendeu e entregou-lhe uma espécie de cartão que continha 5 palavras 

que ele deveria procurar o significado no dicionário – esse era o "método anti-palavrões" 

utilizado por ela.

Após  preencher  a  "ramagem"  com todas  as  regras  de  uso  e  não  uso  da  crase,  a 

professora  distribuiu  um pequeno  texto  –  em que  não  constava  o  nome do autor  nem a 

referência – e solicitou que os alunos localizassem todos os "a" e justificassem, através das 

regras, o uso ou não do sinal gráfico. Tal exercício foi recebido com muita resistência pelos 

alunos,  que  tiveram grande  dificuldade  na  sua  resolução,  solicitando  ajuda  constante  da 

professora. Ficou claro, dessa forma, que a aplicação de regras não só não dá resultados, como 

também desmotiva os alunos, que acabam vendo-se como incapazes.

Para finalizar, a professora distribuiu alguns exercícios. Neles, os alunos deveriam, 

basicamente, identificar, completar com, ou justificar o uso da crase. Da mesma forma que no 

caso anterior, a maioria não conseguiu resolver as questões e acabaram por copiar as respostas 

no momento da correção feita pela professora nos minutos finais da aula.

Essa observação foi particularmente importante na definição da temática e das formas 

de mediação das aulas que seriam ministradas no decorrer do estágio. Foi possível perceber 

que,  pelo  dinamismo  da  turma,  seriam  necessárias  atividades  que  se  utilizassem  dessa 
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característica em favor do aprendizado.
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2.3 Plano de Unidade

2.3.1 Temática

Tecnologias: seu brilho e suas amarras.

2.3.2 Justificativa

O presente trabalho justifica-se pela necessidade de levar à sala de aula discussões 

sobre tecnologia, seus benefícios e males, numa perspectiva crítica que leve em conta não 

apenas a visão imposta pela mídia e pelos meios de comunicação em geral, mas também que 

alerte sobre os problemas que o desenvolvimento tecnológico aliado ao consumo desenfreado 

podem ocasionar nos âmbitos econômico, cultural e ambiental.

Ao tratar de temas como a manipulação midiática, o consumo, os efeitos e usos da 

internet  e  das  demais  inovações  tecnológicas,  alia-se  um interesse  comum dos  jovens  à 

necessidade de observar criticamente toda a gama de informações a que eles são submetidos 

diariamente e, dessa forma, expandir suas visões de mundo.

2.3.3 Projeção de Finalidade

Possibilitar a reflexão sobre as diversas tecnologias e seus possíveis usos, de modo a 

desenvolver a visão crítica quanto a seus pontos positivos e negativos.

2.3.4 Cronograma Geral

Conteúdos Data

Apresentação; trabalho com o artigo de opinião “Tecnologia em benefício 

da sociedade”, de Marcelo Spaziani. Usos da língua (período composto 

por coordenação, orações aditivas e adversativas).

06/10/09

Trabalho com a música “Admirável Chip Novo”, da Pitty. Usos da língua 

(período composto por coordenação, orações alternativas e conclusivas).
08/10/09

Trabalho com a reportagem “Produtores de Games dão dicas para quem 13/10/09
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sonha em trabalhar na área”, de Renato Bueno, do G1. Usos da língua 

(período composto por coordenação, orações explicativas.).

Trabalho com o conto “Clic”, de Luis Fernando Veríssimo. Literatura. 20/10/09

Trabalho  com  a  crônica  “Invólucros”,  de  Luis  Fernando  Veríssimo. 

Literatura.
22/10/09

Apresentação de trabalho.  Anúncio publicitário em forma de cartaz ou 

texto.
27/10/09

Análise de anúncios publicitários. Produção textual: Anúncio Publicitário 

(diferente daquele da aula 6).
29/10/09

Trabalho com a reportagem “Na hora de terminar namoro, adolescentes 

preferem internet e evitam o cara a cara”, de Anderson Santiago, da Folha 

de S. Paulo e trabalho com história em quadrinhos.

03/11/09

Reescrita e leitura das produções. 05/11/09

Trabalho com o podcast  “Eram os Deuses Astronautas?”,  de Christian 

Gurtner. Literatura.
10/11/09

2.3.5 Tópicos do Conhecimento

● Argumentação escrita e oral.

● Gêneros  textuais:  artigo  de  opinião,  letra  de  música,  conto,  crônica, 

reportagem, anúncio publicitário, podcast.

● Leitura, análise e interpretação de imagens.

● Leitura, compreensão e interpretação de textos.

● Leitura e expressão oral.

● Período composto por coordenação.

● Produção textual: Anúncio Publicitário.

● Relações intertextuais.

● Relações intersemióticas.

● Reescrita.

● Reconhecimento geral dos possíveis usos, benéficos ou não, da tecnologia.

● Reconhecimento  das  influências  da  tecnologia  no  sentido  de  tornar  nossas 

vidas artificiais.
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● Reflexão sobre os perigos do desenvolvimento tecnológico exagerado.

● Reconhecimento da tecnologia como geradora de oportunidades no mercado de 

trabalho para pessoas com a devida qualificação.

● Reconhecimento da dependência que a tecnologia (pode) ocasiona(r).

2.3.6 Formas de Mediação

● Aulas expositivas.

● Debates.

● Leituras coletivas.

● Trabalhos em grupo.

2.3.7 Recursos

● Aparelho de som.

● Fita adesiva.

● Folhas A4.

● Fotocópias dos textos trabalhados.

● Papel pardo.

● Retroprojetor.

● Revistas para recorte.

2.3.8 Avaliação

A avaliação será progressiva e levará em conta a participação e interesse do aluno 

quanto às atividades propostas. Além disso, haverá pequenas produções textuais que, unidas a 

uma maior, desenvolvida em momento oportuno, constituirão a nota final do aluno.
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2.4 Planos de Aula

A seguir, seguem os planos de cada aula a ser desenvolvida, assumindo-se que cada 

uma é composta por dois períodos e que cada período tem duração de cinquenta e cinco 

minutos.

2.4.1 Aula 1

2.4.1.1 Projeção de finalidades

● Ler, interpretar e compreender o artigo de opinião “Tecnologia em benefício da 

sociedade”, de Marcelo Spaziani.

● Identificar os aspectos gerais que envolvem o uso da tecnologia, para perceber 

que isso implica em prós e contras.

● Utilizar as relações de adição e adversidade em suas produções escritas.

2.4.1.2 Cronograma dos trabalhos

1. Apresentação do professor e da turma (20 min.).

2. Exposição  de  imagens  relacionadas  ao  tema tecnologia  (Anexo A)  e  breve 

discussão  oral  sobre  cada  uma,  de  forma a  levantar  diversos  aspectos  que 

envolvam o uso de tecnologias (20 min.).

3. Entrega  do artigo  de  opinião  “Tecnologia  em  benefício  da  sociedade”,  de 

Marcelo Spaziani (Anexo B) e leitura silenciosa dos alunos (10 min.).

4. Leitura em voz alta do professor (5 min.).

5. Discussão oral sobre o texto e comparação com os aspectos discutidos durante 

a exposição das imagens (10 min.).

6. Explicação sobre as relações  de adição e adversidade que ocorrem entre as 

orações,  com base no  texto  trabalhado.  Proposta  de  exercícios  escritos  que 

entremeiam as explicações (45 min.).
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2.4.1.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura, análise e interpretação do artigo de opinião “Tecnologia em benefício 

da sociedade”, de Marcelo Spaziani.

● Leitura, análise e interpretação de imagens.

● Relações intersemióticas.

● Gênero artigo de opinião.

● Período  composto  por  coordenação.  Orações  coordenadas  aditivas  e 

adversativas.

● Reconhecimento geral dos possíveis usos, benéficos ou não, da tecnologia.

2.4.1.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula apresentando-se, falando sobre como será o período em que 

trabalhará  com  a  turma  e  definindo  algumas  regras.  Logo  após,  pede  que  cada  aluno 

apresente-se, falando o nome, idade, se costuma ler, se tem computador ou acesso à internet, 

se possui outros gostos, etc. 

Em seguida, com o uso do retroprojetor, faz uma exposição de imagens (Anexo A) 

cuja  temática  seja  relacionada  com tecnologias.  Cada  uma  das  imagens  pode  gerar  uma 

pequena discussão oral em que questões como as abaixo podem servir como guia:

● Existem muitos produtos que se tornaram indispensáveis para a vida de muitas 

pessoas, apesar delas terem vivido muito tempo sem eles. Isso será bom ou 

ruim? Por quê? 

● Hoje  nós  temos  a  impressão  que  é  impossível  viver  sem  computadores, 

celulares, carros, televisão, luz elétrica, etc. Isso sempre foi assim? Qual será o 

motivo dessa nossa impressão?

● Outra impressão que temos é que nunca temos “o melhor” dos produtos. Por 

que damos tanta importância pra isso?

● Todos nossos problemas podem ser resolvidos por esses produtos e serviços? 

Eles também não podem gerar problemas?

● De um modo  geral,  como poderíamos  chamar  esse  conjunto  de  aparelhos, 
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serviços e novidades que surgem a cada dia?

Logo após, o professor entrega o texto  “Tecnologia em benefício da sociedade”, de 

Marcelo Spaziani (Anexo B) e solicita que os alunos façam a leitura silenciosa do mesmo, a 

qual seguirá sua leitura em voz alta. 

A próxima etapa consiste na comparação entre a discussão anterior, sobre as imagens, 

e o texto recém lido, com o objetivo de verificar as hipóteses levantadas e expandi-las com 

base no artigo. Servirão como guia as seguintes questões:

● O autor  concorda que a  tecnologia está  cada vez mais  presente nas nossas 

vidas.  No  entanto,  ele  diz  que  uma  parte  da  população  recebe  melhor  as 

novidades. Que parte é essa? Por que razão há essa maior receptividade?

● Você já desejou algum produto por ter visto a propaganda na TV, internet ou 

outro lugar? Qual?

● O autor diz que o público já está sabendo filtrar as “mensagens de marketing” 

que recebe. O que isso quer dizer? Você, como consumidor, sabe filtrar essas 

mensagens?

● O texto diz que a tecnologia pode beneficiar ou causar problemas para o meio 

ambiente? Quais os exemplos dados? Você saberia dar mais exemplos?

Terminada  essa  etapa,  o  professor  passa  para  o  conteúdo  que  envolverá  o  tema 

“período  composto  por  coordenação”  e  seus  usos  na  língua.  Inicia-se  com um exercício 

simples  que  pretende  que  os  alunos  percebam o  verbo como um elemento  chave  para  o 

sentido de uma oração. Certamente é algo que eles já sabem, mas não custa relembrar:

1) As frases abaixo resumem um pouco do que já falamos sobre a tecnologia hoje. Só 

que têm um problema: elas não fazem sentido nenhum se o verbo não for usado na 

forma certa. Que tal dar sentido a elas, completando com o verbo entre parênteses, em 

sua forma adequada? Dependendo do caso, pode haver mais de uma resposta certa.

a) As pessoas, hoje em dia, _________ (comprar) muitos produtos indispensáveis para suas 

vidas.
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b)  Empresas  __________  (lucrar)  muito  através  das  propagandas,  que  praticamente 

__________ (obrigar) o consumidor a comprar.

c) A tecnologia não ________ (trazer) só coisas boas.

Em  seguida,  o  professor  destaca  que  existem  algumas  palavras  que  servem  para 

estabelecer diferentes tipos de relações entre duas ou mais orações. A começar pela relação de 

adição, escreve no quadro as conjunções “e” e “nem”, seguidas da primeira frase do artigo de 

opinião lido: “Em um mundo globalizado, cada vez mais a tecnologia faz parte e influencia o 

dia-a-dia da sociedade.”, explicando a função desempenhada por “e”, que interliga as orações, 

adicionando informações. Não há no texto um exemplo com a conjunção “nem”, então segue-

se no eixo temático com uma frase como “Muitas empresas não se importam se o produto será 

inútil para o consumidor, nem se ele agride o meio ambiente.” e novamente destaca a função 

de “nem” - que adiciona informações e equivale a “e não”. O professor, então, propõe os 

exercícios que seguem, referentes ao uso desse tipo de relação:

2)  Muitas  vezes  uma frase  simples  não  é  suficiente  para  expressarmos  tudo  o  que 

queremos. Para resolver o problema, podemos adicionar informações usando “e” ou 

“nem”. Que tal fazermos um teste? 

Adicione informações às frases abaixo, prestando atenção em como o “e” ou o “nem” 

são importantes para a sentença fazer sentido. Lembre-se de que queremos uma frase 

completa, não apenas uma palavra!

a) Muitas pessoas ainda não estão acostumadas a visitar sites e _______________________

__________________________________________________________________________.

b) A tecnologia não deveria ser usada para prejudicar os outros, nem ___________________

__________________________________________________________________________.

c) Aquilo que já foi considerado tecnologia de ponta, hoje virou peça de museu e _________

__________________________________________________________________________.

d) Antes de haver tanta tecnologia, o meio ambiente não era tão agredido, nem ___________

__________________________________________________________________________.

3) Achou fácil? Esse vai ser mais fácil ainda! É só completar com “e” ou “nem” 
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conforme ficar melhor na frase.

a) Uma privada com TV LCD não me seria útil, _____ com fogão, _____ com bicicleta 

ergométrica, ______ com notebook ao lado.

b) O google ajuda estudantes do mundo todo com as pesquisas da escola _____ ajuda 

principalmente com os “copia e cola”.

c) Pessoas idosas costumam ter dificuldade com novas tecnologias _____ preferem o bom e 

velho papel.

Terminado  e  corrigido  o  exercício,  o  professor  questiona:  “Vimos  como podemos 

adicionar informações, adicionar uma frase à outra frase. Mas se eu quiser usar uma frase que 

diz o contrário da primeira?” E escreve no quadro a palavra “mas”, seguida do exemplo “A 

maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, mas ela foi criada para o mal.”, destacando 

como a segunda oração dá uma informação contrária,  adversa à primeira. Então escreve as 

palavras “contudo”, “no entanto”, “entretanto”, “todavia” e “porém”, destacando que essas 

palavras têm o significado semelhante ao “mas” e podem, por isso, ser usadas para evitar 

repetições, tendo uma particularidade: podem ser usadas em diferentes posições na frase, não 

apenas no início. E mostra:

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, mas ela foi criada para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, porém ela foi criada para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, ela foi criada, porém, para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, ela foi criada para o mal, porém.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, contudo ela foi criada para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, ela foi criada, contudo, para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, ela foi criada para o mal, contudo.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, entretanto ela foi criada para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, ela foi criada, entretanto, para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, ela foi criada para o mal, entretanto.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, todavia ela foi criada para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, ela foi criada, todavia, para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, ela foi criada para o mal, todavia.”
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“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, no entanto ela foi criada para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, ela foi criada, no entanto, para o mal.”

“A maioria das pessoas usa a tecnologia para o bem, ela foi criada para o mal, no entanto.”

Após atentar para esses possíveis usos, o professor propõe outro exercício no qual os 

alunos deverão utilizar o conhecimento recém adquirido:

4) Quando escrevemos um texto, não podemos ir jogando frases soltas que não tenham 

relação  nenhuma  entre  si.  Por  isso,  existem  algumas  palavras  que  servem  para 

“amarrar” nossas ideias e deixar mais claro para nosso leitor o que queremos dizer. 

Acabamos de aprender algumas delas e as diversas formas de utilizá-las: mas, porém, 

todavia, contudo, entretanto, no entanto. Que tal usá-las para relacionar as orações de 

cada item abaixo?

a) Adoro ficar no computador. Minha mãe não deixa que eu fique mais de duas horas por dia.

b) Já copiei do Google alguns trabalhos da escola. O professor não descobriu. Um dia ele 

pode descobrir.

c) Ganhei um celular novo. O que eu tinha está praticamente novo também.

d) Mais de oitocentos satélites circulam na órbita terreste e trazem muitos benefícios. Há 

mais de dezessete mil pedaços de naves e satélites quebrados que formam o lixo espacial.

e) Ele passou a maior parte do dia em frente ao computador. À noite, deu atenção aos filhos e 

à esposa. 

Logo é feita a correção do exercício e sanam-se as dúvidas.

2.4.1.5 Recursos

● Retropojetor.

● Fotocópias dos textos.
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2.4.1.6 Avaliação

Será  avaliada  a  participação  do  aluno  nas  discussões  e,  ainda,  a  resolução  dos 

exercícios propostos.

2.4.1.7 Observações

Essa aula ocorreu normalmente. Todas as atividades planejadas puderam ser realizadas 

a contento. Os alunos receberam bem o professor.
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2.4.2 Aula 2

2.4.2.1 Projeção de finalidades

● Ler, interpretar e compreender o a música “Admirável Chip Novo”, da Pitty.

● Reconhecer  como  a  tecnologia  impõe  comportamentos  artificiais,  a  fim de 

encarar criticamente esse tipo de influência.

● Utilizar as relações de alternatividade e conclusão em suas produções escritas.

2.4.2.2 Cronograma dos trabalhos

1. Recapitulação da aula anterior (10 min.).

2. Entrega  da letra  da  música “Admirável  Chip Novo”,  da Pitty (Anexo C)  e 

escuta da mesma (10 min.).

3. Leitura em voz alta da letra pelo professor (5 min.).

4. Discussão oral sobre a música (15 min.).

5. Explicação e exercícios sobre orações alternativas, com base em elementos da 

música (35 min.).

6. Explicação e exercícios sobre orações conclusivas (35 min.).

2.4.2.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura, análise e interpretação da música “Admirável Chip Novo”, da Pitty.

● Relações intersemióticas.

● Gênero letra de música.

● Período  composto  por  coordenação.  Orações  coordenadas  alternativas  e 

conclusivas.

● Reconhecimento  das  influências  da  tecnologia  no  sentido  de  tornar  nossas 

vidas artificiais.
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2.4.2.4 Formas de mediação

O professor inicia retomando a matéria da aula anterior, com uma breve explicação 

sobre como adicionamos o sentido de uma oração à outra através das palavras “e” ou “nem”, e 

sobre como adicionamos uma informação contrária na segunda oração, através das palavras 

“mas”,  “contudo”,  “no  entanto”,  “entretanto”,  “todavia”  e  “porém”,  lembrando  que,  com 

exceção do “mas”, há várias posições em que todas elas podem ser usadas na frase.

Concluída a revisão, o professor entrega a letra da música “Admirável Chip Novo”, da 

Pitty (Anexo C). Escuta-se a música, cuja letra é lida pelo professor, em voz alta. Depois, é 

feita uma discussão oral através das questões guiadoras:

● Sob que forma o eu-lírico da música se coloca? É uma forma humana?

● O que esse eu-lírico percebe no início da letra?

● O que ele achava sobre si mesmo até então?

● No segundo verso da segunda estrofe, ele diz que “nada é orgânico, é tudo 

programado”. Qual o sentido dessa frase?

● Por que razão ele acha que tinha se libertado? Por que isso seria importante 

para ele?

● Quem são “eles” a quem o quarto verso da segunda estrofe se refere? 

● O que significa “reinstalar o sistema”?

● No restante da letra segue-se uma lista de palavras. Qual o motivo delas serem 

usadas?

● Por que, logo após essas palavras, há um verso com “Não senhor, sim senhor”?

Após os questionamentos orais,  o professor escreve no quadro a terceia estrofe da 

música:

“Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Tenha, more, gaste e viva.”
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E pergunta  aos  alunos  se essa  sucessão de  palavras  não  lhes  lembra algo da aula 

anterior, destacando como cada uma poderia ser uma adição ao sentido da outra. Pergunta se 

não seria possível substituir todas as vírgulas por “e”, sem que o sentido fosse alterado.

“Pense e fale e compre e beba

[e] Leia e vote e não se esqueça

[e] Use e seja e ouça e diga

[e] Tenha e more e gaste e viva.”

Os alunos, assim, verão que o sentido não se altera, e que foram criadas relações de 

adição entre as orações. O professor, então, salienta que, como todas essas palavras estão aí 

para dar ordens, para retratar as ordens que recebemos no dia-a-dia, essa relação indica que 

todas essas ordens devem, teoricamente, ser cumpridas, sem possibilidade e opção para nós. 

Porém,  se  pensássemos  em  um  mundo  ideal,  deveríamos  ter  opções,  deveríamos  ter  a 

possibilidade de escolher. “Como poderíamos transformar todas essas ordens em escolhas?” 

pergunta o professor. “Como ter a possibilidade de escolher ou uma coisa, ou outra?” “Como 

passar isso para o texto?”. Os alunos podem chegar à conclusão de que basta substituir os “e” 

por “ou”:

“Pense ou fale ou compre ou beba

[ou] Leia ou vote ou não se esqueça

[ou] Use ou seja ou ouça ou diga

[ou] Tenha ou more ou gaste ou viva.”

Destaca-se, então, que foram criadas alternativas, possibilidades de escolha para o eu-

lírico. E que esse é mais um tipo de relação entre as frases, que é feita pelas palavras “ou”, 

sozinha ou repetida, e “ora”, “quer”, “seja” quando repetidas. Dá exemplos:

Ora trabalho dentro da empresa com o chefe, ora faço serviço externo.

Quer cumpra todas as ordens, quer não cumpra, ainda serei mandado.

Seja por meu chefe, seja pelo apresentador da televisão.
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E um exercício:

1)  Através  de  pequenas  mudanças  nas  frases,  podemos  alterar  totalmente  seu 

significado. Como vimos, uma lista de  ordens pode virar uma lista de  opções com a 

simples troca do “e” pelo “ou”. 

Agora é a sua vez! Em cada item abaixo há duas ideias expressas. Crie uma frase com 

uma  relação  de  adição  (que  vimos  na  última  aula)  e  outra  com  uma  relação  de 

alternância (que vimos hoje) em cada item. Complicado? Veja o exemplo:

a) À tarde, gosto de assistir televisão. À tarde, gosto de ficar no MSN.

Adição: À tarde, gosto de assistir televisão e de ficar no MSN.

Alternância: À tarde, gosto de assistir televisão ou de ficar no MSN.

b) Queremos lutar por salários melhores. Queremos uma televisão no refeitório.

Adição: ___________________________________________________________________.

Alternância: _______________________________________________________________.

c) É preciso atentar para os perigos da tecnologia. É necessário cuidar do meio ambiente.

Adição:___________________________________________________________________.

Alternância: _______________________________________________________________.

d) Os operários foram substituídos por robôs nas linhas de produção. Os operários foram 

demitidos.

Adição: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Alternância: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

e)  Programas  de  televisão  transmitem  mensagens  que  não  percebemos.  Programas  de 

televisão  nos  fazem comprar  o  que  não  precisamos.  Programas  de  televisão  nos  fazem 

comprar o que não queremos.
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Adição: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Alternância: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Corrigido o exercício e sanadas as dúvidas, o professor faz a questão: “Na letra da 

música, vimos que o eu-lírico se vê como um robô. Qual é o verso que o leva a concluir, a 

perceber isso?”, parafraseando: “Qual o verso que dá características de um robô?”, e os alunos 

chegarão ao “Parafuso e fluido em lugar de articulação”. E o professor continua, dizendo que 

gostaria de escrever isso em forma de texto corrido, não de música. E escreve no quadro:

“Tenho parafuso e fluido em lugar de articulação, por isso sou um robô.”

E explica que a partir da primeira afirmação, concluímos a segunda. Que essa é uma 

relação  de  conclusão  entre  as  orações,  e  a  expressão  por  isso é  essencial  nessa  relação. 

Escreve, ainda, as palavras equivalentes: “portanto”, “assim”, “logo”. E mostra seus usos na 

mesma frase:

“Tenho parafuso e fluido em lugar de articulações, sou, por isso, um robô.”

“Tenho parafuso e fluido em lugar de articulações, sou um robô, por isso.”

“Tenho parafuso e fluido em lugar de articulações, portanto sou um robô.”

“Tenho parafuso e fluido em lugar de articulações, sou, portanto, um robô.”

“Tenho parafuso e fluido em lugar de articulações, sou um robô, portanto.”

“Tenho parafuso e fluido em lugar de articulações, assim sou um robô.”

“Tenho parafuso e fluido em lugar de articulações, sou, assim, um robô.”

“Tenho parafuso e fluido em lugar de articulações, logo sou um robô.”

“Tenho parafuso e fluido em lugar de articulações, sou, logo, um robô.”

Segue aos exemplos, um exercício:

2) Hoje em dia, com o aumento da tecnologia, das formas de comunicação, do acesso à 

internet, etc., aumentou o número de informações que recebemos. É tanta coisa que 
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nem conseguimos parar para pensar em tudo e tirar nossas próprias conclusões. Vamos 

exercitar isso? 

Leia  as  frases  seguintes,  pense  sobre  o  que  elas  dizem  e  depois  complete  com  sua 

conclusão.

a)  As  propagandas  nos  forçam,  sem  que  percebamos,  a  comprar  produtos  que  não 

precisamos, por isso ________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

b)  Muitas  tecnologias  servem  para  o  bem,  mas  também  para  o  mal,  portanto 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

c) Muitos casais de namorados têm se conhecido pela internet, logo____________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

d) A cada dia surgem novos produtos, assim ______________________________________

__________________________________________________________________________.

2.4.2.5 Recursos

● Aparelho de som.

● Fotocópias dos textos.

2.4.2. 6 Avaliação

Será  avaliada  a  participação  do  aluno  nas  discussões  e,  ainda,  a  resolução  dos 

exercícios propostos.
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2.4.2.7 Observações

A grande dificuldade dessa aula ocorreu em razão do gosto musical da maioria dos 

alunos, que não estava de acordo com a música trabalhada e, por isso, acabaram renegando as 

demais atividades antes mesmo de serem propostas. Apesar dessa resistência inicial, a turma 

mostrou, através da oralidade, que não teve problemas em apreender os conteúdos propostos.
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2.4.3 Aula 3

2.4.3.1 Projeção de finalidades

● Ler, interpretar e compreender a reportagem “Produtores de Games dão dicas 

para quem sonha em trabalhar na área”, de Renato Bueno, do G1.

● Reconhecer  um  dos  pontos  positivos  da  tecnologia:  gerar  empregos,  para 

perceber que a qualificação é um requisito básico para ingressar no mercado de 

trabalho.

● Utilizar a relação de explicação em suas produções escritas.

● Utilizar as demais relações oracionais em conjunto em uma atividade, a fim de 

aumentar o nível de complexidade em suas produções escritas.

2.4.3.2 Cronograma dos trabalhos

1. Recapitulação das aulas anteriores (15 min.).

2. Exposição e discussão sobre imagens de jogos de video-game e computador, 

seguindo uma linha do tempo (Anexo D) (15 min.).

3. Entrega da reportagem “Produtores de Games dão dicas para quem sonha em 

trabalhar na área”, de Renato Bueno, do G1 (Anexo E) e leitura silenciosa dos 

alunos (15 min.).

4. Leitura em voz alta do professor (10 min.).

5. Discussão oral sobre o texto (15 min.).

1. Explicação e exercícios sobre orações explicativas, com base em elementos da 

reportagem (25 min.).

2. Exercício  de  sistematização.  Uso  das  relações  frasais  relativas  às  orações 

coordenadas (15 min.).

2.4.3.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura, análise e interpretação da reportagem “Produtores de Games dão dicas 

para quem sonha em trabalhar na área”, de Renato Bueno, do G1.
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● Relações intersemióticas.

● Gênero reportagem.

● Período  composto  por  coordenação.  Orações  coordenadas  aditivas, 

adversativas, conclusivas, alternativas e explicativas.

● Reconhecimento da tecnologia como geradora de oportunidades no mercado de 

trabalho para pessoas com a devida qualificação.

2.4.3.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula relembrando os temas vistos nas aulas anteriores: as relações 

de  adição,  adversidade,  conclusão  e  alternatividade.  Escreve  no  quadro  as  palavras  que 

estabelecem essas relações e resgata os exemplos vistos.

Logo  após,  pergunta  aos  alunos  se  eles  costumam  jogar  videogame  ou  jogos  de 

computador. Questiona quais os jogos, pede mais detalhes àqueles que se manifestaram e, por 

fim, diz que vai mostrar algumas imagens de jogos e pedir se eles conhecem. A exposição de 

imagens (Anexo D) contempla uma mini-história do videogame, desde os primeiros,  mais 

simples, até os mais sofisticados jogos de computador de hoje. Algumas questões orais podem 

guiar a exposição, tais como:

● Você conhece ou já jogou este jogo? O que chama atenção em sua imagem?

● Qual as principais diferenças entre os jogos da década de 80 e os de hoje?

● Sons e imagens mais bonitas tornam o jogo mais atraente? Por quê?

● Os jogos atuais se aproximam cada vez mais da realidade. Você teria alguma 

ideia sobre como melhorar ainda mais os jogos?

● Qual a razão desse avanço tão grande dos jogos em apenas 20 anos?

Após a discussão, o professor entrega a reportagem “Produtores de Games dão dicas 

para quem sonha em trabalhar na área”, de Renato Bueno, do G1 (Anexo E) e solicita a leitura 

silenciosa dos alunos, a qual segue sua leitura em voz alta. Em seguida, é feita a compreensão 

oral do texto, a partir das questões:

● O texto inicia dando um conselho a quem pretende um dia trabalhar com jogos. 
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Que conselho é esse?

● A seguir,  fala  sobre  o  mercado  de  jogos  no  Brasil,  como é  retratado  esse 

mercado?

● Você conhece algum dos jogos citados na reportagem? Winning Eleven, Final 

Fantasy, World of Warcraft?

● Como se chama o jogo desenvolvido pela empresa brasileira citada no texto. 

Sobre o que é esse jogo?

● Segundo Tarquínio Teles, desenvolvedor de jogos entrevistado na reportagem, 

como é o profissional brasileiro especializado em jogos?

● É bom que alguém que produz jogos goste de jogar? Por quê?

● Existem vagas para quem deseja trabalhar com jogos? O que alguém precisa 

saber para trabalhar nisso?

Terminada a compreensão, o professor escreve no quadro o seguinte trecho do texto:

"Eu diria que o maior desafio ao criar 'Taikodom' foi, sem dúvida, desenvolver tecnologia e 

conhecimentos próprios, pois quando começamos não havia uma metodologia pronta para se 

desenvolver um MMOG."

E pergunta aos alunos:

● O desenvolvedor diz que, no começo, ele e sua equipe tiveram dificuldades 

para criar o jogo. De que forma ele justifica essas dificuldades? Qual o trecho 

que explica isso?

Os alunos, então, deverão destacar o trecho “pois quando começamos não havia uma 

metodologia pronta para se desenvolver um MMOG.”. A partir disso, o professor pergunta se 

esse trecho poderia ser chamado de uma explicação. Eles facilmente chegarão à conclusão de 

que sim, trata-se de uma explicação; o professor, então, circula a palavra “pois” e pergunta se 

ela poderia ser substituída por “porque”. Com a confirmação da turma, destaca-se que essa é 

uma nova relação  entre  as  frases,  uma relação  explicativa,  que  é  marcada pelas  palavras 

“pois” e “porque” (junto e sem acento).
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Fixada essa noção, o professor propõe a resolução do exercício:

1)  Nós  passamos  o  dia  falando,  perguntando,  respondendo,  explicando.  Uma  boa 

explicação é aquela que não deixa dúvidas para quem está ouvindo ou lendo, daí a 

importância de praticarmos.

As  frases  abaixo estão  incompletas,  pois  precisam  de uma explicação.  Sua tarefa  é 

completá-las com uma explicação que faça sentido. Lembre-se de usar o “pois” ou o 

“porque”. Veja os exemplos.

Explicação que não faz sentido:

a) O mercado de desenvolvimento de jogos tem crescido nos últimos tempos, pois/porque o 

preço da laranja subiu.

Explicação que faz sentido:

a¹) O mercado de desenvolvimento de jogos tem crescido nos últimos tempos,  porque/pois  

cada   vez existem mais jovens interessados nesses jogos  .

b) Para trabalhar na área de tecnologia é preciso estudar bastante, _____________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

c)  Além  de  estudar,  também  é  muito  importante  ser  um  amante  dos  jogos, 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

d) Ainda não existem muitos jogos produzidos no Brasil, ____________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

 

Após a correção, o professor diz que haverá um último exercício no qual os alunos 

deverão  utilizar  todas  as  relações  frasais  estudadas:  adição,  adversidade,  alternância, 
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conclusão e explicação. E consiste no seguinte:

2) As relações entre as frases são importantes para tornar um texto mais elaborado, 

mais organizado conforme nosso pensamento. 

Abaixo, há um texto em que todas as palavras que relacionam orações (e, nem, pois, 

porque,  mas,  contudo,  todavia,  entretanto,  no  entanto,  ou,  por isso,  portanto,  logo, 

assim) foram apagadas. 

Sua tarefa é completar os espaços com a palavra certa, de acordo com a relação que 

está entre parênteses.

'Guitar hero Metallica' deixa a marca do heavy 

metal nos games

11/05/09 - 14h01 - Atualizado em 11/05/09 - 14h25 

Carreira da banda é contada em músicas, vídeos e curiosidades.

Trilha traz 28 músicas da banda e 21 de convidados especiais.

Renato Bueno Do G1, em São Paulo 

Quando o Metallica foi formado, em 1981, jogos como “Guitar hero” e “Rock band” seriam 

aceitos, no máximo, como ficção científica das mais fajutas ou uma péssima ideia em um 

filme  adolescente.  _________  (adversidade),  quase  30  anos  depois,  os  jogos  musicais 

faturam  milhões,  conquistam  o  mundo  ___  (adição) mostram  que  apostar  em  canais 

alternativos para divulgar música já é prática natural para quem um dia foi às armas contra o 

site de compartilhamento de arquivos Napster.

Em “Guitar hero” você tem o Metallica com aquela energia abandonada por alguns anos, ___ 
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(adição) só recentemente recuperada no disco “Death magnetic”. De “Whiplash” (“Kill 'em 

all”,  1983)  até  “All  nightmare  long”  (“Death  magnetic”,  2008),  passando  por  todos  os 

clássicos, as 28 músicas parecem ter sido compostas para o jogo, tamanha a sintonia de riffs 

e melodias com o sistema de guitarras de plástico de “Guitar hero”. Com o kit completo do 

jogo, é possível também cantar ___ (adição) tocar bateria. 

Assim como em “Guitar hero Aerosmith” (2008), o jogo assume ares de documentário ____ 

(adição) dá de presente vídeos de bastidores e cenas raras de shows. Você tem o baterista 

Lars  Ulrich se matando para  não rir  durante a  captura de  movimentos  de “The shortest 

straw” e a banda se apertando num palco minúsculo em Nashville (Tennessee, EUA) para 

tocar “For whom the bell tolls”. 

Apesar do pacote caprichado, carregado de extras e com uma trilha sonora quase impecável 

– faltou Sepultura, faltou Black Sabbath -, “Guitar hero Metallica” deixa buracos no roteiro. 

Os  baixistas  anteriores,  Cliff  Burton  e  Jason  Newsted,  são  apenas  mencionados 

superficialmente, sem qualquer homenagem “física” na forma heróis do palco. A carreira da 

banda também fica fragmentada, sem uma narração cronológica. Quem perde com isso é a 

molecada,  que talvez só tenha conhecido o Metallica depois de passar  dezenas de horas 

tocando solos em botões coloridos.

Fidelidade no palco 

O visual da série foi aprimorado, ganhando realismo com a captura de movimento e com a 

digitalização do rosto de cada integrante. Quem não está familiarizado com as técnicas de 

produção dos games pode achar estranho, _________ (adversidade) é assim que funciona: 

marmanjos vestindo roupas colantes e tocando instrumentos de cordas (sem cordas), num 

grande playback de estúdio. As câmeras capturam tudo isso _________ (adição), depois de 

muito trabalho, lá estão as versões virtuais de cada integrante do Metallica.
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Os trejeitos e algumas marcas registradas dos metaleiros também foram reproduzidos no 

jogo. Entre “For whom the bell tolls” e “The unforgiven”, por exemplo, James Hetfield troca 

de guitarra, com ajuda do roadie. Kirk Hammett dedilha com precisão, Robert Trujillo vira 

um pirocóptero com seu baixo  e  cabelo trançado,  Lars  Ulrich fica  vislumbrando o nada 

durante a introdução de "Sanitarium".

Você avança no jogo, habilita mais músicas  _________ (adição) também ganha acesso a 

novos  músicos.  Além  dos  convidados  Lemmy Kilmister  (Motörhead)  e  King  Diamond 

(Mercyful Fate), estão disponíveis versões “velha guarda” dos membros do Metallica. Um 

Robert Trujillo de boné, um Kirk Hammett moleque,  _________ (adição) também em sua 

versão zumbi (que custa sinistros $10 mil na moeda do jogo). Assim como em “Guitar hero 

world tour”, também é possível criar seu próprio herói da guitarra, misturando elementos 

infalíveis como chinelo, máscara de gás, saia de couro e bracelete de espinhos gigantes.

'Am I evil?' 

Se a  versão Aerosmith dava uma visão clara sobre as diversas fases da banda,  a versão 

Metallica  aposta  em  caminho  diferente,  _________  (adversidade) não  economiza  nos 

extras.  Em vez de saber como a banda começou  _________ (adição) quem brigou com 

quem,  você  começa  como  uma  banda  influenciada  pelos  metaleiros.  “Assiste”  a  duas 

músicas do Metallica  ______ (adição) decide formar sua própria banda. A carreira, então, 

evolui à medida em que você e seus camaradas ganham moral _________ (adição) chegam a 

abrir shows dos ídolos.
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______ (conclusão), mesmo tendo completado o jogo, você fica sem uma noção clara da 

história da banda. O que resta é juntar os fragmentos a partir do vasto material extra que 

acompanha o jogo. Letras de todas as músicas, fichas técnicas e vídeos extras fazem parte do 

pacote. A seção “Metallifacts” é outra inovação interessante. Enquanto os músicos virtuais 

tocam, informações históricas e curiosidades de gravação são informados na tela. Você liga 

os pontos, descobre motivos de algumas letras, relações entre bandas conhecidas  ______ 

(adição) pensa em seguir carreira como arqueólogo do heavy metal.

Melodia e destruição 

A trilha  vai  das  canções  mais  melódicas,  como “One” e  “Unforgiven”,  até  quebradeiras 

assassinas dos velhos tempos, como “Fight fire with fire” e “Creeping death”. Se você tiver 

acesso aos recursos on-line (Xbox 360 ou PlayStation 3), não deixe de arriscar um duelo 

épico em “Orion” contra algum desconhecido.

A lista de bandas convidadas não se limita ao heavy 

metal,  ______  (adição) dá  lugar  a  artistas  que 

influenciaram  o  Metallica  (Lynyrd  Skynyrd  e  Bob 

Seger) ______ (alternatividade) foram influenciadas 

pela banda (Foo Fighters, System of a Down). Queen, 

Motörhead,  Slayer,  Judas  Priest  e  Alice  in  Chains 

também estão lá. 
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Se  você  estava  acostumado  a  jogar  nas  dificuldades  “hard”  e  “expert”  sem  muitos 

problemas, comece a repensar seus métodos. Para a bateria, inclusive,  foram criados um 

novo  nível  de  dificuldade  (expert  +)  e  um  novo  acessório  (o  pedal  extra).  Depois  de 

maratonas  metaleiras,  incluindo pauladas  de  mais  de 5 minutos,  você vai  ser  uma nova 

pessoa  –  sem  qualquer  necessidade  de  frequentar  academias,  ______  (adversidade) 

inclinado a investir em sessões de terapia para recuperar a auto-estima.

Quebrando tudo 

“Guitar hero Metallica” é o espírito autêntico da banda, condensado e aditivado em dezenas 

de músicas, vídeos, fotos de bastidores e piadinhas eventuais. Até mesmo as conquistas no 

Xbox 360 (achievements) conseguem encaixar nomes de músicas às mais diversas situações. 

“The  memory remains”  para  quando você  relembra  fatos  da  banda  na  seção  de  extras, 

“Disposable heroes” quando você cria seu próprio roqueiro. 

Interessante para quem se importa com rock, mais que obrigatório para seguidores dos jogos 

musicais, “Guitar hero Metallica” faz bonito no palco  ______ (adição) resgata um trecho 

importante da história do rock. Não sem antes consagrar alguns clichês, como aquele que diz 

que seus vizinhos não vão gostar nada disso – ______ (explicação) não vão mesmo.
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Em seguida, é feita a correção. Caso os alunos não tenham terminado, corrige-se na 

próxima aula.

2.4.3.5 Recursos

● Retroprojetor.

● Fotocópias dos textos.

2.4.3.6 Avaliação

Será  avaliada  a  participação  do  aluno  nas  discussões  e,  ainda,  a  resolução  dos 

exercícios propostos.
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2.4.3.7 Observações

A turma mostrou, nessa aula, grande interesse pelo conteúdo, motivado principalmente 

pela exposição inicial das imagens de jogos, que proporcionou ricas participações dos alunos 

durante a discussão oral.

Em relação ao texto, foi possível observar que, por não estarem ainda em idade para 

entrar no mercado de trabalho, vários alunos não têm interesse no assunto. Contudo, mesmo 

esses responderam positivamente às atividades propostas. 

Além disso, foi nessa aula que uma das queixas da professora titular veio à tona: o 

problema de indisciplina de dois alunos em especial.  Tal problema estendeu-se durante as 

próximas duas aulas, quando uma repreensão mais dura foi necessária.
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2.4.4 Aula 4

2.4.4.1 Projeção de finalidades

● Ler, interpretar e compreender o conto “Clic”, de Luis Fernando Veríssimo.

● Reconhecer como a tecnologia nos torna dependentes dela mesma, a fim de 

desenvolver um olhar crítico perante essa dependência; 

2.4.4.2 Cronograma dos trabalhos

1. Exposição  de  imagens  sobre  o  tema dependência  tecnológica  (Anexo  F)  e 

discussão oral (20 min.).

2. Entrega  do  conto  “Clic”,  de  Luis  Fernando Veríssimo (Anexo  G)  e  leitura 

silenciosa dos alunos (10 min.).

3. Leitura em voz alta do professor (5 min.).

4. Leitura em voz alta, de forma encenada, por 4 alunos voluntários (15 min.).

5. Questão escrita que relaciona o conto com a vida do aluno (25 min.).

6. Discussão oral sobre o conto (15 min.).

7. Exercícios escritos. (20 min.).

2.4.4.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura, análise e interpretação do conto “Clic”, de Luis Fernando Veríssimo.

● Relações intersemióticas.

● Gênero conto.

● Reconhecimento da dependência que a tecnologia (pode) ocasiona(r).

2.4.4.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula através da exposição de três imagens que relacionam-se ao 

tema “dependência tecnológica” (Anexo F). A partir dessas imagens, algumas questões orais 

são propostas com o objetivo de trazer à tona esse ponto-chave:



43

● Na primeira imagem, vemos um homem sendo tratado como um cachorro pelo 

computador,  na  terceira,  alguém com algemas  próximo ao  teclado.  Qual  o 

motivo disso?

● Você  realmente  se  sente  como  um  cachorro  diante  do  computador  ou  da 

televisão? Ou seja, se sente preso, amarrado? O que você sente quando, por 

qualquer motivo, não pode usar o computador?

● Será que é apenas o computador que provoca esse tipo de comportamento?

● Na segunda imagem, a aparência da menina não é muito boa, ela parece triste. 

Por que você acha?

● Você já viu algum comercial de televisão que apresentasse pessoas tristes ou 

irritadas utilizando o produto à venda? 

● Será  que  realmente  todas  as  pessoas  que  compram  aquilo  ficam  felizes  e 

satisfeitas daquela forma?

● Se tivéssemos que desenhar uma imagem daquela mesma menina, agora feliz, 

em que lugares ela poderia estar?

Após os questionamentos orais, o professor entrega o conto “Clic”, de Luis Fernando 

Veríssimo (Anexo G), e solicita a leitura silenciosa dos alunos. Logo após, ele faz a leitura em 

voz alta  e,  em seguida,  pede  quatro  voluntários  que lerão  o texto  em voz alta,  cada  um 

representando um personagem (narrador, protagonista, Carol e Amleto).

Terminada  a  leitura,  o  professor  propõe  um  exercício  escrito  que  consiste  em 

responder e entregar a seguinte questão:

Nosso  amigo  Tobias,  quer  dizer,  Torquato,  ou  melhor...  Taborda  se  meteu  nessa 

enrascada que acabamos de ler por ter perdido o celular e por ser muito dependente 

dele. Você já passou por alguma situação parecida? Escreva um exemplo em que você 

ou  uma pessoa  próxima  a  você  (ou  seu  artista  preferido,  alguém  que  você  viu  na 

televisão,  etc)  teve problemas com o uso de tecnologias (aparelhos de TV, celulares, 

computadores/internet, caixas eletrônicos, carros, indicadores de preço, etc).

Após terminada a questão, são feitas, oralmente, algumas questões de compreensão do 
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conto:

● O texto diz que o “cidadão” que teve o celular roubado era um executivo. O 

que, exatamente, faz um executivo?

● Ao ligar para o próprio número, ele descobre que o suposto ladrão está com 

uma moça, em um lugar específico. Que lugar é esse? 

● A moça diz que recém conheceu o Amleto. Levando em conta que eles estão 

num motel e que no final do conto Amleto diz que “se não fosse o celular, ela 

não teria topado o programa” que conclusão chegamos sobre Carol?

● Na terceira página, Taborda diz a Carol: “Quem rouba celular é capaz de tudo. 

Sua vida corre perigo.”. Essa frase faz sentido? Se o homem apenas roubou um 

celular, a vida de Carol realmente corria perigo? Por que ele teria a usado essa 

frase?

● No diálogo entre Amleto e Taborda, que daria uma boa dupla sertaneja, aquele 

que perdeu o celular chama o outro de ladrão, ao que ele responde: executivo!. 

A partir disso, o que conseguimos saber sobre a opinião de Amleto sobre os 

executivos?

Após a compreensão oral, o professor entrega exercícios escritos:

1)  Na  aula  de  hoje,  vimos  de  várias  formas  como  a  tecnologia  pode  nos  tornar 

dependentes – você até já escreveu sobre um fato que aconteceu como você ou alguém 

conhecido, não é? Então vamos em frente. 

Escreva abaixo uma lista de pelo menos 5 aparelhos ou serviços sem os quais você diria 

que não consegue viver sem e tente imaginar o que aconteceria caso cada um deles não 

existisse.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) Hoje em dia temos a impressão de que a tecnologia está em todo lugar. Será mesmo? 

Você consegue imaginar algum caso ou lugar em que não seja usado nenhum tipo de 

tecnologia? Qual?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3) Vimos, no texto, que Carol só aceitou sair com Amleto por causa do celular (que 

devia ser bonito,  cheio de opções,  com câmera,  mp3,  video,  gps,  rádio am/fm, wifi, 

acesso a internet e cortador de batatas embutido). 

Na sua opinião, por que nos atraímos tanto por esse tipo de produto e até damos mais 

atenção para as pessoas que os possuem?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ao fim da aula, o professor pergunta se os alunos já assistiram o filme “Matrix” e 

solicita que aqueles que não assistiram o façam para a próxima aula (se não for possível, que 

pesquisem sobre o enredo).

2.4.4.5 Recursos

● Retroprojetor.
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● Fotocópias dos textos.

2.4.4.6 Avaliação

Será  avaliada  a  participação  do  aluno  nas  discussões  e,  ainda,  a  resolução  dos 

exercícios propostos.

2.4.4.7 Observações

Essa foi,  provavelmente,  a melhor das aulas em relação à participação dos alunos. 

Todos demonstraram grande interesse, desde a exposição inicial de imagens, sobre as quais 

construíram  sentidos  muito  ricos,  indo  bastante  além  daquilo  que  o  professor  havia 

imaginado, até a leitura do texto, que foi lido sem qualquer reclamação quanto ao tamanho – o 

que era frequente – e relido em voz alta por vários voluntários, na leitura coletiva proposta 

pelo professor.

Além disso, também monstraram-se interessados no livro do qual o texto foi retirado. 

Isso foi instigado pelo manuseio do mesmo, que o professor oportunizou a todos.
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2.4.5 Aula 5

2.4.5.1 Projeção de finalidades

● Ler,  interpretar  e  compreender  a  crônica  “Invólucros”,  de  Luis  Fernando 

Veríssimo.

● Perceber que o desenvolvimento tecnológico exagerado pode trazer problemas, 

a fim de questionar sua validade. 

● Descrever visual ou textualmente um produto ou tecnologia inexistente e que 

traria benefícios e malefícios à humanidade, a fim de apresentá-lo oralmente 

para a turma.

2.4.5.2 Cronograma dos trabalhos

1. Recapitulação da aula anterior (10 min.).

2. Resumo e questionamentos orais sobre o filme Matrix (15 min.).

3. Exposição de imagens com capas de filmes sobre o tema tecnologia (Anexo I) 

e breve resumo de cada um, a título de indicação (20 min.).

4. Entrega  da crônica “Invólucros”,  de Luis  Fernando Veríssimo (Anexo H) e 

leitura silenciosa dos alunos (5 min.).

5. Leitura em voz alta do professor (5 min.).

6. Questionamentos orais sobre a crônica (15 min.).

7. Elaboração de anúncio que represente um produto “do futuro”, que ainda não 

foi inventado (40 min.).

2.4.5.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura,  análise  e  interpretação  da  crônica  “Invólucros”,  de  Luis  Fernando 

Veríssimo.

● Relações intersemióticas.

● Gênero crônica.

● Gênero cartaz.
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● Reflexão sobre os perigos do desenvolvimento tecnológico exagerado.

2.4.5.4 Formas de mediação

O  professor  inicia  aula  recapitulando  o  tema  da  aula  anterior  –  dependência 

tecnológica –  bem como os principais pontos ressaltados pelos alunos. Logo após, pergunta 

se eles assistiram o filme “Matrix”, como fora solicitado, e pede que façam, oralmente, um 

resumo para os colegas que não puderam assistir. O professor auxilia, destacando os pontos 

importantes que os alunos possam deixar passar e encaminha a conversa para o tema da aula, 

que é “os perigos do desenvolvimento tecnológico” a partir das seguintes perguntas orais 

sobre o filme:

● Como é o mundo que o filme mostra? Quem manda nesse mundo? Ele é real?

● Qual o papel dos seres humanos?

● Como se chegou a essa situação?

Enfatiza-se que  a  “Matrix”  retrata  exatamente  um mundo que foi  dominado pelas 

máquinas, pela tecnologia que o homem criou e que acabou, literalmente, o escravizando.

Então, informa que na presente aula será lido um texto que mostra um mundo com 

uma estranha tecnologia que teria sido desenvolvida para nosso benefício. Antes, contudo, 

deseja indicar alguns outros filmes com esse assunto, vai mostrar as capas e falar um pouco 

sobre eles.

Através do retroprojetor, o professor exibe as capas dos filmes (Anexo I) e fala um 

pouco sobre o enredo de cada um, a título de indicação. Os filmes são:  Piratas do Vale do 

Silício,  A Nova  Lei,  Tron  -  uma Odisséia  Eletrônica,  2001 –  Uma Odisséia  no  Espaço,  

Inteligência Artificial, Eu Robô, O Homem Bicentenário, Sob o Domínio do Mal e Controle 

Absoluto.

Em seguida, distribui a crônica “Invólucros”, de Luis Fernando Veríssimo (Anexo H) e 

solicita a leitura silenciosa dos alunos, a qual segue sua leitura em voz alta. Após, para melhor 

compreensão e interpretação do texto, são feitas questões orais:

● O título da crônica é uma palavra que não vemos muito por aí, o que você 
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imagina que seja um “Invólucro”?

● No início do texto, Veríssimo escreveu: “Se vale a teoria da seleção natural de 

Darwin,  as  pessoas  com  dedos  grossos  se  tornarão  obsoletas  [...]  e  logo 

desaparecerão”. O que é essa “teoria da seleção natural de Darwin?” por que as 

pessoas desaparecerão por causa dela?

● Todas as pessoas desaparecerão, ou só um tipo? Qual? Por quê?

● O que significaria “ter  um dente cuneiforme”? Qual seria a utilidade disso, 

segundo o texto?

● Qual a grande inovação ou tecnologia da qual o texto fala? Quais os benefícios 

que ela traria? Quais os problemas?

Após a discussão sobre o texto, o professor propõe uma atividade de pós-leitura. Os 

alunos,  em duplas,  devem criar  um produto ou tecnologia que ainda não exista,  mas que 

acham que seria interessante. Tal produto ou tecnologia deve ter seus prós e seus contras, ou 

seja, deve trazer benefícios e problemas para a humanidade. A atividade consiste em descrever 

esse produto em forma de texto escrito ou em forma de cartaz (com desenhos ou colagens) e 

apresentar à turma seus prós e contras. 

A tarefa deve começar nesta aula, com o material (papel pardo e revistas recortáveis) 

disponibilizado pelo professor e terminado em casa, para apresentação na semana seguinte. 

Além  disso,  o  professor  deve  deixar  claro  os  critérios  de  avaliação,  que  consistem  na 

organização mostrada pela dupla e na clareza da distinção entre benefícios e malefícios que o 

produto ou tecnologia poderia trazer.

2.4.5.5 Recursos

● Retroprojetor.

● Fotocópias dos textos.

● Revistas para recorte.

● Papel pardo. (10m.)
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2.4.5.6 Avaliação

Será avaliada a participação do aluno nas discussões e o empenho na realização da 

atividade proposta.

2.4.5.7 Observações

Nessa aula, os alunos tiveram participação fundamental durante a discussão sobre o 

filme Matrix e posterior indicação de filmes relacionados com essa temática. Muitos ajudaram 

a contar sobre os enredos dos filmes que já haviam assistido e contribuíram, dessa forma, para 

instigar  aqueles  que  não assistiram.  O papel  do  professor  foi  apontar  aspectos  em que a 

tecnologia  assume  importância  representativa  da  realidade  em  que  vivemos  ou  um  dia 

viveremos.

A leitura do texto mostrou-se satisfatória, pois a atividade de motivação serviu para 

melhorar a aceitação do mesmo, que já teria sido boa por ser do mesmo autor do texto da aula 

anterior.

A atividade de pós-leitura, por outro lado, foi recebida com certa resistência, o que 

ocasionou  a  demora  na  realização  do  trabalho,  que  precisou  ser  concluído  em  casa.  O 

professor permitiu que as apresentações fossem realizadas na semana seguinte.
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2.4.6 Aula 6

2.4.6.1 Projeção de finalidades

● Apresentar oralmente o produto ou tecnologia criado, a fim de fixar a noção de 

que o o desenvolvimento tecnológico pode trazer benefícios e problemas.

● Expressar  oralmente  suas  ideias  para  atuar  como  sujeito  participativo  e 

operante em um grupo social de tamanhos variados.

2.4.6.2 Cronograma dos trabalhos

1. Recapitulação da aula anterior (5 min.).

2. Apresentação  oral  das  duplas  (aprox.  10 min por  dupla  x  11 duplas  = 110 

min.).

2.4.6.3 Tópicos do conhecimento

● Expressão oral (descrição e argumentação).

● Reflexão sobre os perigos do desenvolvimento tecnológico exagerado.

2.4.6.4 Formas de mediação

O professor  inicia  a  aula  recapitulando  o  tema  da  aula  anterior  –  os  perigos  do 

desenvolvimento  tecnológico  excessivo  –  e  pergunta  se  algum aluno  assistiu  algum dos 

filmes indicados, questionando sobre suas impressões, caso alguém tenha assistido. 

Em seguinda, seguem-se as apresentações dos trabalhos, que devem durar não mais 

de 10 minutos por dupla. O professor deve deixar claro que podem ser feitas perguntas pela 

turma e por ele próprio após a apresentação de cada um dos grupos.

2.4.6.5 Recursos

● Nenhum.
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2.4.6.6 Avaliação

Será avaliada organização das  duplas durante o desenvolvimento da atividade,  e  a 

clareza na distinção/explicação sobre seus benefícios e malefícios do produto ou tecnologia 

criados.

2.4.6.7 Observações

Essa aula foi a primeira que não pode seguir o planejamento inicial. Apenas 3 duplas 

levaram os trabalhos prontos para apresentação. As demais, ou esqueceram em casa, ou não 

fizeram. Assim, o professor permitiu que as duplas faltantes apresentassem na aula seguinte, 

como último prazo.

Como sobrou bastante tempo após as apresentações, o professor adiantou a aula 7, 

fazendo a análise dos anúncios publicitários que estava programada. Os alunos mostraram-se 

bastante surpresos com o número de informações que acabamos por ignorar em um anúncio, 

permitindo que o anunciante, muitas vezes, nos engane.
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2.4.7 Aula 7

2.4.7.1 Projeção de finalidades

● Analisar anúncios publicitários publicados em revistas, a fim de perceber os 

recursos persuasivos e, muitas vezes, enganosos dos quais eles se utilizam.

● Produzir  um anúncio publicitário  no qual  as características  boas  e  ruins do 

produto estejam presentes.

2.4.7.2 Cronograma dos trabalhos

1. Recapitulação  da  aula  anterior.  Comentário  geral  sobre  os  trabalhos 

apresentados. (5 min.)

2. Análise de anúncios publicitários (Anexos J e K) (40 min.)

3. Orientação e produção de anúncio publicitário (65 min.)

2.4.7.3 Tópicos do conhecimento

● Gênero Anúncio publicitário.

2.4.7.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula retomando os temas discutidos na aula anterior, fazendo um 

comentário geral sobre todos os trabalhos, de forma elogiosa.

Em  seguida,  destaca  que  os  trabalhos  feitos  aproximam-se  de  um  tipo  de  texto 

chamado anúncio publicitário, que é aquele que vemos bastante em revistas e jornais, que 

costumam  ocupar  um  espaço  bem  grande,  geralmente  uma  página  inteira  e  que  falam 

maravilhas sobre o produto.

Destaca,  então,  que  na  presente  aula  serão  analisados  dois  anúncios  publicitários 

retirados de revistas famosas (Revista Quem, e Revista Quatro Rodas) para percebermos de 

que forma são criados esses anúncios e, ainda, se os produtos são mesmo tão maravilhosos 

como dizem. Avisa, além disso, que,  após a análise,  os alunos deverão criar  um anúncio 
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publicitário, cujas instruções específicas serão dadas mais adiante.

O primeiro anúncio a ser analisado (Anexo J) foi retirado da revista Quem e trata-se 

de um Bom Ar Automático, que possui ajustes para liberação de fragrância a cada 9, 18, ou 

36  minutos.  O  professor  cola  no  quadro  o  anúncio  original  para  que  os  alunos  possam 

observar o uso das cores, o posicionamento do texto, das imagens, etc., e lê em voz alta o 

conteúdo escrito. Em seguida, passa a alguns questionamentos orais:

● O que mais chama atenção no anúncio?

● As cores usadas foram escolhidas ao acaso ou existe algum motivo especial?

● Vocês acham que esse é um bom produto? Por quê?

● Por que esse produto é melhor que os concorrentes, segundo o anúncio?

● Esse spray poderia trazer problemas para o usuário? Quais?

● O anúncio diz que Air Wick Freshmatic  possibilita  2.400 sprays.  Se lermos 

mais de perto, vemos que o conteúdo do refil é de 250ml. Dividindo 250 por 

2400 teremos aproximadamente 0,1 ml, o que equivale à quinta parte de uma 

gota  (fazer  esses  cálculos  no  quadro).  Será  essa  quantidade  suficiente  para 

aromatizar um ambiente?

● Além disso, o anúncio diz que o refil dura até 60 dias. Vamos calcular? 60 dias 

têm 1440 horas,  86.400 minutos. Se ajustarmos o aparelho para funcionar a 

cada  36  minutos,  teremos  exatamente  as  2400  borrifadas  de  0,1  ml  cada. 

Portanto, sim, pode durar até 60 dias. Mas e se ajustarmos para cada 9 minutos? 

Então precisaremos de 9600 borrifadas, o que equivale a comprar 4 refis do 

aparelho, pois um refil duraria apenas 15 dias!

Após a primeira análise, o professor cola outro anúncio no quadro (Anexo K). É o 

anúncio de um celular antigo, da linha Ericsson, que traz um acessório bastante curioso, que 

hoje, para nós, representa um total absurdo. A análise oral é guiada pelas questões:

● De quando você acha que é esse anúncio? Por quê?

● O anúncio coloca como principal problema o fato de ser difícil digitar textos no 

teclado do celular. Você concorda que isso seja um problema?

● Um teclado sobressalente ajudaria na resolução do suposto problema, ou traria 
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outro problema?

● Hoje, um celular que manda e-mails é algo digno de anúncio tão grande? Por 

quê?

Para concluir, o professor, mostra, com o uso do retroprojetor, a imagem do anexo L, 

que representa a reação inicial que muitos têm perante as novas tecnologias: rejeição.

Então, o professor orienta sobre a atividade de produção textual referida no início da 

aula.

Na aula de hoje, analisamos dois textos que falam (ou deixam de falar) muito mais do que 

deveriam, não é? Chamamos esse tipo de texto de anúncio publicitário, ou seja, é um texto 

que  pretende  vender  alguma  marca  ou  produto.  Para  isso,  é  claro,  nunca  são  citados 

problemas ou defeitos que o produto possa apresentar, ficando muito mais fácil convencer 

alguém a comprá-lo.

E se  os  anúncios  publicitários  fossem mais  sinceros?  Sua tarefa  é  escrever  um anúncio 

publicitário que não engane o consumidor: deve apresentar as coisas boas e as coisas ruins 

do produto. Siga os passos abaixo:

1. Procure em revistas um produto que você deseje anunciar.

2. Pense nas coisas boas que levariam alguém a comprar aquele produto. Você poderá 

usar essas coisas em seu anúncio.

3. Pense também nos problemas que tal produto pode ocasionar, pois queremos fazer 

um anúncio sincero, isto é, um anúncio que não pode enganar o consumidor nem um 

pouco.

4. Junte essas ideias e organize em uma folha de papel em branco (você pode usar até 

duas páginas, conforme vimos no anúncio do celular) juntamente com a imagem do 

produto.

Feito  isso,  você deve  entregar  o  trabalho  ao professor,  que vai  corrigir,  dar  sugestões  e 

devolver para que você reescreva. Depois de reescrever, você deverá apresentar seu produto 

para os colegas.
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2.4.7.5 Recursos

● Revistas para recorte.

● Retroprojetor.

● Fita adesiva.

2.4.7.6 Avaliação

Será avaliada organização das  duplas durante o desenvolvimento da atividade,  e  a 

clareza na distinção/explicação sobre seus benefícios e malefícios do produto ou tecnologia 

criados.

2.4.7.7 Observações

Nessa aula, foi realizada a apresentação dos cartazes faltantes. Depois, como a análise 

dos anúncios já havia sido feita na aula anterior, seguiu-se a produção textual de um anúncio 

publicitário, que ocorreu normalmente.
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2.4.8 Aula 8

2.4.8.1 Projeção de finalidades

● Ler,  interpretar  e  compreender  a  reportagem “Na hora de terminar  namoro, 

adolescentes preferem internet e evitam o cara a cara”, de Anderson Santiago, 

da Folha de S. Paulo.

● Perceber que, apesar das facilidades que os meios virtuais proporcionam, há 

aspectos da vida que a tecnologia não é capaz de suprir.

2.4.8.2 Cronograma dos trabalhos

1. Leitura  e  discussão  sobre  a  história  em  quadrinhos  adaptada  da  animação 

“Encontro Virtual”, com roteiro de Leonardo Armond (Anexo M) (10 min.).

2. Entrega da reportagem “Na hora de terminar namoro, adolescentes preferem 

internet e evitam o cara a cara”, de Anderson Santiago, da Folha de S. Paulo 

(Anexo N) e leitura silenciosa dos alunos (10 min.).

3. Leitura em voz alta do professor (5 min.).

4. Discussão oral sobre o texto (20 min.).

5. Produção de quadrinhos pelos alunos (30 min.).

6. Troca das produções entre os alunos (20 min.).

2.4.8.3 Tópicos do conhecimento

● Gênero história em quadrinhos.

● Relações intersemióticas.

● Gênero reportagem.

● Percepção da tecnologia como algo que complementa,  mas não substitui os 

sentimentos humanos.
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2.4.8.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula entregando a história em quadrinhos adaptada da animação 

“Encontro  Virtual”,  roteiro  de Leonardo Armond (Anexo M) e lendo-a.  Breves  perguntas 

como “vocês já ficaram sabendo ou já viveram algum caso parecido?” ou “o que será que ia 

acontecer quando os dois se encontrassem e percebessem que mentiram?” podem seguir a 

leitura.

Em  seguida,  entrega  a  reportagem  “Na  hora  de  terminar  namoro,  adolescentes 

preferem internet e evitam o cara a cara”, de Anderson Santiago, da Folha de S. Paulo (Anexo 

N)  e  propõe a  leitura  silenciosa  da  mesma,  a  qual  segue sua  leitura  em voz alta  e  uma 

discussão oral com questões norteadoras como:

● Nos quadrinhos anteriores, vimos um possível início de relacionamento virtual. 

No texto, um jeito comum e fácil de terminar. Alguém já passou por alguma 

situação assim?

● Por que você acha que cada vez mais gente namora ou termina um namoro pela 

internet?

● Tanto  a  amizade  quanto  o  namoro  costumavam  exigir  uma  relação  mais 

próxima.  Será  possível  ter  um  amigo(a)  ou  namorado(a)  pela  internet  do 

mesmo jeito que pessoalmente?

● Quais as vantagens de namorar pela internet? E as desvantagens?

● Quais as vantagens de terminar um namoro pela internet? E as desvantagens?

● Você gostaria de levar um “pé na bunda” online? Por quê?

● Você daria um “pé na bunda” online? Por quê?

Após as questões, o professor propõe uma atividade de criação de quadrinhos. Ele dá 

duas  opções  1)  Criar  uma história  em que um casal  termina  o  namoro  via  internet  e  2) 

Continuar a história em quadrinhos lida, retratando o momento em que o casal finalmente se 

encontra.

É feita a orientação durante o trabalho dos alunos e, nos 10 minutos finais da aula, eles 

se trocam as produções para que o colega leia e dê (ou não) dicas para melhoria.
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2.4.8.5 Recursos

● Fotocópias dos textos.

2.4.8.6 Avaliação

Será avaliada a participação do aluno nas discussões e o empenho na realização da 

atividade proposta.

2.4.8.7 Observações

A pedido dos alunos, essa aula foi ministrada na biblioteca. Eles mostraram bastante 

interesse no texto trabalhado, por tratar de uma temática que está muito presente em suas 

vidas.  O  problema,  contudo,  foi  em razão  do  ambiente  diferente,  que  contribuiu  para  a 

dispersão de vários alunos durante toda a aula.

Apesar disso, a atividade de produção de quadrinhos obteve sucesso, pois atraiu vários 

dos alunos que não demonstraram, ao longo das aulas anteriores, tanto interesse pelos textos.

Nos 20 minutos finais, o professor abriu espaço para a escolha (orientada por ele, caso 

solicitado) e empréstimo de livros.
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2.4.9 Aula 9

2.4.9.1 Projeção de finalidades

● Reescrever sua produção escrita baseados em apontamentos e sugestões feitos 

pelo professor.

● Apresentar o trabalho para os colegas de turma, para concretizar o processo de 

produção textual, que também envolve sua recepção.

2.4.9.2 Cronograma dos trabalhos

1. Entrega  dos  textos  de  cada  aluno  com  os  apontamentos  e  sugestões  do 

professor (5 min.)

2. Reescrita (50 min.)

3. Leitura dos textos para a turma (55 min.)

2.4.9.3 Tópicos do conhecimento

● Reescrita.

● Expressão oral.

● Gênero anúncio publicitário.

2.4.9.4 Formas de mediação

 O professor entrega os anúncios publicitários produzidos pelos alunos, corrigidos e 

com sugestões  para  melhoria.  A seguir,  propõe que  no primeiro  período da  aula  eles  os 

reescrevam observando esses apontamentos. 

Após, no segundo período, cada aluno faz a leitura de seu texto para a turma. Ao final, 

entrega novamente ao professor.
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2.4.9.5 Recursos

● Nenhum.

2.4.9.6 Avaliação

Será avaliado o empenho do aluno na atividade proposta, o texto, após reescrito com 

as sugestões do professor, e a postura na apresentação do mesmo.

2.4.9.7 Observações

Essa aula transcorreu normalmente, com a reescrita e apresentação do trabalho por 

cada aluno.
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2.4.10 Aula 10

2.4.10.1 Projeção de finalidades

● Ler,  interpretar e compreender o podcast “Eram os deuses astronautas?”, de 

Christian Gurtner.

● Refletir sobre a tecnologia num âmbito universal, que leve em conta a história 

da  humanidade  e  os  fatos  anteriores  a  ela,  a  fim de  perceber  que  o  tema 

desenvolvimento tecnológico é muito anterior a nossa reflexão contemporânea.

2.4.10.2 Cronograma dos trabalhos

1. Exposição de imagens de lugares, monumentos, livros, pessoas etc., que são 

citados no texto (Anexo O) e breve explicação sobre cada uma (20 min.).

2. Leitura/escuta do podcast “Eram os deuses astronautas?”, de Christian Gurtner 

(Anexo P). (35 min.)

3. Perguntas  orais  sobre  o  texto,  retomando as  imagens observadas  antes.  (15 

min.)

4. Debate sobre o tema “Haverá vida lá fora?” (40 min.)

2.4.10.3 Tópicos do conhecimento

● Gênero Podcast.

● Relações intersemióticas.

● Argumentação escrita e oral.

2.4.10.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula com uma exposição, através do retroprojetor, de imagens 

relacionadas ao podcast que será ouvido/lido a seguir (Anexo O). Cada uma das imagens 

merece uma explicação um pouco mais detalhada.
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● Falar sobre quem foi Darwin, explicar sobre sua teoria e o que ela representou 

para a ciência; 

● Citar o livro A Origem das Espécies e ilustrar a teoria através da imagem da 

evolução do homem e da “paródia tecnológica” em uma das imagens; 

● Localizar e contextualizar lugares através da sequência em zoom de imagens 

de  Antikytheria  e  Bagdá  (deixando  uma  lacuna  de  mistério,  já  que  o 

significado desses lugares será definido pelo podcast); 

● Perguntar o que os alunos acham que seria aquele estranho artefato;

● Falar sobre o Stonehenge, as pirâmides do Egito e do México, incluindo aí as 

especulações obscuras sobre sua existência;

● Falar sobre e indicar o livro e o DVD Eram os Deuses Astronautas?, ao qual o 

podcast se refere;

● Especular sobre que criatura seria aquela da imagem final.

Após essa exposição, é entregue a transcrição do texto que será ouvido (Anexo P) 

para que os alunos acompanhem. Fala-se um pouco sobre a fonte dessa produção – o que é o 

“Escriba Café”, o que é um Podcast e quem é Christian Gurtner (outras obras, etc). Ouve-se o 

texto, e alguns questionamentos orais, com fins de compreensão, são feitos:

● O autor inicia com perguntas que guiam o resto do texto: De onde veio nosso 

conhecimento? E nossas religiões? Ou melhor, como surgiu o ser humano? 

Você tem alguma ideia de resposta para essas perguntas? Qual?

● O que é o LUCA? No pensamento de que cientista se baseia essa ideia?

● Agora você já sabe onde fica a ilha de Antikythera. O que aconteceu lá?

● Este é o Mecanismo de Antikythera (retomando a imagem no retroprojetor), o 

primeiro computador da história. Segundo o texto, para que ele servia? (dica: 

não será pra acessar o orkut)

● E em Bagdá? O que foi encontrado?

● O que aquele  povo faria  com uma bateria  elétrica,  se  não  havia  aparelhos 

elétricos?

● A tecnologia,  pelo  que  parece,  é  muito,  mas  muito  mais  antiga  do  que 

pensamos. A pergunta que o texto faz o tempo todo é: de onde ela veio? O que 
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você acha sobre isso?

● Você concorda com Erick Von Däniken, que diz que tudo que sabemos e somos 

seria legado alienígena?

Após essas perguntas, o professor propõe que a turma divida-se em dois grupos para 

que seja feito um debate em torno da questão “Haverá vida lá fora?”. Um grupo deve defender 

que sim, existe vida alienígena, enquanto o outro deve defender o contrário. São dados 15 

minutos para cada grupo organizar por escrito os argumentos a favor de sua posição. Logo 

após, um dos grupos lê seus  argumentos, os quais o outro rebate. O professor faz a mediação 

e propõe questões pertinentes que os grupos possam deixar passar.

2.4.10.5 Recursos

● Fotocópias dos textos.

● Aparelho de som.

● Retroprojetor.

2.4.10.6 Avaliação

Será avaliada a participação do aluno nas discussões e o empenho na realização da 

atividade proposta.

2.4.10.7 Observações

Na última aula, apesar de os alunos estarem bastante dispersos, foi possível realizar 

todas  as  atividades  planejadas  de  forma  satisfatória.  Eles  aprovaram  o  gênero  podcast, 

desconhecido pela  maioria,  até  então e  mostraram grande interesse em relação aos  temas 

tratados no texto.
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2.5 Análise crítico-reflexiva sobre as aulas ministradas

As aulas ministradas no decorrer do estágio constituíram uma experiência ímpar na 

licenciatura. Através delas, foi possível colocar à prova os mais diversos conteúdos discutidos 

dentro da universidade, verificando como se relacionam com a realidade, tão debatida, das 

escolas públicas no Brasil.  O que se observou com grande evidência foi que a atitude de 

envolvimento,  respeito  e  absoluta  segurança  do  professor  é  capaz  de  superar  quaisquer 

dificuldades advindas de problemas externos à sala de aula. 

Desde o primeiro momento de planejamento até a última aula ministrada, o elemento 

crucial,  que  provavelmente  mais  se  relaciona  com o  sucesso  obtido  junto  a  turma,  foi  a 

confiança extrema na capacidade dos alunos. Não há realidade, por mais dura que possa ser, 

que suplante o sentimento de sentir-se valorizado pelo professor. Essa atitude fez com que, 

desde  a  primeira  aula,  fosse  conquistado  o  respeito  da  turma  sem que  qualquer  tipo  de 

autoritarismo fosse necessário.

Outro  elemento  bastante  importante  desde  o  início  foi  a  aproximação  afetiva  do 

professor  e  da  turma.  Devido,  provavelmente,  à  idade  aproximada,  foi  fácil  estabelecer 

vínculos de interesse que permitiram uma relação amigável, que contribuiu sobremaneira para 

o  andamento  das  aulas,  já  que  possibilitou,  em  vários  momentos,  uma  rica  troca  de 

conhecimentos entre ambas as partes – algo que a própria temática, por ser extremamente 

atual  e  de interesse dos alunos,  exigia.  A partir  disso,  valorizaram-se seus conhecimentos 

prévios  como elementos constituintes da aula:

o conhecimento prévio ou as concepções pré-existentes orientam os alunos na compreensão da 
nova informação apresentada pelos professores ou pelos manuais. Se as concepções prévias 
dos alunos se articulam com a versão científica, ocorre apreensão conceptual, mas se entram 
em conflito com a versão científica, ocorre, então, mudança conceptual. No entanto, em ambos 
os processos de construção de idéias (sic), está latente o pressuposto de que dificilmente se 
aprende sem integrar nas redes de conhecimento anterior a nova informação. (Ausubel & cols., 
1980; Almeida, 1996; Praia, 1999 apud Vasconcelos, Praia, Almeida, 2003, p. 14-15)

Assim,  a  primeira  aula  constituiu  um momento  de  identificação  da  turma  com o 

professor, que iniciou explicando como se estruturariam os encontros no decorrer do período 

de estágio e definiu algumas regras de conduta que deveriam ser seguidas  por ambas as  

partes. Além disso, propiciou um momento de apresentação no qual os alunos poderiam falar 

de seus interesses, como estilo musical, programas de televisão, sites, jogos preferidos, etc. 
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Apesar de poucos terem falado algo além do próprio nome (devido à timidez), esse foi um 

momento importante, pois a partir dele os alunos perceberam que tanto seu conhecimento 

quanto seus gostos estariam presentes em sala de aula.

As  aulas,  segundo  o  planejamento,  estruturavam-se  de  forma  semelhante:  havia 

sempre um momento inicial no qual, através de exposições de imagens ou escuta de músicas, 

resgatava-se, por via oral, o conhecimento prévio dos alunos; a partir desse resgate, era lido 

um  texto  cuja  temática  relacionava-se  com  a  discussão  inicial,  leitura  essa,  constituída 

sempre, no mínimo, em dois momentos: 1) silenciosa dos alunos, 2) em voz alta do professor 

(apenas  em uma  aula  houve  um terceiro  momento  de  leitura  coletiva,  em voz  alta,  dos 

alunos); a seguir, havia nova discussão oral sobre o texto lido e, por fim, era exposto algum 

aspecto teórico derivado do texto e/ou os alunos realizavam atividades escritas guiadas pelo 

professor. Essa estrutura segue a proposta de Braga e Silvestre (2002), na qual o trabalho com 

textos deve ser dividido em três momentos: a  pré-leitura, que, como o nome sugere, deve 

preceder a leitura do texto. É uma etapa de motivação em que se ativa o conhecimento prévio 

do aluno através de investigações: o professor instiga-o a adivinhar, formular hipóteses, fazer 

previsões,  buscar  alternativas,  selecionar  possibilidades,  imaginar,  etc.,  com o objetivo de 

favorecer  uma  melhor  antecipação  do  sentido  do  texto  que  será  trabalhado;  a  leitura 

descoberta, que é a etapa em que efetivamente é feita a leitura do texto que o professor deseja 

trabalhar. Aqui verificam-se as hipóteses levantadas na fase de pré-leitura e faz-se, passo a 

passo, uma construção de sentidos. Para isso, o professor deve ter em mente que o aluno 

talvez não enxergue uma simultaneidade de aspectos e informações, e por isso ele precisa da 

mediação do professor, que deve deixar claro o que ele deve buscar no momento da leitura; 

por fim, a pós-leitura é o momento em que o aluno utiliza criticamente o sentido construído 

na etapa anterior, reflete sobre as informações recebidas e, assim, constrói conhecimento. O 

objetivo é ir além do texto, transformar a visão de mundo do leitor através de atividades que o 

permitam comparar situações, analisar procedimentos, julgar escolhas, etc.

Assim, uma análise que pretenda contemplar os vários aspectos presentes em sala de 

aula precisa levar em conta as atitudes apresentadas pelos alunos nesses vários momentos, que 

nomearemos aqui, na ordem, como: visual/oral livre, leitura individual, escuta de leitura, oral 

guiado e produção guiada. Além desses, ainda discutiremos as questões relativas à disciplina e 

à avaliação.
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O primeiro momento: visual/oral livre

Na maioria das aulas, portanto, foi utilizada a proposta de Braga e Silvestre (2002), 

citada acima. A partir disso, o primeiro momento caracterizou-se, com o objetivo de levantar 

conhecimentos que os alunos já possuíam, pela exploração do sentido visual através do uso de 

imagens que os levavam a oralizar, de forma livre, os aspectos que lhes chamavam atenção. O 

que  se  verificou,  desde  a  primeira  aula,  foi  a  valorização  que  os  alunos  deram a  esses 

momentos de grande interação nos quais o professor instigava sua participação sem grande 

compromisso avaliativo ou, mais ainda, sem pretensões de julgamento. Além disso, a massiva 

participação esteve relacionada, em grande parte, com os temas de grande interesse deles que 

esses  momentos  iniciais  consideraram:  internet,  videogames,  filmes,  etc.,  serviram como 

motivação excelente para o restante da aula.

Essa  metodologia  representou  uma  grande  ruptura  com  aquela  que  eles  estavam 

acostumados, que resumia-se às exposições orais da professora com objetivo de que os alunos 

acumulassem, armazenassem e reproduzissem informações.

Nessa lógica instrucional de organizar o ensino, o aluno tem um papel cognitivo passivo, sendo 
encarado como um mero receptáculo de informações que, mais tarde, serão úteis para a vida. 
Para além do professor usar técnicas que salientem novas informações e informações mais 
corretas, deverá recorrer também ao reforço, preferencialmente a reforços diretos e imediatos, 
tendo em vista produzir mudanças comportamentais dos alunos e a sua estabilidade. O papel 
tutelar do professor, que exerce autoridade face aos seus conhecimentos científicos, sobrepõe-
se ao papel do aluno. Este, ao invés de aprender, e menos ainda aprender a aprender, apenas 
acumula  saberes  que  deverá  ser  capaz  de  repetir  fielmente.  (VASCONCELOS,  PRAIA, 
ALMEIDA, 2003, p. 12)

Essa  concepção  de  ensino,  no  entanto,  é  bastante  criticada  hoje,  pois,  segundo 

Vasconcelos,  Praia  e  Almeida  (2003),  não  são  estimuladas  a  curiosidade  e  a  motivação 

intrínsecas dos alunos, o que acaba por não desenvolver a criatividade e, além disso:

O aluno pode, inclusive, correr o risco de se tornar apático, porque excessivamente dependente 
do professor. Por outro lado, não há preocupação em ensinar a pensar. O ensino realça o saber 
fazer ou a aquisição e manutenção de respostas. A aula deve ser centrada no professor, que 
controla  todo  o  processo,  distribui  as  recompensas  e,  eventualmente,  a  punição. 
(VASCONCELOS, PRAIA, ALMEIDA, 2003, p. 12)

Assim,  a  abordagem  utilizada  durante  as  aulas  de  estágio  buscou  exatamente  o 

contrário,  obtendo  excelentes  resultados  em vista  da  relação  de  valorização  mútua  entre 

alunos e professor que se estabeleceu.
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O segundo momento: a leitura individual

Após  a  motivação  do  primeiro  momento,  era  distribuído  um  texto  cuja  temática 

possibilitaria fazer relações com as questões recém discutidas de forma oral. O trabalho com o 

texto, porém, também era subdividido. Assim, logo após a entrega do mesmo pelo professor, 

era solicitada a leitura silenciosa por parte dos alunos – uma etapa que muitos professores 

costumam deixar de lado, dando mais ênfase à leitura através de procedimentos orais, sem 

atentar que:

A leitura silenciosa tem a vantagem de uma maior rapidez na captação direta do significado da 
leitura por uma série de razões (Smith, 1971): o leitor não tem a responsabilidade de mediatizar 
o significado através de um produto oral; nem tampouco está limitado pela necessidade de 
codificar em linguagem oral o que está lendo nem se enfrenta com as exigências de enunciação 
e pronúncia de cada uma das palavras. O aluno que tem dificuldades de leitura ou de voz, evita 
a tensão que lhe significa ser escutado pelos demais. O leitor pode ler a seu próprio ritmo, 
adaptando flexivelmente sua velocidade aos propósitos que se coloque. Se o material lhe é 
familiar, interessante ou fácil, pode lê-lo rapidamente e se é complexo, novo ou se o quer ler 
analiticamente, pode diminuir a velocidade. (CONDERMARIN, 1993, p. 4)

A  falta  de  costume  desse  tipo  de  leitura  por  parte  dos  alunos  foi  percebida 

imediatamente. Muitos consideravam duas páginas de texto como "muito grande" e focavam-

se no critério de tamanho antes de qualquer outro, o que os levava a não efetuar e leitura e 

aguardar que o professor a fizesse em voz alta. Contudo, notou-se que textos como os de Luis 

Fernando Veríssimo despertaram grande interesse, mesmo apesar de sua extensão aparente, 

provavelmente em razão de seu conteúdo humorístico – de um modo geral, foram os textos 

que  mais  aproximam-se  da  realidade  dos  alunos  que  obtiveram resultado  satisfatório  no 

quesito leitura silenciosa.

O terceiro momento: escuta de leitura

Em seguida à leitura silenciosa do texto, o professor efetuava a leitura em voz alta para 

os alunos. Esse também é um momento importante, pois é quando são sanadas dúvidas quanto 

à pronúncia, entonação e quanto ao próprio sentido do texto, que pode variar, muitas vezes, 

devido aos dois primeiros elementos.

O que se notou foi um maior interesse em relação a esse momento que àquele da 

leitura silenciosa: os alunos que não haviam efetuado a primeira, quiseram conhecer sobre o 
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que o texto se tratava, enquanto aqueles que já conheciam o assunto do texto, aproveitaram 

essa segunda leitura para melhorar seu entendimento.

Entrando um pouco na discussão sobre disciplina, pode-se adiantar que a leitura do 

professor foi o momento mais respeitado pelos alunos: poucos foram os casos de conversas 

paralelas ou interrupções que não estavam relacionadas ao assunto da aula em questão. Isso 

mostra como a autoridade do professor, apesar da turma agitada, se sobressai quando bem 

equilibrada entre momentos de maior e menor liberdade, sem necessidade de autoritarismo. 

Essa, o equilíbrio, foi a forma encontrada pelo professor para sanar:

O grande problema que se coloca ao educador ou à educadora de opção democrática [que é] 
trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja assumida eticamente 
pela liberdade. Quanto mais criticamente a liberdade assuma o limite necessário tanto mais 
autoridade tem ela, eticamente falando, para continuar lutando em seu nome. (FREIRE, 2009, 
p. 105)

Assim,  ao  conseguir  um ambiente  propício  à  atividade  pedagógica  sem quaisquer 

extremismos, com todos os alunos tendo apreendido, de uma forma ou de outra, os textos, o 

professor pode iniciar a próxima etapa.

O quarto momento: uma conversa com o texto

A compreensão e a interpretação dos textos dependeram, em grande parte, dessa etapa. 

Através de perguntas orais, o professor foi capaz de levantar aspectos importantes dos textos 

e, além disso, relacioná-los com as discussões realizadas no início das aulas.

Esse estudo, com um caráter  mais linear,  guiado,  em grande parte,  pelo professor, 

possibilitou que os alunos tomassem consciência de elementos internos e externos ao texto e 

se colocassem como sujeitos do mesmo, já que, segundo Antunes (2009, p. 195):

a leitura é uma espécie de porta de entrada; isto é, é uma via de acesso à palavra que se tornou 
pública e, assim, representa a oportunidade de sair do domínio do privado e de ultrapassar o 
mundo da interação face a face.  É uma experiência de  partilhamento,  uma experiência do 
encontro com a alteridade, onde, paradoxalmente, se dá a legítima afirmação do eu. [grifos da 
autora]

E essa  experiência,  obviamente,  é  enriquecida  através  das  diversas  estratégias  de  leitura 

utilizadas.

Os alunos  responderam de forma menos espontânea  que no primeiro momento de 
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oralidade,  pois  viram-se  em condições  em que havia,  necessariamente,  respostas  certas  e 

erradas – errar é o maior medo de qualquer estudante que participe de um modelo de ensino 

clássico, baseado nesse par acerto/erro. Para sanar essa dificuldade, a postura do professor foi 

essencial, e baseou-se em: 1) deixar claro que não estávamos em busca de respostas certas ou 

erradas, mas sim de refletir sobre os possíveis significados do texto – nós é que falamos com 

o texto, não o contrário. 2) Valorizar toda e qualquer resposta emitida pelo aluno, utilizando-a 

para expandir a visão da turma sobre o texto e, se necessário, como caminho para chegar ao 

significado  pretendido  inicialmente.  Com  isso,  os  alunos  viram-se  valorizados  tanto  no 

discurso  quanto  na  postura  do  professor  frente  a  eles,  o  que  fez  com  que  sua  inibição 

diminuísse bastante.

O quinto momento: produção guiada

Em seguida ao trabalho com o texto, os alunos deveriam realizar uma atividade de 

produção  proposta  pelo  professor.  Diversos  métodos  foram  testados  ao  longo  dos  vinte 

períodos de prática – pequenas produções,  exercícios  de completar,  cartazes,  produção de 

histórias em quadrinhos, etc. –, não sendo possível destacar nenhum como mais satisfatório, 

pois todos seguiram uma tendência comum: os alunos necessitaram de muito mais tempo e 

estímulo para realização dos exercícios que aqueles  estipulados no planejamento. Foi nesse 

momento em que a heterogeneidade da turma pode ser percebida de forma mais marcante – 

alguns alunos mostraram autonomia total, enquanto outros necessitaram auxílio constante do 

professor e outros, ainda, não queriam realizar a atividade.

Apesar das dificuldades iniciais,  foi  possível  realizar em tempo hábil  todas tarefas 

planejadas.  Vários  alunos  mostraram-se satisfeitos  por  poderem usar  e  registrar  de forma 

escrita os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas, satisfação essa que se refletiu na 

qualidade dos trabalhos – extremamente criativos e inteligentes.

Um  aspecto  que  vale  ressaltar  é  o  caso  de  um  aluno  que,  apesar  de  participar 

ativamente  de  todas  as  discussões  e  mostrar  razoável  entendimento  sobre  a  matéria  em 

questão,  demonstrava  clara  aversão  às  atividades  escritas  que  não  valessem  nota.  Em 

princípio, a atitude do professor foi exigir que o exercício fosse realizado, sem opção. No 

entanto, após maior reflexão e retorno ao que escreve Freire (2009, p. 38), quando diz que "a 

prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, 
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entre o fazer e o pensar sobre o fazer" e ainda que o professor deve "respeito à autonomia, à 

dignidade e à identidade do educando […] De nada serve, a não ser para irritar o educando e 

desmoralizar o discurso hipócrita do educador, falar em democracia e liberdade mas impor ao 

educando a vontade arrogante do mestre." (FREIRE, 2009, p. 62), foi possível assumir uma 

atitude de maior flexibilidade, uma vez que viu-se que o aluno caracterizava-se pela grande 

memória visual e auditiva e, por isso, via como redundante o registro por escrito daquilo que 

ele já havia absorvido. Isso não significa, é claro, que a cobrança não seria mais efetuada, mas 

sim que a não feitura de uma atividade por sua parte não seria encarada como uma afronta, ou 

qualquer coisa do gênero.

Disciplina e avaliação – as dificuldades de uma abordagem progressiva

Um dos maiores problemas encontrados durante o período de estágio pelo professor 

foi como proceder com uma avaliação progressiva, como estava planejado, em meio a um 

cenário marcado por faltas constantes de vários alunos e problemas de disciplina por parte de 

alguns.

Segundo o planejamento, a avaliação levaria em conta, além das atividades avaliativas 

propriamente ditas,  também a participação nas discussões e o empenho na realização das 

atividades.  A grande  questão  é:  como  fazê-lo,  na  prática?  A participação  nas  discussões 

limitava-se, em grande parte, a nove ou dez alunos menos tímidos, que ajudavam em muito na 

construção de todas as aulas com suas contribuições. Mas e os demais? Como encaixá-los em 

uma avaliação desse tipo sem que tenham participado? Ou ainda: como avaliar aqueles que 

não  participavam,  mas  prestavam  atenção  nas  discussões,  e  aqueles  que  também  não 

participavam, mas ficavam conversando?

Uma resposta inicial poderia ser dar menos importância avaliativa ao momento oral 

(sem colocar isso aos alunos, é claro) e focar-se nas avaliações escritas. Porém, aí também 

ocorre um problema: o das faltas. Em uma turma com 24 alunos não houve sequer um dia em 

que todos os alunos estivessem presentes. Como resultado, era necessário bastante tempo para 

retomar a matéria nas aulas seguintes com aqueles que faltaram e, se naquela aula havia sido 

solicitada alguma atividade avaliativa, o aluno teria ficado para trás e sem nota.

Através  dessa  situação  foi  possível  perceber  o  porquê  de  a  prova  e  o  trabalho  – 

atividades pontuais, marcadas com antecedência – ainda representarem o recurso avaliativo 
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principal  nas  escolas:  é  muito  difícil  contemplar  todos  os  alunos  através  da  avaliação 

progressiva, uma vez que cada um possui características completamente diferentes e difíceis 

de conciliar em uma avaliação que pretenda ser homogênea.

Para uma próxima prática, talvez seja possível amenizar o problema marcando datas 

para as atividades avaliativas ainda na primeira aula, para que os alunos possam programar-se 

antecipadamente para não faltarem. Quanto à oralidade, ainda é cedo para dar um parecer 

final, que exige um maior número de experiências com turmas de diferentes perfis, a fim de 

saber como cada uma se adapta a esse sistema – provavelmente a resposta seja esta: cada 

turma exige um método diferente.
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3. CONCLUSÃO

O  estágio  II  em  Língua  e  Literatura  de  Língua  Portuguesa  proporcionou  uma 

experiência  sem igual  no  desenvolvimento  acadêmico  de  um aluno  de  licenciatura,  pois 

vinculou às teorias aprendidas até então os problemas, as realizações, os desejos e os conflitos 

que uma prática docente comprometida ocasiona.

Através  dos  vinte  períodos  de  aula  ministrados,  foi  possível  perceber  como  é  a 

realidade de uma escola de ensino público, as dificuldades na sua organização, a relação dos 

professores entre si e com os alunos, quais seus medos, suas perspectivas, se ainda acreditam 

na educação ou não. Tudo isso permitiu ampliar e dinamizar a visão teórica que é exposta 

dentro da universidade, de modo que as aulas planejadas puderam ser enriquecidas com todos 

esses aspectos sendo levados em conta.

Além disso, foi possível usufruir do principal benefício que uma prática docente como 

o estágio proporciona:  a  oportunidade de testar  nossa visão pessoal,  que  é  construída  no 

decorrer da licenciatura, sobre a educação; não com o objetivo de colocá-la à prova no sentido 

de estar certa ou errada, mas de verificar de que forma é possível relacioná-la com a teoria, a 

fim de sugerir uma prática que esteja de acordo com essa concepção pessoal e analisar como 

nós mesmos nos relacionamos com esse processo – é isso que leva muitos licenciandos a 

concluir que devem ou não proceder com a carreira docente.

O  ambiente  de  sala  de  aula  é  algo  que  nenhuma  teoria  pedagógica  consegue 

contemplar.  No  mesmo  espaço  encontram-se  crianças/alunos/seres  humanos  de  diferentes 

origens, diferentes gostos, problemas pessoais, familiares, classes e conflitos sociais; cada um 

deles possui seus sonhos, ideais, objetivos e uma visão de mundo ímpar. Nesse contexto, o 

professor é introduzido, muitas vezes, como um mero apaziguador, ou seja, alguém que deve 

ignorar  as  diferenças  e  manter  os  alunos  calados  através  da  mais  rígida  metodologia 

disciplinar e do mais tenebroso programa de conteúdos – isso simplesmente não significa 

educar. Entre as tarefas do educador, destacam-se a necessidade de entender as diferenças e 

utilizá-las de forma a enriquecer a aula,  colocar-se no papel de aluno e refletir  sobre sua 

própria prática para que de alguma forma seu trabalho esteja presente durante toda a vida 

daqueles que ali estão para compartilhar de seus conhecimentos e de suas experiências. O 

genuíno educador é aquele que vê seu trabalho como algo necessário a sua própria vida, como 

algo que lhe é inerente e essencial para que ele exista; o genuíno educador é aquele que possui 
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um poderoso desejo de intervir  no mundo que o rodeia e acredita  que pode,  mesmo que 

sozinho,  mudar  sua  própria  realidade  e  de  todos  que  cruzarem seu caminho.  Os  demais, 

aqueles que não acreditam no próprio trabalho e dia após outro aceitam a mecanicidade que os 

rodeia, não deveriam ter o privilégio de serem chamados professores.
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5. ANEXOS

Anexo A – Imagens relacionadas ao tema “Tecnologia”

Fonte: http://2.bp.blogspot.com/_C7tZv9Q-JyQ/SiV2NEvSFPI/AAAAAAAAACI/Xi3qybymtdI/

s400/banheiro+de+alta+tecnologia.jpg. Acesso em 12 set. 2009.

Fonte:  

http://2.bp.blogspot.com/_aOdUeLeXgUc/SdYfP7uqAxI/AAAAAAAACLM/c5qXnAbJBXo/s40

0/tecnologia.png. Acesso em 12 set. 2009.
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Fonte:  

http://educacaoeaprendizagem.com.br/blogs/conexaoesplanada/files/2009/08/infurtunio-19-

tecnologia12.png. Acesso em 12 set. 2009.

Fonte: http://www.craphound.com/images/obsoletecomputers100.jpg. Acesso em 12 set.  

2009.
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Fonte: http://www.faberludens.com.br/files/humor-tecnologia-google-e-crise-existencial.jpg.  

Acesso em 12 set. 2009.

Fonte: http://veja.abril.com.br/110707/imagens/tecnologia1.jpg. Acesso em 12 set. 2009.
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Fonte: http://chevettetunadao.com/wp-content/uploads/2007/09/arionauro_tecnologia.jpg.  

Acesso em 12 set. 2009.

Fonte: http://www.boadica.com.br/humoring/codigodebarra.jpg. Acesso em 12 set. 2009.
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Anexo B – Artigo de opinião “Tecnologia em benefício da sociedade”, de Marcelo 

Spaziani1.

TECNOLOGIA EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

Em um mundo globalizado, cada vez mais a tecnologia faz parte e influencia o dia-a-

dia da sociedade. As novas gerações já nascem com um viés tecnológico incorporado, ou seja, 

estão mais receptivas e têm certa facilidade em aprender as novidades que aparecem neste 

mercado.  Esse  movimento  é  crescente  e  as  empresas  devem  estar  preocupadas  em 

desenvolver não apenas produtos para gerar negócios, mas também propiciar tecnologias e 

serviços que contribuam para atender às novas necessidades da sociedade.

Na prática, um bom exemplo são as operadoras de telefonia móvel. Atualmente, só no 

Brasil existem mais de 140 milhões de aparelhos celulares, de acordo com a Anatel. Com a 

abrangência da portabilidade numérica, esse segmento ficará ainda mais acirrado. Ganhará 

mercado a empresa que oferecer os melhores serviços e preços aos clientes, que estão mais 

exigentes e com mais conhecimento tecnológico.

Também é impossível falarmos dos avanços tecnológicos utilizados pela sociedade 

sem abordarmos o poder da internet. Além da infinidade de informações que conseguimos na 

web, podemos destacar uma oportunidade interessante para as empresas de mídia. Dados de 

mercado apontam que o tempo individual gasto na web equivale ao mesmo período diante da 

TV. E, ainda, os hábitos dos consumidores de mídia e entretenimento mostram que o público 

está mais do que nunca no controle e sabe filtrar as mensagens de marketing que recebe.

Esses consumidores estão buscando conteúdo confiável, reconhecimento e identidade 

com o que veem, isso pode ser via celular ou pela internet. Nesse sentido, as receitas de 

publicidade  devem seguir  as  exigências  desses  consumidores.  As agências  de publicidade 

terão de ir além das funções criativas tradicionais e se tornarem mediadoras das percepções do 

seu público; as empresas de TV a cabo se transformarão em portais  de home media e as 

difusoras e editoras buscarão novos formatos de mídia, explorando todo o potencial da TV 

digital. Assim como no mercado de telefonia, quem diversificar e tiver melhores serviços sairá 

na frente.

1 Marcelo Spaziani é vice-presidente de vendas e diretor da área de finanças e seguros da IBM Brasil.
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A questão ambiental é um outro aspecto importante no qual a tecnologia pode ser uma 

grande aliada da população. Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, cerca 

de  67%  da  eletricidade  mundial  é  perdida  pela  ineficiência  dos  processos  de  geração, 

transmissão  e  distribuição  de  energia.  Já  com  a  indústria  automotiva,  só  nos  Estados

Unidos estima-se um gasto aproximado de US$ 2,9 bilhões de galões de combustíveis que são 

perdidos em congestionamentos.

Essas estimativas são perceptíveis na maioria das grandes cidades. O uso apropriado 

da

tecnologia pode ajudar com sistemas de gerenciamento para amenizar esses impactos. Em 

Estocolmo, na Suécia, por exemplo, um sistema para a gestão inteligente do tráfego resultou 

na diminuição de 20% do trânsito  da cidade,  uma redução de 12% na emissão de gases 

poluentes, e o aumento no uso do transporte público.

E  quando  o  assunto  é  tendência  para  2009,  já  temos  iniciativas  sobre  o  uso  da 

tecnologia  que  terão  impacto  diretamente  na  vida  das  pessoas.  Porém  é  preciso  mais 

investimentos em pesquisa e atenção das empresas nas reais necessidades dos consumidores. 

Já pensou se adotássemos essa gestão inteligente de tráfego em São Paulo.
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Anexo C – Letra da música “Admirável Chip Novo”, da Pitty.

Pane no sistema, alguém me desconfigurou

Aonde estão meus olhos de robô?

Eu não sabia, eu não tinha percebido

Eu sempre achei que era vivo

Parafuso e fluído em lugar de articulação

Até achava que aqui batia um coração

Nada é orgânico, é tudo programado

E eu achando que tinha me libertado

Mas lá vem eles novamente

E eu sei o que vão fazer:

Reinstalar o sistema

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Tenha, more, gaste e viva

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga...

Não senhor, Sim senhor (2x)

Pane no sistema, alguém me desconfigurou

Aonde estão meus olhos de robô?

Eu não sabia, eu não tinha percebido

Eu sempre achei que era vivo

Parafuso e fluído em lugar de articulação

Até achava que aqui batia um coração

Nada é orgânico, é tudo programado

E eu achando que tinha me libertado

Mas lá vem eles novamente

E eu sei o que vão fazer:

Reinstalar o sistema

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga

Tenha, more, gaste e viva

Pense, fale, compre, beba

Leia, vote, não se esqueça

Use, seja, ouça, diga...

Não senhor, Sim senhor (2x)

Mas lá vem eles novamente

E eu sei o que vão fazer:

Reinstalar o sistema.
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Anexo D – Imagens com linha do tempo dos jogos de videogame e computador

Fonte: http://images.quebarato.com.br/photos/big/5/E/46885E_2.jpg. Acesso em 23 set. 2009.

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/foto/0,,13598801-EX,00.jpg. Acesso em 23 

set. 2009.
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Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_t7pGsKOoUjk/Rk8saIJ-PxI/AAAAAAAAAqM/xG_qLYvEfJs/

s400/DuckHunt.jpg. Acesso em 23 set. 2009.

Fonte: http://www.bigj.blogger.com.br/Pica_Pau_02.jpg. Acesso em 23 set. 2009.
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Fonte: http://www.consoleclassix.com/info_img/Super_Mario_World_SNES_ScreenShot2.jpg.  

Acesso em 23 set. 2009.

Fonte: http://images.quebarato.com.br/photos/big/D/8/5E4CD8_3.jpg. Acesso em 23 set.  

2009.
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Fonte: http://www.oitobits.net/wp-content/uploads/normys-review-02.jpeg. Acesso em 23 set.  

2009.

Fonte: http://data1.blog.de/blog/f/fz1-3do/img/Image8_01.jpg. Acesso em 23 set. 2009.
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Fonte: http://games.softpedia.com/screenshots/1-3963_3.png. Acesso em 23 set. 2009.

Fonte: http://www.arcadiaclub.com/img/emu/pcsx2_shot3.JPG. Acesso em 23 set. 2009.
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Fonte: http://www.reflexoesdigitais.com.br/home_editor/wp-

content/uploads/2007/02/uefa_01.jpg. Acesso em 23 set. 2009.

Fonte: http://o.aolcdn.com/gd-media/games/gran-turismo-5-prologue/playstation-3/23.jpg.  

Acesso em 23 set. 2009.
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Fonte: http://www.123abc.cz/download/grafika/world-of-warcraft-the-burning-crusade-5.jpg.  

Acesso em 23 set. 2009.

Fonte: http://www.qj.net/uploads/articles_module/66673/gears_of_war_02_qjpreviewth.jpg. 

Acesso em 07 out. 2009.
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Anexo E – Trecho da Reportagem “Produtores de Games dão dicas para quem 

sonha em trabalhar na área”  

Produtores de games dão dicas para quem 
sonha em trabalhar na área
24/07/09 - 14h01 - Atualizado em 27/07/09 – 11h35, por Renato Bueno Do G1, 

em São Paulo

Paixão por jogos é fundamental, dizem profissionais brasileiros. 

Empresas têm vagas abertas em diversas áreas.

Escritório brasileiro da 
Electronic Arts Mobile, que está 
entre as principais produtoras de 
jogos para celular. (Foto: Renato 
Bueno/G1)

Se  você  sempre  pensou  em  trabalhar  com  games,  é  bom  saber  que  dominar  os 

segredos de "Winning eleven" e passar a vida em "Final fantasy" não são atalhos garantidos 

nesse mercado. O G1 conversou com produtores das principais empresas de games no Brasil, 

e eles avisam: além de gostar muito de jogar, é preciso ter uma boa formação e trabalhar 

bastante.

O desenvolvimento de jogos no Brasil está longe de ser comparado com os maiores 

produtores do mundo, como Japão e Estados Unidos. Mas, recentemente, o crescimento de 

jogos on-line e o avanço de portáteis como iPhone e Nintendo DS mostram que a indústria 

vem se desenvolvendo. Enquanto isso, a Ubisoft, uma das maiores produtoras do mundo, abre 

escritório no Brasil, e a Tectoy, com sede em Campinas, desenvolve jogos para seu próprio 

videogame, o Zeebo.

O G1 conversou com produtores de algumas das principais produtoras e distribuidoras 

de jogos no Brasil e reuniu dicas sobre a profissão "dos sonhos" de muitos gamers. Se você se 

interessa pela aérea, saiba que existem vagas abertas.
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Tarquínio Teles fundou a Hoplon para criar o MMORPG 'Taikodom'.

De Florianópolis (SC) veio a empresa com um dos projetos mais ambiciosos no Brasil. 

A Hoplon, fundada em 2000, investiu na produção de um massively multiplayer online role-

playing game (MMORPG) espacial. Traduzindo: um jogo on-line para múltiplos jogadores 

simultâneos baseado em um universo de batalhas espaciais. Uma espécie de versão "Guerra 

nas estrelas" do RPG "World of warcraft"."Taikodom" é gratuito, foi lançado oficialmente em 

2008 e é, atualmente, a prioridade da empresa.

Tarquínio Teles,  que começou a desenvolver o jogo com amigos quando ainda era 

estudante  na  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC),  dá  dicas  para  quem 

quer trabalhar nessa área.

Profissional brasileiro 

"O Brasil  tem profissionais  muito bem qualificados.  O que falta  é  experiência  em 

games  de  grande  porte,  como 'Taikodom'.  O profissional  brasileiro  não  fica  a  dever  aos 

profissionais  de  outros  países,  independente  da  área.  O  que  falta,  às  vezes,  são  as 

oportunidades de especialização."

Formação acadêmica

"Alguma formação acadêmica é importante, embora não necessariamente específica na 

área de games. Isso porque os cursos dirigidos especificamente ao desenvolvimento de jogos 

foram abertos só recentemente, e é muito comum os profissionais serem formados em áreas 

correlatas.  Os desenvolvedores,  por exemplo,  geralmente são formados em Engenharia ou 

Ciência da Computação."

Desafios  

"Eu  diria  que  o  maior  desafio  ao  criar  'Taikodom'  foi,  sem  dúvida,  desenvolver 

tecnologia e conhecimentos próprios, pois quando começamos não havia uma metodologia 

pronta para se desenvolver um MMOG."
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Prazer de jogar 

"Entender o produto que se desenvolve é a premissa básica para qualquer profissional. 

No caso da indústria de games, isso significa jogar. Aqui na Hoplon, nós incentivamos nossos 

funcionários a jogarem 'Taikodom'. É uma forma de eles entenderem melhor a dinâmica do 

jogo e as necessidades dos jogadores."

Dicas

"Eu acredito que a pessoa realmente interessada em aprender e atuar nessa área busca 

conhecimento  em  diferentes  fontes  e  ferramentas.  Essa  característica  autoditada  e  a 

experiência  prática  adquiridas  colocam-no  em  um  patamar  muito  semelhante  ao  de 

profissionais de países onde há uma indústria de games mais desenvolvida."

Vagas abertas

"Estamos constantemente à procura de perfis profissionais aqui na Hoplon. Os cargos 

dependem da época,  claro,  mas a  área de programação é a que tem mais necessidade de 

profissionais."  

Perfil 

"O requisito principal é gostar de games. Quanto aos outros requisitos, depende um 

pouco da área, mas se for para generalizar, eu diria que o profissional deve saber trabalhar 

em  equipe,  ter  conhecimentos  sólidos  e  competência  em  sua  área  de  atuação.  Outra  

característica  primordial  é  ter  uma  boa  noção  do  que  faz  um  game  ser  divertido  e  

capacidade de se manter atualizado."
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Anexo F – Imagens sobre o tema Dependência Tecnológica

Fonte: http://www.cartoonstock.com/lowres/bmm0078l.jpg. Acesso em 18 set. 2009.

Fonte: http://behance.vo.llnwd.net/profiles2/100681/projects/210950/1006811239787640.jpg.  

Acesso em 18 set. 2009.
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Fonte: http://images51.fotki.com/v1541/photos/9/931304/4029972/slave_to_technology-

vi.jpg. 

Acesso em 18 set. 2009.
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Anexo G – Conto Clic, de Luis Fernando Veríssimo

Cidadão se descuidou e roubaram seu celular. Como era um executivo e não sabia mais 

viver sem celular, ficou furioso. Deu parte do roubo, depois teve uma idéia. Ligou para o 

número do telefone. Atendeu uma mulher.

— Aloa.

— Quem fala?

— Com quem quer falar?

— O dono desse telefone.

— Ele não pode atender.

— Quer chamá-lo, por favor?

— Ele esta no banheiro. Eu posso anotar o recado?

— Bate na porta e chama esse vagabundo agora.

Clic. A mulher desligou. O cidadão controlou-se. Ligou de novo.

— Aloa.

— Escute. Desculpe o jeito que eu falei antes. Eu preciso falar com ele, viu? É urgente.

— Ele já vai sair do banheiro.

— Você é a...

— Uma amiga.

— Como é seu nome?

— Quem quer saber?

O cidadão inventou um nome.

— Taborda. (Por que Taborda, meu Deus?) Sou primo dele.

— Primo do Amleto?

Amleto. O safado já tinha um nome.

— É. De Quaraí.

— Eu não sabia que o Amleto tinha um primo de Quaraí.

— Pois é.
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— Carol.

— Hein?

— Meu nome. É Carol.

— Ah. Vocês são...

— Não, não. Nos conhecemos há pouco. 

— Escute Carol. Eu trouxe uma encomenda para o Amleto. De Quaraí. Uma pessegada, 

mas não me lembro do endereço.

— Eu também não sei o endereço dele.

— Mas vocês...

— Nós estamos num motel. Este telefone é celular.

— Ah.

— Vem cá. Como você sabia o número do telefone dele? Ele recém-comprou.

— Ele disse que comprou?

— Por que?

O cidadão não se conteve.

— Porque ele não comprou, não. Ele roubou. Está entendendo? Roubou. De mim!

— Não acredito.

— Ah, não acredita? Então pergunta pra ele. Bate na porta do banheiro e pergunta.

— O Amleto não roubaria um telefone do próprio primo.

E Carol desligou de novo. 

O cidadão deixou passar um tempo, enquanto se recuperava. Depois ligou.

— Aloa.

— Carol, é o Tobias.

— Quem?

— O Taborda. Por favor, chame o Amleto.

— Ele continua no banheiro.

— Em que motel vocês estão?

— Por que?

— Carol, você parece ser uma boa moça. Eu sei que você gosta do Amleto...

— Recém nos conhecemos.

— Mas você simpatizou. Estou certo? Você não quer acreditar que ele seja um ladrão. 

Mas ele é, Carol. Enfrente a realidade. O Amleto pode Ter muitas qualidades, sei lá. Há 
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quanto tempo vocês saem juntos?

— Esta é a primeira vez.

— Vocês nunca tinham se visto antes?

— Já, já. Mas, assim, só conversa.

— E você nem sabe o endereço dele, Carol. Na verdade você não sabe nada sobre ele. 

Não sabia que ele é de Quaraí.

— Pensei que fosse goiano.

— Ai esta, Carol. Isso diz tudo. Um cara que se faz passar por goiano...

— Não, não. Eu é que pensei.

— Carol, ele ainda está no banheiro?

— Está.

— Então sai daí, Carol. Pegue as suas coisas e saia. Esse negocio pode acabar mal. Você 

pode ser envolvida. — Saia daí enquanto é tempo, Carol!

— Mas...

— Eu sei. Você não precisa dizer. Eu sei. Você não quer acabar a amizade. Vocês se dão 

bem, ele é muito legal. Mas ele é um ladrão, Carol. Um bandido. Quem rouba celular é 

capaz de tudo. Sua vida corre perigo.

— Ele esta saindo do banheiro. 

— Corra, Carol! Leve o telefone e corra! Daqui a pouco eu ligo para saber onde você está.

Clic.

Dez minutos depois, o cidadão liga de novo.

— Aloa.

— Carol, onde você está?

— O Amleto está aqui do meu lado e pediu para lhe dizer uma coisa.

— Carol, eu...

— Nós conversamos e ele quer pedir desculpas a você. Diz que vai devolver o telefone, 

que foi só brincadeira. Jurou que não vai fazer mais isso.

O cidadão engoliu a raiva. Depois de alguns segundos falou:

— Como ele vai devolver o telefone?

— Domingo, no almoço da tia Eloá. Diz que encontra você lá.

— Carol, não...
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Mas Carol já tinha desligado.

O cidadão precisou de mais cinco minutos para se recompor. Depois ligou outra vez.

—Aloa.

Pelo ruído o cidadão deduziu que ela estava dentro de um carro em movimento.

— Carol, é o Torquatro.

— Quem?

— Não interessa! Escute aqui. Você está sendo cúmplice de um crime. Esse telefone que 

você tem na mão, esta me entendendo? Esse telefone que agora tem suas impressões 

digitais. É meu! Esse salafrário roubou meu celular!

— Mas ele disse que vai devolver na...

— Não existe Tia Eloá nenhuma! Eu não sou primo dele. Nem conheço esse cafajeste. Ele 

esta mentindo para você, Carol.

— Então você também mentiu!

— Carol...

Clic.

Cinco minutos depois, quando o cidadão se ergueu do chão, onde estivera mordendo o 

carpete, e ligou de novo, ouviu um "Alô" de homem.

— Amleto?

— Primo! Muito bem. Você conseguiu, viu? A Carol acaba de descer do carro.

— Olha aqui, seu...

— Você já tinha liquidado com o nosso programa no motel, o maior clima e você 

estragou, e agora acabou com tudo. Ela está desiludida com todos os homens, para 

sempre. Mandou parar o carro e desceu. Em plena Cavalhada. Parabéns primo. Você 

venceu. Quer saber como ela era?

— Só quero meu telefone.

— Morena clara. Olhos verdes. Não resistiu ao meu celular. Se não fosse o celular, ela não 

teria topado o programa. E se não fosse o celular, nós ainda estaríamos no motel. Como 

é que chama isso mesmo? Ironia do destino?

— Quero meu celular de volta!

— Certo, certo. Seu celular. Você tem que fechar negócios, impressionar clientes, 
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enganar trouxas. Só o que eu queria era a Carol...

— Ladrão

— Executivo

— Devolve meu...

Clic.

Cinco minutos mais tarde. Cidadão liga de novo. Telefone toca várias vezes. Atende uma 

voz diferente.

— Ahn?

— Quem fala?

— É o Trola.

— Como você conseguiu esse telefone?

— Sei lá. Alguém jogou pela janela de um carro. Quase me acertou. 

— Onde você está?

— Como eu estou? Bem, bem. Catando meus papéis, sabe como é. Mas eu já fui de 

circo. É. Capitão Trovar. Andei até pelo Paraguai.

— Não quero saber de sua vida. Estou pagando uma recompensa por este telefone. Me 

diga onde você está que eu vou buscar.

— Bem. Fora a Dalvinha, tudo bem. Sabe como é mulher. Quando nos vê por baixo, 

aproveita. Ontem mesmo...

— Onde você está? Eu quero saber onde!

— Aqui mesmo, embaixo do viaduto. De noitinha. Ela chegou com o índio e o Marvão, os 

três com a cara cheia, e... 
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Anexo H – Crônica “Invólucros”, de Luis Fernando Veríssimo

Telefones  celulares,  agendas  eletrônicas  e  computadores  portáteis  cada  vez  mais 

compactos, e portanto com teclas cada vez menores, pressupõem usuários com dedos finos. 

Se  vale  a  teoria  da  seleção  natural  de  Darwin,  as  pessoas  com dedos  grossos  se 

tornarão obsoletas, não se adaptarão ao mundo da micro-tecnologia e logo desaparecerão. E 

os dedos finos dominarão a Terra. 

Há quem diga que, como os miniteclados impossibilitam a datilografia tradicional e, 

com o advento das calculadoras, os cinco dedos em cada mão perderam a sua outra utilidade 

prática, que era ajudar a contar até dez, os humanos do futuro nascerão só com três dedos em 

cada mão: o indicador para digitar (e para indicar, claro), o dedão opositor para poder segurar 

as coisas e o mindinho para limpar o ouvido.

Outra inevitável evolução humana será a pessoa já nascer com um dispositivo - talvez 

um dente adicional, cuneiforme, na frente - para desembrulhar CDs e outras coisas envoltas 

em celofane, como quase tudo hoje em dia. E fiquei pensando no enorme aperfeiçoamento 

que seria se as próprias pessoas viessem envoltas numa espécie de celofane em vez de pele. 

Imagine as vantagens que isto traria. No lugar de derme e epiderme, uma pele transparente 

que permitisse enxergar todos os nossos órgãos internos, tornando dispensáveis o raio-x e 

outras formas de nos ver por dentro. Bastaria o paciente tirar a roupa para o médico olhar 

através da sua pele e dar o diagnóstico, sem precisar apalpar ou pedir exames.

Está certo, seríamos horrorosos. Em compensação, a pele transparente seria um grande 

equalizador social. "Beleza interior" adquiriria um novo sentido e ninguém seria muito mais 

bonito que ninguém, embora alguns pudessem ostentar um baço mais bem acabado ou um 

intestino delgado mais estético, e o corpo de mulheres com pouca roupa ainda continuassem a 

receber elogios ("Que vesícula!"). Acabaria a inveja que as mulheres têm, uma da pele das 

outras, e a consequente necessidade de peelings, liftings, botox, etc. 

E como todas as peles teriam a mesma cor - cor nenhuma - estaria provado que somos 

todos iguais sob os nossos invólucros, e não existiria racismo.

Fica a sugestão, para quando nos redesenharem.
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Anexo I – Capas de filmes com o tema Tecnologia.

Inteligência Artificial

Fonte: http://www.cineexpress.com.br/images/5B4925D_GRANDE.jpg. Acesso em 05 out.  
2009.

2001 – Uma Odisséia no Espaço

Fonte:  
http://4.bp.blogspot.com/_9VuZtlJ8T7c/R1TQ2n7nQeI/AAAAAAAAAB4/WqWt4n1vFuU/s160

0-R/2001.jpg. Acesso em 05 out. 2009.
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Piratas do Vale do Silício

Fonte: http://www.videolar.com/media/images/products/450/118/118416gd.jpg. Acesso em 05 
out. 2009.

Tron – Uma Odisséia Eletrônica

Fonte: http://www.faceca.br/bsi/imagens/capa_tron.jpg. Acesso em 05 out. 2009.
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Controle Absoluto

Fonte: http://leia-me.com/lmfiles/posts/filmes_de_sexta/1/controle_absoluto.jpg. Acesso em 
05 out. 2009.

Eu, Robô.

Fonte: http://www.terraespiritual.locaweb.com.br/espiritismo/eu-robo-poster1.jpg. Acesso em 
05 out. 2009.
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O Homem Bicentenário

Fonte:  
http://1.bp.blogspot.com/_bcjpwlaTY9g/SfzUO2WvYXI/AAAAAAAAASM/9w43eZZfIb4/s400/h

omem-bicentenario-poster02.jpg. Acesso em 05 out. 2009.

A Nova Lei

Fonte: http://www.cinemacomrapadura.com.br/filmes/imgs/minority_report_2002_poster.jpg.  
Acesso em 05 out. 2009.
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Sob o domínio do Mal

Fonte: http://www.cieep.org.br/images/sobodominiodomal.jpg. Acesso em 05 out. 2009.
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Anexo J – Anúncio do Spray Bom ar Air Wick
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Anexo K – Anúncio do Celular Ericsson A1228 (2 páginas horizontais)
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Anexo L – Rejeição às novas tecnologias

Fonte: http://ia.ucpel.tche.br/~lpalazzo/Classificar/Imagens/2007-346-new-technology-

protesting.jpg. Acesso em 28 set. 2009.
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Anexo M – Adaptação em quadrinhos do vídeo “Encontro Virtual”, roteiro de Leonardo 

Armond
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Anexo N – Reportagem Na hora de terminar namoro, adolescentes preferem internet e 

evitam o cara a cara, de Anderson Santiago, da Folha de S. Paulo.

Marcar  um encontro  amoroso  pela  internet  hoje  não  é  novidade  diante  de  tantas 

ferramentas virtuais que facilitam a vida social, como o Orkut, o Twitter, o Facebook e os já 

velhos conhecidos programas de e-mail e de mensagens instantâneas. 

E, já que tudo pode se iniciar com um simples contato via web, por que seria diferente 

na hora de terminar um namoro? 

Uma pesquisa da loja virtual de presentes Lovehearts confirmou que a nova geração 

está mesmo usando a internet também para dar um fora (ou levar um). 

Eduardo Anizelli/Folha Imagem

A estudante de jornalismo, Raquel Vara Faila, 23, 

conta  que  já  terminou  diversos  relacionamentos 

usando em bate-papos via MSN

Jovens de até 30 anos responderam a um questionário on-line sobre como lidam com 

seus relacionamentos no mundo virtual. 

O resultado mostrou que 20% da galera entre 22 e 30 anos já fizeram uso de algum 

mecanismo virtual para terminar um relacionamento. 

Já entre os menores de 21, o número é ainda maior: 48% já deram ou levaram um pé 

na bunda on-line. 

Apesar de informal, a pesquisa revelou a tendência de que a internet, aliada à força 
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que têm as comunidades virtuais, está transformando o modo de os jovens se relacionarem 

não apenas quando querem conhecer gente nova ou começar um namoro. 

A facilidade com que se pode dispensar alguém virtualmente sem ter de enfrentar todo 

aquele "gelo" do momento agora faz parte da dinâmica da fase mais difícil da relação. 

Conversa de oito horas 

Raquel Faila, 23, tinha um relacionamento de idas e vindas, em que a proximidade era 

mantida por meio da internet. 

"Como a gente sempre tinha pouco tempo para se ver, MSN e e-mails faziam parte do 

nosso namoro", diz. 

Só que a internet acabou se tornando o único meio de interação do casal, até que eles 

decidiram se encontrar pessoalmente com mais frequência. 

"Nossos  encontros  ao  vivo  não  eram  legais.  O  resultado:  terminamos  tudo  pela 

internet, numa conversa que durou mais de oito horas. Foi a primeira vez que discutimos a 

relação daquele jeito, em mais de cinco anos." 

Com Ariane Almeida, 14, foi diferente. Depois de ver uma suspeita de traição no perfil 

do namorado no Orkut, ela terminou tudo via MSN. 

"A gente estava junto há quatro meses e, depois das férias, eu não aguentei ver que ele 

estava com outra. Terminei tudo pela internet mesmo, foi mais rápido e fácil." 

Analisando as diferenças entre a internet e o cara a cara, na hora de dar ou receber um 

pé na bunda, ela não hesita. 

"Se eu for dar um fora, prefiro que seja pela internet, assim não preciso ficar sabendo o 

que  o  outro  está  sentindo  ou  pensando.  Já  se  eu  for  tomar  um,  é  melhor  que  seja 

pessoalmente, assim eu posso me defender." 

Renato  Pinhel,  21,  já  esteve  no  papel  de  vítima.  Assim  que  viajou  para  fazer 

intercâmbio, numa conversa via webcam, foi surpreendido com um fora. 

"Achei que isso poderia ter sido feito por telefone ou ao vivo, antes da viagem. Eu 

fiquei totalmente sem reação, não sabia se quebrava a tela do computador ou se pegava o 

primeiro avião de volta para o Brasil." 
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Sobre a dolorida forma virtual de se terminar um relacionamento, comenta: "Foi muito 

insensível. Cruel mesmo". 

Depois  de  um mês  "ficando"  a  sério,  Aline  de  Matos,  18,  decidiu  levar  o  novo 

namorado para conhecer sua família, durante a festa de Ano Novo. 

"Não sei o que aconteceu, se ele não gostou da minha família, mas, no mesmo dia, ele 

terminou comigo por MSN." 

Aline  ficou  desnorteada.  "Foi  muito  desagradável.  Por  que  ele  não  mostrou 

consideração e veio terminar tudo pessoalmente antes?" 

Eduardo Anizelli/Folha Imagem

A adolescente Ariane de Almeida Silva,  14, que teve seu namoro terminado pelo 

MSN e ficou desnorteada

Fugindo da hora difícil 

Antonio Carlos Pereira,  psicólogo e professor da PUC-SP (Pontifícia Universidade 

Católica), considera terminar um namoro pela internet uma forma de evitar o enfrentamento. 

"Isso é prático. As pessoas procuram soluções fáceis em que se comprometam pouco." 

Magdalena Ramos, terapeuta na área da família e professora da PUC-SP, confirma a 



118

tendência:  "Como os  adolescentes  querem escapar  cada  vez  mais  de  situações  difíceis  e 

necessárias, eles vão se utilizar da internet para tudo, expressando o mínimo de sentimentos". 

As consequências podem não ser boas para ambas as partes. Ramos diz que, apesar do 

alívio de não ter de lidar com as reações da outra pessoa, quem dá o fora perde por não se 

permitir saber o que poderia sentir, de fato, com a ruptura. 

De acordo com Pereira, mais complicado é para quem recebe a notícia do fim. "Numa 

relação a dois, tem de existir o espaço para a pessoa soltar seus sentimentos. Na situação on-

line, não há isso." 

Se, naquele momento de raiva, a internet for a primeira alternativa que vier à cabeça 

na hora de pôr um fim na relação, uma conversa frente a frente pode deixar ambas as partes 

mais tranquilas. 

"Terminar um namoro só pela internet é extremamente impessoal e frio. Se houver 

uma conversa depois, talvez a situação possa ficar mais clara", diz Pereira. 

"Não podemos nos esquecer de que a melhor forma de lidar com nossas emoções é a 

real, não a virtual", completa. 
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Anexo O – Imagens relacionadas/citadas no Podcast “Eram os deuses astronautas?” de 

Christian Gurtner

Charles Darwin
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Fonte: http://ambassadors.net/images/Charles_Darwin_01.jpg. Acesso em 30 set. 2009.A 

Origem das Espécies – Obra-prima de Darwin.



121

Fonte: http://www.zahar.com.br/doc/c1112.jpg. Acesso em 01 out. 2009.

Representação do Evolucionismo, de Darwin. 

Fonte: http://resources0.news.com.au/images/2008/09/14/1111117/484132-church-says-sorry-

to-charles-darwin-over-his-evolution-theory.jpg. Acesso em 01 out. 2009.

Paródia do Evolucionismo.

Fonte: http://sites.google.com/site/radiomankc/_/rsrc/1218478197084/thanks-for-the-

memories/evolution111.jpg. Acesso em 01 out. 2009.
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Mecanismo de Antikythera – O Computador mais antigo do mundo.

Fonte: http://fotocache02.stormap.sapo.pt/fotostore01/fotos//26/50/fd/1883482_LFCwL.gif.  

Acesso em 30 set. 2009.



123



124

Visões da Ilha de Antikythera. 

Fonte: Google Maps.
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Visões de Khujut Rabu, Baghdad. 

Fonte: Google Maps.
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Stonehenge – sul da Inglaterra. 

Fonte: http://www.viewzone.com/stonehenge.banner.jpg. Acesso em 01 out. 2009.

Esfíngie de Gizé e Pirâmides do Egito.

Fonte: http://setimoportal.files.wordpress.com/2009/04/8531egito.jpg. Acesso em 01 out. 
2009.



128

Pirâmide do México.

Fonte: http://consultordeviagens.files.wordpress.com/2008/07/a-piramide-kukulcan-e2809cel-
castilloe2809d.jpg. Aceso em 01 out. 2009.

Capa do documentário “Eram os Deuses Astronautas?”, baseado na obra de Erich Von 
Däniken

Fonte: http://images.quebarato.com.br/photos/big/6/1/FBD61_1.jpg. Acesso em 01 out. 2009.
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Alienígena?

Fonte: http://www.funnycoolstuff.com/images/alien.jpg. Acesso em 01 out. 2009.
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Anexo P – Transcrição do Podcast “Eram os deuses astronautas?” de Christian Gurtner.

De onde veio nosso conhecimento? E nossas religiões? Ou melhor, como surgiu o ser 

humano?

Depois de Darwin, e muitos outros estudos, chegamos à uma conclusão: o ser humano 

é fruto de uma sistemática, longa e complexa evolução natural. Na verdade, toda vida na terra, 

acredita-se vir de um único ancestral comum: O LUCA.

LUCA é a sigla em inglês para “Last Universal Common Ancestral” que significa 

“Último antepassado comum universal”. Essa é uma conclusão baseada no fato de que todos 

os organismos vivos apresentam características básicas extremamente semelhantes.

Parece simples, não é? Mas não. Não é. O problema é que as conclusões acima, são 

bifurcadas em diversas conclusões, com diversas explicações que mostram que não existe 

uma unanimidade na resposta para a pergunta “o que somos nós?”

Mas se olharmos, não só para esse ponto, mas sim para tudo o que o ser humano criou 

no passado, como agiu, em que acreditou e nos inúmeros mistérios que surgem a cada nova 

escavação arqueológica, acabamos por nos perguntar: Que porra é essa?

–

Ilha de Antikythera, ano de 1900

Um grupo de  pescadores  de  esponjas  encontra  uma nau grega  naufragada,  e  dela 

retiram um mecanismo tão estranho quanto complexo. Até então era somente um monte de 

engrenagens corroídas e praticamente fundidas pela ação do tempo com aproximadamente de 

2.000 anos de idade.

Anos se passam, até que estudos minuciosos e raios X nesse aparato mostram toda sua 

engrenagem  e  revelam  inscrições  no  mesmo.  Os  cientistas  chegam  à  uma  espantosa 

conclusão: aquilo se tratava de um computador analógico.

Batizado de “Mecanismo de Antikythera”, o aparato fazia complexos cálculos para 

acompanhar a progressão anual do sol e da lua através das constelações do zodíaco. Previa 

eclipses solares e traçava as movimentações dos planetas e a órbita irregular da lua no céu.
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A máquina  possuía  dois  displays  que  indicavam posições  zodiacais,  fases  lunares, 

eclipses e outros fenômenos astronômicos.

Eis que surge a pergunta: Como os gregos, há mais 2.000 anos atrás foram capazes de 

construir um mecanismo com engrenagens complexas, que só foi igualado recentemente no 

século  XX?

—

Região de Khujut Rabu, redondezas de Baghda, ano de 1938

O arqueólogo alemão, Wilhelm König, encontra numa de suas escavações um jarro de 

barro, de aproximadamente 13 centímetros, com uma perfuração de onde saía um cilindro de 

cobre envolvendo uma barra de ferro. O vaso foi datado em mais de 2000 anos de idade, cerca 

de 200 a.C. Ao perceber que o barro estava com sinais de corrosão, suspeitou que algum ácido 

fora usado ali. Para o arqueólogo não estava tão óbvio, mas quando fora feita uma pesquisa 

mas aprofundada nesse artefato, descobriu-se tratar de uma bateria elétrica.

Várias das, posteriormente chamadas, Baterias de Bagdá, foram encontradas;

Essa bateria gerava algo em torno de 1 volt e meio. Mas que se usada em conjunto, 

poderia gerar uma carga muito maior.

Aí começa o mistério: Uma bateria elétrica construída mais de 1880 anos antes da até 

então primeira bateria do mundo, criada em 1779?

Mesmo usando componentes básicos, como saberiam que aquilo geraria eletricidade? 

É algo muito complexo para se descobrir despropositalmente.

Mas isso é o de menos. A pergunta maior é: Para que aquele povo, que achávamos ser 

primitivo, precisava de uma bateria elétrica?

—

Suíça, Ano de 1968,

O  escritor  Erick  Von  Däniken  publica  um  livro  entitulado  “Eram  os  deuses 

astronautas?”. Onde dá uma explicação sobre os mistérios da história, incluindo os já citados 

aqui: Ele afirma que somos, de certa forma, frutos de extraterrestres.

-

Olhando  para  essa  polêmica  afirmação  que  gerou  muita  discussão  nos  meios 
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científicos e históricos, tudo parece se encaixar perfeitamente.

Podemos pensar no fato de que em quase todas as religiões, os míticos deuses vieram 

de onde? Do céu. O que eles trouxeram? Vida, conhecimento, regras, tecnologia… resumindo: 

a civilização.

Desde  as  mais  antigas  mitologias  até  ao  próprio  cristianismo,  os  escritos  ditos 

“sagrados” sugerem deuses vindos nos mais diversos meios de transporte do céu. Na própria 

bíblia católica, no livro de Ezequiel, podemos ver uma descrição detalhada. Para quem não 

conhece essa passagem bíblica, ouçamos agora alguns trechos resumidos:

“(…)  Olhei,  e  eis  que  um vento  tempestuoso  vinha  do  norte,  uma  grande 

nuvem, com um fogo que emitia de contínuo labaredas, e um resplendor ao 

redor dela; e do meio do fogo saía uma coisa como o brilho de âmbar. E do 

meio  dela  saía  a  semelhança  de  quatro  seres  viventes.  E  esta  era  a  sua  

aparência: tinham a semelhança de homem; (…) E os seres viventes corriam, 

saindo e voltando à semelhança dum raio. Ora, eu olhei para os seres viventes,  

e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes (…) O aspecto das rodas, e a 

obra delas, era como o brilho de crisólita; e as quatro tinham uma mesma 

semelhança; e era o seu aspecto, e a sua obra, como se estivera uma roda no  

meio de outra roda. Andando elas, iam em qualquer das quatro direções sem  

se virarem quando andavam. Estas rodas eram altas e formidáveis; e as quatro 

tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando andavam os seres  

viventes,  andavam as  rodas  ao  lado  deles;  e  quando  os  seres  viventes  se  

elevavam da terra, elevavam-se também as rodas. (…)E quando eles andavam,  

eu ouvia o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do 

Onipotente, o ruído de tumulto como o ruído dum exército…”

Relatos  desse  tipo  na  antiguidade  estão  presentes  em  quase  todas  as  religiões  e 

culturas. Desde a China até ao Peru.

Mas não pára por aí. As descobertas que foram feitas durante a história, nos revelaram 

fatos e artefatos impressionantes de nossos antepassados: O Stonehendge; As pirâmides do 

Egito  e  da  América  e  muitas,  muitas  outras  coisas  que  foram  feitas  pelos  antigos.  São 

construções que impressionam pela engenhosidade e criam vários mistérios acerca de tudo. 

Apesa  de que essas  construções  citadas  acima,  já  foram supostamente desvendadas  pelos 
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pesquisadores, existem muitas outras que simplesmente não têm, talvez ainda, explicação de 

como foram feitas.

A questão é, mesmo com as especulações – algumas até muito prováveis – de como 

era possível para as civilizações antigas construírem essas obras colossais, devemos entender 

que  para  nós,  que  já  temos  uma carga  de  engenharia  muito  avançada,  descobrir  como é 

possível  fazer  isso  ou  aquilo  com  ferramentas  primitivas,  implica  a  utilização  de 

conhecimento  que  nos  foi  passado  depois  de  séculos  de  estudos  de  matemática,  física, 

química, etc. Ou seja, é muito fácil para nós, dizermos que (10 + 120 – 50) : 2 = 40. É uma 

conta que podemos fazer de cabeça sem usar qualquer aparato ou tecnologia. Mas um tribal 

de 2000 anos atrás provavelmente não conseguiria. Aliás, pergunte para um analfabeto nos 

dias de hoje se ele consegue resolver essa conta. Citando o exemplo das Baterias de Bagdá: 

Sim, eles tinham tudo o que precisavam para fazer a bateria. É um artefato simples. Mas quem 

passou esse conhecimento para uma tribo que mal sabia contar?

Existem  muitos  defensores  da  idéia  de  que  fomos  visitados  por  alienígenas  no 

passado, e que estes nos passaram algum conhecimento e tecnologia.

A ciência que estuda isso, é chamada de pseudociência,  pois não fornece qualquer 

prova conclusiva e, para os mais céticos, é algo absurdo.

Existem outros que vão mais além, e dizem que o próprio ser humano é um alienígena. 

Jogando toda a teoria de Darwin no lixo, afirmam que somos descendentes de extraterrestres 

deixados  na terra.  Isso está  tão próximo do mito de Adão e Eva que  até  dá  para  querer 

acreditar.

Mas existem também aqueles que dizem que somos um cruzamento de raças. Talvez 

experiências genéticas de cruzamento de aliens com macacos, como afirmou Däniken em seu 

livro.

Contudo, há muito mais do que relatos históricos e perguntas antigas à responder.

Durante muitos anos, muitos séculos estamos sendo visitados. Podemos chegar à essa 

conclusão facilmente se olharmos para os inúmeros casos documentados.

Vezes hostil, vezes sutilmente, pessoas e mais pessoas, sozinhas ou em grupos, têm 

algum contato com seres estranhos, talvez extraterrenos.

Relatos e mais relatos, não só de contatos visuais, como também de contatos diretos e 
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abduções, vêm desafiado pesquisadores e causando o desprezo de céticos.  Você pode ver, 

sentir, tocar… Mas quem vai acreditar em você?

Em uma sociedade  ditada  por  morais  e  crenças  individualistas  e  egoístas,  não  há 

abertura para algo desse tipo. Você é um mentiroso. E vai para o inferno por isso.

Estamos em um universo maior do que qualquer mente humana possa imaginar.  Vivemos 

nossas vidas focados no que podemos ver,  tocar.  Nos baseamos no que nos foi ensinado. 

Tentamos de toda maneira desmistificar e trazer para a dita realidade tudo que é estranho. 

Mistérios nos fascinam, mas nos dão medo. E esse medo cria o cético.

Muitos pregam impossível existir vida inteligente fora Terra, mas se esquecem que 

dizer isso é como especular que somos o único planeta com água. Pense no maior número que 

sua cabeça pode imaginar e multiplique por bilhões… Esse é o número mínimo de planetas no 

universo.

Temos menos de 150 anos de desenvolvimento tecnológico e já estamos no espaço. 

Uma civilização com milhares de anos de desenvolvimento pode ser capaz de fazer coisas que 

o ser humano julga impossível, como viajar de outra galáxia para estudar o planeta Terra.

Tudo isso está, ainda, além de nossa compreensão. Se formos pensar em números, 

veremos o quão somos atrasados tecnologicamente, mentalmente e até espiritualmente em 

comparação com as grandes possibilidades no vasto universo.

Somos um grãozinho de areia.  Somos bactérias que habitam um local de tamanho 

infinito. Somos tão, mas tão insignificantes, que o dia que enxergarmos isso, perceberemos 

quanto tempo perdemos guerreando por nada, preocupando com futilidades e ainda por cima 

nos achando poderosos. Mas talvez, tudo isso seja parte de nossa evolução, e hoje, somos o 

embrião de uma raça que um dia será harmônica com o universo.

Mas e se alguns, apenas alguns humanos têm não só certeza, mas também provas, da 

existência de vida inteligente fora da Terra? Muitas teorias conspiratórias tentam mostrar que 

os governos escondem fatos obscuros da sociedade. O caso de Roswell é o mais famoso, mas 

está  longe  de  ser  o  único.  Cosmonautas  russos  afirmaram terem tido  contato  com seres 

alienígenas no espaço; Até mesmo no Brasil, em 1986, a força aérea disse estar sem respostas 

para um evento ocorrido no mesmo ano, quando dezenas de pontos luminosos foram vistos no 

céus, detectados por diversos radares, perseguidos por caças e simplesmente desapareceram. 
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Talvez a verdade esteja mais próxima do que imaginávamos. Mas está disponível para poucos.

—

Mas, como sempre, não podemos dizer que sim, ou dizer que não. Apenas especular e 

crer ou não crer. Mas se realmente somos frutos de alienígenas e que eles nos passaram seu 

conhecimento, já está na hora de voltarem e dizer:”Porra. Vocês fizeram tudo errado, não era 

bem assim”

Fonte:  http://www.escribacafe.com/transcricao-eram-os-deuses-astronautas/.  Acesso  em 30 

set. 2009.


