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1. INTRODUÇÃO

O presente  trabalho constitui  o  relatório  de Estágio  III  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 III, realizada no período de 01 de março a 05 de julho de 

2010, buscou-se, por meio da observação de aulas ministradas pela professora titular em uma 

turma de 1º ano do Ensino Médio, 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 27 de 

abril  e  29  de  junho,  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  Subculturas  emergentes, 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 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS NO ENSINO MÉDIO: LÍNGUA 

PORTUGUESA E LITERATURA

O ensino de língua portuguesa e literatura no ensino médio, seguindo as tendências  do 

sistema de ensino como um todo, vem passando por uma fase de profundas modificações. 

Através  dessas  modificações  busca-se,  em  primeiro  lugar,  uma  abordagem  diferente  da 

tradicional,  na  qual  língua  e  literatura  eram  tratadas  como  duas  disciplinas  isoladas  e 

independentes,  pois  percebeu-se  que  ambas  têm  (ou  deveriam  ter)  o  texto  como  objeto 

principal  de  estudo e,  ainda,  que  ambas  são  frutos  do  trabalho de  linguagem de sujeitos 

históricos. Isso significa assumir o aspecto cultural dos fenômenos da língua, permitindo que 

o sujeito vincule a eles o conhecimento de si próprio e do mundo que o rodeia.

Nesse sentido, esse novo olhar considera as manifestações de linguagem como algo 

dinâmico, vivo, que se transforma continuamente conforme as necessidades dos usuários, pois 

"é na constante construção da vida social viabilizada por tal uso que o ser humano se torna 

capaz de conhecer a si mesmo, sua cultura e o mundo em que vive" (Rio Grande do Sul, 2009, 

p. 54).

Espera-se, assim, que os alunos desenvolvam novas competências, nas quais a leitura e 

a produção de textos representem o centro de um ensino que vise desenvolver a atitude crítica, 

as capacidades de resolução de problemas e de atuação social,  baseadas na capacidade de 

reação aos mais diversos gêneros textuais  com os quais tiverem contato em sala de aula. 

Contudo, trabalhar a produção e a leitura de textos é uma atividade muito mais complexa do 

que aparenta, pois a própria definição de texto é algo bastante amplo. Por isso, é necessário 

dividir tal trabalho em quatro práticas: compreensão oral, leitura, escrita e fala. 

A formação  de  um  leitor  é  um  processo  que  precisa  ser  desenvolvido  desde  os 

primeiros anos do ensino fundamental. O contato gradual com textos de complexidade cada 

vez maior,  pontos de vista diversos e visões de mundo diferentes possibilita  que o aluno 

desenvolva competências que lhe permitam compreender o texto e a própria língua como um 

produto cultural que manifesta as ideias presentes em um determinado contexto histórico, 

determinadas camadas sociais com interesses próprios e, ainda, a capacidade de comparar, 

refletir e posicionar-se em relação a essas ideias, contribuindo e atuando sobre sua realidade.



10

No entanto, tal formação deve ser orientada corretamente, de modo a não frustrar o 

aluno com textos com os quais ele não esteja preparado para confrontar-se. Como destacam os 

Referenciais Curriculares do Ensino Médio (2009, p. 56) "a leitura do texto em sala de aula e 

em tarefas para fazer em casa ou em outras oportunidades,  fora da sala de aula, deve ter 

sempre uma finalidade reconhecível e compatível com o gênero do texto lido." e, é claro, 

compatíveis com o nível de leitura dos alunos, pois somente assim o texto vai adquirir sentido 

e poderá ser explorado em seus níveis semântico, pragmático e linguístico de forma adequada.

Com intuito de direcionar a prática pedagógica dos professores responsáveis por essa 

formação, os Referenciais do Ensino Médio indicam várias etapas de leitura através das quais 

o  aluno será  apresentado aos  aspectos  mais  diversos  de  um texto  e,  dessa forma,  poderá 

compreender  plenamente  seus  mecanismos  internos  e  suas  relações  externas.  A primeira 

dessas  etapas  é  chamada  preparação  para  a  leitura  e  constitui  um momento  em que  o 

professor,  através  de  atividades  não  diretamente  relacionadas  à  leitura,  resgata  os 

conhecimentos que os alunos já possuem sobre o tema que o texto a ser lido tratará, como um 

modo de situar e nivelar a turma em relação ao assunto prestes a ser tratado. A segunda etapa 

chama-se  leitura e compreensão global do texto,  e é o momento em que os alunos leem o 

texto, mas, além disso, direcionam o olhar a elementos apontados previamente pelo professor 

a fim de viabilizar sua compreensão global, pois "ao recuperar, em sala de aula, as finalidades 

de leitura compatíveis com a circulação social do gênero do texto lido, é importantíssimo 

lembrar que, no cotidiano dos leitores, não se lê um poema para encontrar substantivos; não se 

lê instruções de um formulário de modo corrido e independentemente da ação de preenchê-lo" 

(Rio Grande do Sul, 2009, p. 58) etc. Esse também é o momento para fazer a devida distinção 

entre leitura em voz alta e leitura silenciosa, priorizando uma ou outra, dependendo do gênero 

textual que está sendo trabalhado. A etapa estudo do texto é a terceira do processo e refere-se 

à proposição de tarefas mais ligadas à didatização do trabalho com os textos lidos; é um 

momento de fazer  perguntas  a  nível  de interpretação,  vocabulário,  implícitos  importantes, 

solicitar paráfrases e também de ajudar o aluno a dirigir a atenção para detalhes que possam 

ter passado desapercebidos durante a leitura, como o uso específico da língua para o contexto 

ou  finalidade  para  qual  o  texto  foi  escrito,  intenções  do  autor,  etc.,  lembrando  que  tais 

discussões vão auxiliar nas produções textuais posteriores. Para finalizar, o último passo é 

chamado resposta ao texto, momento no qual são propostas atividades como a produção de 

outros textos a partir do primeiro, fazer seleções de textos para fins diversos, realizar tarefas 
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de retextualização, preparar um prato no refeitório a partir de uma receita, e muitas outras que 

dependem principalmente da imaginação e iniciativa do professor em propô-las.

Como  complementares  a  essa  prática,  existem  alguns  aspectos  importantes  cujo 

destaque faz-se necessário, pois constituem enganos ou dúvidas comuns entre professores que 

estão passando pelo processo de transição entre o ensino tradicional e essa nova proposta ou 

mesmo entre aqueles que estão iniciando sua prática docente. Para começar, "a aquisição de 

linguagem se dá a partir da produção de sentidos em textos situados em contextos de interação 

específicos e  não da palavra isolada; ocorre,  portanto,  do macro para o micro" (BUZEN, 

MENDONÇA, KLEIMAN, et al., 2006, p. 203), ou seja, deve-se priorizar o estudo partindo-

se  da  competência  discursiva  para  a  competência  textual,  até  chegar  na  competência 

gramatical, não o contrário, como tem sido feito. Isso não significa, contudo, que a gramática 

com suas nomenclaturas deva ser esquecida – uma nomenclatura básica é necessária para a 

identificação de muitos elementos e fenômenos inerentes à língua e, como já foi mencionado, 

a principal mudança está nas práticas pedagógicas, não no conteúdo em si.

Outro ponto importante é a peculiaridade que o Ensino Médio tem de preparar para o 

trabalho ou para o vestibular. Apesar de muitos ainda acreditarem que saberes como a fruição 

estética e análises linguísticas mais sofisticadas seriam dispensáveis em um ensino voltado ao 

mercado de trabalho, é evidente que essa visão não contempla as necessidades humanas do 3º 

milênio,  embora tenha feito sentido durante o processo de industrialização do Brasil  que, 

aliás,  unida  ao  desenvolvimento  tecnológico  posterior,  deu  origem a  uma  questão  muito 

debatida nos círculos de ensino atualmente: como chamar atenção dos alunos aos livros, à 

literatura, quando seu foco está voltado para os aparelhos eletrônicos, para a internet, etc.?

Num  momento  em  que  "a  solidez  dos  conhecimentos  humanos  se  dilui,  que  as 

fronteiras  entre  culturas  se  decompõem  e  que  os  valores  morais  e  éticos  se  perdem  na 

vulnerabilidade dos comportamentos" (SARAIVA, 2005, p. 90), o ensino de literatura, cujo 

valor  está  justamente  no  desenvolvimento  do  caráter  humano,  está  cada  vez  mais 

desvalorizado pelos alunos e mesmo por alguns professores, que chegam a afirmar que a 

literatura não tem atrativo algum. Nisso contribuem algumas políticas públicas que insistem 

no desenvolvimento e na implementação de tecnologias, em detrimento de uma necessária 

revisão  das  bases  conceituais  da  educação,  com objetivo  de  alcançar  a  promoção do ser 

humano e o desenvolvimento social (SARAIVA, 2005).

A formação de um leitor de literatura exige, além daquilo já falado em relação aos 
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gêneros literários em geral, um professor que tenha bagagem literária suficiente para guiar seu 

aluno,  possibilitando  a  convivência  com a  fantasia,  abrindo  caminhos  de  legitimação  da 

leitura como prática social, desenvolvendo a cidadania através da cultura escrita (SARAIVA, 

2005). Disso desprende-se também uma mudança de visão em relação aos cânones literários, 

que deixam de ser o primeiro contato, quase sempre frustrante, do aluno de ensino médio com 

a literatura,  para constituírem uma etapa posterior  do processo,  no qual o aluno deve ser 

"valorizado  como leitor  contemporâneo  que  entra  em contato  com o  patrimônio  cultural 

produzido em outros tempos ou contextos" (Rio Grande do Sul, 2009, p. 84).

Por fim, vale destacar que o trabalho com literatura é dependente de alguns conceitos 

estruturais que precisam estar presentes na aula a fim de enriquecê-la. O primeiro deles é o de 

tradição e ruptura,  que permite a construção de uma visão da literatura numa perspectiva 

globalizante, que compreenda a sucessão temporal de aparecimento das obras que confirmam 

ou questionam o  status quo de determinado contexto histórico; o segundo, que vem sendo 

relacionado  à  própria  condição  da  arte  contemporânea,  é  o  estranhamento,  propriedade 

literária que representa a forma singular  de ver e apreender o mundo e aquilo que o constitui 

– no caso, a linguagem; o terceiro conceito diz respeito à relação ou diálogo que os textos 

estabelecem entre si,  podendo ocorrer  tanto em sua produção quanto em sua recepção:  a 

intertextualidade.

Através desse breve panorama, percebe-se 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 – nossos desafios, portanto, são cada vez maiores.
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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 encontros vocálicos e consonantais. Para isso, a professora indicou no 

livro  didático  as  páginas  onde o conteúdo estava  presente  e  solicitou  a  leitura  de  alguns 

trechos em voz alta por parte dos alunos.

A partir  dessa leitura,  a  professora  passou a  dar  exemplos  de palavras  no quadro, 

questionando  os  alunos  quanto  a  aspectos  como separação  silábica,  presença  de  dígrafo, 

ditongos ou hiatos. Ela tinha consciência de que os alunos já conheciam a matéria e estavam 

apenas  relembrando-a,  por  isso  questionava  continuamente  quanto  aos  conceitos  ("como 

chamamos quando duas vogais se encontram na mesma sílaba?", "e quando ocorre uma só 

vogal em sílaba única?", etc). 

Os  alunos  acabaram por  relembrar  todos  os  conceitos.  Então,  foram solicitados  a 

separar palavras em sílabas,  no quadro,  e  definir  se havia ditongo e/ou hiato.  Ao mesmo 

tempo, a professora dava explicações sobre fonemas e transcrição fonética, solicitando que os 

alunos escrevessem no quadro a transcrição de outras palavras.

Seguindo  o  conteúdo  do  livro,  alguns  alunos  leram  em  voz  alta  um  texto  (uma 

pequena  reportagem,  mas  o  nome do gênero  não  estava  presente,  nem foi  citado)  e,  em 

seguida, a professora resolveu em conjunto com a turma os exercícios referentes a ele. Tais 

exercícios não abordavam questões de sentido, questões referentes ao gênero, ou qualquer 

reflexão mais profunda,  eram simplesmente de identificação (de dígrafos,  de ditongos,  de 

hiatos) e, inclusive, chegavam a solicitar que os alunos fizessem a transcrição fonética de 

frases inteiras retiradas do texto.

A aula  foi  finalizada com a professora solicitando que o capítulo referente a  essa 

matéria fosse relido e que os exercícios restantes fossem resolvidos para a próxima aula.

O aspecto que mais chamou atenção em relação à turma foi a grande participação oral.  

Apesar da matéria ser considerada chata por muitos, eles não hesitavam em falar quando 

solicitados pela professora, inclusive estimulando os colegas que sabiam a resposta, mas que, 

porventura, ficavam envergonhados. 

A união mostrada pela turma também foi marcante. Não foi possível distinguir grupos 

isolados que não se relacionem com outros, tornando o ambiente bastante amigável e saudável 

no sentido de possibilitar a aprendizagem de todos.
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2.3 Plano de Unidade

2.3.1 Temática

Culturas urbanas.

2.3.2 Justificativa

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

sobre a diversidade cultural numa perspectiva contemporânea que leve em conta não apenas 

as  culturas  “elitistas”  ou  prestigiadas,  mas  também  aquelas  subculturas  emergentes  e 

desprestigiadas pela sociedade em geral, que, contudo, têm despertado o interesse de várias 

gerações de jovens.

Ao tratar de temas obscuros como o misticismo, o paganismo, o vampirismo e todas as 

influências  que tais  elementos  exerceram sobre  a  arte,  como na  literatura,  na  música,  na 

arquitetura, etc. adentramos no mundo do imaginário e, com o estabelecimento de parâmetros, 

revelamos facetas desconhecidas ou ignoradas, destruímos preconceitos e expandimos a visão 

de mundo dos alunos.

2.3.3 Projeção de Finalidade

Possibilitar o reconhecimento das chamadas culturas urbanas, de modo a desmistificar 

os preconceitos e, consequentemente, a carga negativa a elas atrelada.

2.3.4 Cronograma Geral

Conteúdos Data

Usos da língua. Coesão textual. Leitura, análise e interpretação de 

reportagem.
27/04/10

Usos da língua. Coesão textual. Leitura, análise e interpretação de 04/05/10
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reportagem.

Usos da língua. Coerência textual. Leitura, análise e interpretação de carta 

do leitor.
11/05/10

Literatura. Romantismo. Leitura, análise e interpretação de capítulo da 

obra Drácula, de Bram Stoker.
18/05/10

Literatura. Romantismo. Leitura, análise e interpretação de capítulo da 

obra Drácula, de Bram Stoker.
25/05/10

Literatura. Romantismo. Leitura, análise e interpretação de capítulo da 

obra Drácula, de Bram Stoker.
01/06/10

Literatura. Romantismo. Leitura, análise e interpretação do poema O 

Vampiro, de Charles Baudelaire
08/06/10

Dramatização de poema. Leitura, análise e interpretação de reportagem 

"Tribos da Intolerância".
15/06/10

Estudo do gênero reportagem. Produção textual de reportagem. 22/06/10

Reescrita da produção textual. 29/06/10

Socialização das produções textuais. 06/07/10

2.3.5 Tópicos do Conhecimento

● Leitura, compreensão e interpretação de textos.

● Leitura e expressão oral.

● Relações intertextuais.

● Relações intersemióticas.

● Gêneros textuais:  conto (capítulos de livro), reportagem, poema, notícia.

● Romantismo – O gótico nas artes em geral.

● Leitura, compreensão e interpretação de imagens.

● Produção textual: Reportagem

● Reescrita.

● Usos da língua: coerência e coesão textuais.

2.3.6 Formas de Mediação

● Aulas expositivas.
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● Debates.

● Leituras coletivas.

● Trabalhos em grupo.

2.3.7 Recursos

● Aparelho de som.

● Fita adesiva.

● Folhas A4.

● Fotocópias dos textos trabalhados.

● Mapa-múndi.

● Retroprojetor.

● Revistas para recorte.

2.3.8 Avaliação

A avaliação será progressiva e levará em conta a participação e o 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. Há alternância entre aulas 

de  um  e  dois  períodos,  conforme  cronograma  da  escola.  Cada  período  tem  duração  de 

cinquenta e cinco minutos.

2.4.1 Aula 1 (1 período)1

2.4.1.1 Projeção de finalidades

● Ler, interpretar e compreender a notícia "Cannes abre as portas para vampiros, 

caça-nazistas e até viúvos voadores", de Diego Assis, do G1.

● Perceber como algumas palavras são responsáveis pela "amarração" das partes 

de um texto, a fim de utilizá-las em suas próprias produções.

2.4.1.2 Cronograma dos trabalhos

1. Apresentação do professor e da turma (10 min.).

2. Exposição de capas de filmes de terror (Anexo A) e questionamento sobre o 

conhecimento dos mesmos pelos alunos. (10 min.).

3. Entrega da notícia "Cannes abre as portas para vampiros, caça-nazistas e até 

viúvos voadores" (Anexo B), de Diego Assis, do G1, e leitura em voz alta do 

professor. (10 min.).

4. Compreensão oral (15 min.).

5. Atividade escrita: reconhecimento e uso de elementos coesivos (10 min.).

2.4.1.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura,  análise  e  interpretação  da  notícia  "Cannes  abre  as  portas  para 

vampiros, caça-nazistas e até viúvos voadores", de Diego Assis, do G1.

1 Devido  a  uma mudança de  horários  imposta pela professora titular,  o  estagiário ficou com apenas  dois 
períodos por semana, ministrados em conjunto, num mesmo dia. Isso fez com que aulas planejadas para um 
período fossem unidas à aula seguinte. Além disso, quando a aula planejada para um período ficasse mais  
rica se ministrada em dois (mais discussões, aprofundamento dos temas, etc.), não se hesitou em fazê-lo.
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● Gênero notícia.

● Leitura, análise e interpretação de imagens.

● Relações intersemióticas.

● Coesão textual.

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. 

Logo após, com o uso do retroprojetor, o professor mostra algumas capas de filmes de 

terror (Anexo A), questionando se os alunos já os conhecem e falando um pouco sobre a 

história de cada um. Também é aberto o espaço para os alunos falarem de outros filmes do 

gênero que já tenham assistido.

Em seguida, é entregue a notícia "Cannes abre as portas para vampiros, caça-nazistas e 

até viúvos voadores" (Anexo B), de Diego Assis, do G1, e feita a leitura em voz alta pelo 

professor, que logo faz a compreensão oral através das questões:

● Vocês já ouviram falar do Festival de Cannes? Segundo o texto, do que ele 

trata?

● Que tipos de filmes o festival costumava apresentar e que tipo ele apresentou 

pela primeira vez em 2009?

● Há filmes de terror e/ou vampiros exibidos no festival? Quais o texto cita?

● O que quer dizer a expressão “cabeçudo diretor”, no quinto parágrafo?

● Há filmes brasileiros participantes? Quais?

● Você conhece ou já assistiu algum dos filmes citados na notícia?

● No primeiro parágrafo, há duas referências textuais a um dos maiores festivais 

de cinema do mundo. Quais palavras ou expressões fazem tais referências?

● Há outros casos em que esse tipo de referência ocorre no texto? Quais?

A seguir, o professor propõe as seguintes atividades escritas:
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1)  Acabamos  de  ver como  há  palavras  que  podem substituir  outras  em um texto, 

fazendo referência a termos já utilizados anteriormente. Isso é muito útil em nossas 

próprias produções, especialmente para não repetirmos toda hora a mesma expressão 

e, além disso, garantirmos a unidade temática do texto.

Na notícia que você acabou de ler, circule todas as palavras que fazem referência ao 

festival de Cannes.

2)  Existem palavras  que,  apesar de  não fazerem referência  a  um termo específico, 

ajudam a manter o leitor do texto focado em um determinado assunto. Por exemplo, na 

notícia que você leu hoje, palavras como  filmes,  diretor, programação e outras, dizem 

para o leitor que o assunto principal é cinema

Você é capaz de listar todas as palavras que têm a ver com cinema, no texto?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

O exercício será corrigido na aula seguinte.

2.4.1.5 Recursos

● Retroprojetor.

● Fotocópias dos textos.

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

Apesar dos problemas em relação aos horários, o que forçou a junção desta aula com 

parte da segunda, tudo ocorreu como planejado. A turma é muito boa – participativa, unida, 
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comprometida –  e pareceu gostar da proposta de trabalho. Já foi possível identificar um aluno 

mais  agitado,  provavelmente o único que possa representar  um problema.  No entanto,  os 

próprios colegas reagiram no sentido de inibir tais comportamentos por parte dele.

As perspectivas para as próximas aulas são muito boas.
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2.4.2 Aula 2 (2 períodos)

2.4.2.1 Projeção de finalidades

● Ler, interpretar e compreender a reportagem "Natal tem emos, jovens de uma 

tribo bem emotiva", de Rodrigo Senna, jornal Tribuna do Norte.

● Reconhecer as origens do gênero do terror através das manifestações da cultura 

gótica, a fim de entendê-los através de suas diferenças em relação à cultura na 

qual está inserido.

● Reconhecer as origens da cultura emo e compará-la à cultura gótica, a fim de 

estabelecer relações entre ambas e desmistificar preconceitos.

● Utilizar mecanismos de coesão de modo a enriquecer as próprias produções 

textuais.

2.4.2.2 Cronograma dos trabalhos

1. Recapitulação da aula anterior e correção dos exercícios (15 min.).

2. Exposição de obras de arte, arquitetônicas, modelos e capas de livros (Anexo 

C) cujo tema “terror gótico” esteja presente. (15 min.)

3. Explicação oral (e resumo no quadro) sobre o que é o “gótico” e por que esse 

tipo de cultura é alvo de tanto preconceito da sociedade. (10 min.)

4. Entrega da reportagem  "Natal tem emos, jovens de uma tribo bem emotiva" 

(Anexo D), de Rodrigo Senna, jornal Tribuna do Norte, e leitura silenciosa dos 

alunos (15 min.).

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

6. Compreensão oral da reportagem (20 min.).

7. Explicação  sobre  mecanismos  de  coesão  textual.  Proposta  de  atividades 

escritas de usos da língua. (25 min.).

2.4.2.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura, análise e interpretação da reportagem "Natal tem emos, jovens de uma 
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tribo bem emotiva", de Rodrigo Senna, jornal Tribuna do Norte.

● Gênero reportagem.

● Coesão textual.

● Leitura, análise e interpretação de imagens.

● Relações intersemióticas.

● Reconhecimento das origens históricas das culturas gótica e emo, bem como a 

desmistificação de preconceitos em torno delas.

2.4.2.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula recapitulando o tema tratado na aula anterior e fazendo a 

correção dos exercícios propostos naquela aula. Depois, com o uso do retroprojetor, faz a 

exposição de imagens em que o tema "gótico" esteja  presente (Anexo C) – tais  imagens 

incluem obras arquitetônicas, obras de arte, modelos, capas de livros, fotos de bandas, etc. 

Durante essa exposição o professor faz perguntas como:

● O que essas imagens (4 primeiras) têm a ver com o assunto que tratamos na 

aula anterior? Você percebe alguma relação entre elas? Quais?

● O que a modelo vestida de preto e maquiada, bem como o grupo de jovens de 

sobretudo lhe sugere? Você já viu pessoas vestidas assim? O que acha disso?

● Como vemos, há bandas musicais que se vestem da mesma forma. Por quê?

● O que  as  fotos  de  igrejas,  esculturas,  quadros,  modelos  e  bandas  têm em 

comum?

● Você tem alguma ideia sobre como teria surgido tal estilo?

Após a exposição, o professor explica sobre o que é o gótico e sobre suas influências 

na literatura, arquitetura, cinema, pintura e outras artes. Deve haver relação com os temas 

vistos nas aulas anteriores (música, figurino de bandas, vampirismo, superstições, etc.) e com 

a  realidade  social  que  vê  com  preconceito  tais  manifestações.  Durante  a  explicação,  o 

professor faz um resumo no quadro sobre o tema, baseado nos conteúdos de  O livro dos 

Vampiros, de J. Gordon Melton.

A seguir, é entregue a reportagem "Natal tem emos, jovens de uma tribo bem emotiva" 
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(Anexo D),  de Rodrigo Senna,  do jornal  Tribuna do Norte.  O professor solicita  a  leitura 

silenciosa e, depois, faz a leitura em voz alta da mesma, seguida da compreensão oral através 

das questões:

● O texto  cita  algumas  características  da  cultura  emo.  Quais  são?  Qual  sua 

opinião sobre isso?

● Os emos costumam definir-se como tal? Por quê?

● Por  que  você  acha  que  a  sociedade  vê  com  preconceito  esse  tipo  de 

manifestação?

● Por que você acha que alguns jovens gostam de vestir-se daquela forma?

● Segundo o texto,  os meninos sofrem mais preconceito. Por quê? Você acha 

que, para ser "homem", um homem não pode demonstrar sentimentos?

● Uma das ideologias emo é não se importar com o que pensam de você. Você 

considera isso como algo bom ou ruim? Por quê?

● Segundo o texto, onde e como surgiu a cultura emo?

● Você conhece ou ouve alguma das bandas citadas no texto?

● O que o emo e o gótico têm em comum? E no que eles diferem?

Em seguida,  o professor propõe atividades escritas sobre o texto e sobre o uso de 

mecanismos de coesão, é feita a correção ao final da aula:

1) Já vimos que a coesão textual pode ser estabelecida através do uso de palavras que 

façam referência a um termo anterior e também através do uso de palavras que façam 

parte  do  mesmo  assunto,  para  manter  o  leitor  focado.  Mas  será  que  o  contrário 

também acontece?  Será  possível  tornar um texto  coeso  através  do  apagamento  de 

palavras ou expressões?

Abaixo estão os dois primeiros parágrafos da reportagem que acabamos de ler, 

porém  com alguns  acréscimos.  Sua  tarefa  é  riscar  partes  do  texto  que  não  sejam 

necessárias para o seu entendimento.

"Eles têm cabelo curto, geralmente preto, ou de cores como roxo e rosa. Também têm franjas 

que cobrem metade do rosto ou que cobrem apenas um dos olhos. Eles usam roupas de tons 
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escuros  contrastando  com  cores  alegres  e  vivas.  Além  disso,  também  usam  acessórios 

extravagantes e com motivos infantis. Usam camisetas justas, usam calças caídas e usam 

maquiagem nos olhos.

Eles tem entre 11 e 18 anos, em sua maioria. Eles gostam de ouvir um estilo de música 

chamado emocore, ou emotional hardcore, que é um estilo que mistura a batida do hardcore 

com letras românticas, e é daí que tiraram o nome da tribo: Emos. Você já deve tê-los visto 

nas ruas, tê-los visto nos shoppings, tê-los visto em vários lugares. Eles estão na moda."

2) Você já deve ter ouvido que, em um texto, não se aconselha usar a mesma palavra 

muitas vezes, não é? Então, como falar da mesma coisa sem repeti-la? A coesão nos 

ajuda através de  um mecanismo de substituição. Veja:

a) Os góticos usam roupas pretas e ouvem músicas obscuras. Os góticos são o produto de  

uma cultura bastante antiga que influencia muitos aspectos da vida contemporânea.

Os góticos  usam roupas pretas  e  ouvem músicas  obscuras.  Eles são o produto  de uma  

cultura bastante antiga que influencia muitos aspectos da vida contemporânea.

Os góticos usam roupas pretas e ouvem músicas obscuras. São o produto de uma cultura  

bastante antiga que influencia muitos aspectos da vida contemporânea.

Os góticos usam roupas pretas e ouvem músicas obscuras. Esse grupo é o produto de uma 

cultura bastante antiga que influencia muitos aspectos da vida contemporânea.

Agora é sua vez! Reescreva as frases abaixo usando um mecanismo de coesão que você 

considerar mais adequado.

b) Os emos escutam músicas tristes e melancólicas. Os emos não têm vergonha de expressar 

seus sentimentos em público.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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c) A cultura gótica está também presente na arquitetura.  A cultura gótica voltou à moda 

através de seu tema clássico. O tema clássico da cultura gótica é o vampirismo.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

d) Emos e góticos não costumam gostar uns dos outros. Emos e góticos possuem algumas 

características em comum e algumas características bastante distintas.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3) Como vimos na aula passada, existem palavras que, por tratarem do mesmo tema, 

aparecem em um texto com o objetivo de informar o leitor sobre o assunto do mesmo. 

Dizemos que tais palavras pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, ao mesmo 

grupo de significado.

Para cada palavra abaixo, apresente pelo menos 5 palavras que pertençam ao mesmo 

campo semântico:

a) Emo ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Vampiro ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) Preconceito ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

d) Adolescência _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.4.2.5 Recursos

● Retroprojetor.

● Fotocópias dos textos.
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2.4.2.6 Avaliação

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

exercícios propostos.

2.4.2.7 Observações

A aula  transcorreu  conforme  o  esperado,  inclusive  superando  as  expectativas  do 

professor.  Os  alunos  mostraram grande  interesse  pelos  temas  tratados  e  enriqueceram as 

discussões com diversas questões pertinentes que permitiram expandir consideravelmente a 

abordagem do tema e, dessa forma, a visão da turma sobre tais elementos. Destaque especial 

para o conhecimento do professor como elemento fundamental na condução da aula, uma vez 

que as indagações foram muito além do plano inicial.
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2.4.3 Aula 3 (1 período)

2.4.3.1 Projeção de finalidades

● Ler, interpretar e compreender a carta do leitor Tribo das bermudas grandes", 

de Paulo Motta, ao Jornal Jornale.

● Perceber que as atitudes dos indivíduos, boas ou más, independem dos grupos 

a que pertencem, a fim de eliminar preconceitos.

● Reconhecer novos mecanismos de coesão para uso em suas produções.

● Perceber como ocorre a coerência textual.

2.4.3.2 Cronograma dos trabalhos

1. Recapitulação das aulas anteriores (5 min.).

2. Exposição de imagens sobre o tema "jovens e as proibições" (Anexo E) (15 

min.)

3. Entrega e leitura da carta do leitor "Tribo das bermudas grandes" (Anexo F), de 

Paulo Motta, ao Jornal Jornale. (10 min.)

4. Compreensão oral da carta (5 min.)

5. Atividades sobre coerência e coesão textual. (25 min.)

2.4.3.3 Tópicos do conhecimento

● Gênero carta do leitor.

● Coerência textual.

● Coesão textual.

2.4.3.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula recapitulando os temas das aulas anteriores. Em seguida, faz 

uma mostra de imagens (Anexo E) cujo tema é "os jovens e as proibições". Durante essa 

exposição, algumas questões são usadas como guia:
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● Você conhece a mulher da primeira imagem? O que sabe sobre ela? Seria um 

bom exemplo a seguir em nossa vida?

● Na segunda  imagem,  há  o  texto  "Por  um rock  and  roll  mais  alcoólatra  e 

inconsequente". O que você acha dessa frase? Por que alguém escreveria isso 

como um lema a ser seguido?

● A terceira  imagem nos remete a  uma característica que vimos ao falar  dos 

emos. Qual? Que outro elemento é bem marcante nessa foto?

● O que as demais fotos têm em comum? A que grupos/tribos/culturas elas estão 

relacionadas? 

● Como a sociedade vê esse tipo de manifestação? Elas  estão relacionadas  a 

apenas um grupo em específico?

Então, o professor entrega a carta do leitor intitulada "Tribo das Bermudas Grandes" 

(Anexo F), lê em voz alta para os alunos e faz as seguintes questões de forma oral:

● Que situação é descrita na carta? O fato é familiar a vocês?

● Como o leitor caracteriza o grupo que descreve?

● Haveria solução para esse tipo de ocorrência? Qual(is)?

Em seguida, distribui os seguintes exercícios sobre coerência e coesão textual:

1) Enquanto a coesão refere-se à "amarração" das partes de um texto, a coerência tem 

a ver com o sentido do texto em sua totalidade. Se as ideias estão soltas e/ou não têm 

relação lógica, na maior parte das vezes é um caso de falta de coerência.

Os trechos abaixo são partes de um mesmo texto, porém estão fora de ordem – sem 

coerência e com falta de coesão, portanto. Leia cada um deles, pense sobre as relações 

entre as ideias e numere-os em uma ordem lógica.

(   ) A campanha mostra como a imagem da pessoa pode ser influenciada pela presença de 

tatuagens.
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(   ) Durante muito tempo o uso das mesmas estava relacionado a marginalidade e violência, 

mas os tempos mudaram, a Tatuagem passou a ser uma expressão artística e muito comum 

nas novas gerações.

(   ) Como diz a campanha nacional: “Aonde você guarda seu preconceito ? Não guarde,  

jogue fora!”

(  )  Uma  campanha  está  sendo  desenvolvida  nos  Estados  Unidos,  visando  reduzir  o 

preconceito em relação ao uso de tatuagens.

Fonte: http://www.tribodeideias.com.br/blog/?p=433

2) O título de um texto também é um elemento importante na formação de sentido para 

o leitor, já que é a primeira informação recebida pelo mesmo. Dê um título para o texto 

que você acabou de ordenar.

__________________________________________________________________________

3) O tempo verbal também é um elemento que contribui para a coesão textual: se você 

está narrando um fato já acontecido, o pretérito deve ser usado; numa previsão do 

tempo verbos no futuro são necessários; em diálogos, o tempo presente é mais comum, 

e assim por diante. 

Na  carta  do  leitor  que  lemos,  o  tempo  passado  representa  um  acontecimento  já 

ocorrido. Mas além dessa função, qual a intenção do autor ao utilizar tal mecanismo de 

coesão? Leve em conta que o texto é uma crítica em relação a um problema percebido 

por quem escreveu o texto.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.4.3.5 Recursos

● Fotocópias dos textos
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2.4.3.6 Avaliação

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

exercícios propostos.

2.4.3.7 Observações

Novamente uma aula que supera as expectativas iniciais quanto à participação oral dos 

alunos. As discussões foram muitas e a abordagem dos temas pode ser bastante aprofundada 

através  das opiniões divergentes entre  os alunos,  que o professor utilizou como forma de 

demonstrar muitas facetas dos assuntos tratados.

Importante atentar para o aspecto escrito nas próximas aulas, uma vez que tem ficado 

em segundo plano até agora.
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2.4.4 Aula 4 (2 períodos)

2.4.4.1 Projeção de finalidades

● Ler, interpretar e compreender a primeira parte do primeiro capítulo do livro 

Drácula, de Bram Stoker.

● Reconhecer  os  elementos  culturais  que  o  texto  menciona,  os  quais  são 

diferentes de sua realidade, a fim de expandir sua visão de mundo.

● Identificar, através de um mapa, alguns dos locais onde acontecem os fatos, a 

fim de perceber que quanto maior a distância geográfica, maiores podem ser as 

diferenças de costumes, crenças, etc.

2.4.4.2 Cronograma dos trabalhos

1. Apresentação de imagens (Anexo G) cujo tema esteja relacionado a vampiros 

(sangue, alho, prata, crucifixos, cartazes de filmes, fotos de bandas, etc. Usam-

se músicas de fundo para ambientação, são elas: Birth Of a Vampire – Lullaby, 

Vampire Renegades e Vampire's Illusions, todas da banda Chaostar. (20 min.)

2. Apresentação  e  leitura  da  letra  (Anexo  H)  da  música  Vampiria,  da  banda 

Moonspell. (10 min.)

3. Entrega da primeira parte do primeiro capítulo (Anexo I1) da obra Drácula e 

leitura silenciosa dos alunos. (25 min.)

4. Leitura  em voz  alta  do  professor,  utilizando  a  música  Sonata  ao  Luar,  de 

Beethoven, para ambientação. (15 min.)

5. Discussão oral sobre o texto (aqui o professor, com auxílio de um mapa, mostra 

os locais onde os fatos acontecem no livro). (30 min.)

2.4.4.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura, análise e interpretação do primeiro capítulo da obra Drácula, de Bram 

Stoker.

● Leitura, análise e interpretação de imagens.
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● Relações intersemióticas.

● Gênero conto (capítulo de livro).

● Reconhecimento de diferentes crenças e costumes.

● Localização espacial e sua relação com a cultura.

2.4.4.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula exibindo imagens,  via  retroprojetor  relacionadas ao tema 

vampiros  (Anexo  G).  Tais  imagens  podem  ser  cenas  de  filmes,  fotos  de  bandas,  fotos 

artísticas,  elementos  como alho,  prata,  crucifixos  e  outros que façam parte  do imaginário 

popular.

Durante a exposição das imagens, que terá como trilha sonora as músicas da banda 

Chaostar (que não possuem letra, servem apenas para ambientação)  Birth Of a Vampire –  

Lullaby, Vampire Renegades e Vampire's Illusions, o professor faz perguntas orais como:

● Vocês sabem o que é isso? Para que serve?

● Com que personagem parece aquele homem?

● O que têm a ver as fotos anteriores com essa (um alho)?

● Por que razões as bandas, algumas, se vestem dessa forma?

● Por que saem tantos filmes com essa temática?

● Você já assistiu filmes desse tipo? Quais? O que achou?

● As  bandas  ou  músicas  do  seu  gosto  costumam  usar  esse  tipo  de  roupa  e 

maquiagem?

O professor mostra, por último, duas fotos. Uma da banda Cradle of Filth (Anexo G1) 

e outra da banda Moonspell (Anexo G2), ambas com seus trajes característicos, e diz que 

ouvirão uma música dessa última.

Faz-se a  distribuição da letra  (Anexo H),  ouve-se a  música e  discute-se oralmente 

através de questões-guia:

● Do que fala a música?

● Qual a relação com as imagens que vimos?
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● Vocês já conheciam essa banda ou outras parecidas?

● Conhecem bandas brasileiras que tratem desses assuntos?

Logo após, o professor entrega a primeira parte do primeiro capítulo (Anexo I1) do 

livro  Drácula, de Bram Stoker, e propõe a leitura silenciosa dos alunos. Ao término dessa 

leitura, o professor realiza a leitura expressiva do texto, com a música  Sonata ao Luar, de 

Beethoven, ao fundo, de forma a criar uma ambientação de mistério e suspense na sala.

Em seguida, faz-se a compreensão oral do texto através das questões:

● O que nos diz o prefácio do texto?

● O texto é  um diário  de uma pessoa  que cita  vários  locais  por  onde esteve 

durante sua viagem. Que lugares são esses? (Aqui o professor utiliza um mapa 

para mostrar os locais aos alunos e falar um pouco deles).

● Segundo Jonathan Harker, quem é Drácula?

E, logo, as questões escritas:

1) O texto fala sobre um fato curioso a respeito da Transilvânia. Qual é?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) A mulher do dono do hotel pede desesperadamente que Jonathan não parta da noite  

do dia 4 de maio. Por quê? Que objeto ela lhe dá? Por que Jonathan hesita em aceitá-

lo?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3) Por que o grupo de camponeses fez “figa” para Harker?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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4) Escreva, em algumas linhas, como você acha que vai continuar a história.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.4.4.5 Recursos

● Aparelho de som.

● Retropojetor.

● Fotocópias dos textos.

● Mapa-múndi.

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

Todas as atividades planejadas foram executadas sem maiores problemas. Os alunos 

gostaram  bastante  das  músicas  e  da  propostas  que  leitura  com  fundo  musical  para 

ambientação. Mostraram bastante interesse, também, quanto ao livro Drácula, solicitando a 

leitura dos demais capítulos nas aulas seguintes.
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2.4.5 Aula 5 (1 período)

2.4.5.1 Projeção de finalidades

● Ler, compreender e interpretar a segunda parte do primeiro capítulo do livro 

Drácula, de Bram Stoker.

● Produzir uma carta cujo destinatário é o personagem principal do livro, para 

familiarizar-se com o gênero e ser capaz de produzi-lo em outras situações.

2.4.5.2 Cronograma dos trabalhos

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

2. Entrega da segunda parte do primeiro capítulo (Anexo C1) da obra Drácula e 

leitura silenciosa dos alunos. (20 min.)

3. Leitura  em voz alta  do  professor,  utilizando  a  música  Sonata  ao  Luar,  de 

Beethoven, para ambientação. (10 min.)

4. Discussão oral sobre o texto. (10 min.)

5. Atividade  escrita:  os  alunos  devem escrever  uma carta  a  Jonathan  Harker, 

aconselhando-o sobre como proceder a partir da situação em que se encontra 

ao término do capítulo. (10 min. Término em casa)

2.4.5.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura, análise e interpretação da segunda parte do segundo capítulo da obra 

Drácula, de Bram Stoker.

● Gênero carta.

● Gênero conto.

2.4.5.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula recapitulando os temas tratados na aula anterior, bem como o 

trecho do capítulo lido, dando destaque para as partes de maior suspense, especialmente ao 
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momento em que houve o corte do capítulo. Em seguida, distribui a continuação do texto 

(Anexo I2)  e propõe que os alunos façam a leitura silenciosa do mesmo.  Ao término da 

atividade pelos alunos, o professor lê o texto em voz alta novamente com a música Sonata ao 

Luar, de Beethoven, como ambientação (isso poderá ser mudado dependendo da reação dos 

alunos na primeira aula). Em seguida, é feita a discussão oral do texto,  com as seguintes 

questões:

● Era essa a sequência que vocês haviam imaginado para o texto?

● Qual será a razão da fala do cocheiro, na página 5: “E o senhor ainda pode ter 

de se haver com muita coisa desse gênero, antes de se deitar”?

● Qual o motivo da pressa do cocheiro e dos demais viajantes? Por que ficam 

felizes ao chegarem uma hora adiantados?

● Por que o segundo cocheiro  queria  atrasar  a  viagem,  andando pelo  mesmo 

caminho, em círculos?

● O que será que eram as tais luzes azuladas?

● Como a história vai continuar?

Após  essa  compreensão,  o  professor  propõe  que  os  alunos  escrevam uma carta  a 

Jonathan Harker, aconselhando-o sobre o que fazer a partir de agora, que chegou ao castelo de 

Drácula.  Tal  atividade  deve  ser  iniciada  em sala  de  aula  a  terminada  em casa,  para  ser 

entregue e lida no início da próxima aula.

2.4.5.5 Recursos

● Aparelho de som.

● Fotocópias dos textos.

2.4.5.6 Avaliação

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

atividade proposta.
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2.4.6 Aula 6 (2 períodos)

2.4.6.1 Projeção de finalidades

● Ler, compreender e interpretar a primeira parte do segundo capítulo do livro 

Drácula, de Bram Stoker.

● Comparar as ações do protagonista do texto com a carta que escreveu na aula 

passada.

● Reconhecer algumas características de Drácula para relacioná-las às imagens 

(de vampiros) vistas na aula 4.

2.4.6.2 Cronograma dos trabalhos

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

2. Leitura voluntária das cartas produzidas pelos alunos na aula anterior. (15 min.)

3. Entrega da primeira parte do segundo capítulo (Anexo I3) do livro Drácula, de 

Bram Stoker, e leitura silenciosa dos alunos (20 min.)

4. Leitura expressiva do professor,  utilizando a música  Dracula Nosferatu,  da 

banda Cradle of Filth, para ambientação. (15 min.)

5. Compreensão oral do texto. (20 min.)

6. Questões escritas. (25 min.)

2.4.6.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura, análise e interpretação da primeira parte do segundo capítulo da obra 

Drácula, de Bram Stoker.

● Leitura em voz alta e expressão oral.

● Relações intertextuais.

● Relações intersemióticas.
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2.4.6.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula recapitulando os temas tratados na aula anterior, bem como o 

capítulo lido. Logo após, recebe as cartas produzidas pelos alunos e solicita voluntários para 

leitura das mesmas, até que por volta de cinco alunos tenham lido seu texto.

Em seguida, o professor diz que a turma vai descobrir se, afinal, Harker seguiu os 

conselhos propostos por eles; então distribui a primeira parte (Anexo I3) do segundo capítulo 

do livro.

Os  alunos  realizam  a  leitura  silenciosa  e,  em  seguida,  o  professor  faz  a  leitura 

expressiva ao som da música Dracula Nosferatu (a música não possui letra), da banda Cradle 

of Filth. Logo, é feita a compreensão oral do texto, com questões como:

● Finalmente descobrimos o que Harker foi fazer naquele lugar longínquo. O que 

era?

● O que isso nos mostra sobre o conhecimento do protagonista  a respeito  do 

Conde Drácula?

● Qual  será  o  significado  da  fala  de  Drácula  na  página  3:  “Espero  que  me 

desculpe por não lhe fazer companhia, mas já jantei e não costumo cear.”?

● Na página 4,  o  conde Drácula diz  que os  habitantes  da cidade não podem 

entender  os  sentimentos  de um caçador.  Quais  os  possíveis  significados  da 

palavra “caçador” aqui? Qual deles você considera mais adequado ao texto?

Após a compreensão, o professor propõe algumas questões escritas. Além disso, deve 

avisar que os alunos devem levar material de desenho (lápis de cor, canetinhas, etc) na aula 

seguinte.

1) Logo no início do capítulo,  Jonathan Harker diz que teve a impressão de “estar 

saindo do Ocidente e entrando no Oriente”. Por que razões você acha que ele teve essa 

impressão?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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2)  No  segundo  parágrafo  do  dia  4  de  maio,  a  esposa  do  dono  do  hotel  pede 

desesperadamente que Jonathan não parta naquele dia. Qual a razão disso? Por que 

ela dá um crucifixo para ele?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3) Você acredita em superstições? Quais? Por quê?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4) Você conhece pessoas que tenham opinião totalmente diferente da sua em relação às 

superstições? O que você acha dessas pessoas e de seu modo de pensar?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2.4.6.5 Recursos

● Aparelho de som.

● Fotocópias do texto.

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.
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2.4.7 Aula 7 (1 período)

2.4.7.1 Projeção de finalidades

● Ler, compreender e interpretar a segunda parte do segundo capítulo do livro 

Drácula, de Bram Stoker.

● Reconhecer algumas características de Drácula para relacioná-las às imagens 

(de vampiros) vistas na aula 4.

● Identificar  e  reproduzir  através  de  desenho  ou  colagem  uma  situação  que 

ocorre no texto para desenvolver o senso de abstração.

2.4.7.2 Cronograma dos trabalhos

1. Entrega da segunda parte do segundo capítulo (Anexo I4) do livro Drácula, de 

Bram Stoker, e leitura silenciosa dos alunos (20 min.).

2. Leitura expressiva do professor,  utilizando a música  Dracula Nosferatu,  da 

banda Cradle of Filth, para ambientação. (15 min.).

3. Compreensão oral do texto. (15 min.).

4. Produção de um desenho ou colagem que retrate Drácula e Jonathan Harker, 

ambos durante o dia, momento no qual Drácula desparece do castelo e Harker 

fica sozinho. (5 min. Continuação na aula seguinte).

2.4.7.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura, análise e interpretação da segunda parte do segundo capítulo da obra 

Drácula, de Bram Stoker.

● Relações intersemióticas.

2.4.7.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula recapitulando os temas tratados na aula anterior, bem como o 

capítulo lido. Em seguida, entrega a segunda parte do segundo capítulo (Anexo I4) para os 
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alunos fazerem a leitura silenciosa e, depois, o professor faz a leitura expressiva ao som da 

música Dracula Nosferatu (a música não possui letra), da banda Cradle of Filth. Logo, é feita 

a compreensão oral do texto, com questões como:

● Por que não há espelhos em um castelo tão rico como o de Drácula?

● Qual a justificativa que Drácula dá para que Jonathan fique mais tempo no 

castelo?

● Qual a explicação de Drácula para as chamas azuladas que Harker vira durante 

a viagem ao castelo?

● Qual o motivo do susto de Drácula ao ouvir um galo cantando e descobrir que 

era madrugada?

● Por que o conde não aparece no espelho?

● O que salvou Harker das garras de Drácula?

Após  a  compreensão,  o  professor  propõe  uma  atividade  de  desenho  ou  colagem 

através de imagens de revistas. Distribui-se uma folha branca para cada aluno; nela, deverão 

ser retratados Drácula e Harker durante o dia, momento no qual o primeiro desaparece e o 

segundo fica sozinho no castelo. A atividade deve iniciar nesta aula e ser concluída na aula 

seguinte.

2.4.7.5 Recursos

● Aparelho de som.

● Fotocópias do texto.

● Folhas em branco para desenho.

● Lápis de cor, canetinhas, etc. (alunos devem levar).

● Revistas que possam ser recortadas.

2.4.7.6 Avaliação

A avaliação levará em conta a participação dos alunos na discussão e a coerência na 

atividade de desenho/colagem.
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2.4.7.7 Observações

Os alunos gostaram muito das atividades propostas, envolvendo-se bastante. O livro 

continua agradando e o ambiente criado durante as leituras é muito saudável – o que contribui 

para a total atenção voltada ao texto literário.
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2.4.8 Aula 8 (2 períodos)

2.4.8.1 Projeção de finalidades

● Identificar  e  reproduzir  através  de  desenho  ou  colagem  uma  situação  que 

ocorre no texto para desenvolver o senso de abstração.

● Ler, interpretar e compreender o poema O Vampiro, de Charles Baudelaire.

● Organizar um trabalho que consiste em dramatizar para a turma um poema 

escolhido para desenvolver a percepção simbólica e a expressão oral.

2.4.8.2 Cronograma dos trabalhos

1. Finalizar a produção de um desenho ou colagem que retrate Drácula e Jonathan 

Harker, ambos durante o dia, momento no qual Drácula desaparece do castelo 

e Harker fica sozinho. (40 min.).

2. Leitura do poema O Vampiro, de Charles Baudelaire (Anexo J) (10 min.).

3. Compreensão oral (15 min.).

4. Apresentação da proposta de trabalho para a turma (10 min.).

5. Tempo  para  organização  dos  trabalhos  pelas  duplas,  com  assistência  do 

professor (25 min.).

2.4.8.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura, análise e interpretação do poema O Vampiro, de Charles Baudelaire.

● Gênero poema.

● Imaginário simbólico.

● Dramatização.

2.4.8.4 Formas de mediação

O  professor  reserva  a  primeira  parte  da  aula  para  a  finalização  do  trabalho  de 

desenho/colagem iniciado na aula anterior. Com tais trabalhos, posteriormente será elaborado 
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um mural para exposição em sala de aula.

A atividade seguinte consiste na leitura do poema O Vampiro, de Charles Baudelaire 

(Anexo J), seguida da compreensão oral do mesmo através das questões:

● Quem é o “tu” ao qual o eu-lírico se refere?

● Na segunda e terceira estrofe há várias comparações. Qual será o propósito do 

seu uso nesse caso?

● A quarta estrofe usa as palavras “liberdade” e “covardia” para transmitir um 

sentimento ou vontade do eu-lírico. Que sentimento/vontade é essa?

● O que a “liberdade” e a “covardia” responderam ao eu-lírico?

Em seguida, o professor realiza a proposta de trabalho que consiste em escolher um 

poema cuja temática esteja relacionada aos assuntos tratados nessa e nas outras aulas e fazer 

uma leitura dramatizada, podendo, se quiserem, escolher um fundo musical. O trabalho deve 

ser realizado em duplas e ser organizado no tempo ainda disponível dessa aula e, depois, em 

casa, para ser apresentado na semana seguinte. Além da leitura também deverá ser entregue 

um parágrafo com uma breve interpretação do poema, no qual o mesmo esteja relacionado 

com os demais textos trabalhados em aula até o momento.

O professor indica alguns poemas que podem ser utilizados pelos grupos e auxilia na 

organização dos trabalhos, até o fim do período.

2.4.8.5 Recursos

● Fotocópias dos textos.

● Folhas em branco para desenho.

● Lápis de cor, canetinhas, etc. (alunos devem levar).

● Revistas que possam ser recortadas.

2.4.8.6 Avaliação

A avaliação levará em conta a participação do aluno nas discussões, a organização e 

engajamento no planejamento do trabalho.
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2.4.8.7 Observações

Novamente  o  interesse  dos  alunos  foi  saliente.  Gostaram  muito  do  poema  de 

Baudelaire e solicitaram outros títulos para leitura posterior.
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2.4.9 Aula 9 (1 período)

2.4.9.1 Projeção de finalidades

● Dramatizar  um poema  escolhido  na  aula  anterior,  a  fim  de  desenvolver  a 

percepção simbólica e a expressão oral.

2.4.9.2 Cronograma dos trabalhos

1. Dramatização dos poemas pelas duplas. (55 min.)

2.4.9.3 Tópicos do conhecimento

● Expressão oral

● Imaginário Simbólico

● Dramatização

2.4.9.4 Formas de mediação

Nessa aula, os alunos apresentam os poemas escolhidos na aula anterior. O professor 

avalia as apresentações e faz comentários sobre o poema ou autor escolhido pela dupla.

2.4.9.5 Recursos

● Nenhum.

2.4.9.6 Avaliação

Será avaliado o empenho e a organização das duplas na atividade proposta e o respeito 

durante a apresentação dos demais trabalhos.
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2.4.9.7 Observações

Muitos  alunos  mostraram-se bastante  tímidos na leitura dos  poemas  e,  por  isso,  o 

trabalho não foi tão proveitoso como planejado. De qualquer forma, a expansão do leque de 

leituras de todos justificou a atividade.
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2.4.10 Aula 10 (2 períodos)

2.4.10.1 Projeção de finalidades

● Ler,  interpretar  e  compreender  a  reportagem  Tribos  da  Intolerância,  de 

Adriano Duarte, do jornal Pioneiro.

● Reconhecer  as  ideologias  e  as  origens  das  subculturas  urbanas,  a  fim  de 

eliminar preconceitos.

● Analisar a coerência dos discursos de cada entrevistado na reportagem, para 

desenvolver o senso crítico em relação aos textos que lê.

● Compreender  a  estrutura  do  gênero  reportagem,  para  escrever  sua  própria 

matéria na aula seguinte.

2.4.10.2 Cronograma dos trabalhos

1. Retomada dos temas das aulas anteriores (5 min.)

2. Mostra de imagens e resumo histórico sobre o nazismo (20 min.)

3. Entrega da reportagem Tribos da Intolerância (Anexo K), de Adriano Duarte, 

do jornal Pioneiro e leitura silenciosa dos alunos (15 min.)

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

5. Compreensão oral (25 min.)

6. Questões escritas (35 min.)

2.4.10.3 Tópicos do conhecimento

● Leitura,  análise  e  interpretação  da  reportagem  Tribos  da  Intolerância,  de 

Adriano Duarte, do jornal Pioneiro.

● Gênero reportagem.

● Coerência Textual.

● Nazismo e 2ª Guerra Mundial

● Intolerância x Conhecimento
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2.4.10.4 Formas de mediação

O  professor  inicia  a  aula  retomando  os  temas  tratados  nas  primeiras  aulas  sobre 

culturas urbanas e diz que nessa aula os alunos aprenderão um pouco mais sobre as origens e 

as ideologias desses grupos.

A seguir,  inicia  uma  exposição  de  imagens  (Anexo  L)  cujo  tema  é  o  nazismo. 

Enquanto mostra as imagens, faz um resumo oral sobre a história de Hitler e da Segunda 

Guerra Mundial, e questiona os alunos sobre o conhecimento desses temas:

● O que representa o símbolo da primeira imagem?

● Quem é o homem que aparece na maioria das fotos? O que você sabe sobre 

suas ações?

● O que  você  acha  sobre  os  atos  cometidos  por  Hitler?  De  que  forma  eles 

influenciaram nossa história?

Depois,  o  professor  entrega  a  reportagem  Tribos  da  Intolerância  (Anexo  K),  de 

Adriano Duarte, do jornal Pioneiro, e solicita a leitura silenciosa dos alunos, a qual segue sua 

leitura em voz alta e a compreensão oral através dos questionamentos:

● Se pudéssemos resumir a reportagem em uma frase, qual seria?

● Qual a tribo que mais vem sofrendo com as brigas? Por quê?

● Qual tribo tem sido acusada como violenta e provocadora das brigas?

● O texto diz que a maioria dos casos não são denunciados à polícia, pois ficam 

"ofuscados pelas  constantes badernas".  Será mesmo que é por isso? O que 

vocês acham?

● Você já ouviu falar do grupo Skinhead? O que sabe sobre eles?

● Você já conhecia algum dos grupos apresentados? Se identifica com algum 

deles?

● Os skinheads entrevistados afirmam não haver violência. Isso está coerente? É 

isso que a reportagem mostra? O que mostra a fala desses entrevistados?

● A reportagem fala de casos acontecidos em Caxias do Sul. Você já ouviu falar 

de casos similares em Bento Gonçalves?
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Após  a  compreensão  oral,  o  professor  entrega  questões  escritas  para  resolução. 

Algumas dessas questões chamam a atenção para a estrutura do gênero reportagem.

1) O texto diz que as a maioria dos casos não são registrados, pois ficam "ofuscados 

pelas constantes badernas". Será mesmo? Não será má vontade das autoridades? Qual 

sua opinião?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2) Qual a ideologia do grupo skihead? O que você acha sobre essas ideias? Consegue 

relacioná-las a algum fato histórico que vimos na aula de hoje?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3) Na reportagem, o coordenador municipal de Políticas Públicas para a Juventude, 

Hernest  Larrat,  diz  que  as  tribos  não  estão  em  conflito.  Depois  dos  relatos 

apresentados, esse pensamento é coerente, faz sentido? Que argumento ele usa para 

defender seu ponto de vista? Esse argumento é coerente? Por quê?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4) A reportagem é um gênero muito utilizado em jornais e revistas. Esse tipo de texto 

tem várias características que os diferenciam dos demais. Você consegue ver algumas 

dessas características no texto? Cite-as.

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ao final da aula, são corrigidas as questões escritas. O professor solicita que os alunos 

pesquisem sobre  o  seu  grupo preferido  e  as  tragam na próxima aula,  pois  a  tarefa  será 

escrever uma reportagem sobre tal grupo.

2.4.10.5 Recursos

● Retroprojetor

● Fotocópias dos textos

2.4.10.6 Avaliação

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

atividades propostas.

2.4.10.7 Observações

Essa aula foi particularmente rica em questão de discussões orais e aprofundamentos 

históricos. Veio para comprovar o interesse dos alunos sobre o tema culturas urbanas e suas 

origens.
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2.4.11 Aula 11 (1 período)

2.4.11.1 Projeção de finalidades

● Reconhecer  as  características  do  gênero  reportagem,  a  fim  incluí-lo  no 

repertório de suas produções textuais.

2.4.11.2 Cronograma dos trabalhos

1. Retomada das reportagens estudadas em aulas anteriores para estudo de suas 

características. (30 min.)

2. Elaboração de  storyboard  (modelo  esquematizado)  de uma reportagem.  (25 

min.)

2.4.11.3 Tópicos do conhecimento

● Gênero reportagem.

2.4.11.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula informando aos alunos que vários dos textos já estudados 

serão retomados, a fim de reconhecer características em comum entre eles. Salienta, de forma 

ordenada, que a maioria possui imagens, oferece descrição detalhada do tema, inclui, muitas 

vezes, entrevistas com pessoas capacitadas ou que estejam relacionadas com o tema/situação, 

inclui caixas de texto com tamanho maior, que destacam passagens importantes, etc.

Após  essas  constatações,  o  professor  diz  que  essas  são  características  do  gênero 

textual chamado reportagem, e que gostaria que os alunos fizessem, em uma folha em branco, 

um esboço da reportagem que será produzida por eles na aula seguinte.  O objetivo desse 

esboço não é a escrita de conteúdo, mas sim de posicionar e organizar os diversos elementos 

constituintes do gênero em torno da página.

Dada a atividade, o professor orienta e tira dúvidas até o final do período.
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2.4.11.5 Recursos

● Folhas A3 em branco.

2.4.11.6 Avaliação

Será avaliada a participação dos alunos na atividade e no interesse demonstrado pela 

mesma.

2.4.11.7 Observações

Os  alunos  mostraram  entendimento  do  gênero  reportagem  e  suas  características, 

produzindo sem maiores problemas seu storyboard.
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2.4.12 Aula 12 (2 períodos)

2.4.12.1 Projeção de finalidades

● Escrever uma reportagem sobre seu grupo preferido.

2.4.12.2 Cronograma dos trabalhos

1. Produção da reportagem pelos alunos (110 min.)

2.4.12.3 Tópicos do conhecimento

● Gênero reportagem.

2.4.12.4 Formas de mediação

O professor relembra rapidamente as características do gênero reportagem e informa 

que, como fora avisado, os alunos devem escrever uma reportagem sobre a tribo com a qual 

mais se identificam. São sanadas dúvidas no decorrer da produção.

2.4.12.5 Recursos

● Folhas A4 em branco.

● Revistas para recorte.

2.4.12.6 Avaliação

Será avaliado o empenho do aluno na produção do texto.

2.4.12.7 Observações

Aula transcorrida sem problemas. Os alunos produziram suas reportagens.
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2.4.13 Aula 13 (1 período)

2.4.13.1 Projeção de finalidades

● Reescrever sua produção escrita baseado em apontamentos e sugestões feitos 

pelo professor.

2.4.13.2 Cronograma dos trabalhos

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

professor (5 min.)

2. Reescrita (105 min.)

2.4.13.3 Tópicos do conhecimento

● Reescrita.

● Gênero reportagem.

2.4.13.4 Formas de mediação

O  professor  entrega  as  reportagens  produzidas  pelos  alunos,  corrigidas  e  com 

sugestões  para  melhoria.  A  seguir,  propõe  que  durante  essa  aula  eles  as  reescrevam 

observando tais apontamentos, entregando-as novamente para o professor ao final da aula.

2.4.13.5 Recursos

● Nenhum

2.4.13.6 Avaliação

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

as sugestões do professor.
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2.4.14 Aula 14 (2 períodos)

2.4.14.1 Projeção de finalidades

● Apresentar para a turma sua reportagem, a fim de finalizar o ciclo de produção 

textual, que também envolve a participação do leitor.

2.4.14.2 Cronograma dos trabalhos

1. Leitura das produções textuais dos alunos para a turma. (110 min.)

2.4.14.3 Tópicos do conhecimento

● Expressão oral.

2.4.14.4 Formas de mediação

O professor inicia a aula parabenizando os alunos pelas produções e entrega a versão 

reescrita para eles. Em seguida, solicita que cada aluno leia seu texto para a turma.

2.4.14.5 Recursos

● Nenhum

2.4.14.6 Avaliação

Será avaliado o interesse do aluno em socializar seu texto, bem como sua leitura em 

voz alta do mesmo.

2.4.14.7 Observações

Essa aula ainda não fora ministrada quando da entrega do relatório.
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2.5 Análise crítico-reflexiva sobre as aulas ministradas

O Estágio III em Língua Portuguesa e Literatura proporcionou uma visão da escola 

que complementou aquela verificada durante a prática realizada no Ensino Fundamental, no 

Estágio  II.  Enquanto  nesse  viu-se  uma realidade  extrema com relação  à  indisciplina  dos 

alunos, naquele houve maior equilíbrio entre motivação e problemas disciplinares.

Como esperado, o Ensino Médio marca não apenas a transição para uma forma de 

ensino  mais  profunda  e  metódica,  mas  também  o  amadurecimento  dos  alunos,  que,  por 

consequência,  começam  a  pensar  em  seu  futuro  profissional  e  acabam  por  dar  mais 

importância aos estudos, já que esse é o discurso padrão ao qual eles estão submetidos desde 

sempre.  Tal atitude permitiu que o trabalho fosse muito mais rico que o desenvolvido no 

Ensino Fundamental,  uma vez que a redução dos problemas disciplinares deu lugar a um 

maior  envolvimento da turma com as atividades  propostas pelo professor,  o que permitiu 

maior profundidade na abordagem dos temas tratados ao longo das aulas.

Apesar da boa resposta da turma, é preciso destacar,  contudo,  um grave problema 

enfrentado durante a prática de estágio: a solicitação da professora titular para que um período 

por semana (dos três disponíveis para língua portuguesa e literatura) fosse ministrado por ela, 

com objetivo de concluir um trabalho paralelo que estava em curso devido à ocasião da feira 

do livro  de  Bento  Gonçalves.  Não coube ao  estagiário  negar  tal  pedido.  No entanto,  ele 

atrapalhou  sobremaneira  o  andamento  das  aulas  planejadas,  uma  vez  que  foi  necessário 

adaptar  toda  a  unidade  de  ensino  –  elaborada  com sequências  de  aulas  para  2  períodos 

intercaladas por aulas para 1 período – e, dessa forma, a organização acabou prejudicada. Sem 

dúvida o trabalho ficaria mais rico se apenas o professor estagiário tivesse contato docente 

com  a  turma  durante  sua  prática,  mesmo  que  fosse  necessário  concluir  o  trabalho  da 

professora titular entremeado ao planejamento, já que as diferentes metodologias entre dois 

professores e os escassos encontros com ambos acabaram por fragmentar a  aprendizagem dos 

alunos.

Assim, a primeira aula constituiu um momento de conhecimento e aproximação entre 

alunos e estagiário. Como no estágio II, preferiu-se não realizar qualquer tipo de atividade 

lúdica para a apresentação; um simples espaço para fala do nome, idade e possíveis interesses 

é mais que suficiente para criar o vínculo necessário nesse momento, que pretende basear-se 

no respeito mútuo e no interesse do professor em relação aos gostos, conflitos e necessidades 
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da  turma,  contribuindo,  assim,  para  o  aprofundamento  metódico  e  científico  no  que  diz 

respeito aos temas levantados, sempre com a devida relação com a disciplina em questão. Por 

consequência, os alunos mostraram-se bastante atentos e respeitosos a partir do momento que 

o professor demonstrou que pretendia realizar um trabalho sério e comprometido, que apesar 

de diferente e mais aberto que àquele ao qual eles estavam acostumados, não deixaria de lado 

questões importantes em torno da língua portuguesa e da literatura.

A questão da autoridade, aliás, é um tópico que merece reflexão mais profunda nesse 

contexto, já que ela  (De La Taille, 1999:14 apud NOVAIS, 2004, p. 16) :

advém do papel social do professor e também do domínio que este possui do conteúdo 
com  o  qual  está  trabalhando.  Neste  sentido,  a  autoridade  pressupõe  uma  relação 
hierárquica,  onde  o  primeiro  tem como função  dar  ordens  que  se  referem  ao  “bom” 
andamento do processo de ensino-aprendizagem, e o segundo as segue, desde que elas 
sejam justas e se mostrem eficazes.

Em uma conversa informal com um professor da mesma turma em que a prática de 

estágio foi realizada, conhecido por ser temido pelos alunos, o mesmo relatou um caso em 

que, por um lapso de memória, teria iniciado um filme a partir da metade, esquecendo-se de 

que  não  havia  passado  sua  parte  inicial.  Já  no  final  da  aula,  tendo  percebido  o  erro,  o 

professor  indagou  a  um  aluno  o  por  quê  de  ninguém  tê-lo  avisado  antes,  e  esse  teria 

respondido que todos estavam com medo de serem repreendidos.

Tal  situação  demonstra  claramente  que  uma postura  autoritária  não  contribui  para 

construir uma relação saudável entre aluno e professor, mas sim um típico caso de "opressor 

sobre oprimido", no qual o aluno vê-se subjugado como mero receptáculo de informações e 

atitudes inquestionáveis.  A legítima autoridade,  por outro lado,  é  aquela capaz de admitir 

relações menos verticais em sala de aula, permitindo que ambas as partes exerçam seu papel 

de  modo  a  edificar  um  ambiente  de  respeito  e  liberdade  (não  libertinagem),  no  qual  o 

reconhecimento  das  potencialidades  de  cada  um  é  elemento  crucial.  Nesse  sentido,  a 

autonomia  do  aluno  deve  tornar-se  um  dos  objetivos  a  serem  alcançados  pelo 

professor/autoridade, já que o respeito à autonomia de cada um  (FREIRE, 2009, p. 59-60):

é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros.  
Precisamente porque éticos podemos desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para a 
sua negação, por isso é imprescindível deixar claro que a possibilidade do desvio ético não 
pode receber outra designação senão a de  transgressão.  O professor que desrespeita  a 
curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais 
precisamente,  a  sua  sintaxe  e  a  sua  prosódia;  o  professor  que  ironiza  o aluno,  que  o 
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minimiza, que manda que "ele se ponha em seu lugar" ao mais tênue sinal de sua rebeldia 
legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de seu dever de propor  
limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de ensinar, de estar respeitosamente 
presente à experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente 
éticos  de nossa existência.

Outras questões também são pertinentes quanto à autoridade de um professor. Afinal, 

em  termos  práticos,  como  ter  autoridade  sem  apelar  para  o  autoritarismo?  As  práticas 

realizadas durante os estágios mostraram que 1)  a autoridade só se constroi numa  relação 

amigável –  o  professor  deve gostar  dos  alunos e  demonstrar  isso com gestos,  palavras  e 

atitudes, fazendo com que sua imagem de líder não seja vista como a de um opressor, mas de 

alguém  disposto  a  compartilhar  conhecimentos  e  experiências.  2)  a  autoridade  exige 

confiança em si mesmo – se o professor não está seguro sobre seu próprio conhecimento ou 

sobre sua própria forma de dar aula, não conseguirá ser incisivo, objetivo e claro o suficiente; 

os  alunos  perceberão  sua  insegurança  e  rebaixarão  automaticamente  sua  imagem.  3)  a 

autoridade exige flexibilidade – o uso de algemas sempre foi símbolo do autoritarismo. Qual o 

problema em deixar um aluno ir ao banheiro e tomar água, desde que ele entenda que deve 

esperar o outro colega voltar? Qual o problema em deixar os alunos formarem duplas, desde 

que respeitem a ordem e realizem o trabalho solicitado? Qual o problema em deixar os alunos 

irem até a  parte  da sala  onde o sol  bate,  pois  está  frio,  desde que não façam baderna e 

respeitem os colegas que não terminaram o trabalho? 4) autoridade exige profissionalismo – o 

professor é especialista em sua matéria e precisa saber muito sobre ela, mas também deve ter 

conhecimento sobre disciplinas relacionadas a fim de que lhe seja possível fazer as relações 

pertinentes com os temas que estiver tratando. 5) a autoridade exige sinceridade – o professor 

não é nenhum tipo de entidade divina dona do conhecimento, e por isso é suscetível a falhas, 

que porventura acontecerão. Ter o hábito da pesquisa e a franqueza de corrigir alguma fala 

equivocada contribuirá para ganhar confiança junto aos alunos. 

Para  finalizar  esse  tema,  vale  destacar  que  a  discussão  continua  aberta  e  que  os 

princípios  gerais  expostos  acima  permitirão,  na  maioria  dos  casos,  construir  uma relação 

saudável dentro da sala de aula entre alunos e professor. Porém, não devem ser interpretados 

como regras fixas, fazendo-se necessária a adaptação para cada realidade e para o estilo de 

cada profissional.

Segundo o planejamento, as aulas estruturavam-se de forma semelhante: havia sempre 

um  momento  inicial  no  qual,  através  de  exposições  de  imagens  ou  escuta  de  músicas, 
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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 ; 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),  reafirmada  pela 

publicação dos Referenciais Curriculares Lições do Rio Grande, 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, 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.

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 

serão nomeados aqui, na ordem, como: visual/oral livre, leitura individual, escuta de leitura, 

oral guiado e produção guiada. Além desses, ainda serão discutidas as questões relativas à 

disciplina e à avaliação.

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 



61

imagens que os levavam a oralizar, de forma livre, os aspectos que lhes chamavam atenção. 

O que se verificou, desde a primeira aula, foi o grande interesse demonstrado pelos alunos 

nessa etapa. Apesar das temáticas abordadas não serem de completo conhecimento de vários, 

os questionamentos e opiniões foram abundantes e muito contribuíram para o andamento das 

atividades,  das  quais  desprenderam-se discussões com nível  de profundidade considerável 

sobre assuntos paralelos sequer previstos durante o planejamento.

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 (VASCONCELOS,  PRAIA, 

ALMEIDA, 2003, p. 12).

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. 

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 

(VASCONCELOS, PRAIA, ALMEIDA, 2003, p. 12):

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. 

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)

Nesse ponto, houve uma surpresa muito agradável. A leitura de todos os textos sempre 

foi feita de bom grado por todos os alunos, sendo que alguns mostraram, inclusive, um nível 

de leitura acima do esperado para uma turma de 1º ano de Ensino Médio. Textos longos, de 

cinco ou mais páginas, foram recebidos sem alvoroço e lidos com grande interesse por todos. 

As aulas de literatura foram particularmente notáveis devido ao fato de os alunos terem se 

envolvido de tal forma com a obra trabalhada – o Drácula, de Bram Stoker – que solicitavam 

a leitura de partes maiores do texto a cada aula, discutiam entre si sobre o livro e especulavam 

sobre sua continuação – atitudes típicas de leitores experientes.

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 que, provavelmente pela falta de costume em ouvir leituras de 
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texto, alguns alunos dispersaram-se um pouco nessa etapa, às vezes já interessados em falar 

sobre o texto ao invés de fazer uma nova leitura. Apesar disso, o trabalho transcorreu sem 

maiores problemas e a etapa seguinte pôde ser realizada com êxito.

Vale destacar, também, a especial atenção dispendida durante a leitura em voz alta dos 

textos de literatura. O ambiente criado pelo professor através da música de fundo e de uma 

entonação  de  voz  compatível  com a  temática  de  mistério  pareceu  despertar  a  percepção 

artística  da  turma  que,  percebia-se,  chegava  a  ficar  tensa  em  nos  momentos  de  clímax, 

demonstrando uma imersão completa no mundo fantástico ali descortinado.

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 

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 
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discurso  quanto  na  postura  do  professor  frente  a  eles,  o  que  fez  com  que  sua  inibição 

diminuísse bastante.

Vale salientar, mais uma vez, que as contribuições dos alunos no sentido de expandir o 

significado dos textos foi  notável.  Muitas discussões riquíssimas iniciaram-se a partir  dos 

comentários dos alunos, como a liberação ou não da maconha, por exemplo, a partir da carta 

do leitor trabalhada na aula 3. Nesse sentido, o professor atuou como mediador das opiniões 

variadas dos alunos e também ajudou a esclarecer ou levantar pontos não mencionados.

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, painéis, carta, reportagem, 

etc. –, e, sem dúvida, o mais satisfatório foi a carta escrita ao personagem Jonathan Harker, do 

livro Drácula, de Bram Stoker. O envolvimento da turma foi total, como se o destinatário 

fosse  uma  pessoa  real,  que  iria  ouvir  e  acatar  seus  conselhos.  Durante  a  produção,  eles 

trocaram ideias, discutiram possíveis soluções, leram e ajudaram a melhorar os textos uns dos 

outros e concluíram a atividade ávidos por conhecer o destino daquela personagem. Uma 

ideia do professor de responder carta por carta como sendo o próprio personagem serviu para 

concluir  a  tarefa com sorrisos  de toda a  turma ao ouvir  as  respostas  que cada um havia 

recebido.

Esse foi, para o professor, o momento mais emocionante dessa prática (ou de qualquer 

outra realizada ao longo do curso). Ver os alunos felizes e entusiasmados com uma produção 

fictícia, relacionada a uma disciplina tão desprestigiada como a literatura, foi simplesmente a 

maior recompensa já conquistada ao longo da carreira universitária. Sem dúvida um momento 

que vai ser relembrando por muito tempo, como será todo esse período de estágio.
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3. CONCLUSÃO

O  estágio  III  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 e, unida à prática do estágio II, serviu para 

expandir a gama de experiências que um licenciando terá durante toda sua carreira.

Através dos vinte períodos de aula ministrados,  foi possível perceber e aprofundar 

ainda mais a visão sobre 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 uma vez mais do principal benefício que uma prática 

docente como o estágio proporciona: a oportunidade de testar novamente (e isso se repetirá a 

cada nova prática) 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.

Vale afirmar novamente que 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.
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5. ANEXOS

Anexo A – Capas de Filmes de Terror

Fonte: http://imagecache2.allposters.com/images/adc/10048200A.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/blade-2/blade-2-poster02.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

http://imagecache2.allposters.com/images/adc/10048200A.jpg
http://www.adorocinema.com/filmes/blade-2/blade-2-poster02.jpg
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Fonte: http://www.filmes-de-terror.com/wp-content/uploads/2008/04/capa-do-filme-la-terza-
madre.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

Fonte: http://www.filmes-de-terror.net/arquivos/o-chamado-capa.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

http://www.filmes-de-terror.net/arquivos/o-chamado-capa.jpg
http://www.filmes-de-terror.com/wp-content/uploads/2008/04/capa-do-filme-la-terza-madre.jpg
http://www.filmes-de-terror.com/wp-content/uploads/2008/04/capa-do-filme-la-terza-madre.jpg
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Fonte: http://www.best-cine.com/wp-content/uploads/2009/04/cinema-o-exorcista.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

Fonte: http://www.cot.org.br/blog/wp-content/uploads/2007/06/capa_exorcismo-de-emily-
rose-poster.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

http://www.cot.org.br/blog/wp-content/uploads/2007/06/capa_exorcismo-de-emily-rose-poster.jpg
http://www.cot.org.br/blog/wp-content/uploads/2007/06/capa_exorcismo-de-emily-rose-poster.jpg
http://www.best-cine.com/wp-content/uploads/2009/04/cinema-o-exorcista.jpg
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Anexo B – Notícia  Cannes abre as portas para vampiros, caça-nazistas e até viúvos  

voadores

Cannes  abre  as  portas  para  vampiros,  caça-nazistas  e  até  viúvos 

voadores

Edição 2009 do festival equilibra 'filmes-cabeça'  com cinema pop.Atrações incluem novo  

Almodóvar e última aparição de Heath Ledger.

Diego Assis Do G1, em Cannes 

Se para muita gente o Festival de Cannes ainda é sinônimo de "filmes cabeça", esta 

62ª  edição  do  evento,  que  tem  início  nesta  quarta-feira  (14)  no  balneário  francês,  vem 

demonstrar que o cinema pop tem um espaço cada vez mais garantido na programação.

No cardápio das dezenas de produções que serão exibidas no festival até o próximo dia 

24  -  boa  parte  delas  em  premiére  mundial  -  estão  vampiros,  personagens  de  desenhos 

animados e heróis politicamente incorretos como os caça-nazistas de "Inglorious basterds", 

novo filme de Quentin Tarantino. Todos candidatos à prestigiosíssima Palma de Ouro, um dos 

mais cobiçados prêmios do cinema mundial.

A abertura oficial do evento será realizada nesta quarta, às 14h (horário de Brasília), 

com a primeira exibição integral da animação "Up - Altas aventuras". O longa-metragem dos 

estúdios Pixar, que será projetado em versão 3D, conta a história de um senhor de 78 anos 

que, depois de ficar viúvo, decide realizar um antigo sonho: viajar para a América do Sul 

levando sua casa inteira consigo, amarrada em milhares de balões de gás coloridos. Dirigido 

por Pete Docter (de "Monstros S/A"), o filme é a única animação deste ano concorrendo à 

Palma de Ouro.

Os fãs  dos  filmes de terror,  quem diria,  também terão  bons motivos  para  ficarem 

atentos à mostra competitiva do festival. Um dos principais destaques é o asiático "Bak-jwi" 

("Thirst", em inglês), que fará sua estreia logo nesta quinta-feira. A saga de um padre que se 

transforma em vampiro depois de se submeter a um experimento malsucedido é contada pelo 

sul-coreano Chan-wook Park, mesmo diretor dos violentos "Oldboy" e "Lady Vingança".



72

Muito sangue ainda deve jorrar "Anticristo", primeira incursão do (este, sim) cabeçudo 

diretor dinamarquês Lars Von Trier no gênero dos filmes de horror. Estrelado por Willem 

Dafoe e Charlotte Gainsbourg (cantora, atriz e filha do célebre cantor francês), o novo longa 

do diretor de "Dogville" e idealizador do movimento Dogma 95 promete não economizar nas 

cenas assustadoras, com direito a demônios, ruídos bestiais e bruxaria. Após uma exibição-

teste recente, "Anticristo" chegou a ser descrito como o casamento entre "O albergue" e "A 

professora de piano", de Michael Haneke - perturbador por outros motivos.

Exibido fora da competição na outra quarta-feira (20),  "Drag me to hell",  de Sam 

Raimi,  completa o menu macabro à francesa.  Também em première mundial,  a produção 

marca a volta do diretor hoje mais conhecido pela trilogia de "Homem-Aranha" ao território 

de terror cult de "Madrugada dos mortos".

A lista  de  diretores  consagrados  que  disputam  em  Cannes  nesta  edição,  aliás,  é 

extensa: vai do já citado Quentin Tarantino, vencedor do prêmio máximo do festival por "Pulp 

fiction",  em 1994,  passando por  Ang Lee,  que  levará  o espectador  de volta  a  1969 com 

"Taking Woodstock", e o espanhol Pedro Almodóvar, que vem com "Los abrazos rotos", mais 

uma  colaboração  promissora  com  sua  musa  Penélope  Cruz.  Sem  brigar  pelos  prêmios, 

também participam os veteranos Francis Ford Coppola, Terry Gilliam - num filme que traz o 

último trabalho de Heath Ledger em vida - e Martin Scorsese, padrinho de uma mostra só com 

clássicos do cinema.

Brasil na França 

Mesmo com uma presença mais tímida do que em 2008, quando teve dois longas na disputa 

pela Palma de Ouro ("Ensaio sobre a cegueira" e "Linha de passe"), o Brasil não ficou de fora 

do evento. Entre os destaques estão os longa-metragens "À deriva", de Heitor Dhalia com 

Debora  Bloch  no elenco,  e  "No meu lugar",  de  Eduardo  Valente.  Ambos  concorrem nas 

mostras paralelas à competição principal. 

A cerimônia de anúncio dos premiados da 62ª edição do festival será promovida no dia 

24.  Entre  os  integrantes  do  júri  principal  deste  ano  estão  a  francesa  Isabelle  Huppert, 

presidente do grupo, e as atrizes Asia Argento e Robin Wright Penn, esposa do ator Sean 

Penn, que em 2008 também presidiu o corpo de jurados do evento.
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Anexo C – Imagens relacionadas ao gótico

Catedral de Colónia, Alemanha. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cologne_Cathedral.jpg. Acesso em 01 jul. 2009.

Esculturas do portal da Catedral de Magdeburgo, As Três Virgens.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_g%C3%B3tico. Acesso em 01 jul. 2009.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_g%C3%B3tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Cologne_Cathedral.jpg
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Afresco de Giotto, A Lamentação, c. 1305, Itália.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Giotto_-_Scrovegni_-_-36-_-
_Lamentation_(The_Mourning_of_Christ).jpg. Acesso em 01 jul. 2009.

Catedral da Sé de São Paulo (séc XX).

Fonte:  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Catedral_Metropolitana_de_Sao_Paulo_3_Brasil.jpg.  

Acesso em 01 jul. 2009.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Catedral_Metropolitana_de_Sao_Paulo_3_Brasil.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Giotto_-_Scrovegni_-_-36-_-_Lamentation_(The_Mourning_of_Christ).jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Giotto_-_Scrovegni_-_-36-_-_Lamentation_(The_Mourning_of_Christ).jpg
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Fonte: http://quizfarm.com/images/11485535751098112661_areyouGoth%5B1%5D.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

Fonte: http://www.oss237.com/wp-content/uploads/2006/05/The-Goth-Scene.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

http://www.oss237.com/wp-content/uploads/2006/05/The-Goth-Scene.jpg
http://quizfarm.com/images/11485535751098112661_areyouGoth%5B1%5D.jpg
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Banda Tristania.

Fonte: http://www.tvrock.com.br/new/imagens/img_5146_061tristania.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

Banda Lacuna Coil

Fonte: http://images.uncyc.org/pt/f/f6/LacunaCoil_pic.jpg. Acesso em 01 jul. 2009.

http://images.uncyc.org/pt/f/f6/LacunaCoil_pic.jpg
http://www.tvrock.com.br/new/imagens/img_5146_061tristania.jpg


77

Banda Epica

Fonte: http://www.werfpop.nl/images/2005_epica_groot.jpg. 

Acesso em 01 jul. 2009.

Banda Nightwish

Fonte: http://www.releasemagazine.net/Pictures/nightwish2004.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

http://www.releasemagazine.net/Pictures/nightwish2004.jpg
http://www.werfpop.nl/images/2005_epica_groot.jpg
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Anexo D – Reportagem Natal tem emos, jovens de uma tribo bem emotiva, de Rodrigo 
Sena, do jornal Tribuna do Norte

Natal tem emos, jovens de uma tribo bem emotiva
Publicação: 22 de Março de 2009 às 00:00

Cabelo curto, geralmente preto, ou de cores como roxo e rosa. Franjas que cobrem metade do 

rosto ou apenas um dos olhos. Roupas de tons escuros contrastando com cores alegres e vivas. 

Acessórios  extravagantes  e  com  motivos  infantis.  Camisetas  justas,  calças  caídas  e 

maquiagem nos olhos.

Tem entre  11  e  18  anos,  em sua  maioria.  Gostam de  ouvir  um estilo  de  música 

chamado  emocore,  ou  emotional  hardcore,  que  mistura  a  batida  do  hardcore  com letras 

românticas, e é daí que tiraram o nome da tribo: Emos. Você já deve tê-los visto nas ruas, nos 

shoppings, em vários lugares. Eles estão na moda.

Mas o que distingue os emos não é só a música ou o modo de se vestir,  e sim as 

atitudes.  Eles  são expansivos,  não escondem os  sentimentos,  expressam abertamente suas 

emoções e não se importam de trocar carinho em público.

Se por um lado eles não escondem os sentimentos, por outro, é difícil encontrar um 

emo que se assuma como tal.“Eu não sou emo. Eu gosto do estilo deles, de algumas músicas, 

mas não sou emo porque eles não ligam para o que as pessoas pensam e eu me importo com o 

que vão falar de mim”, diz a estudante M. R. (15), que se veste como Emo, ouve as músicas 

de Emo, mas, jura de pé junto que não faz parte da tribo.

M. não é a única, aliás negar que é emo, é um dos pré-requisitos básicos para fazer 

parte da tribo. “Emo que é emo, não diz que é”, explica o estudante P. R.

O motivo? O preconceito da sociedade, que não aceita esse comportamento liberal. E 

não são só os adultos ou os mais caretas, os próprios adolescentes criam uma barreira contra 

os  emos.  Os  meninos  são  os  que  mais  sofrem  com  os  comentários  maldosos.  

Muitos são taxados como gays por terem relacionamento com outros garotos e por 

serem sensíveis e compreenderem as meninas. São até capazes de chorar por causa de uma 

decepção amorosa. Para alguns, ser emo é até um insulto.

“Deus me livre, não sou emo. Eles têm umas coisas de se abraçarem, se beijarem que 
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eu não curto. Até ando com eles, mas não sou emo”, explica S. M. (18).

Para se ter uma ideia da hostilidade, basta olhar o site de relacionamentos Orkut, por 

exemplo. Há dezenas de comunidades, com milhares de membros, cujos nomes até variam um 

pouco, mas a ideia é sempre a mesma: ‘Ainda jogo uma bomba num show emo’, ‘Emo, nem 

morto’, ‘Chora emo’, ‘Mate um emo e seja feliz’, ‘Hitler era emo’, ‘Será que existe emo 

macho?’, entre outras.

O rótulo “emo” é uma das coisas que mais incomoda os adolescentes. Dentro desse 

universo, grande parte não se define como um legítimo emo. Tem quem goste da música, mas 

não do visual. Há quem goste do visual, mas não da música. E há quem goste dos dois. Como 

é o caso do estudante P. H. (14).

“Não tenho vergonha de assumir. Sou emo, me identifico com a ideologia, com as 

músicas e principalmente com o estilo. Gosto de misturar várias peças e montar meu visual. 

Sem me importar com o que pensam ou acham de mim”, diz P., um dos poucos adolescentes 

que assumiram fazer parte da tribo.

Além dele, só o adolescente R. A., assumiu, mas depois de muita conversa passou a 

fazer parte da tribo. “Eu sou da tribo screamo, é muito parecida com a dos emos, mas não é”,  

disse o adolescente.

Mas e qual é a diferença? “Os ‘scremos’ gostam de uma música mais pesada, mais 

metal e menos melancólica. Vamos dizer que seja uma variação dos emos. Tá bom, eu sou um 

emo”, assume o estudante.

Especialista defende o diálogo

Mesmo com todas as peculiaridades, os emos apresentam características semelhantes a 

todos  os  adolescentes:  andar  em  grupo  e  quererem  ser  reconhecidos  pela  turma  e  pela 

sociedade. “Cada época tem sua forma particular de associar as pessoas, já foram os hippies, 

os punks e hoje são os emos. Esse comportamento é típico da adolescência, quando os jovens 

procuram uma forma de dizer algo, mas como a maior parte da sociedade não sabe o que é, 

surgem os rótulos”, explica o diretor do curso de psicologia da UNP, Jader Leite. Mas há 

motivo para os pais se preocuparem se têm filhos emos? Especialistas dizem que não. “Os 

pais precisam entender esse momento dos filhos.  Não há necessidade de romper os laços 
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familiares. Uma forma interessante de lidar com isso, é acolher essa experiência pela qual o 

filho está passando e dialogar. O diálogo vai ajudar os pais a entender os filhos”, diz Jader 

Leite.

Uma das  principais  características  dessa  tribo  é  demonstrar  uma aparente  tristeza, 

melancolia. “Eles apenas demonstram estar tristes, mas na realidade não estão. Assim como as 

roupas e as músicas essa é uma característica que compõe o emo”, conta o psicólogo.

Ele faz uma alerta. É normal que os adolescentes queiram se afirmar, se encontrar, mas 

os pais devem ficar atentos para que seus filhos não sejam escravos das tribos. “É o que 

chamamos de tirania da identidade,  quando existe uma cobrança,  um desejo excessivo de 

pertencer à determinada tribo. Isso sim é um sinal de alerta”, diz Jader Leite.

Movimento surgiu em Washington

O  nome  EMO  é  uma  abreviação  da  expressão  em  inglês  emotional  hardcore, 

proveniente do punk e que mistura som pesado com letras introspectivas e românticas. O 

gênero emocore nasceu em Washington, na década de 80.

Diferente  do  punk e  do hardcore  tradicional,  que  apresentam letras  com conteúdo 

político  e  antissocial,  o  emocore  tem a  mesma batida,  mas  as  músicas  são “melódicas  e 

depressivas”.

As bandas mais famosas são Simple Plan, Emo, Dance of Days e no Brasil, NXZero, 

Fresno. Suas letras fazem referência à solidão, ao amor e ao abandono. Uma das músicas mais 

mais ouvidas é A carta, do grupo brasileiro Fresno. A letra diz: “Se minha vida acabar assim, / 

tu não vais sentir falta de mim/ Mas por que você sentiria? / Você nunca agiu assim.” 

Internet

Apesar de colaborar para fortalecer o preconceito com essa tribo, a internet se tornou a 

mídia que proporciona a disseminação da cultura emo. É na grande rede onde circulam as 

músicas,  a  moda,  o  bate-papo,  o  ponto  de  encontro  dessa  turma  e  onde  há  troca  de 

informações das pessoas que optaram por esse estilo de vida.

Na  internet,  os  emos  são  identificados  através  das  fotos  tristes,  geralmente 
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monocromáticas e românticas, tiradas de cima para baixo. Exibem olhares baixos ou rostos 

sem expressão alguma.
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Anexo E – Os jovens e as proibições

Fonte: http://h1.vibeflog.com/2008/07/05/12/24233637.jpg

Acesso em 31 mar. 2010

Fonte:  
http://1.bp.blogspot.com/_dAWZjtaTJZ4/R0h1RJliV1I/AAAAAAAAA4k/_BSVPeyexQA/s400/r

ock+rocket+-+por+um+rock+and+roll+mais+alco%C3%B3latra+e+inconseq
%C3%BCente+-+2006.jpg

Acesso em 31 mar. 2010

http://1.bp.blogspot.com/_dAWZjtaTJZ4/R0h1RJliV1I/AAAAAAAAA4k/_BSVPeyexQA/s400/rock+rocket+-+por+um+rock+and+roll+mais+alco%C3%B3latra+e+inconseq%C3%BCente+-+2006.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dAWZjtaTJZ4/R0h1RJliV1I/AAAAAAAAA4k/_BSVPeyexQA/s400/rock+rocket+-+por+um+rock+and+roll+mais+alco%C3%B3latra+e+inconseq%C3%BCente+-+2006.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_dAWZjtaTJZ4/R0h1RJliV1I/AAAAAAAAA4k/_BSVPeyexQA/s400/rock+rocket+-+por+um+rock+and+roll+mais+alco%C3%B3latra+e+inconseq%C3%BCente+-+2006.jpg
http://h1.vibeflog.com/2008/07/05/12/24233637.jpg
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Fonte: http://www.medplan.com.br/site/imagens/geral/img_20090424_150402.jpg
Acesso em 31 mar. 2010

Fonte: http://static.blogstorage.hi-
pi.com/photos/ocandura.spaceblog.com.br/images/gd/1178089024/1-de-maio-em-Zurique.jpg

Acesso em 31 mar. 2010

http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/ocandura.spaceblog.com.br/images/gd/1178089024/1-de-maio-em-Zurique.jpg
http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/ocandura.spaceblog.com.br/images/gd/1178089024/1-de-maio-em-Zurique.jpg
http://www.medplan.com.br/site/imagens/geral/img_20090424_150402.jpg


84

Fonte: 
http://1.bp.blogspot.com/_1BxN0ESMwvg/SvkG0qrbxUI/AAAAAAAAATU/ElO69D0jwhI/s16

00/improviso12A.JPG

Acesso em 31 mar. 2010

http://1.bp.blogspot.com/_1BxN0ESMwvg/SvkG0qrbxUI/AAAAAAAAATU/ElO69D0jwhI/s1600/improviso12A.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_1BxN0ESMwvg/SvkG0qrbxUI/AAAAAAAAATU/ElO69D0jwhI/s1600/improviso12A.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_1BxN0ESMwvg/SvkG0qrbxUI/AAAAAAAAATU/ElO69D0jwhI/s1600/improviso12A.JPG
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Fonte: http://farm2.static.flickr.com/1168/903635340_5157f2e5ee.jpg
Acesso em 31 mar. 2010

http://farm2.static.flickr.com/1168/903635340_5157f2e5ee.jpg


86

Anexo F – Carta do leitor Paulo Motta ao jornal Jornale.

Tribo das bermudas grandes

18 jan 2010 - 08:26 

Cena curitibana descrita pelo leitor Paulo Motta:

Ontem à tarde,  no Mercadorama do Centro Cívico,  presenciei  uma invasão da “tribo das 

bermudas grandes” com seus celulares tocando rap e os mochilões pendurados nas costas. 

Todos à procura de cachaça barata e refrigerante para o tubão. Saí do supermercado e, logo ao 

lado, no Bosque Papa João Paulo II, uma ambulância do Siate atendia a um jovem deitado na 

calçada, com sintomas de coma alcoólico. Foi numa pequena área do Bosque, bem na rua 

Deputado Mário de Barros, que há muito tempo virou o novo ponto de encontro desta tribo 

nas horas vagas. Policiamento não havia. Enquanto o jovem era encaminhado à ambulância, 

os outros continuavam bebendo e rindo.
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Anexo G – Imagens relacionadas a vampiros

Fonte: http://www.gothznewz.com.br/fotos/vampiro/Vampiro104.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

Fonte: http://evaiper.zip.net/images/vampiro3.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

http://evaiper.zip.net/images/vampiro3.jpg
http://www.gothznewz.com.br/fotos/vampiro/Vampiro104.jpg
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Fonte:  

http://2.bp.blogspot.com/_23zT53gXYS0/SddTDJwEVdI/AAAAAAAAAP0/U3JtysGDiCA/s400

/vampiro.jpg 

Acesso em 01 jul. 2009.

Fonte: http://lagrimaspresentes.zip.net/images/vampiro.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

http://lagrimaspresentes.zip.net/images/vampiro.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_23zT53gXYS0/SddTDJwEVdI/AAAAAAAAAP0/U3JtysGDiCA/s400/vampiro.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_23zT53gXYS0/SddTDJwEVdI/AAAAAAAAAP0/U3JtysGDiCA/s400/vampiro.jpg
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Fonte: http://m88.photobucket.com/image/alho

%20vampiro/Alvar00/Vampire_Killing_Kit.gif.html?src=www

Acesso em 01 jul. 2009.

Fonte: http://crisesdetpm.files.wordpress.com/2009/01/bella-and-edward-twilight-series-

529100_375_5001.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

http://crisesdetpm.files.wordpress.com/2009/01/bella-and-edward-twilight-series-529100_375_5001.jpg
http://crisesdetpm.files.wordpress.com/2009/01/bella-and-edward-twilight-series-529100_375_5001.jpg
http://crisesdetpm.files.wordpress.com/2009/01/bella-and-edward-twilight-series-529100_375_5001.jpg
http://m88.photobucket.com/image/alho%20vampiro/Alvar00/Vampire_Killing_Kit.gif.html?src=www
http://m88.photobucket.com/image/alho%20vampiro/Alvar00/Vampire_Killing_Kit.gif.html?src=www


90

Fonte: http://farm1.static.flickr.com/10/12171949_59550a05bb.jpg?v=0

Acesso em 01 jul. 2009.

Fonte: http://www.nme.com/images/09225_144643_kingsofleonDCL160908.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

http://www.nme.com/images/09225_144643_kingsofleonDCL160908.jpg
http://farm1.static.flickr.com/10/12171949_59550a05bb.jpg?v=0
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Anexo G1 – Banda Cradle of Filth

Fonte: http://www.novoze.blogger.com.br/cradle.jpg

Acesso em 01 jul 2009.

http://www.novoze.blogger.com.br/cradle.jpg
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Anexo G2 – Banda Moonspell

Fonte: http://www.cmvalongo.net/site/imagens/AVL/moonspell1.jpg

Acesso em 01 jul. 2009.

http://www.cmvalongo.net/site/imagens/AVL/moonspell1.jpg
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Anexo H – Letra e tradução da música Vampiria, da banda Moonspell

Letra Tradução

Vampiria, you are my destiny
My only Love and true destiny

Vampiria...

You're a beast, evil one
Above your head lays a Star

In your heart is buried the jewel
of a Serpent who wished to die

your red long tongue has her poison
And you will spread it as you breed
Conceiving the creed of all creeds

Vampiria, fly Vampiria

In your eye burn, defying
All those who in silence sleep
In a city once named Desire

Dreaming with the entombed dear

The lady has fallen in a blossom
Spread far away by undesirable winds

To females conspiring in gloom
Hiding your pearls from the pigs

So open your arms!
They were shaped as wings

A serenade of revenge draw on your lips

The sombre hill you're staying in
Is now defined

And your Star had start to shine

Depart now on your bright wings
The world envy

The skies have always seduced you
Precious Queen

and you know your time has come
To fly, to fly away with Me, so far...

Vampiria, você é meu destino
Meu único amor e real destino

Vampiria...

Você é um monstro, maléfica
Sobre sua cabeça repousa uma Estrela
No seu coração está enterrada a jóia

De uma Serpente que desejava morrer
Sua longa língua vermelha tem o veneno dela

E você vai espalhá-lo quando procriar
Concebendo a crença de todas as crenças

Vampiria, voe Vampiria

Na chama do seu olhar, desafiando
Todos que dormem em silêncio

Numa cidade certa vez chamada Desejo
Sonhando com o amor enterrado

A dama caiu como flor
Levada para longe por ventos indesejados
Para as fêmeas que conspiram no escuro

Escondendo as pérolas dos porcos

Então abra os braços!
Eles têm a forma de asas

Uma serenata de vingança aparece nos seus 
lábios

A colina sombria sobre a qual você está
Está agora definida

E sua Estrela começou a brilhar

Parta agora com suas asas brilhantes
A inveja do mundo

Os céus sempre a seduziram
Rainha Preciosa

E você sabe que chegou a hora
De voar para longe comigo, para bem longe...
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Anexo I1 – Primeira parte do primeiro capítulo da obra Drácula, de Bram Stocker

PREFÁCIO 

À  leitura  destes  papéis,  tornar-se-á  evidente  o  motivo  de  terem  sido  eles  dispostos  em 

seqüência.  Todas  as  matérias  inúteis  foram eliminadas,  de  modo  a  ser  apresentada  como 

simples fato uma história que não se enquadra muito bem nas possibilidades atuais. Não há, 

em toda  ela,  uma  afirmação  de  coisas  passadas  em que  a  memória  possa  errar,  pois  as 

anotações escolhidas são rigorosamente contemporâneas, baseadas nos pontos de vista, e de 

acordo com o conhecimento dos que as fizeram. 

CAPÍTULO I 

DIÁRIO DE JONATHAN HARKER 

(Taquigrafado) 

3 de maio. Bistritz — Parti de Munique às 8:35 da noite e cheguei a Viena na manhã 

seguinte, muito cedo; devia ter chegado às 6:46, mas o trem estava atrasado uma hora. Tive 

ótima impressão de Budapeste, pelo que pude ver do trem, e pelo pequeno passeio que dei 

pela cidade. A impressão que tive foi a de estar saindo do Ocidente e entrando no Oriente. 

O tempo estava muito bom quando partimos e, ao anoitecer, chegamos a Klausenburg, 

onde passei  a  noite  no  Hotel  Royale.  Ali  jantei,  ou  melhor,  ceei,  uma excelente  galinha 

temperada com uma espécie de pimenta vermelha. (Nota: arranjar receita para Mina.) Meu 

alemão, embora eu o fale mal,  me foi muito útil;  para falar a verdade,  não sei como me 

arranjaria sem ele. 

Antes de partir de Londres, como dispunha de algum tempo, fiz uma visita ao Museu 

Britânico, onde consultei livros e mapas referentes à Transilvânia. Descobri que a região por 

ele mencionada fica perto das fronteiras de três Estados: Transilvânia, Moldávia e Bucovina, 

nos Montes Cárpatos, um dos lugares mais selvagens e menos conhecidos da Europa. Não 

consegui localizar, exatamente, o Castelo de Drácula, mas verifiquei que Bistritz, a localidade 

mencionada pelo Conde Drácula, é bem conhecida. Vou recorrer aqui a algumas das minhas 

notas, pois elas poderão refrescar-me a memória, quando conversar com Mina a respeito das 

minhas viagens. 
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A população da Transilvânia se compõe de quatro nacionalidades: os saxões, ao sul, e 

misturados com os valáquios, descendentes dos dácios; os magiares, a oeste, e os zequelis, a 

leste  e  norte.  Estou  viajando  para  a  região  habitada  por  estes  últimos,  que  se  dizem 

descendentes de Átila e dos hunos. Segundo li, existem ali as mais curiosas superstições do 

mundo. (Nota: falar ao Conde a esse respeito.) 

Não dormi bem, apesar de minha cama ser bastante confortável, pois fui perturbado, 

por sonhos esquisitos. Durante a noite inteira, um cão ladrou sob a minha janela, e talvez 

tenha sido ele que me prejudicou o sono, ou, talvez, tenha sido a pimenta que comi no jantar. 

O fato é que bebi um frasco de água inteirinho, pois senti uma sede ardente. 

Somente quando já estava quase amanhecendo foi que consegui conciliar o sono e fui 

despertado  por  pancadas  repetidas  na  porta  do  quarto,  de  maneira  que  acho  que  estava, 

mesmo, dormindo profundamente. 

Como primeira refeição, me deram mais pimenta vermelha e uma espécie de mingau 

de farinha de milho, chamado “mamaliga”, um ovo misturado com carne, que constitui um 

prato excelente, chamado “impleata”. (Nota: pedir a receita, também.) 

Tive de comer apressadamente, pois o trem partia às oito horas. A verdade é que ainda 

esperei dentro dele uma hora inteira, até que ele partisse. Parece que quanto mais a gente 

avança rumo ao Oriente, tanto maiores se tornam os atrasos. Como é que se arranjarão na 

China? Durante todo o dia atravessamos uma bela região, entremeada de aldeias ou castelos 

situados em encostas de colinas íngremes. Em todas as estações, havia grupos de camponeses, 

metidos  em  seus  trajes  regionais.  São  pitorescos  e  parecem,  à  primeira  vista,  bandidos 

orientais. São inofensivos, contudo, segundo me disseram. Já escurecera quando chegamos a 

Bistritz, que é uma velha localidade,  muito interessante. Situada praticamente na fronteira 

com a Bucovina, tem tido uma existência tempestuosa e mostra os sinais disso. Há cinqüenta 

anos, ocorreu aqui uma série de grandes incêndios, que provocaram enormes prejuízos, em 

cinco  ocasiões  diferentes.  No começo  do século  XVII,  suportou  um sítio  que  durou três 

semanas,  tendo  perdido  13.000  pessoas,  e  as  baixas  da  guerra  foram acrescidas  dos  que 

morreram de fome e miséria. 

O Conde Drácula me havia indicado o Hotel Coroa Dourada, onde eu já era esperado. 

Uma anfitriã simpática, vestindo trajes regionais, recebeu-me e deu-me as boas vindas. 

— É o Herr inglês? — perguntou, fazendo uma mesura. 

— Sim — respondi. — Sou Jonathan Harker. Sorrindo, ela fez um sinal a um velho 
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em mangas de camisa, que se retirou e voltou, pouco depois, trazendo-me a seguinte carta: 

Meu amigo: Seja bem-vindo aos Montes Cárpatos. Espero-o com ansiedade. Desejo  

que passe uma boa noite e amanhã, às três horas, tome a diligência que se destina a  

Bucovina, e na qual já está reservado um lugar para o senhor. No Passo de Borgo,  

minha carruagem o estará esperando e o conduzirá até mim. Espero que sua viagem  

de Londres até agora tenha sido boa e estou certo de que será agradável sua estada  

em meu belo país. Seu amigo, 

DRÁCULA. 

4 de maio — O dono do hotel, segundo fui informado, recebeu uma carta do Conde, 

dando-lhe  instruções  para  reservar  o  melhor  lugar  para  mim  na  diligência.  Quando  o 

interroguei  a  esse  respeito,  porém,  ele  me  pareceu  reticente  e  fingiu  que  não  estava 

entendendo  o  alemão  que  eu  falava.  Isso  não  podia  ser  verdade,  pois,  antes,  já  o  havia 

entendido  perfeitamente;  pelo  menos,  respondeu  minhas  perguntas  como  se  as  tivesse 

entendido.  Ele  e  sua  mulher,  a  velha  que  me  recebera,  entreolharam-se,  parecendo 

amedrontados. Quando perguntei ao dono do hotel se conhecia o castelo do Conde Drácula, 

tanto ele como sua mulher se resignaram que nada sabiam. Mas já estava tão perto da hora de 

partir que não tive tempo de fazer perguntas a outra pessoa àquele respeito. Parecia haver um 

certo mistério, nada tranqüilizador. Pouco antes de minha partida, a mulher do dono do hotel 

foi ao meu quarto e perguntou, sem esconder um grande nervosismo: 

— O senhor tem mesmo que ir? Jovem Herr, tem mesmo que ir? Estava tão excitada 

que custei a entender o que dizia. Parecia não estar mais dominando o pouco do alemão que 

conhecia e o misturava com alguma outra língua que eu desconhecia. Quando lhe respondi 

que  não  podia  deixar  de  ir,  pois  estavam  me  esperando  para  um  negócio  importante, 

perguntou de novo: 

— Sabe em que dia estamos? 

Respondi que era 4 de maio, mas ela sacudiu a cabeça e retrucou: 

— É claro! Sei muito bem, mas sabe que dia é hoje? 

Como eu lhe dissesse que não estava compreendendo, ela continuou: 

— Hoje é a véspera do dia de São Jorge. Não sabe que hoje, quando o relógio bater 

meia- noite, todos os espíritos malignos do mundo estarão soltos? Que acontecerá, então, com 
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o senhor? 

Parecia tão assustada que procurei acalmá-la, mas em vão. Acabou caindo de joelhos 

diante de mim, suplicando-me que não partisse, que esperasse, pelo menos, mais um ou dois 

dias. Sua atitude parecia-me verdadeiramente ridícula e acabei ficando nervoso. Reafirmei 

que negócios importantes exigiam minha partida. Ela se pós de pé, enxugando os olhos, e, 

tirando um pequeno crucifixo, entregou-mo. Como membro da Igreja Anglicana, fiquei sem 

saber o que fazer,  pois considero tais  objetos como idólatras mas,  ao mesmo tempo, não 

queria  desapontar  a  velha  senhora,  que  estava  tão  bem intencionada  e  em tal  estado  de 

espírito.  Creio  que  ela  percebeu  minha  hesitação,  pois  tratou  de  colocar,  ela  mesma,  o 

crucifixo em meu pescoço, dizendo-me: 

— Por amor de sua mãe! 

Logo depois, retirou-se do quarto. 

Estou escrevendo estas linhas enquanto espero a diligência, já atrasada. Conservo o 

crucifixo  no pescoço.  Não sei  se  é  a  sua presença  ou porque a  dona do hotel  tenha me 

contagiado com seu nervosismo, mas o fato é que não estou me sentindo muito à vontade, 

como habitualmente. Se este caderno chegar às mãos de Mina antes que eu volte para junto 

dela, aqui lhe deixo meu adeus. 

A diligência está chegando!... 
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Anexo I2 - Segunda parte do primeiro capítulo da obra Drácula, de Bram Stocker

5 de maio. Castelo — As névoas da manhã dissiparam-se e o sol já se acha bem alto. 

Não estou com sono e, como não vou ser chamado senão quando acordar, escreverei até vir o 

sono. 

As minhas impressões da viagem, depois da partida de Bistritz foram bem estranhas e 

variadas.  Quando cheguei junto à diligência,  para torná-la,  o cocheiro estava conversando 

com a dona do hotel, sem dúvida a meu respeito, pois me olharam de soslaio. Consegui ouvir, 

durante  sua  conversa,  diversas  palavras  muitas  vezes  repetidas,  palavras  esquisitas,  pois 

falavam várias línguas. Assim, tirei da valise meu dicionário poliglota, e olhei o significado 

dessas palavras. A constatação não foi muito alvissareira para mim, pois as palavras eram: 

“Ordog” — satanás; “pokol” — inferno; “stregoica” — feiticeiro e “vrolok” e “vlkoslak”, 

ambas  com  a  mesma  significaçâo,  pois  uma  é  eslovaca  e  outra  sérvia:  uma  espécie  de 

lobisomem ou vampiro. (Nota: indagar ao Conde a respeito dessas superstições.) 

Quando partimos, todas as pessoas que tinham se reunido em frente da estalagem, e 

que eram em número considerável,  persignaram-se,  e fizeram figa pra mim. Com alguma 

dificuldade, consegui que um companheiro de viagem me explicasse o quê eles queriam: a 

princípio, esse meu companheiro de viagem não quis explicar, mas, quando soube que eu era 

inglês,  explicou-me que se tratava  de uma simpatia  contra  o mau-olhado.  Não era muito 

agradável para mim, partir assim para um lugar desconhecido, a fim de me encontrar com um 

homem desconhecido, mas todos pareciam tão bondosos e preocupados comigo, que não pude 

deixar de me sentir sensibilizado. 

Em breve a beleza da paisagem me fez esquecer aqueles temores fantásticos, embora 

talvez não conseguisse me livrar deles tão facilmente, se soubesse a língua que falavam meus 

companheiros de viagem. Diante de nós estendiam-se encostas verdejantes, margeadas por 

florestas  e  bosques  e,  no  alto  das  colinas,  agitavam-se  pomares  ou  casas  residenciais  de 

alguma fazenda. Apesar da estrada ser íngreme, a carruagem seguia com uma pressa que eu 

não podia  compreender,  mas  era  evidente  que  o  cocheiro  queria  chegar  o  mais  depressa 

possível a Borgo. Eu fora informado de que aquele caminho é excelente no verão, mas que 

ainda não fora reparado, depois dos danos sofridos durante o inverno. Sob esse aspecto, é 

diferente dos caminhos dos Cárpatos, em geral, pois é unia velha tradição que os mesmos 

sempre estejam em mau estado. 
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O caminho parecia infindável e o sol foi descendo, cada vez mais, pelo horizonte, e as 

sombras da noite começaram a aproximar-se. De vez em quando, passávamos por tchecos e 

eslovacos, com seus pitorescos trajes, mas notei que, infelizmente, o bócio era muito comum. 

Algumas vezes, as ladeiras eram tão íngremes que, apesar da pressa do nosso cocheiro, 

os cavalos tinham de retardar o passo. Eu quis descer e acompanhar a carruagem a pé, como 

costumamos fazer em nossa terra, mas o cocheiro não permitiu. 

— Não, não — disse ele. — Não deve andar a pé aqui. Os cães são muito bravos. 

E acrescentou, visivelmente com intenção de fazer gracejo, pois olhou em torno para 

ver o sorriso aprovador dos outros: 

— E o senhor ainda pode ter de se haver com muita coisa desse gênero, antes de se 

deitar. 

A única parada que fez foi momentânea, Para acender os faróis. Quando escureceu de 

todo,  a  agitação  entre  os  passageiros  tornou-se  grande.  A carruagem avançava  a  grande 

velocidade,  mas,  ainda  assim,  os  viajantes  incitavam  o  cocheiro  a  avançar  ainda  mais 

depressa.  Este,  brandindo seu comprido chicote,  açoitava os cavalos  e  os  estimulava,  aos 

gritos. As montanhas pareciam aproximar-se. A estrada tinha melhorado; estávamos entrando 

no Passo de Borgo. Um a um, vários dos passageiros ofereceram-me presentes, obrigando-me 

a aceitá-los, de modo tão afável que não admitia recusa; eram presentes esquisitos, não resta 

dúvida, mas todos oferecidos com boa vontade, com uma palavra de carinho, uma bênção e 

aquela mistura estranha de movimentos supersticiosos que eu vira diante do hotel de Bistritz. 

Depois, enquanto o cocheiro se debruçava sobre os animais e os cavalos galopavam 

pela estrada, os passageiros procuravam olhar através das vidraças, sondando a escuridão. Era 

evidente que algo de muito excitante estava acontecendo, ou na iminência de acontecer, mas, 

embora eu tivesse perguntado a todos os passageiros, ninguém quis me dar uma explicação. 

Essa excitação se manteve durante algum tempo; e,  afinal avistamos, diante a  entrada do 

Passo do lado oriental.  Nuvens escuras e pesadas cobriam o céu,  ameaçando tempestade. 

Tinha-se a impressão de que a cadeia de montanhas separava duas atmosferas e que havíamos 

entrado, agora, na tempestuosa. Comecei a procurar a condução que deveria me levar para 

junto  do  Conde.  Esperava,  a  qualquer  momento,  ver  o  clarão  dos  faróis,  mas  só  via  a 

escuridão. A única luz era dos faróis de nosso próprio carro. 

Os passageiros me olhavam com uma espécie de alegria que parecia zombar de meu 

próprio desapontamento.  Eu estava pensando no que deveria  fazer,  quando vi  o  cocheiro 
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consultar o relógio e dizer aos outros algo que mal pude ouvir, pois foi dito em voz muito 

baixa. Pareceu-me, contudo, que dissera: 

— Uma hora de adiantamento. 

Depois, ele se voltou para mim e disse-me, num alemão pior que o meu: 

— Não há carruagem alguma aqui. O Herr não está sendo esperado. Deve ir conosco 

para Bucovina e voltar amanhã, ou depois. Depois de amanhã será melhor. 

Enquanto falava, os cavalos começaram a relinchar e a corcovear, de maneira que o 

cocheiro precisou dominá-los. E então, entre gritos dos camponeses, todos se persignando, 

apareceu uma caleça  de  quatro  cavalos  diante  de  nós,  que,  vindo por  trás  da  diligência, 

emparelhou-se com ela. À luz dos faróis, pude notar que os quatro cavalos eram todos pretos 

e  tinham  magnífica  aparência.  Eram  dirigidos  por  um  homem  alto,  de  comprida  barba 

castanha e grande chapéu preto, que parecia esconder seu rosto de nós. Apenas pude notar o 

brilho de seus olhos muito vivos. 

— Está adiantado esta noite, meu amigo — disse ele ao cocheiro. 

O homem gaguejou, em resposta: 

— O Herr inglês estava com muita pressa. 

Ao que o estranho retrucou: 

— Talvez seja por isso que querias levá-lo para Bucovina. Não tentes iludir-me, meu 

amigo. Sei muita coisa e meus cavalos são velozes. 

Enquanto falava, sorria e a luz dos faróis iluminou-lhe a boca, de contorno rude, com 

lábios muito vermelhos e dentes aguçados e brancos como marfim. 

Um de meus companheiros de viagem murmurou para outro o verso de Lenore de 

Burger: 

“Denn die Todten reiten schnell” 

(“Pois a morte viaja depressa”) 

O estranho sem dúvida ouviu aquelas palavras, pois olhou, sorrindo. O viajante virou o 

rosto, persignando-se. 

— Dê-me a bagagem do Herr — ordenou o estranho. 

E, rapidamente, minhas malas foram colocadas na caleça. Desci do lado da diligência 

ao longo do qual estava estacionada a caleça e o cocheiro desta ajudou-me a subir, pegando-

me pelo braço, com um punho de aço; sua força devia ser prodigiosa. Sem uma palavra, ele 

sacudiu as rédeas, os cavalos viraram e mergulhamos na escuridão do Passo. Olhando para 
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trás, vi a diligência partir a caminho de Bucovina. Vendo-a sumir nas trevas da noite, correu-

me pelo corpo um estranho arrepio de frio e dominou-me a sensação de isolamento; mas senti 

um manto ser atirado sobre meus ombros, um xale sobre meus joelhos e o cocheiro me disse, 

em excelente alemão: 

— A noite está fria, mein Herr, e meu senhor, o Conde, me incumbiu de tomar conta 

do senhor. Debaixo do assento há uma garrafa de slivotitz (aguardente de ameixa do país), se 

o senhor quiser. 

Não  bebi,  mas  já  era  um consolo  saber  que  tinha  a  bebida  ali  à  mão.  Sentia-me 

confuso e amedrontado. A carruagem avança com rapidez, depois fez uma curva completa e 

entrou  em outra  estrada.  Minha  impressão  ~é  que  o  carro  passava  constantemente  pelos 

mesmos lugares e, realmente, prestando atenção, numa saliência, vi que era isso que estava 

acontecendo. Não tive, porém, coragem de perguntar ao cocheiro o que significava aquilo.  

Não  adiantaria  meu  protesto,  no  caso  dele  estar  mesmo  atrasando  a  viagem, 

deliberadamente.  Tive  curiosidade,  contudo,  de  saber  as  horas  e,  com um fósforo  aceso, 

consultei o relógio; faltavam poucos minutos para meia-noite. Senti um certo choque, pois 

creio que a superstição a respeito da meia-noite, tão espalhada, aumentara, com as minhas 

recentes  experiências.  Aguardei  os  acontecimentos,  numa  expectativa  desagradável.      

Depois, ouvi um cão latir ao longe. Outros latidos foram respondendo, até que, trazido 

pelo vento que agora soprava de  leve  sobre o Passo,  chegou aos  meus ouvidos  um urro 

selvagem,  que parecia vir  de muito longe,  tão longe quanto a  imaginação pode alcançar. 

Ouvindo o uivo, os cavalos começaram a ficar indóceis, mas o cocheiro lhes falou com voz 

calma e eles se aquietaram. Depois, muito longe, vindo das montanhas de ambos os lados, 

começou um uivo mais forte e mais agudo — que afetou da mesma maneira a mim e aos 

cavalos.  Tive  vontade  de  pular  da  caleça  e  sair  correndo  e  os  cavalos  se  empinaram  e 

relincharam, sendo preciso o cocheiro empregar toda a sua força para contê-los. Dentro de 

alguns minutos, contudo, meus ouvidos se acostumaram com aquele som e os cavalos ficaram 

tão calmos que o cocheiro pôde descer do carro e se colocar diante deles, acariciando-os e 

falando-lhes no ouvido, como eu tinha ouvido dizer que os domadores de cavalos costumam 

fazer, e com grande resultado, pois os animais se mantiveram inteiramente calmos, embora 

ainda tremessem. O cocheiro voltou para o seu lugar e tocou o carro a grande velocidade. 

Dessa vez, quando chegou à extremidade do Passo, virou, de súbito, para um caminho, que 

fazia uma curva apertada para a direita. 
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Árvores margeavam o caminho e, de novo, grandes rochedos surgiram de ambos os 

lados. Apesar de estarmos abrigados, podíamos ouvir o sibilar do vento. O frio aumentava e a 

neve começou a cair,  em flocos muito finos.  O vento ainda nos trazia  o latido dos cães, 

embora cada vez mais fracos. O uivo dos lobos parecia, ao contrário, cada vez mais próximo. 

Tive  receio  de  que  os  cavalos  partilhassem  meu  medo.  O  cocheiro,  contudo,  parecia 

imperturbável; olhava ora para a esquerda, ora para a direita, mas eu não conseguia distinguir 

coisa alguma no meio da escuridão. 

De  repente,  vi  brilhar  uma  luz  azulada  à  esquerda.  O  cocheiro  a  viu  no  mesmo 

momento; deteve, imediatamente, os cavalos, saltou do carro e sumiu nas trevas. Eu não sabia 

o que fazer, principalmente com o uivo dos lobos cada vez mais perto; mas, enquanto estava 

pensando,  o  cocheiro  reapareceu  e,  sem  dizer  uma  palavra,  sentou-se  no  seu  lugar  e 

continuamos a viagem. Creio que adormeci, e comecei a sonhar com o incidente, pois ele se 

repetiu  indefinidamente,  e  agora,  relembrando-me,  tenho  a  impressão  de  um  pesadelo 

horrível. Certa vez, a chama apareceu tão perto da estrada que, apesar da escuridão que nos 

cercava, pude distinguir as feições do cocheiro. Ele se dirigia rapidamente para o ponto onde 

aparecia a chama azulada — que devia ser muito fraca, pois não parecia iluminar o local 

situado em torno dela — e, apanhando algumas pedras, arranjava-as de certo modo. 

Certa vez, surgiu um estranho efeito ótico: quando o cocheiro ficou entre mim e a 

chama não, obstruiu sua luz fantasmagórica. Isso me intrigou, mas o efeito foi momentâneo. 

Depois, as chamas azuis sumiram entre a escuridão, com o uivo dos lobos em torno de nós, 

como se os animais nos estivessem seguindo, num círculo envolvente. 

Afinal, houve uma ocasião era que o cocheiro avançou mais do que das outras vezes e, 

durante  sua  ausência,  os  animais  começaram  a  relinchar  e  pinotear,  apavorados.  Não 

compreendi o motivo disso, pois o uivo dos lobos cessara inteiramente; justamente então, a 

lua,  irrompendo entre as nuvens escuras,  surgiu atrás de um rochedo e,  à sua luz,  vi  um 

círculo de lobos, com os dentes pontiagudos e as línguas pendentes. Senti-me paralisado pelo 

medo. 

Todos juntos, os lobos começaram a uivar, como se a lua tivesse algum efeito peculiar 

sobre eles. Os cavalos empinavam, desesperados, mas o círculo vivo do terror os cercava por 

todos  os  lados  e  eles  tinham  de  ficar  dentro  dele.  Gritei  chamando  o  cocheiro,  pois 

compreendi que a única solução seria tentar romper o círculo dos lobos, e, para ajudá-lo a se 

aproximar, comecei a gritar e bater com as mãos no lado de fora da caleça, na esperança de 
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assustar  os  lobos  que  estavam daquele  lado,  e  dar  ao  cocheiro  uma  oportunidade  de  se 

aproximar.  Como ele chegou, não sei,  mas o fato é que ouvi sua voz, dando uma ordem 

imperiosa e, olhando para a direção de onde partia o som, eu o vi de pé na estrada. Agitou os 

braços,  como  que  afastando  algum  obstáculo  impalpável  e  os  lobos  recuaram.  Nesse 

momento, uma pesada nuvem obscureceu a lua, e as trevas reinaram outra vez. 

Quando pude distinguir as coisas de novo, o cocheiro estava entrando na caleça, e os 

lobos tinham desaparecido. Era tão estranho que um pavor indizível me dominou e tive medo 

até  de  falar  ou  me  mexer.  Continuamos  a  subir,  descendo  às  vezes,  mas  quase  sempre 

subindo. De repente, notei que o cocheiro estava fazendo os cavalos entrarem no pátio de um 

vasto castelo arruinado, de como nas janelas não vinha um só raio de luz. 
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Anexo I3 - Primeira parte do segundo capítulo da obra Drácula, de Bram Stocker

CAPÍTULO II 

DIÁRIO DE JONATHAN HARKER 

(Continuação) 

5 de maio — Eu devia ter dormido, pois, se estivesse inteiramente acordado, tetia notado a 

aproximação de um lugar tão notável. Na escuridão, o pátio parecia muito grande e vários 

caminhos  escuros  davam  para  ele,  através  de  grandes  arcos  arredondados,  que  talvez 

parecessem maiores do que eram na realidade. 

Quando a caleça parou, o cocheiro me ajudou a descer. De novo não pude deixar de 

notar sua força prodigiosa. Em seguida, ele tirou minha bagagem, que colocou no chão ao 

meu lado, diante de uma grande e velha porta de ferro,  que se abria na parede de pedra. 

Subindo de novo para a caleça, o cocheiro sacudiu as rédeas, os animais partiram e o carro 

desapareceu numa das passagens escuras. 

Fiquei em silêncio, onde estava, sem saber o que fazer. Não havia sinal de campainha, 

ou de aldrava e não parecia provável que minha voz penetrasse aquelas paredes e janelas 

escuras. Tive a impressão de ter esperado um tempo infinito. Em que lugar viera me meter, e 

com que espécie de gente? Seria essa uma aventura banal na vida de um mero ajudante de 

procurador, que tinha de explicar a um estrangeiro a compra de uma propriedade em Londres? 

Ajudante de procurador! Mina não gostaria disso. Procurador, pois pouco antes de sair de 

Londres eu soubera que fora feliz no concurso que fizera. Era, agora, um procurador. 

Tive de me beliscar e esfregar os olhos, para ver se estava acordado. Aquilo tudo 

estava me parecendo um pesadelo horrível e esperava acordar, de repente, em minha casa. 

Mas meus olhos não me iludiam. Estava realmente acordado, nos Cárpatos. A única coisa que 

me  restava  era  ter  paciência  e  esperar  o  amanhecer.  Justamente  quando  chegara  a  essa 

conclusão, ouvi, por trás da porta, passos pesados que se aproximavam. Uma chave girou na 

fechadura, com um rangido característico do desuso, e a pesada porta se abriu. No lado de 

dentro, estava de pé um velho alto, sem barba e com um comprido bigode branco, vestido de 

preto da cabeça aos pés. Trazia na mão uma velha lâmpada de prata, cuja chama lançava nas 

paredes sombras enormes. O velho fez-me sinal para entrar, com a mão direita, num gesto 

cortês, dizendo, em excelente inglês, mas com uma entonação estranha: 
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— Seja bem-vindo à minha casa! Entre por sua livre e espontânea vontade! 

Não fez menção de avançar para vir ao meu encontro, deixando-se ficar imóvel como 

uma  estátua,  como  se  seu  gesto  de  boas-vindas  o  tivesse  petrificado.  Logo  que  entrei, 

contudo, ele adiantou-se, impulsivamente, e apertou minha mão com uma força que me fez 

pestanejar,  para o que também contribuiu o fato de sua mão ser  fria  como gelo — mais 

parecendo a mão de um morto que a de um vivo. 

— Seja bem-vindo à minha casa — disse, de novo. — Entre à vontade, saia são e 

salvo e deixe aqui um pouco da felicidade que traz! 

A força com que me apertou a mão era tão semelhante à que eu havia notado no 

cocheiro, cujo rosto não vira, que, por um momento, imaginei se os dois não seriam a mesma 

pessoa. Para me assegurar, perguntei: 

— O Conde Drácula? 

— Sou Drácula — respondeu ele,  com uma mesura cortês.  — E desejo-lhe boas-

vindas à minha casa,  Sr. Harker. Entre; a noite está fria e o senhor deve estar precisando 

comer e descansar. 

Enquanto falava, colocou a lâmpada num nicho da parede e, antes que eu pudesse 

impedir, pegou minha bagagem. Protestei, mas ele insistiu: 

— O senhor é meu hóspede. Já é tarde e meus criados não estão por aí. Deixe que eu 

mesmo cuide do senhor. 

Fez questão de levar; ao longo de um corredor e de uma escada de pedra, após a qual 

seguiu por outro corredor  de pedra,  que terminava numa porta.  No fim desse corredor,  o 

Conde abriu uma pesada porta é regozijei-me, ao ver uma sala bem iluminada, com uma mesa 

posta para a ceia e uma lareira onde crepitava bom fogo. 

Conde depositou minha bagagem no chão, fechou a porta e, atravessando a sala, abriu 

outra porta, que dava para um pequeno quarto octogonal, iluminado por uma simples lâmpada 

e que parecia não ter janela alguma. Atravessando-o, abriu outra porta e me fez sinal para 

entrar.  A vista era agradável:  tratava-se de um grande quarto de dormir bem iluminado e 

aquecido por outra lareira. O próprio Conde colocou ali minha bagagem e disse, antes de 

fechar a porta: 

— O senhor há de querer, depois da viagem, fazer sua toalete. Espero que encontre 

tudo que deseja.  Quando terminar,  pode passar  para  a  outra  sala,  onde encontrará a  ceia 

preparada. 
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A luz e o calor e a  cortês  recepção do Conde tinham dissipado minhas dúvidas e 

receios. Voltando ao meu estado normal, verifiquei que estava faminto; assim, depois de fazer 

uma toalete rápida, entrei na outra sala. 

Encontrei a ceia já posta. Meu anfitrião, que estava de pé junto à lareira, mostrou a 

mesa, num gesto cortês, dizendo: 

— Peço-lhe que sente e ceie à vontade. Espero que me desculpe por não lhe fazer 

companhia; mas já jantei e não costumo cear. 

Entreguei-lhe a  carta  lacrada que o Sr.  Hawkins me confiara.  Ele a  abriu e  leu-a, 

gravemente, depois, sorrindo amavelmente, entregou-ma para que eu a lesse. Pelo menos um 

trecho dela deu-me grande prazer: 

“Lamento que um ataque de gota, moléstia que me ataca com freqüência, me impeça,  

em absoluto, qualquer viagem num futuro próximo; mas tenho o prazer de comunicar  

que  posso  enviar  um  substituto  plenamente  capaz,  no  qual  deposito  absoluta  

confiança. É um jovem enérgico e talentoso, à sua maneira, e muito leal. É discreto e  

pouco falador e se fez homem trabalhando comigo. Estará à sua disposição, para  

ajudá-lo  quando  senhor  desejar  e  receberá  suas  instruções  respeito  de  todos  os  

assuntos.” 

O próprio  Conde tirou  a  tampa de uma travessa e  eu  ataquei,  imediatamente,  um 

excelente frango assado, que, com queijo, salada e uma garrafa de velho Tokay, do qual tomei 

dois copos, constituiu minha ceia. Enquanto eu comia, o Conde me fez muitas perguntas sobre 

a viagem e contei-lhe todos os pormenores.     

Quando  acabei  de  cear,  aquiescendo  ao  desejo  de  meu  anfitrião,  sentei-me  numa 

cadeira junto do fogo e pus-me a fumar um charuto que ele me ofereceu, desculpando-se, ao 

mesmo tempo, pelo fato de não fumar. Tive, então, oportunidade de observá-lo e achei sua 

fisionomia altamente expressiva. 

Tem nariz aquilino,  narinas dilatadas, testa ampla e bela cabeleira, já rareando nas 

têmporas, mas muito abundante no resto da cabeça. Suas sobrancelhas são espessas, quase se 

encontrando sobre o nariz. A boca, pelo que pude ver, sob o bigode espesso, é firme e dura, e 

os  dentes são particularmente aguçados e  brancos,  projetando-se entre  os  lábios,  cuja cor 

demonstra extraordinária vitalidade para sua idade. Quanto ao resto, as orelhas são pálidas e 
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muito  pontudas,  o  queixo  largo  e  forte  e  as  faces  firmes,  embora  finas.  O  que  mais 

impressionava, no entanto, era sua extraordinária palidez. 

Até então, eu tinha notado as costas, de suas mãos, que tinham me parecido brancas e 

finas; mas, vendo-as mais de perto, pude notar que eram bem grosseiras, com dedos fores. Por 

mais estranho que pareça, as palmas das mãos tinham cabelos. As unhas eram compridas e 

finas, terminando em ponta. Como o Conde se curvasse sobre mim, encostando-me as mãos, 

não pude conter um tremor. Talvez tenha sido por causa do seu mau hálito, mas o fato é que 

me dominou uma horrível sensação de náusea,  que não pude esconder. O Conde notou-a, 

evidentemente, e recuou; e com uma espécie de sorriso que deixava ver melhor seus dentes 

salientes, sentou-se, de novo, do outro lado da lareira. 

Ficamos em silêncio durante algum tempo. Do vale, vinham os uivos de muitos lobos. 

— Ouça-os... os filhos da noite — disse o Conde, com os olhos brilhando. — Que 

música fazem! 

E, notando, sem dúvida, minha estranheza, acrescentou: 

— Os senhores, habitantes da cidade, não podem compreender os sentimentos de um 

caçador. 

Pôs-se de pé, depois acrescentou: 

— Mas o senhor deve estar cansado. Seu quarto já está arrumado e amanhã poderá 

dormir  até  a  hora  que  quiser.  Tenho  de  me  ausentar  durante  toda  a  tarde.  Durma  bem, 

portanto, e tenha sonhos agradáveis! 

E, com uma mesura cortês, abriu-me a porta do aposento octogonal e entrei em meu 

quarto. 

Perturba-me um mar de contradições. Duvido; tenho medo; penso coisas estranhas que 

não me atrevo a confessar a mim mesmo. Deus que me proteja, ao menos para o bem daqueles 

que me são caros! 
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Anexo I4 - Segunda parte do segundo capítulo da obra Drácula, de Bram Stocker

7 de  maio  — Descansei  bastante  nestas  últimas  vinte  e  quatro  horas.  Dormi  até  tarde  e 

ninguém me acordou. Depois vesti-me, dirigi-me à sala onde ceara e encontrei uma refeição 

fria e café ainda quente, pois a cafeteira estava colocada no fogão. Em cima da mesa, havia 

um cartão, que dizia: 

Tive de me ausentar por algum tempo. 

Não espere por mim. 

D.

Terminada a refeição, procurei a campainha, a fim de chamar os criados para tirar a 

mesa,  mas  não  encontrei  campainha  alguma.  Havia,  naquela  casa,  algumas  deficiências 

esquisitas, em contradição com as provas de riqueza que a cercavam. O serviço de mesa era 

de ouro e tão bem trabalhado que devia ter um imenso valor. Também as cortinas e tapeçarias 

eram valiosíssimas, mas estavam velhas e mofadas. Em nenhum dos aposentos, nem mesmo 

no meu toucador, havia um espelho e tive de me valer do espelhinho de barbear que trouxera 

na minha mala para me barbear ou pentear os cabelos. Ainda não tinha visto um criado ou 

ouvido qualquer ruído no castelo, a não ser o uivo dos lobos. Algum tempo depois, acabada a 

refeição, procurei alguma coisa para ler, pois não queria andar pelo castelo antes de pedir 

licença ao Conde. Não havia no aposento livro, jornal ou mesmo material para escrever; abri a 

porta do quarto e encontrei uma espécie de biblioteca. 

Na biblioteca, encontrei, satisfeito, muitos livros ingleses. No centro havia uma mesa 

repleta de revistas e jornais londrinos, nenhum deles, contudo, de data recente. Os livros eram 

sobre assuntos os mais variados e havia até o Guia de Londres. Enquanto estava examinando 

os livros, a porta se abriu e o Conde entrou. Saudou-me, cordialmente, e acrescentou: 

— Estou satisfeito que tenha achado o caminho para aqui pois tenho certeza de que há 

aqui muita coisa que o interessará. Estes companheiros — disse, apontando pára o livros — 

têm sido bons amigos para mim e, há alguns anos, desde que tive a idéia de ir para Londres 

me têm dado muitas horas de prazer. Através deles, aprendi a conhecer sua grande Inglaterra; 

e conhecê-la é amá-la. Estou ansioso para ir para as ruas repletas de gente de Londres, ver-me 

no meio do turbilhão da humanidade,  compartilhar  de sua vida,  suas  transformações,  sua 
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morte. Mas, infelizmente, só conheço seu idioma através dos livros. Quero aprender a falá-lo 

com o senhor. 

— Mas o senhor sabe e fala o inglês perfeitamente, Conde! — disse eu. 

— Agradeço, meu amigo, sua apreciação lisonjeira, mas ainda me falta muita coisa.  

— Na verdade, o senhor fala o inglês magnificamente. 

— Não — respondeu ele. — Sei que, se fosse para Londres, ninguém ali me tomaria 

por estrangeiro. Isso não é bastante para mim. Aqui sou nobre; os plebeus me conhecem e sou 

um senhor. Mas um estranho numa terra estranha não é ninguém. Ficarei contente de ser como 

os outros de maneira que, quando eu falar, ninguém pare para comentar: “É um estrangeiro”. 

Tenho sido senhor tanto tempo, continuaria ainda a ser senhor, ou, pelo menos, ninguém seria 

meu senhor. O senhor não veio aqui somente como agente de meu amigo Peter Hawkins, de 

Exeter, para conversar comigo sobre minha nova propriedade em Londres. Espero que fique 

comigo  algum tempo,  para  que,  conversando  com o senhor,  eu  possa  adquirir  o  sotaque 

inglês,  corrigindo-me mesmo os pequenos erros.  Peço desculpas por ter  estado fora tanto 

tempo; mas sei que perdoará quem tem tantos negócios importantes para tratar. 

Naturalmente, concordei e pedi-lhe licença para entrar à vontade naquele aposento.  

— O senhor  pode  ir  onde  quiser  no  castelo,  exceto  naturalmente  onde  as  portas 

estiverem fechadas a chave — respondeu ele. — Não pode se esquecer de que estamos na 

Transilvânia, onde os costumes são diferentes dos da Inglaterra e o senhor aqui poderá ver 

muitas coisas diferentes. 

Era evidente que estava disposto a conversar e fiz-lhe muitas perguntas relativas a 

fatos que já tinham acontecido comigo ou que pudera perceber. Às vezes, ele se afastava do 

assunto, fingindo não compreender; mas, em geral, respondeu com muita franqueza. Tornei-

me mais audacioso e perguntei-lhe o que significavam as coisas estranhas que vira na véspera, 

como, por exemplo, o fato do cocheiro ter se dirigido aos lugares onde apareciam as chamas 

azuladas. — Segundo dizem — respondeu ele — na véspera do dia de São Jorge aparece uma 

chama azulada nos lugares em que está enterrado um tesouro. Não há dúvida de que existem 

muitos tesouros enterrados nesta região, pois seu solo foi disputado, durante muitos séculos, 

pelos valáquios, saxões e turcos. Há poucos palmos desta terra que não tenha sido regado com 

o sangue dos patriotas ou dos invasores. Quando os austríacos e húngaros invadiram o pais, os 

patriotas os enfrentaram nas montanhas. Quando o invasor triunfou, pouca coisa encontrou, 

pois o que havia foi escondido no solo. 
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— Mas  esses  tesouros  terão  ficado  tanto  tempo  escondidos,  quando  era  tão  fácil 

procurá-los? — perguntei. 

O Conde sorriu, deixando à mostra os dentes compridos, pontudos. 

— Os camponeses são medrosos — respondeu. — Essas chamas só aparecendo; numa 

noite e, nessa noite, ninguém desta região tem coragem de sair de casa. Mas vamos falar sobre 

Londres e minha futura residência. 

Pedindo  desculpas  pelo  meu  descuido,  dirigi-me  ao  quarto,  a  fim  de  tirar  os 

documentos de minha mala. Enquanto os estava arrumando, ouvi barulho de porcelana e prata 

no outro aposento e, quando voltei, notei que a mesa já fora tirada e que a lâmpada não estava 

acesa, pois escurecera de todo. 

O Conde, estendido no sofá, estava lendo nada mais nada menos que o Guia Bradshaw 

da Inglaterra. 

Quando entrei, ele tirou da mesa os livros e papéis e começamos a discutir planos, 

dados e algarismos de todo o tipo. Ele estava interessado por tudo e fez-me uma infinidade de 

perguntas sobre o lugar e seus arredores. Evidentemente estudara muito o assunto, pois estava 

mais bem informado do que eu mesmo. Como tivesse salientado tal fato, ele retrucou: 

— Não acha natural que assim seja? Quando eu estiver lá, meu amigo Jonathan Harker 

não estará mais ao meu lado, podendo prestar-me todas as informações de que eu necessitar, 

pois, sem dúvida, estará em Exeter, a milhas de distância provavelmente trabalhando com 

documentos jurídicos, ao lado de meu outro amigo, Peter Hawkins. 

Tratamos, então, dos detalhes da aquisição da propriedade de Purfleet. Depois que eu 

dera ao Conde as explicações e de ele ter assinado os papéis necessários, e de haver escrito 

uma  carta  para  a  remessa  dos  documentos  ao  Sr.  Hawkins,  indagou  como  foi  que  eu 

descobrira a propriedade. Li, então, para ele, as notas que eu tomara então e que reproduzo 

aqui: 

“Em  Purfleet,  num  caminho  transversal,  descobri  uma  propriedade  que  parecia  

adequada,  e  onde  havia  um cartaz  estragado  anunciando  que a  mesma estava  à  

venda. É cercada por um muro alto de pedras, que há muitos anos não é reparado. Os  

portões são de carvalho e ferro, roído pela ferrugem. 

“A propriedade é chamada Carfax, sem dúvida corruptela de Quatro Faces, pois a  

casa tem quatro fachadas, que dão para os pontos cardeais. A propriedade deve ter  
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uns  vinte  acres,  cercados  inteiramente  pelo  muro  supra-mencionado.  Há  muitas  

árvores que tornam o lugar sombrio, e uma capela nos fundos. Existem poucas casas  

nas  proximidades,  sendo  uma  delas  muito  grande,  ampliada  há  pouco  tempo  e  

transformada em hospício. Não é visível, no entanto, dos terrenos da propriedade.” 

Quando terminei, o Conde disse: 

— Sinto-me satisfeito de saber que se trata de uma casa grande e velha. Pertenço a 

uma velha família e seria horrível, pra mim, ter que morar numa casa nova. Também sinto-me 

satisfeito por saber que possui uma capela. Nós, os nobres transilvanos, achamos que nossos 

ossos não devem jazer entre os mortos plebeus. Não estou procurando alegria. Já não sou 

jovem, e meu coração, depois de acostumado com a morte,  durante tantos anos,  não está 

afeito à juventude. 

Tive a impressão, contudo, de que sua fisionomia não estava muito de acordo com as 

palavras que dizia,  ou melhor,  que suas expressões davam ao sorriso algo de malicioso e 

amargo. Logo depois, pediu licença e retirou-se, pedindo-me para arrumar todos os papéis. 

Comecei, então, a examinar os livros e, folheando um atlas, este se abriu, como que por acaso, 

num mapa da Inglaterra. Debruçando-me sobre ele, vi que havia três localidades, com um 

pequeno círculo feito a tinta. Notei que uma delas era a leste de Londres, precariamente onde 

ficava a nova propriedade do Conoe; as duas outras eram em Exeter e Whitby na costa de 

Yorkshire. 

Passara-se quase uma hora, quando o Conde voltou. 

— Sempre metido com os livros! — disse ele. — Muito bem! Mas não deve trabalhar 

demais. Venha. Fui informado de que a ceia está pronta. 

Levou-me ao aposento vizinho, onde, de fato, a mesa estava posta. Mais uma vez, o 

Conde desculpou-se por não me fazer companhia, pois tinha jantado quando estivera fora de 

casa.  Contudo,  conversou comigo,  enquanto eu comia,  como na véspera.  Depois  da ceia, 

fumei, como na noite anterior, e o Conde ficou junto de mim, conversando e fazendo-me 

perguntas, sobre os mais variados assuntos. Eu estava sem sono, pois o da noite anterior me 

fortificara.  Mas  não  pude  deixar  de  sentir  esse  arrepio  que  nos  costuma  vir  quando  a 

madrugada se aproxima. De repente, ouvimos o canto de um galo, que cortou estridente o ar 

calmo da madrugada. O Conde ergueu-se, de um pulo. 

— Como!  — Exclamou.  — Já  é  madrugada de  novo! Não devia  tê-lo  feito  ficar 
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acordado até estas horas. O senhor deve tornar menos interessante sua conversa sobre minha 

nova pátria, a Inglaterra, para que eu não me esqueça de que o tempo voa. 

E, com uma mesura cortês, retirou-se. 

Fui para o meu quarto e abri as cortinas, mas havia pouca coisa para ver; a janela dava 

para o pátio e a única coisa que vi foi o céu cinzento. Assim, tornei a fechar as cortinas e tratei 

de tomar estas notas no meu diário. 

8 de maio — Começo a recear, quando escrevo este diário, que esteja me tornando 

muito vago; mas sinto-me satisfeito por ter anotado os pormenores desde o princípio, pois há 

algo  de  tão  estranho  nesse  castelo  que não posso  deixar  de  me sentir  inquieto.  Antes  já 

estivesse fora dele, ou nunca nele tivesse entrado. Talvez essa estranha existência noturna 

esteja me afetando; mas apenas isto! Se pelo menos eu tivesse alguém para conversar! Só 

tenho o Conde com quem conversar e ele!... Receio ser a única alma vivente, neste castelo. 

Sejamos  mais  prosaicos  tanto  quanto  os  fatos  podem  ser;  isso  me  ajudará  a  suportar  a 

situação, e a imaginação não me atormentará. Se isso acontecer, estou perdido. 

Dormi apenas algumas horas. Quando me meti na cama, vendo que não conseguiria 

dormir mais, levantei-me. Prendi na janela meu espe1hinho de barbear e estava começando a 

fazer a barba, quando de súbito senti que me seguravam. pelo ombro e ouvi a voz do Conde 

dizer: 

— Bom dia. 

Fiquei  surpreso,  pois  me intrigara  o fato de não tê-lo  visto entrar,  quando todo o 

aposento  por  trás  de  mim estava  refletido  no  espelhinho.  Na minha  excitação,  cortei-me 

ligeiramente com * navalha, mas, no primeiro momento, não notei * fato. Tendo respondido à 

saudação do Conde, tornei a olhar para o espelho, para ver como me enganara. Desta vez, não 

podia haver erro, pois o homem estava junto de mim e eu podia vê-lo sobre meus ombros. 

Mas sua imagem não estava refletida no espelho! Todo o quarto, por trás de mim, aparecia no 

espelho,  mas não havia sinal  de homem algum, a  não ser eu.  Era surpreendente tal  fato, 

surgindo após tantas coisas e aumentando a inquietação que eu sempre sentia perto do Conde; 

mas, naquele instante, vi que o corte sangrara um pouco e o sangue escorria-me pelo queixo. 

Abaixei a navalha e virei-me procurando alguma coisa para o sangue. Quando o Conde viu 

meu rosto, seus olhos chamejaram com uma fúria demoníaca e, de repente, ele estendeu as 

mãos  para  agarrar-me  o  pescoço.  Virei-me,  e  sua  mão  tocou  ,  o  rosário  que  prendia  o 

crucifixo. Isso acarretou uma mudança instantânea nele, pois a fúria passou tão rapidamente 
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que mal pude acreditar que tivesse ocorrido. 

— Tome cuidado para não se cortar — disse ele. — É mais perigoso do que pensa, 

nesta região. 

Depois, agarrando o espelhinho prosseguiu: 

— E foi este maldito objeto o causador de tudo! É um ridículo instrumento da vaidade 

humana. Fora com ele! 

E abrindo a pesada janela, atirou o espelho, que se fez em mil pedaços, nas pedras do 

pátio,  embaixo.  Depois  retirou-se,  sem  dizer  mais  uma  palavra.  Foi  uma  coisa  muito 

desagradável, pois não sei como vou fazer a barba, a não ser que a caixa do meu relógio ou o 

fundo da bacia de barbear, que felizmente é de metal, sirvam de espelho. 

Quando cheguei à sala de jantar, a refeição matinal estava posta; mas não consegui 

encontrar o Conde em lugar algum. Assim, comi sozinho. É estranho ainda não ter visto o 

Conde comer ou beber. Deve ser um homem bem original! 

Depois  de  comer,  andei  um  pouco  pelo  castelo.  Desci  a  escada  e  encontrei  um 

aposento  dando  para  o  sul.  A vista  era  magnífica.  O  castelo  fica  à  beira  de  um terrível 

precipício. 

Uma pedra que caia da janela se despenhará por mil pés sem tocar coisa alguma! Até 

onde a vista podia alcançar, só havia as copas verdes das árvores, com um rochedo saliente, 

de vez em quando. Aqui e ali, viam-se fitas prateadas de rios serpenteando através da floresta, 

em ravinas profundas. Continuei a examinar o castelo; portas, portas por toda a parte, e todas 

fechadas e trancadas. 

O castelo é uma verdadeira prisão e sou prisioneiro. 
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Anexo J – Poema O Vampiro, de Charles Baudelaire

Original, em Francês Tradução de Jamil Almansur Haddad

Toi que, comme un coup de coufeau,
Dans mon ur plaintif es entrée,

Toi Qui, fort comme un troupeau
De démons, vins, folle et parée

De mon esprit humilié
Faire ton lit et ton domaine; 

- Infâme à Qui je suis lié
Comme le forçat à la chaîne,

Comme au jeu joueur têtu,
Comme à la bouteille l'ivrogne,

Comme aux vermines la charogne,
- Maudite, maudite sois-tu!

J'ai prié le glaive rapide
De conquérir ma liberté,

Et j'ai dit au poison perfide
De secourir ma lâcheté.

Hélas! Le poison et le glaive
M'ont pris en dédain et m'ont dit:
"Tu in'es pas digne qu'on t'enlève

A ton esclavage maudit,

Imbécile! - de son empire
Si nos efforts te délivraient,
Tes baisers ressusciteraient

Le cadavre de ton vampire!"

Tu que, como uma punhalada,
Em meu coração penetraste,
Tu que, qual furiosa manada

De demônios, ardente, ousaste,

De meu espírito humilhado,
Fazer teu leito e possessão
- Infame à qual estou atado
Como o galé ao seu grilhão

Como ao baralho o jogador,
Como à carniça o parasita,
Como à garrafa o bebedor
- Maldita sejas tu, maldita!

Supliquei ao gládio veloz
Que a liberdade me alcançasse,

E ao veneno, pérfido algoz,
Que a covardia me amparasse.

Ai de mim! Com mofa e desdém,
Ambos ma disseram então:

"Digno não és de que ninguém
Jamais te arranque à escravidão,

Imbecil! - se de teu retiro
Te libertássemos um dia,
Teu beijo ressuscitaria

O cadáver de teu vampiro!
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Anexo K – Reportagem Tribos do Medo, de Adriano Duarte, do jornal Pioneiro 19/03/10
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Anexo L – Imagens relacionadas ao nazismo

Fonte: http://www.brasilescola.com/upload/e/o-que-e-o-neo-nazismonazism-jp.jpg

Acesso em 12 abr. 2010.

Campo de concentração nazista

Fonte: http://www.deadlybirds.com.br/deadlybirds_blg/wp-
content/uploads/2009/12/Auschwitz_gate.jpg

Acesso em 12 abr. 2010

http://www.deadlybirds.com.br/deadlybirds_blg/wp-content/uploads/2009/12/Auschwitz_gate.jpg
http://www.deadlybirds.com.br/deadlybirds_blg/wp-content/uploads/2009/12/Auschwitz_gate.jpg
http://www.deadlybirds.com.br/deadlybirds_blg/wp-content/uploads/2009/12/Auschwitz_gate.jpg
http://www.brasilescola.com/upload/e/o-que-e-o-neo-nazismonazism-jp.jpg
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Fonte: http://acidcow.com/pics/2442-nazi-germany-color-photos-from-life-archive.html

Acesso em 12 abr. 2010

http://acidcow.com/pics/2442-nazi-germany-color-photos-from-life-archive.html
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Acesso em 12 abr. 2010
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Acesso em 12 abr. 2010
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