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Resumo: Ler e entender o que o aluno leu é a grande 
preocupação dos professores atualmente. 
Sabemos que o Livro Didático é um dos materiais 
mais usados pelos professores e alunos e que 
esse manual deve apresentar o conhecimento e 
as habilidades e competências de leitura 
presentes nas Diretrizes Curriculares de Língua 
Portuguesa que são a base necessária para o 
aluno evoluir em seus estudos durante os anos 
que frequenta a escola. Foi com esse intuito que 
analisamos o capítulo I, intitulado ―A conquista do 
amor impossível" do LD do 9º ano Português 
Linguagens de William Roberto Cereja e Thereza 
Cochar Magalhães, reorganizamos e ampliamos 
as atividades de acordo com a DCE. Essa 
unidade apresenta o conto literário ―Felicidade 
clandestina‖ escrito pela talentosa autora Clarice 
Lispector. Esse conto apresenta uma narrativa 
curta que prende a atenção do aluno com sua 
intriga e tem o sadismo como elemento principal 
do enredo fisgando o leitor. O conto ―Felicidade 
Clandestina‖ torna-se rico devido às situações 
diárias vividas pelas personagens, aproximando 
texto e leitor, possibilitando assim uma leitura 
prazerosa, devido a pluralidade de significados 
encontradas na trama textual. Essa Unidade 
Didática será distribuída em aulas num total de 
trinta e duas. Nas primeiras aulas será feita uma  
leitura e interpretação do conto, analisaremos o 
conhecimento de leitura que o aluno tem de 
mundo e que significados ele daria para as 



questões propostas. Nas próximas aulas faremos 
uma análise linguística para que o aluno conheça 
os usos e efeitos dos verbos e adjetivos no conto.  
Eles também entenderão como se estabelecem 
os elementos da narrativa bem como o discurso 
indireto livre com vistas à narrativa analisada. 
Nas próximas aulas faremos introdução à 
literatura de Clarice Lispector, sua biografia e 
fortuna crítica. Nas últimas aulas teremos o 
gênero entrevista e carta pessoal. A busca 
incessante para formar alunos leitores ocorre 
diariamente nas salas de aula das escolas 
públicas. Pretende-se formar um leitor que 
entenda o que leu, compreenda as profundezas 
de um texto e perceba que nenhum texto é neutro 
e que na simplicidade dos dizeres há um mundo 
que perpassa diante de seus olhos. Esse é um 
desafio que pulsa em toda área docente de 
Língua Portuguesa e torna-se prioridade absoluta 
de nossas aulas.  
 

Palavras-chave: Livro Didático; Língua Portuguesa; leitura; conto; 
Clarice Lispector 
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A Unidade Didática tem por finalidade a explanação do projeto “O conto contemporâneo no 

Livro Didático Português Linguagens”, com o propósito de analisar o capítulo I 

intitulado ―A conquista do amor impossível‖ do Livro Didático Português Linguagens 

de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães, 9o ano, unidade 2 –7a 

edição reformulada em 2012, propondo uma reorganização e ampliação de 

atividades. 

O baixo desempenho dos alunos constatados na leitura, indicado oficialmente nas 

avaliações externas, mostra a preocupação de melhorar esse índice desfavorável 

para a educação. Dessa forma o Livro Didático será o instrumento que oferecerá ao 

aluno a ampliação e reorganização de atividades de leitura, uma vez que ele é um 

dos materiais mais utilizados em sala de aula.  

Sendo assim, o LD oferece meios e referências para uma leitura do texto, 

direcionando reflexão do aluno. É no texto que o leitor irá se manifestar a favor ou 

contra, compreender ou não compreender, ampliar seu conhecimento, refletir, 

criticar, colocando sentido a sua leitura. De acordo com a DCE de Língua 

Portuguesa: 

Trata-se de propiciar o desenvolvimento de uma atitude crítica que leva o 
aluno a perceber o sujeito presente nos textos e, ainda, tomar uma atitude 
responsiva diante deles. Sob esse ponto de vista, o professor precisa atuar 
como mediador, provocando os alunos a realizarem leituras significativas.  
(p.71, 1988) 

Para que haja essa leitura repleta de significados o professor deve-se colocar como 

mediador entre o aluno e o livro didático, questionando-o e se posicionando perante 

as discussões. Assim levará o aluno a perceber o dialogismo no texto com o leitor 

(aluno), configurando um processo de formação do leitor crítico. 

A busca incessante para formar alunos leitores ocorre diariamente nas salas de aula 

das escolas públicas. Pretende-se formar um leitor que entenda o que leu, 

compreenda as profundezas de um texto e perceba que nenhum texto é neutro e 

que na simplicidade dos dizeres há um mundo que perpassa diante de seus olhos. 

2. APRESENTAÇÃO 



Esse é um desafio que pulsa em toda área docente de Língua Portuguesa e torna-se 

prioridade absoluta de nossas aulas. 

Para a realização da unidade didática foi utilizada esta metodologia: 

No primeiro momento, o professor perguntará ao aluno o que é um conto. Depois de 

ouvir suas repostas, explicará que o conto é uma narrativa curta com tempo e 

espaço e poucos personagens; elucidará junto com os alunos as partes que 

compõem o conto, focando os elementos da narrativa. Definição de conto. Pré-

leitura do conto com questionamentos: o que é felicidade? O que é clandestina? 

Discutir oralmente os elementos e a sequência da narrativa. Leitura e interpretação 

do conto ―Felicidade clandestina‖ de Clarice Lispector, para que o aluno atribua 

significado ao texto, a partir de seus conhecimentos de mundo. A partir do estudo do 

texto, analisaremos o conhecimento de leitura que o aluno tem de mundo e que 

significados ele dará para as questões propostas.  

Em seguida, o professor apontará como se estabelecem os elementos da narrativa 

no conto estudado para que os alunos compreendam a estrutura do conto. Estudar a 

gramática no contexto do conto, para que o aluno conheça os usos e os efeitos de 

sentido dos verbos no pretérito imperfeito e dos adjetivos. Será trabalhado também 

nesse capítulo o estudo do discurso indireto livre com vistas à narrativa analisada. 

Episódios em vídeos de ―Reinações de Narizinho‖ de Monteiro Lobato, seguidos de 

debates e leitura de trechos do livro. 

Logo após será feita uma introdução à literatura de Clarice Lispector, sua biografia e 

fortuna crítica. Mediante o estudo de biografias os alunos passarão a escriturar 

biografias de seus familiares e a sua própria. Será exibida uma entrevistada autora 

concedida a TV Cultura  para que o aluno se sinta familiarizado com a escritora. 

Para que eles compreendam melhor o gênero citado, os alunos irão entrevistar um 

escritor natural dessa cidade que escreve poesias e romances. Com o intuito de 

conhecer melhor a escritora Clarice Lispector, suas características impactantes e 

verossímeis, estudaremos a carta pessoal, escrita  por um narrador e amigo Caio 

Fernando de Abreu. Será disponibilizado em sala de aula o filme “A Hora da 

Estrela”(Amaral, 1986) como um elemento a mais de conhecimento da obra da 

autora.  Finalizando essa unidade didática construiremos um blog para que os 

alunos possam escrever para seus colegas comentários sobre a entrevista, 



Professor: nesta unidade didática o professor regente da sala deverá fazer uma 

breve explanação do projeto aos alunos, apresentando os objetivos que 

pretende atingir, e deixando claro o que será trabalhado: conto contemporâneo 

no Livro Didático Português Linguagens. Falará também que a prioridade será 

a oralidade, leitura, interpretação tanto interna quanto externa do conto. Os 

alunos irão ler, estudar o enredo da narrativa, o discurso indireto e farão  

análise linguística. 

Serão utilizadas quatro aulas para esse estudo.  

 

recomendando o autor ou apontando o que ele não gostou na obra literária do 

entrevistado.   

 

 

 

Acesso em: 13/9/2014 http://www.fabulasecontos.com.br/?pg=descricao&id=221 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Unidade 1– Conto         

3. MATERIAL DIDÁTICO 

http://www.fabulasecontos.com.br/?pg=descricao&id=221


O CONTO 

Lembrar a palavra conto é remeter aos contos de fadas. As histórias permeiam 

nosso passado mais remoto. Em antigas sociedades já se ouviam histórias que 

passavam de boca em boca, e eram contadas por todos. Nestes relatos orais, 

falados, o narrador contava as histórias para o público que fazia perguntas e 

comentários e muitas vezes acabava mudando algum fato, sabe como é: ― quem 

conta um conto, aumenta um ponto‖. Essas histórias se perpetuaram até nossos 

dias, como os contos de fadas, fábulas etc.  

Com o passar do tempo os contos e os causos passaram a ser escritos.  O conto se 

constitui de narrativa pequena, por isso tem poucos personagens, tudo é 

concentrado. Existe uma célula dramática que contém um só conflito, uma só ação.  

O espaço é muito limitado, o tempo não ultrapassa horas ou dias. Os contos 

tornaram-se narrativas muito importantes porque têm a função de entreter, propõe 

modelos de comportamento e transmite valores e pontos de vista sobre o mundo, 

enfim educa e diverte os leitores e os ouvintes. 

 

Capítulo 1 

A conquista do amor impossível 

Pré-leitura 

1) Você acha que pode confiar em todas as pessoas? 

2) Você confia nos seus colegas? 

3) Você já se decepcionou com alguém? 

4) O que sentimos quando temos uma decepção? 

Felicidade clandestina 

 Ela era gorda, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio 

arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. 

Como se não bastasse enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com 

balas.  Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: 

um pai dono de livraria. 

 Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até para aniversário, em vez de pelo 

menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão-postal da loja do 



pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas 

pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letras bordadíssimas palavras como 

―data natalícia‖ e ―saudade‖. 

 Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando 

balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos 

imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu 

com calma ferocidade seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as 

humilhações a que ela me submetia: continuava a implorar-lhe emprestados os 

livros que ela não lia. 

 Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma 

tortura chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As reinações de 

Narizinho, de Monteiro Lobato. 

 Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, 

comendo-o, dormindo-o.  E completamente acima de minhas posses. Disse-me que 

eu passasse pela sua casa no dia seguinte que ela o emprestaria. 

 Até no dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria: eu 

não vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. 

 No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo.  Ela não morava num 

sobrado como eu, e sim numa casa.  Não me mandou entrar. Olhando bem para 

meu olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse 

no dia seguinte para buscá-lo.  Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a 

esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que 

era o meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife.  Dessa vez nem caí: 

guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais 

tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas 

ruas como sempre e não caí nenhuma vez. 

 Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de 

livraria era tranquilo e diabólico.  No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, 

com um sorriso e o coração batendo.  Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não 

estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais 

tarde, no decorrer da vida, o drama do ―dia seguinte‖ com ela ia se repetir com meu 

coração batendo. 

 E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo 

indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso.  Eu já 

começava a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer, às vezes adivinho. Mas, 

adivinhando mesmo, às vezes aceito: como se quem quer me fazer sofrer esteja 

precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua 

casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem 

de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina.  E 



eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob meus olhos 

espantados. 

 Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e 

silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe.  Ela devia estar estranhando a aparição 

muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. 

Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A 

senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo.  Até que 

essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: 

mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler! 

 E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a 

descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio: a potência de 

perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao 

vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e 

calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim: ―E você fica 

com o livro por quanto tempo quiser‖. Entendem? Valia mais do que me dar o livro: 

―pelo tempo que eu quisesse‖ é tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter 

a ousadia de querer. 

 Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada, e assim recebi o livro 

na mão.  Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não, não saí pulando como 

sempre.  Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas 

mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, 

também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. 

 Chegando em casa, não comecei a ler.  Fingia que não o tinha, só para 

depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, 

fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com 

manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns 

instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a 

felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já 

pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar... havia orgulho e pudor em mim. Eu era 

uma rainha delicada. 

 Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, 

sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. 

 Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com seu amante.    

Acesso em 10/10/2014http://intervox.nce.ufrj.br/~valdenit/felicida.htm 

             (Clarice Lispector. Felicidade clandestina. 5 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. P. 7-10.) 

elucidativo: que elucida, explica. 

êxtase: estado de máxima intensidade emocional, por efeito de exaltação religiosa 

ou de sentimentos intensos de alegria, prazer, admiração, etc. 



magno: de grande importância. 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO 

1. Os três primeiros parágrafos formam a introdução do conto lido. Geralmente é no 

início do conto que aparecem as marcas das personagens, o tempo e o espaço. 

a) Quais sentimentos caracterizam as duas personagens? 

b) O que a narradora gostaria de ganhar no dia do seu aniversário? Por quê? 

c) Como são descritas as personagens  

2. O que fazia a filha do dono de livraria parecer superior aos olhos da narradora? 

3. Quais as humilhações que a narradora se submetia perante a dona de livraria? 

4. Observe os trechos do texto: 

 ―Mas que talento tinha para crueldade.‖ 

  ―Ela toda era pura vingança‖ 

 

a) O que é crueldade? 

b) Qual a diferença que existe entre ódio e crueldade? 

 

b) Qual a diferença que existe entre ódio e crueldade? 

 

 

 

 

 

 

5. Releia esse trecho: 

―Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura 

chinesa. Como casualmente, informou-me que possuía As reinações de Narizinho, 

de Monteiro Lobato.‖ 

a) Quem é o narrador da história ―Felicidade clandestina‖ ? 

b) Quem conta a história participa dela? 

d) Quem narra tem um olhar particular sobre o que aconteceu? Como é esse olhar? 

 

―Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu os olhos pesados 
de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as 
nuvens que passeavam pelo céu, formando ora castelos, ora camelos. E já ia 
dormindo, embalada pelo mexerico das águas, quando sentiu cócegas no 
rosto. Arregalou os olhos: um peixinho vestido de gente estava de pé na 
ponta do seu nariz.  

Vestido de gente, sim! Trazia casaco vermelho, cartolinha na cabeça e guarda-
chuva na mão — a maior das galantezas! O peixinho olhava para o nariz de 
Narizinho com rugas na testa, como quem não está entendendo nada do que 
vê‖. (LOBATO, 2011, p.13) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso em: 13/5/2014 http://megaarquivo.com/2012/01/16/5062-de-onde-surgiu-a-

expressao-tortura-chinesa/ 

6. A posse do livro As reinações de Narizinho  possibilitou à menina exercer sobre a 

narradora uma ―tortura chinesa‖, num jogo infindável de promessas e mentiras. 

a) Qual é a semelhança que existe entre ―tortura chinesa‖ e as promessas da filha 

de dono de livraria sobre a narradora? 

b) Por que a menina não emprestava o livro para a narradora? 

c) Quais motivos levava a narradora a se sentir esperançosa e alegre? 

d) Por que a narradora não saiu pulando e correndo após ter recebido o livro? 

7. O que significa a palavra clandestina? 

8. De quem é a Felicidade clandestina? Da narradora ou da menina? 

9. Que motivos levaram a personagem a pensar que sua felicidade ia ser sempre 

clandestina? 

10. O que você entendeu ao ler essa frase: 

 ―Não era mais uma menina com um livro: era uma mulher com seu amante‖. 

11.  Após ler o conto, podemos afirmar que o tema é: 

(    ) A amizade das duas meninas. 

(    ) O empréstimo do livro. 

(     ) A felicidade de conseguir o livro. 

(    ) A crueldade da menina  dona do livro. 

 

Por desconhecimento. Na verdade não se conhece uma tortura especificamente 

chinesa. A expressão está ligada à suposta capacidade atribuída a esse povo de 

arquitetar um suplício cruel refinado por uma prolongada duração. Um exemplo clássico 

do ―espírito‖ da tortura chinesa, explica um professor do Departamento de História 

Antiga da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ―é deixar, por horas, uma gota 

d’água pingando na testa de alguém‖. A dor se torna cada vez mais insuportável. ―Isso é 

uma crueldade planejada por um cálculo de tempo.‖ Só que ninguém sabe quem, 

realmente, a  inventou. O fato de a China ter se isolado do mundo de 1368 a 1644 

gerou a suspeita estrangeira de que seu povo seria fechado, frio e calculista. Daí a 

expressão, no fundo insultuosa. Na verdade, tanto no Ocidente como no Oriente a 

maldade humana não conhece limites. 

 

http://megaarquivo.com/2012/01/16/5062-de-onde-surgiu-a-expressao-tortura-chinesa/
http://megaarquivo.com/2012/01/16/5062-de-onde-surgiu-a-expressao-tortura-chinesa/


 

 

12.  Quem detém o poder nas imagens não verbais? 

13.  Como aparece a personagem-narradora na imagem não verbal? 

14. Embora a personagem-narradora afirma ―Como essa menina devia nos odiar, 

nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres‖., 

porém as imagens não verbais mostram o quê na personagem-narradora? 

15. Já nas imagens não verbais a dona de livraria parece ser: 

(    ) autoritária     (     ) simpática    (     ) meiga      (      ) triste 

16. O olhar da dona de livraria é semelhante ao da personagem-narradora? 

Comente. 

17. O que é felicidade para você? 

18. Em que momentos você é feliz? 

19. Você sente mais prazer em ser maldoso ou quando deixa as pessoas felizes? 

Por quê? 

20. A sua felicidade depende da felicidade de outras pessoas?  Quando? 

3.2 - A LINGUAGEM DO TEXTO 

Professor: nesta atividade o tempo previsto será de uma aula, os alunos irão ampliar 

seu vocabulário e perceberão como algumas palavras têm significados semelhantes. 

 
 
1.Campo semântico são palavras que apresentam o mesmo significado, baseando 
nessa informação, relacione as palavras destacadas com o seu significado. 

(a) Mas que talento tinha para crueldade.    (      )  Azedume 

(b)Ela era pura vingança.   (     ) Maligno 

(c) Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. (      )  Desforra 

(d) O plano secreto era tranquilo e diabólico.   (     ) maldade 

(e) Enquanto o fel não escorresse tudo pelo seu corpo...  (      ) satisfação com a dor 

de outra pessoa 

2.De acordo com o contexto do conto, escreva o sentido das expressões em negrito: 

Professor: as cinco perguntas a seguir analisarão as imagens das páginas 70,71 e 

72 do conto ―Felicidade clandestina‖ do Livro Didático ―Português Linguagens‖. 

 



―Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, 

comendo-o, dormindo-o.‖ 

3.Explique o sentido das expressões em destaque nos trechos a seguir: 

a) ―No dia seguinte fui à sua casa literalmente correndo‖. 

b) ―Enquanto o fel não escorresse todo pelo seu corpo‖. 

c) ―[...] é tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de 

querer‖. 

d) ―Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, 

sem tocá-lo, em êxtase puríssimo‖. 

3.3 MARCAS LINGUÍSTICAS NO TEXTO 

Professor:  as marcas linguísticas nessa atividade é de suma importância, pois 

levará o aluno a analisar os usos e automaticamente os efeitos de sentidos 

expressos pelos elementos linguísticos, dessa forma o aluno  refletirá e questionará 

sobre o uso dos verbos e adjetivos no conto. O tempo previsto para o 

desenvolvimento dos exercícios será de quatro aulas.   

 

1. ―[...] eu não vivia, eu nadava devagar, num mar suave, as ondas me levavam e 

me traziam‖. 

Aqui temos uma linguagem figurada (conotativa). Como podemos classificar essa 

figura de linguagem presente nessa oração? 

(    ) metáfora              (      ) antítese   (      ) pleonasmo     (      ) anacoluto 

3.Logo no início do conto percebemos muitos adjetivos que caracterizam as 

personagens. 

a) A personagem narradora também tem suas características, que são 

determinantes para que haja diferença entre ela e a outra personagem, por 

que isso ocorre? 

 

b) Quais são os efeitos dessas características para a personagem dona da 

livraria? 

4. Observe os seguintes fragmentos do conto: 

―No dia seguinte fui à casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado 

como eu...‖ 

a)  Qual a diferença de sentido entre esses dois verbos? 

5. Podemos também encontrar nesse conto a mesmo tempo verbal ―Ela era gorda...‖ 



Professor: após o trabalho realizado como o conto ―Felicidade clandestina‖, 

refletiremos sobre algumas palavras da nossa língua, os verbos. Caso os alunos 

não consigam reconhecê-los  

 

 

 

a) Por que os contos usam iniciam  sempre com ―Era uma vez‖?  

b) Se caso fosse mudado verbo para ―É uma vez‖, teria o mesmo sentido? 

c)Que tempo verbal predomina no conto: 

(     )  Pretérito imperfeito do indicativo; 

(      ) Pretérito perfeito do indicativo; 

(       ) Futuro do pretérito do indicativo; 

(       )  presente do indicativo. 

6.Se os pretéritos são usados para indicar o passado, você acha possível usarmos 

um verbo no presente com sentido de passado? Por quê? 

Pois é... Mas é possível. Por exemplo: 

A) Monteiro Lobato encontra seu maior êxito na literatura infantil. Em 1920, surge A 

Menina do Nariz Arrebitado, história inicialmente escrita para ser publicada no jornal 

mas que, devido ao sucesso de público, é transformada em livro.  

B)Água Viva, publicado em 1973, é talvez o livro mais denso e enigmático de Clarice 

Lispector. 

Responda: 

a)Quais palavras são verbos nas frases? 

b)Eles estão no tempo presente ou no passado? 

c)Eles indicam fatos que já ocorreram? 

d)Em que tipo de gênero textual esses tipos de frases podem aparecer? 

Questões metalinguísticas: a definição dos tempos verbais - pretérito perfeito e 

pretérito imperfeito 

 

 

 

1. PRETÉRITO PERFEITO: transmite a ideia de uma ação completamente 

concluída.  

Ex.: ―Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria‖.  

2. PRETÉRITO IMPERFEITO: transmite a ideia de uma ação habitual ou 

contínua. Também pode transmitir a ideia de ação que vinha acontecendo, mas foi 



interrompida por outra. É também o tempo em que normalmente são narradas as 

histórias. É reconhecido pela presença das desinências –va/ / vê ou –ia/ -ie.  

Exemplo: ―Pouco aproveitava‖. ―Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave, 

as ondas me levavam e me traziam‖.  

Fonte: CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática: texto, reflexão e uso. 

São Paulo: Atual, 2004(p.163). 

 

 

 

3.4 CONSTRUÇÃO COMPOSICIONAL 

Professor: nesta unidade iremos mostrar ao aluno a estrutura do conto, seguindo a 

sequência temporal, os elementos narrativos. É importante que o aluno perceba 

como o conto é construído, estabelecendo os elementos da narrativa como 

conhecimento. Para essa unidade utilizaremos três aulas.   

 

Pré-leitura 

1. Como você percebe a estrutura do texto? O espaço, tempo, personagens? 

2. A narrativa é clara? 

3. Ela é linear com começo, meio e fim? 

4. Essa estrutura (tamanho do texto, tipo de linguagem, etc.) parece com a de outros 

textos que você já leu? 

1.Os elementos da narrativa (espaço, tempo, personagens), aparecem 

frequentemente no início do conto para situar o leitor. Alguns contos modernos 

querem provocar surpresas no leitor por omitir a apresentação entrando 

inesperadamente no assunto. 

No conto ―Felicidade clandestina‖: 

a) Quais são as personagens do conto Felicidade clandestina? 

b) Como percebemos essas personagens, seus sentimentos, pensamentos? 

c) Onde acontecem os fatos narrados? 

d) Qual é o tempo da narrativa?  

2. Do mesmo modo que a crônica, o conto pode ter tanto narrador observador 

quanto narrador personagem. 

a) Qual é a diferença entre narrador-observador e narrador-personagem? 

Professor: neste momento pedirei aos alunos para conhecerem, conjugarem e 

lerem alguns verbos irregulares: ler, ser, caber, dar, ficar, querer,... etc. 

 



b) No texto lido, o narrador participa da história ou somente conta a história? 

c) Que tipo de narrador o conto ―Felicidade clandestina‖ apresenta? 

(    )  narrador-observador; 

(    ) narrador-personagem  

3. Enquanto na crônica as personagens são, em geral, mostradas de forma 

superficial, no conto elas se apresentam com maior profundidade, por receberem um 

tratamento que lhes confere características psicológicas mais complexas. 

a) O que são características? 

b) Que são características psicológicas (mais complexas)? 

c) Quais são as características físicas que opõem a menina filha do dono de livraria 

e a narradora-personagem? 

d) Identifique, no texto, expressões que caracterizam psicologicamente a filha do 

livreiro. 

4. Nos gêneros narrativos, a sequência de fatos que mantêm entre si uma relação 

de causa e efeito constitui o enredo – a história.  Um dos mais importantes 

elementos que compõem o enredo é o conflito, ou seja o  problema da história. 

a) No conto ―Felicidade clandestina‖ há um  problema? 

b) Em que momento desencadeia o problema  nesse conto? 

c) Se caso não houvesse o problema no conto, a história seria interessante? Por 

quê? 

5. O enredo (história) do conto tradicional estrutura-se com base nas seguintes 

partes: introdução, complicação, clímax e desfecho. 

a) No conto ―Felicidade clandestina‖, qual foi o momento de maior tensão? 

b) Na sua opinião porque esse momento houve maior tensão? 

6.  No desfecho do conto geralmente ocorre a solução do conflito ou uma revelação 

para a personagem. A revelação acontece quando um fato ou uma situação muda o 

modo de pensar ou agir da personagem, levando-a a romper com determinados 

valores, a questionar seu modo de vida, mudar conceitos e atitudes, há uma 

transformação.  

a) No conto ―Felicidade clandestina‖ ocorre a solução do conflito? Justifique sua 

resposta. 

b) Qual é a revelação que surge no final do conto? 



 

c) Você teria outro final para esse conto? Como seria? Vamos escrever esse final 

que você imaginou. 

7. Observe a linguagem do conto lido. 

a) Que variedade linguística foi empregada: 

() linguagem formal.           (     ) Linguagem não formal. 

8. Faça um resumo do conto. 

9. Filme - Sítio do Pica Pau Amarelo 2001, 1º episódio: 

 

Professor: Será utilizado como recurso o filme Sítio do Pica Pau Amarelo, para que 

os alunos percebam representação da imaginação que ocorre no livro ―Narizinho 

Arrebitado‖. Para essa estratégia serão utilizados três aulas onde será discutido o 

filme. 

Acesso em 15/6/2014 https://www.youtube.com/watch?v=6NgZ_Ft8i2w 

 

3.5. DISCURSO INDIRETO LIVRE 

 

Professor: nesta unidade será necessária três aulas para que eles entendam se 

constroem o discurso indireto livre, o direto e o indireto dentro do texto e consigam 

diferenciá-los. 

Segundo Carlos Reis e Ana Cristina M.Lopes no discurso indireto livre chamamos de 

narrador autodiegético se identifica com a personagem central da história, a verdade 

é que entre eles existem normalmente diferenças e distâncias cavadas pelo decorrer 

do tempo, colocando frente a frente um eu-narrador e um eu-personagem, por vezes 

até em termos conflituosos; (Grifos do autor) (1988 p. 67). 

 
Discurso direto 

 
Nesse tipo de discurso, o narrador permite que as personagens ganhem voz. É o 

que ocorre, normalmente, em diálogos. O discurso direto é a reprodução fiel ou a 

tentativa de reproduzir a fala do personagem. Tal mecanismo permite que traços da 

fala e da personalidade das personagens sejam destacados e expostos no texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=6NgZ_Ft8i2w


Nota-se a presença dos chamados verbos de elocução, ou seja, aqueles que 

introduzem a fala, como ―dizer‖, ―falar‖, ―perguntar‖, entre outros. Entre o verbo e a 

fala, há uma pausa marcada, na escrita, por travessões, dois pontos e aspas, por 

exemplo. As exclamações também são comuns durante a reprodução das falas. 

Normalmente, é reproduzido em primeira pessoa. 

 

Discurso indireto 
 

Nesse tipo de discurso, o personagem não fala com suas próprias palavras. Nesse 

caso, o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir a fala e as reações das 

personagens. É escrito normalmente em terceira pessoa. 

Acesso em: 21/11/2014 http://soumaisenem.com.br/redacao/tipologia-textual/os-
tipos-de-discurso 
 
Texto 1 

Observe como é o narrador do conto ―Felicidade Clandestina‖ 

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa 

a sua recusa, apareceu sua mãe.  Ela devia estar estranhando a aparição muda e 

diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve 

uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora 

achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo.  Até que essa mãe 

boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este 

livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler! 

a) Em que trechos o narrador participa diretamente da história? 

 

b) Como você consegui identificar o narrador que participa diretamente da história? 

 

c) Em que pessoa está sendo narrado o conto? 

(     ) terceira pessoa do singular ; 

(     ) primeira pessoa do singular; 

(     ) terceira pessoa do plural; 

(     ) primeira pessoa do plural. 

Reescreva o texto como se fosse um outro narrador na terceira pessoa que 

contasse a história e não a personagem-narradora. Não se esqueça de fazer as 

adaptações necessárias. 

Depois de muitas idas e vindas tudo aconteceu nesse dia... 

http://soumaisenem.com.br/redacao/tipologia-textual/os-tipos-de-discurso
http://soumaisenem.com.br/redacao/tipologia-textual/os-tipos-de-discurso


Texto 2 

 

―Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu, respeitosamente. 

- Muito boas tardes, Senhor Príncipe! – disse ele. 

- Viva, Mestre Cascudo! – foi a resposta. 

- Que novidade traz Vossa Alteza por aqui, Príncipe? 

- É que lasquei duas escamas do filé e o Doutor Caramujo me receitou ares do 

campo. Vim tomar o remédio neste prado que é muito meu conhecido, mas 

encontrei cá este morro que me parece estranho – e o Príncipe bateu com a biqueira 

do guarda-chuva na ponta do nariz de Narizinho. 

- Creio que é de mármore – observou. 

Os besouros são muito entendidos em questões de terra, pois vivem a cavar 

buracos. Mesmo assim aquele besourinho de sobrecasaca não foi capaz de 

adivinhar que qualidade de ―terra‖ era aquela. Abaixou-se, ajeitou os óculos no bico, 

examinou o nariz de Narizinho e disse: 

- Muito mole para ser mármore. Parece antes requeijão.‖ 

 

Texto 3 

 

―Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu respeitosamente, cumprimentou o 

Príncipe que havia lascado duas escamas do filé. O Doutor Caramujo havia lhe 

receitado  ares do campo e ele foi tomar o remédio naquele prado que era muito seu 

conhecido, e encontrou um morro que lhe parecia estranho, batendo com a biqueira 

do guarda-chuva na ponta do nariz de Narizinho. Supôs que era  de mármore. 

 

Os besouros são muito entendidos em questões de terra, pois vivem a cavar 

buracos. Mesmo assim aquele besourinho de sobrecasaca não foi capaz de 

adivinhar que qualidade de ―terra‖ era aquela. Abaixou-se, ajeitou os óculos no bico, 

examinou o nariz de Narizinho e foi logo dizendo que era muito mole para ser 

mármore, parecia mais ser de requeijão‖. 

 

a) O texto 2 e o texto 3 relatam o mesmo fato. Porém a maneira de contar esse 

mesmo fato é diferente. Que diferenças você nota quando compara texto 2 e texto 

3?  Que efeito isso causa na leitura? 

 

b) No texto 3, quem fornece ao leitor os dados,  obtidos durante a conversa, a 

respeito do Príncipe e do nariz de Narizinho? 

 

c) No texto 2, quem fornece ao leitor os dados, obtidos durante a conversa, a 

respeito do Príncipe e do nariz de Narizinho? 

 

d) Dizemos que, no texto dois, foi usado o discurso direto e no texto três, o discurso 

indireto. Pensando no que você viu nas questões anteriores e no significado das 



palavras direto e indireto, como você definiria discurso direto e discurso indireto? 

(BARBOSA, 2001 p.87-88) 

 

a) Nos textos lidos (2 e 3), o narrador participa da história ou somente conta a 

história? 

 

b) O trecho do texto 3, para o discurso indireto livre. 

 

c) Que palavras você mudou na troca dos discursos? Porque houve essas 

mudanças? 

 

3.6 Unidade 2 – Biografia 

 

 

 

 

 

Afirmamos, então, que as biografias apresentam uma ordem bem estruturada. Elas 

têm como finalidade deixar o leitor informado acerca da vida de alguém, a partir de 

uma ordem cronológica dos acontecimentos, desde  nascimento do biografado. A 

cronologia é muito importante para a compreensão desse gênero textual. 

Com a biografia a intenção é mostrar, passo a passo, os acontecimentos vividos 

pelas pessoas biografadas. Outro assunto preponderante, diz respeito a colocação 

dos verbos, eles devem ser retratados no pretérito perfeito do modo indicativo ou no 

presente do modo indicativo, que chamamos de presente histórico. Quanto à pessoa 

gramatical, usa-se a terceira pessoa do singular. 

Exemplo de biografia da escritora 

Clarice Lispector (1920 – 1977) 

Clarice Lispector (Tchetchelnyk, Ucrânia 1920 - Rio de Janeiro RJ 1977). 

Romancista, contista, cronista, tradutora e jornalista. Nascida numa aldeia 

ucraniana, imigra com a família para o Brasil em 1926, instalando-se em Maceió. Em 

1929, vive com os pais no Recife, onde faz os primeiros estudos e aprende os 

idiomas inglês e francês (em casa, conversa em iídiche com os pais, de origem 

judaica). Após a morte da mãe, a família muda-se para o Rio de Janeiro, em 1935, 

onde Clarice conclui o curso ginasial, lê autores como Eça de Queirós, Dostoievski, 

Professor: nessas quatro aulas trabalharemos a biografia. Neste momento 

questionaremos o aluno se ele conhece ou já leu alguma biografia para sondar o 

conhecimento do nosso leitor. Em seguida distribuiremos fragmentos de algumas 

biografias para que ele possa ler e juntos discutirmos suas características o que 

elas têm em comum, quais são seus objetivos. Os alunos também conhecerão 

outras biografias disponíveis na internet durante aulas na sala de informática. 



BIOGRAFIA – Gr. biós,vida, graphía, escrita, gráphein, escrever. Designa 

toda obra que narra, na totalidade ou em partes, a vida de figuras ilustres. 

Quando se atém à verdade documental, a biografia somente interessa à 

Literatura, nos demais casos, inscreve-se nos quadrantes da Historiografia. 

 

Graciliano Ramos e publica o seu primeiro conto, no jornal literário Dom Casmurro, 

em 1936. Quatro anos depois ingressa na Faculdade Nacional de Direito e trabalha 

como redatora na Agência Nacional e depois no jornal A Noite. Casa-se com o 

diplomata Maury Gurgel Valente e vive durante 15 anos em países como Itália, 

Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, onde escreve os seus primeiros livros. O romance 

de estreia, Perto do Coração Selvagem, é publicado em 1944, quando a autora tem 

apenas 19 anos de idade, e ganha o Prêmio Graça Aranha. Em 1959, após seu 

divórcio, volta a residir no Brasil e publica alguns de seus livros principais, 

como Laços de Família (1960), A Paixão Segundo G.H.(1961), Água Viva (1973) e A 

Hora da Estrela (1977). No Rio de Janeiro, atua como jornalista no Jornal do 

Brasil, Correio da Manhã e Diário da Noite, escrevendo crônicas e artigos sobre 

moda, beleza e comportamento para o público feminino. Em 1967, a pedido de seu 

filho caçula, escreve um livro para crianças, O Mistério do Coelho Pensante. Ela 

também adapta para o português obras da literatura infanto juvenil, como A Ilha 

Misteriosa, de Júlio Verne, e As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Em 1976, 

recebe o primeiro prêmio do 10º Concurso Literário Nacional, de Brasília, pelo 

conjunto de sua obra. 

Acesso em 20/11/2014 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1897/clarice-

lispector 

Exemplo 2: 

José Bento Monteiro Lobato (1882 – 1948) 

José Bento Renato Monteiro Lobato (Taubaté, SP, 1882 - São Paulo, SP, 1948). 

Contista, editor, romancista, jornalista e crítico literário. Filho do fazendeiro José 

Bento Marcondes Lobato e Olímpia  Monteiro Lobato, filha do visconde de 

Tremembé. Em 1889, frequenta colégios em Taubaté e escreve os primeiros contos 

para jornais escolares. Aos 11 anos muda seu nome para José Bento por causa das 

iniciais gravadas na bengala do pai, J.B.M.L.. Em 1896, é aprovado nos exames 

para o Instituto Ciências e Letras e muda-se sozinho para São Paulo, passando três 

anos como interno. No instituto, participa das sessões do Grêmio Literário Álvares 

de Azevedo.  

Em 1900, pressionado pelo avô, ingressa na Faculdade de Direito de São Francisco. 

Ali, funda com colegas a Arcádia Acadêmica, da qual torna-se presidente em 1902. 

Colabora com artigos sobre teatro no jornal Onze de Agosto, também publicado por 

estudantes da faculdade. Formado em 1904, retorna a Taubaté onde trabalha na 

promotoria pública. No mesmo ano, vence um concurso literário com o conto Gens 

Ennuyex.  

Em 1911, com a morte do avô, Monteiro Lobato herda a fazenda Buquira e dedica-

se à modernização da lavoura e da criação. No entanto, insatisfeito com a vida na 

fazenda, planeja em 1913 explorar comercialmente o Viaduto do Chá em parceria 

com o poeta Ricardo Gonçalves (1893-1916), amigo dos tempos da faculdade. No 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1897/clarice-lispector
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1897/clarice-lispector


ano seguinte passa a escrever artigos para o jornal O Estado de S. Paulo e, em 

1916, colabora com a recém-fundada Revista do Brasil. Transfere-se com a família 

para São Paulo em 1917 e escreve um artigo desfavorável sobre a exposição da 

pintora Anita Malfatti (1889-1964). Em 1918, compra a Revista do Brasil e publica 

seu primeiro livro, Urupês. Um dos contos do livro, Os Faroleiros, serve de 

argumento para o filme homônimo dos cineastas Antônio Leite e Miguel Milani, em 

1920.  

Funda a editora Monteiro Lobato & Cia. e lança o primeiro livro infantil, A Menina do 

Narizinho Arrebitado, em 1920. Em 1925, sua editora vai à falência mas, em 

sociedade com o editor Octalles Marcondes, cria a Companhia Editora Nacional. 

Candidata-se a uma vaga na Academia Brasileira de Letras (ABL) em 1926, mas 

não é eleito.  

Em 1927, torna-se adido comercial nos Estados Unidos e transfere-se para Nova 

York. Com a quebra da bolsa de 1929 é obrigado a vender sua participação na 

Companhia Editora Nacional. Retorna ao país em 1931 e funda a Companhia de 

Petróleo do Brasil, dedicando-se durante essa década à campanha pelo petróleo. 

Em 1940, recusa o convite do presidente Getúlio Vargas (1882-1954) para dirigir o 

Ministério de Propaganda e, no ano seguinte, é preso durante três meses por suas 

críticas ao governo. Desmotivado, recusa a indicação para a ABL em 1944 e, no ano 

seguinte, o convite para ingressar no Partido Comunista Brasileiro (PCB).  

Em 1946, a convite de Caio Prado Júnior (1907-1990), torna-se sócio da editora 

Brasiliense. Como capital para sociedade, Lobato leva o direito de publicação de sua 

obra completa, que tem seus 30 títulos lançados pela editora. No mesmo ano muda-

se para a Argentina para tratar-se de um cisto no pulmão. Regressa a São Paulo em 

1947. 

Acesso em 20/11/2014 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa59/monteiro-

lobato 

Exemplo 3: 

Caio Fernando  Loureiro de Abreu (1948 – 1996) 

Caio Fernando Loureiro de Abreu (Santiago do Boqueirão RS 1948 - Porto Alegre 

RS 1996). Contista, romancista, dramaturgo, jornalista. Muda-se para Porto Alegre, 

em 1963. Publica seu primeiro conto, ―O Príncipe Sapo”, na revista Cláudia, em 

1963. A partir de 1964 cursa Letras e Arte Dramática na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), mas abandona ambos os cursos para dedicar-ser ao 

jornalismo. Transfere-se para São Paulo em 1968, após ser selecionado, em 

concurso nacional, para compor a primeira redação da revista Veja. No ano 

seguinte, perseguido pela ditadura militar, refugia-se na chácara da escritora Hilda 

Hilst (1930 - 2004), em Campinas, São Paulo. A partir daí passa a levar uma vida 

errante no Brasil e no exterior. Fascinado pela contracultura, viaja pela Europa de 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa59/monteiro-lobato
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa59/monteiro-lobato
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=5183&cd_item=35
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_lit/index.cfm?fuseaction=biografias_texto&cd_verbete=5183&cd_item=35


Aluno: agora é a sua vez de escrever uma 

biografia, preste atenção nos lembretes. 

mochila nas costas, vive em comunidade, lava pratos em Estocolmo, e considera a 

possibilidade de viver de artesanato em uma praça de Ipanema. Na década de 1980, 

escreve para algumas revistas e torna-se editor do semanário Leia Livros. Em 1990, 

vai a Londres, lançar a tradução inglesa de Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. 

Vai para a França, em 1994, a convite da Maison dês Écrivains Étrangersetdes 

Traducteurs de Saint Nazaire, onde escreve a novela Bien Loin de Marienbad. Em 

setembro do mesmo ano escreve em sua coluna semanal, no jornal O Estado de S. 

Paulo, uma série de três cartas denominadas Cartas para Além do Muro, onde 

declara ser portador do vírus HIV. 

Acesso em 20/11/2014 http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa7402/caio-

fernando-abreu 

 

 

 

1 - Você já leu uma biografia? 

2 - O que é biografia? 

3 - Qual é o objetivo desse gênero textual? 

4 - Onde podemos encontrar biografias? 

5 - O que esses textos têm em comum? 

6 - Qual é a característica predominante nesses textos? 

7 – Que torna essas pessoas uma personalidade histórica? 

8 – Qual é o tempo verbal predominante dessas narrativas? 

9 – Em que pessoa essas biografias são escritas? 

10 - Se caso os verbos fossem trocados para o tempo presente que efeito 

provocaria no leitor? 

 

 

 

Lembretes para escrever uma biografia: 

1º – Escolha uma pessoa, alguém que você conheça,identifique -se. 

2º – Pesquise a vida dessa pessoa: 

- Que coisas importantes ela fez ou faz? 

Aluno, responda: 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa7402/caio-fernando-abreu
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa7402/caio-fernando-abreu


- Quais são suas características? 

- Como ele é? 

3º - Pergunte a essa pessoa: 

- Local e data de nascimento, nome dos pais e irmãos; 

- Como foi sua vida, quais datas marcaram sua trajetória até o momento e uma foto 
para personificar a biografia. 

4º Com todas essas informações em mãos chegou a hora de escrever: 

- Não esqueça de seguir a ordem cronológica dos acontecimentos; 

- O texto deve estar na terceira pessoa do singular; 

- O tempo é pretérito perfeito do indicativo; 

- Usar alguns conectivos: desde então, assim, foi há alguns anos, naquele tempo, 
etc. 

- Terminado o texto é hora de fazer uma revisão para corrigir o que for preciso. 

 

3.7 Unidade 3 - Entrevista 

Professor: neste momento os alunos assitirá uma entrevista com Clarice Lispector 

para conhecerem-na  e entenderem melhor esse gênero, em seguida responderão 

algumas perguntas referentes ao gênero para poderem fazer uma entrevista com 

alguém que escreva poesias, ou matéria para um determinado jornal. 

Para o estudo desse gênero utilizaremos quatro aulas. 

 

 

 



Aluno: agora é a sua vez de mostrar o que você 

entendeu sobre o gênero entrevista: 

Acesso em: 22/9/2014  https://www.google.com.br/search?q=desenho+de+uma+entrevita 

As entrevistas ocorrem mais na forma presencial, e são realizadas por um veículo de 

comunicação, como rádio ou televisão, ao vivo ou gravado. Temos também 

entrevistas que são transcritas para a linguagem escrita como é o caso das revistas 

e jornais. 

Esse gênero possui uma finalidade – a informação. A partir da entrevista há uma 

interação entre os interlocutores e o entrevistado.  Ela tem como objetivo relatar 

suas experiências e conhecimentos acerca de um determinado assunto de acordo 

com os questionamentos elaborados pelo entrevistador. 

Para que haja uma entrevista interessante o entrevistador precisa de antemão 

conhecer um pouco sobre a vida do seu entrevistado. 

Acesso em: 15/6/ 2014  https://www.youtube.com/watch?v=ohHP1l2EVnU 

 

 

1 – Qual foi o assunto da entrevista? 

2 – Qual a intenção do apresentador do programa ao entrevistar Clarice Lispector? 

3 – Para qual tipo de público essa entrevista foi direcionada? 

4 – A entrevista alcançou o seu objetivo? Por quê? 

5 – Analisando a entrevista, você diria que houve um planejamento antes que ela 

fosse realizada? 

6 – Se esta entrevista fosse escrita, como seria sua estrutura? 

 
Como fazer uma entrevista  

 

 
1)Aqui vai a primeira dica para fazer uma boa entrevista com alguém. 
Você precisa pesquisar um pouco antes sobre a pessoa ou o assunto. Porque não é 
interessante perguntar coisas que todo mundo já sabe.  
 
2 ) Segunda dica:  mesmo se você  estiver muito inteirado do assunto, tome cuidado. 
O leitor da sua entrevista não tem obrigação de estar tão por dentro também. 
Sempre imagine as pessoas comuns lendo as perguntas e respostas. 

 

3) Terceira dica: coloque-se no lugar do leitor. O que você tem curiosidade de 
saber? Faça de conta que é uma conversa. Pense um pouquinho. "Como começou 
na carreira? O que estudou ou estuda? O que seus pais faziam da vida?" Etc etc... 
 

Aluno: você agora irá escolher 

alguém para fazer uma 

entrevista, portanto preste 

atenção nos recados abaixo.  

https://www.google.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=ohHP1l2EVnU


4) Quarta dica: escreva a lista de perguntas, dependendo do tamanho que puder ser 
o texto todo. Na hora que o entrevistado for respondendo, vão surgir novas 
perguntas na sua cabeça. Então faça -as! (Como numa conversa). 
 
5) Quinta dica: Se conseguir, tire uma foto do entrevistado e cole na folha onde vai 
passar a limpo. Fica bacana. 
 
Na hora de passar a limpo: 
 
 Resuma um pouco as respostas. Geralmente repetimos coisas e aumentamos as 
frases na hora de falar. Este jeito de resumir se chama "editar", na linguagem dos 
jornalistas. 
 
 No título: escreva "Entrevista com... (nome da pessoa)" 
Abaixo disso, uma linha dizendo quem é ou o que ela faz. 
Exemplo: Entrevista com a diretora da escola 

 

Antes de passar a limpo as perguntas e respostas, coloque uma frase dita em 
destaque, entre aspas. Escolha a sua preferida. Ela vai chamar a atenção do leitor 
para ler o resto.Acesso em 3/9/ 2014  www.divertido.com 

 

3.8 Unidade 4- Carta pessoal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta pessoal 

A carta pessoal é um gênero textual utilizado quando um remetente deseja entrar 
em contato com um amigo, familiar, conhecido - o destinatário. 

Características da carta pessoal 

     a) comunicação geralmente breve e pessoal, de assunto livre; 

b) sua estrutura é composta de local e data, saudação, vocativo, corpo, 
despedida e assinatura; às vezes, também de P.S. ( post-scriptum), 

Revisando 

Professor: estudaremos agora o gênero carta pessoal, onde faremos uma revisão 

para que o aluno possa situar-se diante dessa leitura. Para compreender melhor esse 

gênero, iniciaremos com uma revisão e logo após exploremos.  

A carta que iremos ler foi escrita por Caio Fernando de Abreu logo após conhecer 

Clarice Lispector e a partir desse momento se tornarem grandes amigos. Nessa carta 

Caio descreve Clarice com muita profundidade e sensibilidade e nos revela suas 

características surpreendentes. 

Esta unidade levará três aulas para ser concluída. 

 

http://www.divertido.com/


a) a linguagem varia de acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, 
podendo ser menos ou mais formal, culta ou coloquial, e, eventualmente, 
incluir gírias; 

b) verbos geralmente no presente do indicativo; 
c) quando enviada pelo correio, a carta é acondicionada em um envelope, 

preenchido adequadamente com o nome e o endereço do remetente e do 
destinatário. 

O local e data são colocados no início da carta, normalmente à esquerda. 

O vocativo pode conter apenas o nome do destinatário ou vir acompanhado de 
palavras de cortesia, como Caro senhor, Querida amiga, por exemplo, ou pode 
mesmo ser um apelido, que varia conforme o grau de intimidade entre as pessoas 
que se correspondem. O vocativo pode ser seguido de dois-pontos, de vírgula ou 
não conter pontuação. 

A despedida varia muito, podendo ser cortês, carinhosa ou formal. 

A assinatura do remetente, normalmente o nome manuscrito, sem o sobrenome, 
finaliza a carta. 

Se algo importante houver sido esquecido, pode ser incluído depois da assinatura, 
um P.S. 

CEREJA, Willian; MAGALHÃES, Thereza. Texto e Interação. S. Paulo: Atual 
Editora 

 

 

 

 

 

 Acesso em: 22/11/2014 http://www.significados.com.br/ps/ 

PA, 29.12.1970 

Hildinha, a carta para você já estava escrita, mas aconteceu agora de noite um 

negócio tão genial que vou escrever mais um pouco.  Depois que escrevi para você 

fui ler o jornal de hoje: havia uma notícia dizendo que a Clarice Lispector estaria 

autografando seus livros numa televisão, à noite.  Jantei e saí ventando. Cheguei lá 

timidíssimo, lógico. Vi uma mulher linda e estranhíssima num canto, toda de preto, 

com um clima de tristeza e santidade ao mesmo tempo, absolutamente incrível.  Era 

ela. Me aproximei, dei os livros para ela autografar e entreguei o meu Inventário.  Ia 

saindo quando um dos escritores vagamente bichona que paparicava em torno dela 

inventou de me conhecer e apresentar. Ela sorriu novamente e eu fiquei por ali 

P.S é a sigla em latim para post scriptum que significa “escrito depois", é 
usado no fim de uma carta, para adicionar informação que tinha sido 
esquecida. 
Após uma carta estar pronta para ser endereçada, incluindo a assinatura, seu 
autor lembrava que deveria ter colocado mais alguma informação. Esta 
anotação era colocada abaixo da assinatura usando inicialmente as letras P.S. 
para então colocar o texto esquecido. 

 

 

http://www.significados.com.br/ps/


olhando. De repente fiquei super nervoso e saí para o corredor. Ia indo embora 

quando (veja que GLÓRIA) ela saiu na porta e me chamou: ―Fica comigo‖.  Fiquei. 

Conversamos um pouco. De repente ela me olhou e disse que me achava muito 

bonito, parecido com Cristo.  Depois falamos sobre a Nélida (que está nos States) e 

você. Falei que havia recebido teu livro hoje, e ela disse que tinha muita vontade de 

ler, porque a Nélida havia falado entusiasticamente sobre o Lázaro. Aí, como eu 

tinha aquele exemplar que você me mandou na bolsa. Resolvi dar a ela. Disseque 

vai ler com  carinho. Por fim me deu o endereço e telefone dela no Rio, pedindo que 

eu a procurasse agora quando for. Saí de lá meio bobo com tudo, ainda estou numa 

espécie de transe, acho que nem vou conseguir dormir. Ela é demais estranha. Sua 

mão direita está toda queimada, ficaram apenas dois pedaços do médio e do 

indicador, os outros não têm unhas. Uma coisa dolorosa. Tem manchas de 

queimadura por todo o corpo, menos no rosto, onde fez plástica. Perdeu todo o 

cabelo no incêndio: usa uma peruca de loiro escuro. Ela é exatamente como os seus 

livros: transmite uma sensação estranha, de uma sabedoria e uma amargura 

impressionante. É lenta e quase não fala. Tem olhos hipnóticos quase diabólicos. E 

a gente sente que ela não espera mais nada de nada nem de ninguém, que está 

absolutamente sozinha e numa altura tal que ninguém jamais conseguiria alcançá-la. 

Muita gente deve achá-la antipaticíssima, mas eu achei linda, estranha, profunda, 

perigosa. É impossível se sentir à vontade perto dela, não porque sua presença seja 

desagradável, mas porque a gente pressente que ela está sempre sabendo 

exatamente que se passa ao seu redor. Talvez ela esteja fantasiando, sei lá. Mas a 

impressão foi fortíssima, nunca ninguém tinha me perturbado tanto.  Acho que 

mesmo que ela não fosse Clarice Lispector eu sentiria a mesma coisa. Por incrível 

que pareça, eu voltei de lá com febre e taquicardia. Vê que estranho. Sinto que as 

coisas vão mudar radicalmente para mim – teu livro e Clarice Lispector num mesmo 

dia são, fora de dúvida, um presságio. 

Fico por aqui, já é tarde. Um grande beijo do teu 

                                                                                                              Caio. 

1 - Quando essa carta foi escrita? 

2 - Quem é o remetente dessa carta? 

3 - Qual é o assunto da carta? 

4 – Qual foi a primeira impressão que o remetente teve da Clarice? 

5 – Por que o destinatário se sentia muito nervoso? 

6 – Depois de ter conversado com Clarice o que o destinatário sentiu e viu? 

7 – Quais foram as razões que deixaram o destinatário perturbado? 

8 – Por que o destinatário pressentiu que as coisas iam mudar para ele? 



Professor: será disponibilizado em sala de aula como recurso o filme “A Hora da 

Estrela”(Amaral,1986),  um elemento a mais de conhecimento da obra da autora.  Logo após 

o filme faremos uma discussão sobre as personagens do enredo, de como a arte imita a vida 

no nosso cotidiano. 

Para essa atividade será disponibilizada três aulas. 

9 – Quais eram as razões que levavam as pessoas a escreverem cartas nessa 

época? 

10 - Nos dias de hoje o que as pessoas costumam escrever? 

3.9 Unidade 5 – Filme “A hora da estrela” 

Há uma inumerável quantidade de filmes para serem assistidos. Para auxiliar-nos a 

decidir, existem as avaliações críticas feitas por profissionais da área que entendem 

sobre esses assuntos. É óbvio que podemos ou não concordar com o ponto de vista 

desses profissionais. Dessa forma aprendemos a produzir nossas críticas e 

ampliamos nossa capacidade de leitura de mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso em: 23/ 9/2014 http://rasecenemys.files.wordpress.com/2012/10/ 

http://rasecenemys.files.wordpress.com/2012/10/


O desenho registra as emoções de assistir a um filme. Muitas vezes choramos, 

dormimos, aplaudimos, ficamos atentos e felizes com a cena e quando o filme é ruim 

nos levantamos e vamos embora. Foi a forma encontrada pelo jornal O Globo para 

retratar aos leitores a avaliação crítica de um filme por um especialista do assunto e 

com isso demonstrar as sensações que temos diante da cena de um filme.  

Filme ―A hora da estrela‖ 

Acesso em: 10/6/2014 https://www.youtube.com/watch?v=OEkdTpVbo8k 
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Professor: finalizando essa unidade didática construiremos um blog para que o 
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