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APRESENTAÇÃO 

Caro(a) colega professor(a): 
“... a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e 
a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. 
(Paulo Freire) 
 

Ler um texto literário é, antes de mais nada, ler a leitura de mundo que alguém 

já fez. Por isso é necessário mostrar ao aluno o quanto é importante que ele leia 

textos literários para que ele questione, conteste, reorganize e recrie a realidade.  

Esse material didático foi elaborado para o aluno e deve servir como um 

instrumento de reflexão, tanto para você, professor, quanto para seus alunos, no 

processo de construção do conhecimento através da leitura literária. 

Esse material foi desenvolvido para ser aplicado em aproximadamente doze 

aulas, utilizando as seguintes estratégias de leitura:  

1. Motivação:  o professor deve preparar o aluno para a leitura do texto. 

2. Introdução:  apresentação do autor e da obra. 

3. Primeira leitura : leitura compreensiva feita pelos alunos (vocabulário, 

estrutura composicional, interação com o texto, ritmo de leitura, etc.). 

4. Contextualização : construção do sentido do texto, por meio de inferências 

históricas e literárias. 

5. Segunda leitura : leitura interpretativa de certos aspectos da obra, orientada 

pelo professor. ( personagens, enredo, características literárias, linguagem, 

etc.). 

6. Expansão da Leitura : ampliação da experiência literária (relação entre 

manifestações do presente e do passado) 

 Utilizando as adaptações dos clássicos literários, como suporte de leitura 

alternativa, você, como um mediador entre o conhecimento e os alunos, poderá 

propiciar aos mesmos o prazer de ler, possibilitando que descubram, 

posteriormente, o valor de um clássico, bem como o conhecimento adquirido através 

deles, a relação entre eles e a vivência de cada um. 

Professor, ninguém melhor do que você conhece a realidade da sua 

comunidade e as dificuldades de seus alunos, por isso você tem a liberdade de 

adaptar esse material ao seu contexto escolar, de forma que ele satisfaça às 

necessidades de aprendizagem dos seus educandos. 
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O material aqui apresentado foi elaborado para ser conduzido com muito 

dinamismo e diálogo entre o professor e os alunos, que devem sempre ser 

incentivados a reformular as respostas que não se apresentarem satisfatórias numa 

construção constante e participativa, essa interação do grupo é muito importante 

para o sucesso do projeto. 

Boa Leitura e bom trabalho!   
  

UNIDADE DIDÁTICA 

 
Fig. 01 Adolescentes lendo 

 

Caro(a) estudante: 

 

• Você tem o hábito de ler ou só lê quando é obrigado (a)? 

 

• Quais os assuntos que mais lhe interessam quando re solve  ler alguma 

coisa? 

 

(   ) esportes    (   ) fofocas de gente famosa    (   ) política    (   ) cinema     

(   ) animais    (   ) culinária    (   ) moda    (    ) informática     (   ) horóscopo 
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(   ) notícias do dia a dia        (   ) novelas     (   ) outros ................................ 

 

• Que tipo de livros/ revistas você costuma ler? 

(   ) ficção      (   ) romances    (   ) aventuras     (   ) gibis    (   ) horror 

(   ) mistério  (   ) drama           (   ) esporti va     (   ) informativa  

(   ) humorística                        (   ) outr os ................................................ ....... 

 

Vamos l er para conhecer o mundo... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 02 Pessoas lendo 

 

"A leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo."  

 Paulo Freire 

 

“Nosso olhar precisa de outros olhares para ver melhor, para ver mais bonito, 

para ver mais completo... 

Para ler é preciso o desejo ou a necessidade de “levar a ler”. Por isso é 

importante ler o texto e o contexto. O texto escrito, digitado, a imagem e o som. 

Ler o jornal, o romance, a poesia, a representação teatral e musical. Ler 
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Ciência e ler a Arte. Em resumo: ler o texto imbricado na leitura de Mundo; ler o 

Mundo com a ajuda de leitura de textos – Fazer viver leituras !”1 

 
 
 1.1 Leitura – Imagens 
 

Veja essas duas imagens da figura feminina, a primeira representa as 

mulheres no sec. XIX e a segunda representa a mulher no sec. XXI.  

 

 
 Fig. 03 Mulher do séc. XIX                                        Fig. 04 Mulher do séc. XXI  

 

Agora, responda: 

 

• O que lhe chama atenção na primeira imagem? E na segunda? 

• A figura da mulher na sociedade é a mesma? 

• Que diferenças você percebe entre as duas imagens? 

 

Perceba que mesmo não tendo texto escrito, você acabou de fazer uma 

leitura. Você acabou de ler um texto representado pela imagem que, em seu 

potencial, retrata a sociedade e torna-se um texto na medida em que a 

contemplamos e lemos aquilo que ela pode representar. 

                                                 
1 RESENDE, Lucinea Aparecida de. (Org.) Leitura e visão de mundo: Peças de um quebra-cabeça. Eduel 

editora. Londrina ,2007,( PP 9,10). 
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1.2  Leitura – Textos 
 
 

a) Por que ler? 

 
Fig. 05 Ler para conhecer o mundo 

 

Você sabe por que a escola e a sociedade exigem que você leia? 

 

Por que o ato de ler implica descobrir e conhecer o mundo. Com ele, 

desenvolvemos o tempo todo um processo de atribuir sentido às coisas. A língua 

registra esse mundo, questiona a vida e nos permite interagir com tudo o que nos 

rodeia. É por meio dela que tudo o que existe adquire sentido. Por isso você precisa 

ler  e ler muito. 

Quando se pega um livro para ler, um romance ou mesmo um jornal ou 

revista, o que move o leitor pode ser o prazer ou a experiência que essa leitura 

proporciona. A importância da leitura é ampla e abrange muito mais do que 

simplesmente decodificar símbolos escritos, transpondo-os para a oralidade ou a 

escrita, sendo que os níveis de leitura variam dependendo da experiência anterior de 
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quem lê. Pode-se perceber que, em se tratando de leitura, o indivíduo está sempre 

aprofundando seu aprendizado, pois a cada novo texto que se lê, a cada novo 

conhecimento que se adquire e a cada experiência que se vive, melhor leitor se 

torna.   

Essa amplitude de conceitos que a leitura pode oferecer deixa claro que, 

com ela, o ser humano nunca está sozinho, pois ele pode se cercar de paisagens e 

pessoas, explorando as experiências mais variadas, dialogar com meios sociais e 

geográficos muito distantes do cotidiano, dialogar com passados remotos e vivenciar 

experiências de outros momentos históricos. 

 

b)  O que é Literatura? 

 

 
Fig. 06  Escritor medieval e escritor moderno 

 

"A Literatura , como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade 

recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as 

formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade. 

Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência 

de realidade de onde proveio." (COUTINHO, Afrânio. Notas de teoria literária. 2. ed. 

Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. p.p 9-10)  
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A literatura reflete as relações do homem com o mundo e com os seus 

semelhantes transformando-se historicamente de acordo com sua época, 

especificidades e modos de questionar a realidade e organizar as convenções 

sociais. 

 

c) E por que ler os Clássicos? 

 

Os clássicos  são livros que trazem um somatório das experiências 

humanas e têm a finalidade de abrir novos horizontes para o leitor, ou seja, uma 

variedade de experiências que de outra forma lhe seriam negadas. Os clássicos são 

livros eternos que não saem de “moda” e abrangem uma infinidade de paisagens, 

histórias e personagens que fazem parte da nossa vivência cultural. São viagens 

entre gregos e troianos, sagradas escrituras, lendas do Rei Artur, descobertas de 

ilhas e mundos, encantos das fadas, histórias marítimas e aventuras sem fim. 

Exemplos: Odisséia, Robinson Crusoé, Hamlet, Os Lusíadas, Chapeuzinho 

Vermelho, Dom Quixote, Iracema, O Guarani, Tieta, Grande Sertão Veredas, Vidas 

Secas e outros.  

 

Ítalo Calvino em seu livro Por que ler os clássicos (1993, p. 11) define os 

clássicos  como “aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas 

das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura 

ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem ou nos 

costumes)”. 

Porém, ler um clássico nem sempre é fácil para o leitor. A linguagem, o 

enredo nem sempre são compreendidos pelo leitor numa primeira leitura. Então por 

que não ler primeiro uma adaptação bem feita para depois ir em busca do clássico? 

Exemplo de uma passagem de um livro clássico: 

Obra: Senhora de José de Alencar 

O Preço 
 
I 
 
“Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. 
Desde o momento de sua ascensão ninguém lhe disputou o cetro; foi proclamada a rainha dos 
salões. 
Tornou-se a deusa dos bailes; a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. 
Era rica e formosa. Duas opulências, que se realçam como a flor em vaso de alabastro; dois 
esplendores que se refletem, como o raio de sol no prisma do diamante. 
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Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da Corte como 
brilhante meteoro, e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu 
fulgor? 
Tinha ela dezoito anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam; e 
logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. 
Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os 
comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. 
Aurélia era órfã; e tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, D. Firmina 
Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. 
Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da 
sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação 
feminina. 
Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do 
firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. 
Constava também que Aurélia tinha um tutor; mas essa entidade desconhecida, a julgar pelo 
caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade, do que a velha parenta. 
A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou 
de seu capricho; e por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo.” 
 
(Trecho da obra Senhora, de José de Alencar . Clássicos Saraiva. Editora Saraiva, SP, 2007, 
p.p 11,12)  
 
 
 

d) O que é uma adaptação?  

 

A adaptação  de um clássico é um resumo da obra principal, destacando-se os 

pontos principais, numa linguagem mais coerente e fácil para o leitor 

contemporâneo. Em linhas gerais, a adaptação é um discurso que se atualiza e 

para ser adaptação é preciso fazer uma paráfrase, ou seja, o texto deve ser novo, 

porém, deve respeitar o enredo. Em outras palavras, o adaptador deve recontar a 

história com suas próprias palavras.  

 

Exemplo da obra adaptada por Renata Pallottini, do mesmo trecho do clássico 

Senhora. 

 

O Preço 

Capítulo 1 Aurélia 

 

“Há algum tempo raiou no céu do Rio de Janeiro uma nova estrela. Desde o momento de 

sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro; foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se 

a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. 
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Era rica e formosa. Chamava-se Aurélia Camargo; tinha dezoito anos quando apareceu 

pela primeira vez na sociedade. Ninguém a conhecia, e logo buscaram todos com avidez 

informações acerca da novidade do dia. 

Aurélia era órfã e tinha em companhia uma velha parenta, viúva, dona Firmina 

Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de 

uma mãe de encomenda, para satisfazer os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele 

tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Na verdade, a moça decidia 

suas ações e governava sua casa como lhe parecia melhor. 

Constava que Aurélia tinha um tutor, mas essa pessoa desconhecida também não devia 

exercer grande influência em sua vontade. A convicção geral era que o futuro da moça 

dependia exclusivamente de suas inclinações e de seu capricho.” 

 

(Trecho da obra adaptada Senhora. Serie Reencontro, Editora Scipione, 2009, p. 06) 

 

Observe que o trecho da obra adaptada se refere a mesma passagem do texto 

clássico, no entanto, o adaptador resumiu o trecho contando apenas os fatos 

principais numa linguagem mais atualizada para melhor compreensão do leitor de 

hoje. 

 

e) Você sabe qual é a diferença entre autor e adaptador? 

 

 Autor:  é aquele indivíduo que teve a idéia original de escrever uma obra, ou seja, 

aquele teve a criatividade de elaborar uma história. 

 

Adaptador:  é a pessoa que lê um clássico e faz uma adaptação do mesmo, ou 

seja, uma síntese, em linguagem mais atualizada. O adaptador é aquele que 

resume o enredo de uma obra literária para apresentá-la aos jovens de um novo 

tempo; e assim, a tradição se perpetua por meio da renovação.  

 

2) É hora de conhecer os textos ... 
 

2.1 Atividade de Pré-leitura – Motivação 
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2.1.1 Contação de História 

 

Você vai ouvir a história da Moça Tecelã. Trata-se de um conto moderno, escrito 
pela autora Marina Colasanti.  

 

Marina Colasanti (1938) nasceu em Asmara, Etiópia, morou 11 anos na Itália e desde então vive no 
Brasil. Publicou vários livros de contos, crônicas, poemas e histórias infantis. Recebeu o Prêmio 
Jabuti com “Eu sei, mas não devia” e também por “Rota de Colisão  nós”, “Intimidade pública”, 
“Eu sozinha”, “Zoológico”, “A morada do ser”, “A nova mulher (que vendeu mais de 100.000 
exemplares”, “Mulher daqui pra frente”, “O leopardo é um animal delicado”, “Esse amor de todos 
nós”, “Gargantas abertas e os escritos para crianças”, “Uma idéia toda azul” e “Doze reis e a moça 
do labirinto de vento”. Colabora, também, em revistas femininas e constantemente é convidada para 
cursos e palestras em todo o Brasil. É casada com o escritor e poeta Affonso Romano de Sant´Anna.                                 

               

Fonte:  http://www.releituras.com/mcolasanti_eusei.asp 

Neste conto, a autora ignora a fantasia e a realidade, criando uma história 

familiar, cheia de ambição e desencanto, na qual, com muita sutileza, o poder 

feminino faz e desfaz o destino. 

A Moça Tecelã 

 

Fig. 07  A Moça Tecelã 
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Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da 
noite. E logo se sentava ao tear. Linha clara, para começar o dia. Delicado traço cor 
da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da 
manhã desenhava o horizonte. 
Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora, em longo tapete que 
nunca acabava. 

Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na 
lançadeira grossos fios cinzentos  do algodão  mais felpudo. Em breve, na penumbra 
trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava 
sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. 

Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam 
os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados, para que o sol 
voltasse a acalmar a natureza. 

Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do 
tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. 

Nada lhe faltava. Na hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E 
eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a 
lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de 
escuridão, dormia tranqüila. 

Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. 

Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela 
primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. 

Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca 
conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam 
companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto 
barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava.... 

Ver texto na íntegra: http://www.releituras.com/i_ana_mcolasanti.asp   
consultado em 14/05/2010 - 13:01:35 

 

2.1.2 Apresentação das obras clássicas 

a) Vamos assistir ao filme produzido pelos alunos do Colégio Diocesano de 

Penedo sobre o livro Senhora, de José de Alencar. 

www.youtube.com/watch?v=P2oJqTHUSyI  

 

b) Agora, vamos assistir ao filme O Ateneu. Apresentação do resumo da obra O 

Ateneu, de Raul Pompéia, pelas alunas do Colégio Carlos Ventura, 

Carambeí/PR. 

http://www.youtube.com/watch?v=6D1O0aKweOw&feature= related  . 
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c) Você está recebendo o verso de uma música. Agora, você vai ouvir a música de 

Martinho da Vila, Memórias de um Sargento de Milícias, baseado na obra 

Memórias de  um sargento de Milícias, de  Manuel Antonio Almeida. Depois, 

cada aluno vai colar o seu verso no quadro-negro, na ordem correta da música, 

para que você conheça a história do livro. 

 
http://letras.terra.com.br/martinho-da-vila/287404/    

 
 

Você está recebendo um dos três livros escolhidos no projeto para conhecê-

lo melhor, por isso... Pegue-o com carinho, sinta-se à vontade para manuseá-lo , leia 

os trechos que mais lhe chamarem atenção, veja os desenhos... Aproveite esse 

momento para fazer / viver a sua leitura!  

 Através de rodízio, você terá acesso às três obras escolhidas para que 

conheça também as outras duas obras.  

1. Memórias de um sargento de milícias. 

2. Senhora. 

3. O Ateneu. 

As obras são da série Reencontro da Editora Scipione e estão disponíveis 

no site abaixo. 

        

Fonte http://www.scipione.com.br/reencontro/literatura/ho me/ 

 

Você lerá uma obra ( sorteada pelo professor), mas conhecerá também as 

outras duas histórias. E caso se interesse, poderá lê-las depois, ao término do 

projeto. 

 

 

3) É hora de leitura ...  

 
3.1 Primeira Leitura  
 

Você terá três aulas para fazer a leitura do livro, ao final de cada aula, 

você fará as seguintes atividades: 
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1) Aula 01  - Voluntários de cada grupo de leitura deverão resumir oralmente 

aos colegas o trecho do livro que leu;  

2) Aula 02  - Cada aluno faz um desenho em papel sulfite, representando uma 

cena lida até o momento; 

3) Aula 03  - Escolher uma personagem do livro, representando-a 

graficamente com características de sua aparência e personalidade. 

 
3.2 Contextualização 
 
 

 
 
 
 
 
   Fig. 08 Fatos históricos no século XIX 

 
3.2.1 Pesquise na internet os principais fatos históricos no mundo e no 

Brasil, ocorridos no sec. XIX ( 1800 - 1900 ) 

3.2.2 Pesquise também quais as principais obras literárias publicadas no 

sec. XIX no Brasil. 
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3.2.3 Agora, com a ajuda da professora, elaborem um painel com as 

principais informações que vocês encontraram. 

         

 

4) É hora de discutir o texto ... 

 

4.1 Segunda Leitura 
 
         

4.1.1 Após você conhecer os aspectos históricos e as características 

literárias, cada grupo vai elaborar um cartaz sintetizando os 

principais aspectos de cada obra. 

 

Lembre que naquela época o público leitor buscava na literatura apenas 

distração. Com o desenvolvimento de algumas cidades brasileiras, os jovens de 

classe alta liam os famosos romances de folhetins(histórias sentimentais 

publicadas em capítulos nos jornais). Esses jovens leitores torciam  por seus 

personagens e sofriam com eles. Os temas eram geralmente ligados à variedade 

de tipos humanos, bem como aos problemas sociais e morais decorrentes do 

desenvolvimento da cidade. 

 

1. Memórias de um sargento de milícias 

 

• Tipo de romance: 

• Cidade onde se passa o romance: 

• Época provável do romance: 

• Esse romance retrata: 

(  ) os ambientes sofisticados da aristocracia 

(  ) as ruas e casebres do povo carioca 

• Tipo de linguagem utilizada na obra: 

• Principais fatos históricos presentes na obra: 

• Qual é a figura central do livro? 

• Com o nascimento de Leonardo, que hábitos populares foram 

mostrados daquela época? 
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• Cada personagem do livro traz em si a marca da ambiguidade, 

eles não são totalmente bons ou maus; honestos ou levianos; 

ingênuos ou malandros; 

• Cite algumas características de herói ( positivas) da 

personagem principal. 

• Cite algumas características negativas  que evidenciam a 

malandragem (anti-herói) da personagem principal. 

 

 

Nesta obra, o narrador frequentemente interrompe a narrativa e fala 

diretamente com o leitor, focalizando a vida agitada da personagem central, seus 

casos com a mulata Vidinha, o namoro com Luizinha e seus planos para escapar 

das perseguições do Major Vidigal.  

• Por que ele faz isso? 

• Por que a maioria dos personagens não tem nome próprio, mas 

é identificado como: a minha madrinha, o barbeiro, a comadre, o 

compadre, etc.? 

 

2. Senhora 

 

• Tipo de romance: 

• Cidade onde se passa o romance: 

• Época provável do romance: 

• Esse romance retrata: 

• (  ) os ambientes sofisticados da aristocracia 

(  ) as ruas e casebres do povo carioca 

• Tipo de linguagem utilizada na obra: 

• Principais fatos históricos presentes na obra: 

• Qual é a figura central do livro? 

 

Cada personagem do livro traz em si a marca da ambiguidade, eles não 

são totalmente bons ou maus; honestos ou levianos; delicados ou altivos; fortes 

ou frágeis. 

Exemplo: 
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             A personagem principal não corresponde à figura feminina tradicional da 

época, pois era aparentemente uma mulher firme e determinada, jovem, rica, bela 

e fazia questão de demonstrar seu desprezo pelos pretendentes que tinha. Por 

outro lado, ela não passava de uma moça frágil que sofreu uma desilusão 

amorosa. 

  

• Agora, cite características de ambiguidade presentes em 

Fernando Seixas. 

 

O papel do dinheiro na trama é fundamental, veja as quatro partes como 

o autor dividiu o romance: O preço, Quitação, Posse e Resgate. Esses títulos têm 

duplo sentido, referem-se especialmente a uma transação comercial (o 

casamento) e também comenta ironicamente as fases de relacionamento de 

Aurélia e Fernando.  

 

• Numere a ordem correta dos principais sentimentos que Aurélia 

manifesta em relação a Fernando no decorrer do texto. 

 

(    ) Abandono (    ) Vingança (    ) Amor  

(    ) Desejo  (    ) Repulsa (    ) Perdão 

(    ) Recuperação do amor 

 

• Qual é a principal transformação de Fernando, após o 

casamento com Aurélia?   

 

3. O Ateneu 

 

Essa obra não se enquadra em nenhuma das correntes literárias da 

época, seja no Realismo, no Romantismo, no Impressionismo ou no Simbolismo, 

por isso é considerada uma obra singular, mistura de todas as correntes, mas 

que não pertence exclusivamente a nenhuma. O Ateneu não é um livro de 

memórias, mas um romance em que o autor manipula o seu material pela 

imaginação, misturando o real com a ficção. 
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• Cidade onde se passa o romance: 

• Época provável do romance: 

• Esse romance retrata: 

 (   ) os ambientes sofisticados da sociedade carioca na 

época do primeiro Reinado. 

 (   ) o ambiente do colégio Ateneu, um mini-universo da 

sociedade dividida em classes, regido por privilégios e 

injustiças. 

• Tipo de linguagem utilizada na obra: 

• O livro inicia com a seguinte frase: “- Você vai encontrar o 

mundo, coragem para a luta”.   O que será que isso pode 

significar? 

 

Lembre que, com o desenvolvimento de algumas cidades brasileiras, os 

jovens de classe alta liam os famosos romances de folhetins ( histórias 

sentimentais publicadas em capítulos nos jornais). O Ateneu é um romance de 

folhetim da época. Escrito em 1ª pessoa, Sérgio narra as impressões que 

marcaram a sua vida durante os anos de escola, de forma caricaturesca( 

pessimista), projetando e realçando sob sua ótica os erros, as ambições, as 

hipocrisias e as aflições existentes no Ateneu e no sistema social da época, pois 

o internato é o reflexo da sociedade.  

O Ateneu é dividido em doze capítulos, sem títulos, mas pode ser dividido 

em quatro partes: 

1) Apresentação do Ateneu, antes da entrada de Sergio ( Cap. I) 

2) Primeiro ano de Sérgio no Ateneu ( Cap. II ao Cap. VII) 

3) O segundo ano de Sergio no internato ( Cap. VIII ao XI) 

4) A destruição do Ateneu pelo incêndio ( Cap. XII) 

• Escolha uma cena que você achou significativa de uma das 

partes, faça um desenho, representando a cena, dê um título e 

escreva uma justificativa por que você escolheu esta parte do 

livro e deu este título. 

• Três personagens se destacam no romance, escreva quatro 

características de cada um. 
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1. Sergio (narrador): 

................................................................................... 

2. Aristarco: 

................................................................................... 

3. D. Ema: 

................................................................................... 

 

• Na página 16 do livro,  aparece a seguinte frase "Nenhum 

mestre é mal para o bom aluno" . Diante do autoritarismo 

presente no Ateneu, esta frase condiz com a realidade do 

colégio? Por quê? 

• No cap. XII  Américo põe fogo no Ateneu. Por que ele fez isso? 

 

 

5) É hora de aprender mais .... 
 

5.1 Expansão da Leitura 
 
 

• Livro Memórias de um sargento de milícias 
 
 

  
1. Leia o trecho tirado do clássico original Memórias de um 

Sargento de Milícias, de  Manuel Antonio Almeida. Editora Saraiva. São Paulo. 

2006, ( p.p 11,12).   

 

 
Fora Leonardo algibebe em Lisboa, sua pátria, aborrecera-se porem do 
negócio, e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, 
alcançou o emprego de que o vemos empossado, e que exercia, como dissemos, 
desde tempos remotos. Mas viera  com ele no mesmo navio, não sei fazer o que, 
uma certa Maria da hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, saloia 
rechonchuda e bonitona. O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era nesse 
tempo de sua mocidade mal apessoado, e sobretudo era maganäo. Ao sair do 
Tejo, estando a Maria encostada a borda  do navio, o Leonardo fingiu que 
passava distraído por junto dela, e com  o ferrado sapatão assentou-se uma 
valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-
se como envergonhada do gracejo, e deu–lhe também em ar de disfarce um 
tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em 
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forma, segundo os usos da terra: levaram o resto do dia de namoro cerrado; ao 
anoitecer passou-se a mesma cena de pisadela e beliscões, com a diferença de 
serem desta vez, um pouco mais fortes; e no dia seguinte estavam os dois 
amantes tão extremosos e familiares, que pareciam sê-lo de muitos anos. 
Quando saltaram em terra começou Maria a sentir certos enojos: foi o dois 
morar juntos: daí a um mês, manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela 
e do beliscão; sete meses depois teve Maria um filho, formidável menino de 
quase três palmos de comprimento, gordo e vermelho, cabeludo esperneador e 
chorão; do qual, logo depois que nasceu, mamou duas horas seguias sem largar 
o peito. 

 
Vocabulário 

 
Algibebe = aquele que fabrica e vende roupas de fazendas ordinárias, vendedor, 

mascate. 

Saloia = habitantes camponeses rústicos das cercanias de Lisboa ( Portugal), 

camponesa. 

Maganäo = jovial, pândego, divertido.  

Tejo = nome dado a um rio em Portugal.  

 
Como pudemos observar no texto acima, a linguagem é datada do início do 

século XIX , em Portugal, portanto na língua portuguesa, e mesmo falando a mesma 

língua que a nossa, o vocabulário da época não está mais em uso nos dia s de 

hoje.  Veja como exemplo as palavras destacadas no texto. 

  

2. Agora, leia o mesmo trecho acima do livro Memórias de um 

Sargento de Milícias de  Manuel Antonio Almeida, porém adaptado por Carlos Heitor 

Cony. Editora Scipione. Serie  Reencontro, 2ª edição, 2008, (p.p 9,10). 

 
Viera de Portugal para o Brasil, aqui chegando, não se sabe por proteção de 
quem, conseguiu o cargo de meirinho. Com ele veio no mesmo navio, não 
sabemos fazer o que, uma tal de Maria-da-Hortaliça, quitandeira das praças de 
Lisboa. Mal o navio partiu de Lisboa, estando a Maria encosta a amurada, 
Pataca fingiu que passava distraído e deu-lhe um pisão no pé direito, Maria 
sorriu  envergonhada e deu-lhe, também discretamente um beliscão nas costa. 
Segundo os costumes da terra dele, isso era uma declaração de amor. Passaram 
o resto do dia entre pisadelas e beliscões. Quando saltaram do navio, foram 
morar juntos. E logo apareceram os efeitos das pisadelas e beliscões: sete meses 
mais tarde Maria deu a luz um menino gordo, vermelho e cabeludo. Assim que 
nasceu, mamou duas horas seguidas sem largar o peito. 

 
Neste texto, podemos notar que a linguagem é atual,  direcionada aos 

leitores iniciantes , pois o texto narrativo adaptado passa a ser de fácil 

compreensão. 
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3. A mesma passagem do texto, do clássico:  Memórias de um 

Sargento de Milícias de Manuel Antonio Almeida, porém na versão em quadrinhos. 

Editora Escala Educacional. Editor Vicente Paz Fernandes.  São Paulo.  1ª edição, 

2007, (p.p 3,4) 

 

 

 

Fig. 09  Trecho do livro  Memórias de um sargento d e milícias em HQ (p.3) 
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   Fig. 10 Trecho do livro Memórias de um sargento de milícias em HQ (p.4)  

 

Ainda observando o mesmo trecho da obra, porém em história em 

quadrinhos, percebemos que a linguagem é visual. Esse tipo de leitura prende o 

leitor por meio da interpretação da linguagem imagírica, basta observar atentamente 

os espaços e as expressões dos personagens para entender a história. 
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Você também deve lembrar que nas primeiras aulas você ouviu a música  

de Martinho da Vila, Memórias de um Sargento de Milícias, baseada na obra 

Memórias de  um sargento de milícias de  Manuel Antonio Almeida.  

 

http://letras.terra.com.br/martinho-da-vila/287404/    

 
4.  Na letra desta música é possível conhecer a história do livro 

Memórias de um sargento de milícias, este trecho em especial narra o 

nascimento de Leonardo.  

 

 
Quando aqui, chegou 
Um modesto casal feliz pelo recente amor 
Leonardo, tornando-se meirinho 
Deu a Maria Hortaliça um novo lar 
Um pouco de conforto e de carinho 
Dessa união, nasceu 
Um lindo varão 
Que recebeu o mesmo nome do seu pai. 

 
 

Verificamo, assim,  que é possível  narrar uma mesma história em 

diferentes formas, sem modificar o conteúdo central, no caso, o texto clássico 

original. 

 

 

Contexto da obra para nossa realidade 
 
 
 

Você leu nas cenas representadas como era o costume de namorar da 

época, bem diferente dos dias de hoje, não é mesmo? 

Como os jovens de hoje demonstram que estão interessados em alguém 

num primeiro momento? Com certeza não é com beliscões e pisadelas!  

 

• Livro Senhora 
 
1.  Assista ao video a seguir sobre a obra Senhora 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aQ2aJnl7a18  
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Você viu que Aurélia é o retrato de uma mulher fora dos padrões morais e 

costumes de seu tempo pois levava um modo de vida independente, à frente das 

convenções sociais. 

 

• Na cena do video e na p.36 do livro, Aurélia afirma ser uma “mulher 

traída” e Fernando um “homem vendido”. Por que ela fez essa 

afirmação? 

 

• Que semelhanças existem entre a mulher atual e o comportamento 

de Aurélia? 

 

• Você acha que ainda hoje são realizados casamentos por 

conveniência? 

 

Contexto da obra para nossa realidade 

 

O papel da mulher mudou muito na sociedade. A mulher contemporânea 

deixou de ser submissa e educada apenas para desempenhar o papel de esposa e 

mãe, passando a exercer também função de liderança significativa no mercado de 

trabalho e na sociedade.  

 

2. Assista ao video no link abaixo: 

    

http://www.youtube.com/watch?v=vipLt0PGSIY&feature=related 

 

• E agora responda você também o que é ser uma mulher 

contemporânea? 

 

• Cite alguns nomes de mulheres que fizeram a diferença na 

história da humanidade. 

 

• Sugestão: Assista ao filme abaixo. Ele demonstra bem a luta de 

uma mulher contemporânea contra os preconceitos de um 

ambiente tradicionalista. 
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O Sorriso de Mona Lisa (en:Mona Lisa Smile) é um filme de 2003 produzido pelo 

Revolution Studios e Columbia Pictures, dirigido por Mike Newell e escrito por Lawrence 

Konner e Mark Rosenthal. O título é uma referência à Mona Lisa, uma pintura famosa de 

Leonardo da Vinci. 

Recria a atmosfera e os costumes do início da década de 1950. Conta a história de 

uma professora de Arte que, educada na liberal Universidade de Berkeley, na Califórnia, 

enfrenta uma escola feminina, tradicionalista – Wellesley College, onde as melhores e mais 

brilhantes jovens mulheres dos Estados Unidos recebem uma dispendiosa educação para se 

transformarem em cultas esposas e responsáveis mães. No filme, a professora irá tentar 

questionar esse destino com suas alunas propondo-lhes um pensamento liberal, enfrentando a 

administração da escola e as próprias garotas.  

Fonte:  http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Sorriso_de_Mona_Lisa  

 
• Livro O Ateneu 
 

1. No capítulo 2 (p.13) aparece uma fala do Aristarco sobre 

moralidade e imoralidade: 

 
 "-A imoralidade! No Ateneu, a imoralidade não  existe! Aviso a tempo... Eu  
tenho um código... 
Nesse ponto, o diretor levantou-se e mostrou um grande quadro na parede. 
- Aqui está nosso código. Leiam! O caso da imoralidade não está lá. Se a 
desgraça acontece, a justiça é o meu terror e a lei, o meu arbítrio! Briguem 
depois os pais!...". 
 

• Discuta com seus colegas a questão da moralidade /imoralidade 

existente na educação daquela época e nos dias de hoje.    

 

• Assistia ao vídeo da música “The wall” do Pink Floyd no link 

abaixo: 

  

                                 http://www.youtube.com/watch?v=YnHm-vQGsUw  
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• Após ver o filme relacione o autoritarismo do diretor Aristarco com 

o autoritarismo exibido no vídeo. 

 

Contexto da obra para nossa realidade 
 

 
O livro O Ateneu permite fazer uma reflexão sobre as transformações que o 

sistema educacional brasileiro sofreu ao longo do tempo.  

Um ponto que vamos destacar é que o romance O Ateneu descreve cruéis 

persiguições e relações de dominação entre os alunos.  

Hoje em dia essas ocorrências são chamadas de “Bullying”, o que você, 

com certeja, já ouviu falar, pois esse assunto é muito discutido e combatido nas 

escolas do mundo inteiro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
( Um adolescente isolado num canto da escola sendo agredido fisicamente e co 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 11 Bullying 
 
 
Bullying é um termo inglês utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, 
intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo (bully - «tiranete» ou «valentão») ou 
grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo (ou grupo de 
indivíduos) incapaz(es) de se defender. Também existem as vítimas/agressoras, ou 
autores/alvos, que em determinados momentos cometem agressões, porém também são 
vítimas de bullying pela turma.  
  
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bullying  
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Veja essa notícia. Ela conta que um aluno da 6ª série foi agredido por um 

colega da escola. 

 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4 548667-EI5030,00-

Menino+vitima+de+bullying+e+agredido+com+golpes+de+ porrete.html  

 

• Você já foi alvo de implicâncias e perseguições de colegas na 

escola? Houve algum tipo de agressão física ou as ações se 

deram mais no campo moral, como a escolha de apelidos 

politicamente incorretos?  Você já viu  algum colega  sofrer 

bullying por alguém? 

 

• Então, agora,  assista esse video sobre uma campanha anti-

bullying 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aIjRTYa7UK0  

 

 

• Agora que você já sabe o que é bullying, colha depoimentos, se 

possível,  com auxílio de um gravador, de pais, avós, tios, e 

outras pessoas de diferentes faixas etárias sobre as dificuldades 

deles de relacionamento durante o tempo escolar. Quais os 

apelidos pejorativos mais comuns da época? Quais eram as 

agressões físicas e morais mais comuns? Faça uma síntese disso 

com seus colegas de grupo e depois elaborem cartazes com 

ações para evitar o bullying na sua escola. 

 

A sociedade no século XIX retrata uma educação machista, punitiva, 

submissa a uma autoridade inquestionável, reflexo de uma sociedade imoral, 

violenta, interesseira, corrupta, desleal e  discriminatória.  

Hoje, a educação evoluiu, a sociedade tornou-se mais exigente e 

participativa em relação à educação de seus cidadãos. Ocorreram muitas mudanças 

até chegar à pedagogia, ou seja, a forma de ensino/aprendizagem que temos hoje, 

porém junto com estas mudanças pedagógicas e avanços tecnológicos, a  escola 

passou  exercer uma sobrecarga de funções  que competem à família e à 
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sociedade. Com isso, as relações e os limites entre os envolvidos nesse processo 

ensino-aprendizagem acabam comprometidos, gerando sérios conflitos. 

Vamos ver alguns exemplos desses conflitos. 

Veja as notícias a seguir: 
 
 
http://www.portalorm.com.br/2009/noticias/default.a sp?id_modulo=21&id_notic
ia=479830 
 

• Como o professor é visto hoje? 

• Qual a função dele dentro da sociedade moderna? 

• Por que você acha que há tantos casos de violência aos 
professores? 

 

 
 

Fig. 12 Aluno agredindo professor 
 
 

Agora, vamos assistir ao vídeo em que o jornalista e apresentador do 

programa Hoje em Dia, da TV Record relata e comenta dois casos de violência 

contra professores. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WQwM-ytLwwI&NR=1 

 

• Você acha que está faltando limites aos jovens de hoje? 
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• Você acha que a família está se omitindo em relação à educação 

dos filhos? 

• O que pode ser feito para fazer com que a família participe mais 

da educação dos filhos? 

• Você concorda que a sociedade precisa repensar o que deseja de 

seus jovens? 

 

Neste vídeo, o Jornal Hoje relata casos de violência e também comenta 

sobre os motivos dessa violência estar acontecendo no ambiente escolar. Vamos 

assisti-lo.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=YjCYAoeRdmc&feature=related 

 

• Você concorda com o educador, que o que falta nas escolas é 

ética? 

• O que pode ser feito para fazer com que a família participe mais 

da educação dos filhos? 

• Como fazer para que a comunidade escolar se conscientize que 

todos são importantes e precisam participar no processo ensino-

aprendizagem? 

• Como estimular o uso da ética social no ambiente escolar? 

 

• Você acha que os jovens de hoje não têm perspectivas de futuro? 

 

Você viu que cada vez mais a violência está presente nas escolas.  

 

• Que críticas podem ser feitas ao sistema educacional atual?  

 

• O que você acha que pode ser mudado para que tenhamos uma 

educação de melhor qualidade, abrangente a mais pessoas e 

menos violenta? 
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6) É hora de divulgar o livro .... 

 
 Agora é a vez de cada grupo divulgar para os colegas da outra turma o livro 

que leu. Representem uma cena do livro que vocês tenham gostado para os colegas 

e falem sobre a história, convidando-os a ler a obra adaptada. 
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