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Queridos alunos do 1º ano – EJA

Mal começamos o ano letivo e uma pandemia interrompeu tudo. Mesmo assim, as 
poucas aulas que tivemos foram suficientes para chegarmos a uma certeza: temos boas 
turmas, vocês são afetivos e fraternos. Esse é para nós, professores, o fato mais impor-
tante, já que com afeto podemos enfrentar qualquer problema.

Acreditávamos que a quarentena não seria tão longa, mas está sendo. Por esse 
motivo, nem que seja para mantermos o nosso contato afetivo, resolvemos propor a vocês 
alguma atividade e esperamos que ela seja recebida com boa vontade, já que tudo o que 
mais queremos é que estejam, alunos e familiares, enfrentando essa fase difícil como um 
aprendizado positivo. 

No mais, sejam confiantes. Estarmos distantes por força das circunstâncias não 
significa que nós, professores, estejamos alheios às suas dificuldades. Tudo o que mais 
desejamos é voltar ao trabalho a todo vapor e quando essa hora chegar não mediremos 
esforços para que não haja perdas para vocês.

Força, queridos!
Prof. Braulio fernandes 

LÍNGUA PORTUGUESA : MUITO MAIS DO QUE REGRAS

Você, que está ingressando no EJA do Colégio Pedro II, certamente, traz algumas 
expectativas e, também, alguns receios. Um deles é o de que talvez as aulas de português 
sejam um apanhado de regras gramaticais que repetirão de maneira cansativa coisas que 
você já viu antes e de que provavelmente não gostou.

Nada disso. Estudar português significa, para nós do EJA, uma oportunidade de 
levar uma reflexão sobre a língua, em que as regras gramaticais até serão ensinadas, 
mas nunca serão mais importantes do que os seguintes fatos:

a)  A LÍNGUA PORTUGUESA É A SOMA DE UMA RICA VARIEDADE LINGUÍSTICA

 A gramática expõe as regras que explicam o funcionamento da língua portuguesa 
e, mais que isso, toma por base uma norma, um padrão (chamado “norma culta”); 
no entanto, mesmo os  gramáticos, assim como nós, professores, entendemos que 
o português é o produto cultural do povo que o usa no dia a dia. Assim, a fala de um 
nordestino tanto quanto a de um carioca; a de um cidadão que tenha pouca escolari-
dade, tanto quanto a de um “doutor”; a de um jovem, tanto quanto a de um idoso; não 
importa, tudo faz parte desse imenso patrimônio cultural e não há motivos para que 
haja preconceito algum. 

b) REFLETIR A LINGUAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DO CIDADÃO

 Buscaremos obstinadamente fazer de nossas aulas um ato de reflexão sobre a nossa 
linguagem (a sua, a minha, a do nosso grupo, a de outros grupos, a do escritor, a do 
falante, a de todos nós), já que é penetrando cada uma de suas possibilidades que 
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entendemos o mundo, a cultura do nosso povo e principalmente nos comuni-
camos. Sob essa ótica, o texto (não importa qual tipo, se oral ou escrito) 
será sempre o ponto de partida e o ponto de chegada. 

 Por isso este fato deve estar bem claro: as aulas de português sempre 
buscarão potencializar ao máximo a construção desse aluno leitor, 
crítico, sempre aberto a um aprendizado constante, já que a cada texto 
que lemos ou que produzimos vamos ampliando as fronteiras do nossa 
capacidade intelectual. 

 A partir dessa perspectiva, propomos uma tarefa que não deve ser encarada 
propriamente como um exercício (muito menos obrigatório). Queremos apenas 
estimular o ato de ler.

SERÁ VOCÊ UM BOM LEITOR?

Um bom leitor sabe que um texto, ou até mesmo uma simples frase, podepassar 
uma mensagem que vai muito além do que as palavras estão dizendo no seu 
sentido literal. 
Abaixo, são apresentadas algumas frases a fim de que você diga, entre três 
opções, aquilo que realmente quis comunicar o seu autor.

1. “Há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira.” (Tolstoi)
 Tolstói se referia a:     a) (  ) beleza da natureza
          b) (  ) utilitarismo de alguns homens
          c) ( )  perigo dos incêndios 

2. “Um mesmo homem jamais tomará banho no mesmo rio.”  (Heráclito)
 De que falavra Heráclito   a) ( )  de higiene
          b) ( ) de rios
          c) ( )  de mudanças

3. “Não concordo com uma só palavra do que você diz, mas defenderei até 
a morte o seu direito de dizê-lo.” (Voltaire)

 Voltaire se reporta a    a) ( )  linguagem
          b) ( ) lberdade
          c) ( )  concordância

4. “O mundo compõe-se de duas grandes classes: aqueles que possuem mais 
comida que apetite e os que têm mais apetite que comida.” (Chamfort)

 Chamfort chama à atenção para   a) ( ) alimentação
          b) ( ) diferenças sociais
          c) ( ) desgraças

5. “A lua dilui-se lentamente e um sol menino espreguiça-se nos braços translúci-
dos.” (Clarice Lispector)

 Metaforicamente Clarice se refere  a) ( )  ao amanhecer
          b) ( )  ao luar
          c) ( ) à preguiça

6.	 “O	arco	sussurra	à	flecha	antes	de	atirá-la:	tua	liberdade	me	pertence. (R Tagore)

 O pensamento de Tagore remete    a) ( )  ao domínio
           b) ( )  à distância
           c) ( ) à flexibilidade



3

Colégio Pedro II — Português

7. “Sirvo-me dos animais para instruir os homens” (La Fontaine)

 O conceito de La Fontaine se dá por   a) ( ) paralelos    
          b) ( ) bichos

           c) ( ) servidão
          

8. “Tudo o que é rigorosamente proibido, é ligeiramente permitido.” (Roberto Campos)

 Roberto Campos está falando de    a) ( ) liberdade   
           b) ( ) licenciosidade
           c) ( ) amor

9. “A criança é o pai do homem.” (Woods Worth)

 Essa sentençca refere-se a    a) ( ) educação infantil
           b) ( ) valor do passado
           c) ( ) todo homem vai ser pai

10. “Não corrigir nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros.” (Confucio)

 Confúcio nos ensina sobre a    a) ( ) autoeducação
           b) ( ) autorrenovação
           c) ( ) autocrítica

11. “Nenhum homem sábio jamais desejou ser mais jovem.” (Jonathan Swift).

 Confúcio nos ensina sobre a    a) ( ) idade
           b) ( ) sabedoria
           c) ( ) consciência da imaturidade

12. “A conquista da verdade implica o rompimento com a cultura e com os hábitos de 
pensar de seu tempo.” (Descartes)

 Confúcio nos ensina sobre a    a) ( ) inovações    
          b) ( )  cultura filosófica

           b) ( ) coragem

13. “Nenhum de nós é inteligente como todos nós.” (Philip Condit)

 A frase remete a       a) ( ) inteligência
           b) ( )  Valor da união
           b) ( ) consciência intelectual

14. “Tornamo-nos o que lemos” (M Nortredt)

 A frase evidencia      a) ( ) o valor da leitura
           b) ( ) o valor das transformações
           c) ( )  o valor do livro

15.	 “Casamento	é	o	fim	da	criancice	e	o	início	da	criançada.”	(Ditado popular)

 A frase evidencia      a) ( ) bobagem    
          b) ( ) filhos

           c) ( )  infantilidade

16. “Nunca dantes me sentira
  Tão desinfeliz assim
 É que ando dentro da vida
  Sem vida dentro de mim.” (Manuel Bandeira)

 Os versos do poeta referem-se a    a) ( ) desilusão 
           b) ( ) vida
           c) ( )  coragem

RESPOSTAS
1. B  2. C  3. B  4. B  5. A  6. A  
7. A   8. A  9. B  10 C  11. C  12.  A
13. B  14. A  15. B  16. A

LA FONTAINE foi um dos 
maiores escritores de fábula 
de todos os tempos.

As fábulas, como se sabem, 
são narrativas em que as per-
sonagens são animais e to-
das elas ao final apresentam 
uma ”MORAL DA HISTÓRIA”.
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É possível passar um dia inteiro sendo apenas feliz?

Poucas horas depois de assinar contrato do meu primeiro livro, tive uma arma apontada contra a 
cabeça

Pela primeira vez na vida viajei de férias. É bom demais ficar 
dias inteiros admirando o mundo, sem as preocupações cotidianas. 
Mais do que interromper o trabalho, funciona como uma espécie 
de suspensão na vida comum, tudo ganha mais cor, mistério. No 
entanto, no Brasil atual, seria impossível me concentrar apenas no 
prazer. Em vários momentos, enquanto conhecia mais uma praia pa-
radisíaca da capital baiana, sentia que tudo em volta desmoronava.

Ao contrário das férias, a dicotomia não é novidade em minha 
vida. Lembro de quando assinei com a Companhia das Letras o con-
trato para publicação do meu primeiro livro, e poucas horas depois 
tive uma arma apontada contra a minha cabeça. Também lembrei 
da vez em que o pessoal da editora me ligou dizendo que estavam 
preparando algumas traduções dos meus contos, acreditavam que 
o livro tinha potencial pra ser publicado em outros países. Nunca 
me esqueço daquele momento, de tudo que passou pela cabeça. 

Perguntas-estímulo

1.  Por que o texto ao lado se enquadra no 
gênero crônica?

2.  A frase logo após o título, se confrontada 
com o próprio título, revela a questão principal 
do texto. Que questão é essa? 

3. Geovani Martins, apesar de falar de si, 
de sua própria vida, não deixa de perceber a 
realidade social de maneira crítica. 

Mencione um fragmento que demonstre a 
veracidade dessa afirmação.

4. Escreva em pelo menos um parágrafo 
sobre o que você considera uma “dicotomia” 
em sua vida.

PROPOSTA DE LEITURA: CRÔNICA

O que é uma crônica?

É muito difícil definir exatamente todas as variantes do que chamamos crônica, mas em linhas gerais podemos 
dizer que se trata de um texto curto, muitas vezes publicado em jornal, em que o autor consegue transformar 
em literatura (em reflexão criativa) um dado simples do cotidiano. Às vezes, o cronista consegue fazer uma 
verdadeira obra-prima a partir de um fato corriqueiro noticiado no jornal ou que tenha percebido em seu dia a dia.

Na verdade, não é difícil acreditar que nosso cotidiano é pleno desses detalhes que ninguém nota. Detalhes 
que, de uma hora para outra, podem chamar a atenção,  disparando uma reflexão criativa, uma história maluca 
em que nos deixamos embalar por algum momento. 

Quem nunca vivenciou esse estado de imaginação? Na verdade, é mais fácil crer que fazemos isso a todo 
momento. A diferença é que o cronista, ao ser motivado por esse instante limite entre o real e a imaginação, 
põe isso no papel (ou no computador). 

Por isso, é possível crer que todos nós possamos relatar essas experiências em um texto. Na verdade, a 
crônica é um bom caminho para qualquer um que queira exercitar a sua escrita, principalmente porque a 
espontaneidade da crônica, sua linguagem muitas vezes simples, é o que a torna bela.

Uma crônica de Giovani Martins

Abaixo, reproduzimos a crônica de Geovani Martins, um jovem escritor (28 anos), oriundo de comunidades 
pobres do Rio de Janeiro. Seu primeiro livro, Sol na cabeça, é composto por contos que relatam a realidade de 
sua condição social, marcada pela pobreza e pela violência, por um lado, e pela consciência de pertencimento 
ao seu povo e à sua cultura, por outro. Hoje, Sol na cabeça é traduzido para mais de dez línguas e Geovani 
escreve crônicas regularmente para O Globo.
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Poucos meses antes eu trabalhava numa barraca de praia, 12, 
13 horas por dia, via meninos negros sendo linchados diariamente, 
engolia sapos de uma série de clientes insuportáveis. Minha alegria foi 
tanta que levantei e saí andando, agitado. Como a casa era pequena, 
logo cheguei à cozinha. Foi quando dei de cara com uma ratazana 
enorme que sumiu em disparada quando notou minha presença. 
Esse movimento me fez reparar na louça que se acumulava. Estava 
há quase uma semana sem água naquela parte da Rocinha. Nessa 
noite, dormi pensando se no futuro seria possível passar um dia inteiro 
sendo apenas feliz.

No ano seguinte, tive oportunidade de viver do trabalho que amo, 
conhecer o país falando de literatura, negociar a publicação em dez 
países, direitos audiovisuais, entre tantas outras conquistas. Ao mesmo 
tempo, via muita gente próxima sofrer. Sofria também por tragédias 
várias, no micro e no macro. Dois mil e dezoito foi terrível, mas também 
foi ótimo. E não falo só de mim, vi muita gente bacana conquistando 
espaço, evoluindo. É isso. Existe um lado da moeda cheio de sorrisos, 
abraços, encontros maravilhosos.

Até as férias, acredito que vinha equilibrando bem esses extremos 
em mim. Mas essa boa vida de turista, cheia de moquecas e sorvetes, 
praia, sol e risadas intermináveis contrastava demais com a miséria 
que gritava na cidade, como grita em qualquer outra grande cidade 
do país. Por vezes, sentia culpa por estar feliz. Mesmo sabendo que 
não foi nada fácil chegar a esse lugar, de poder tirar férias, comer em 
restaurantes, andar de táxi. Quando olhava alguém visivelmente com 
fome, desesperado, tudo, por um instante, deixava de fazer sentido, 
e vinha aquela dor no peito.

No meio dessa confusão, fui assistir ao show de Zeca Pagodinho 
e Maria Bethânia. A concha acústica lotada cantava junto com os dois 
os sambas de Santo Amaro a Xerém, muitas senhoras dançavam como 
se não houvesse amanhã, a noite linda, cheia de estrelas. Visivelmen-
te emocionada, com os punhos cerrados, Bethânia encerrou o show 
cantando: “Viver e não ter a vergonha de ser feliz”. Senti que falava 
diretamente comigo. Alegria também é resistência, ela me dizia com 
seu corpo e sua voz. Recado anotado, juro que vou tentar, menina 
dos olhos de Oyá.

Geovani Martins. O Globo. 10/05/2019


