
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caro aluno, cara aluna 

O que se espera, hoje, de um estudante é que seja capaz de expor seu posicionamento 

crítico diante de determinado assunto, estabelecendo relações pertinentes entre as 

informações / fatos de que dispõe. Para isso, a leitura e a compreensão de textos é 

essencial. É isso. Ser um leitor crítico. 

 O material que você tem nas mãos traz algumas ferramentas para essa construção. De 

fato, ler e escrever é o que, dentre outras coisas, faz-nos agentes participativos do mundo 

que nos cerca e no qual estamos inseridos, é o que permite sermos sujeitos das ações que 

o futuro quer desvendar. 

Bom estudo para você! 

 
     

Atividade 
9º ano + 



 

 

Meu lugar 

(Arlindo Cruz e Maurício Diniz) 

O meu lugar 

É caminho de Ogum e Iansã 

Lá tem samba até de manhã 

Uma ginga em cada andar 

 

O meu lugar 

É cercado de luta e suor 

Esperança num mundo melhor 

E cerveja pra comemorar 

 

O meu lugar 

Tem seus mitos e Seres de Luz 

É bem perto de Osvaldo Cruz 

Cascadura, Vaz Lobo e Irajá 

 

O meu lugar 

É sorriso, é paz e prazer 

O seu nome é doce dizer 

Madureira, iá laiá 

Madureira, iá laiá 

 

O meu lugar 

É caminho de Ogum e Iansã 

Lá tem samba até de manhã 

Uma ginga em cada andar 

 

O meu lugar 

É cercado de luta e suor 

Esperança num mundo melhor 

E cerveja pra comemorar 

 

O meu lugar 

Tem seus mitos e Seres de Luz 

É bem perto de Osvaldo Cruz 

Cascadura, Vaz Lobo e Irajá 

 

O meu lugar 

É sorriso, é paz e prazer 

O seu nome é doce dizer 

Madureira, iá laiá 

Madureira, iá laiá 

 

Ai, meu lugar 

A saudade me faz relembrar 

Os amores que eu tive por lá 

É difícil esquecer 

Doce lugar 

Que é eterno no meu coração  
E aos poetas traz inspiração 

Pra cantar e escrever 

 

Ai, meu lugar 

Quem não viu Tia Eulália 

dançar? 

Vó Maria o terreiro benzer? 

E ainda tem jongo à luz do luar 

 

Ai, meu lugar 

Tem mil coisas pra gente 

dizer 

O difícil é saber terminar 

Madureira, iá laiá 

Madureira, iá laiá 

 

Em cada esquina, um pagode, um bar 

Em Madureira 

Império e Portela também são de lá  

Em Madureira 

 

E no Mercadão você pode comprar 

Por uma pechincha, você vai levar 

Um dengo, um sonho pra quem quer 

sonhar 

Em Madureira 

 

E quem se habilita, até pode chegar 

Tem jogo de ronda, caipira e bilhar 

Buraco, sueca pro tempo passar 

Em Madureira 

 

E uma fezinha até posso fazer 

No grupo dezena, centena e milhar 

Pelos 7 lados eu vou te cercar 

Em Madureira 

 

Tia Eulália, fundadora do 

Império Serrano. 



 

 

                                              Para saber mais 

Jongo da Serrinha, patrimônio imaterial do Rio 

de Janeiro 

Maria de Lourdes Mendes, a Tia Maria do Jongo, 

era uma das figuras mais famosas do Morro da 

Serrinha, em Madureira. Ela foi uma das 

principais responsáveis por manter vivos e 

transmitir às novas gerações os ensinamentos do 

ritmo trazido à cidade no século XIX por escravos 

bantos e que teve influência na criação do samba. 

Filha e neta de escravos, que vieram de Minas 

Gerais para a favela da Zona Norte carioca, ela 

cresceu em meio às festas que o pai dava. Quando criança, não podia participar das 

rodas, já que, por tradição, o jongo deve ser dançado apenas por idosos. Ao ver que, 

por causa dessa restrição, a batucada corria o risco de desaparecer, uma vizinha, 

Vovó Maria Joana (1902-1986), incumbiu o filho, Mestre Darcy do Jongo (1932-

2001), de mantê-la viva. Ele chamou outras jongueiras e surgiu, então, o Jongo da 

Serrinha. 

             https://extra.globo.com/famosos/morre-tia-maria-do-jongo-aos-98-anos-23676460.html 

 

 

Leitura e reflexão linguística 

 

 A música de Arlindo Cruz faz uma homenagem a Madureira, bairro da Zona 

Norte da cidade do Rio de Janeiro. Com base na canção, apresente ao menos 

dois hábitos associados aos habitantes do subúrbio carioca. 

 

 Ao longo da canção, observamos o emprego da primeira pessoa do discurso. 

Retire da composição de Arlindo Cruz dois versos em que o eu lírico estabelece 

uma interlocução com o leitor/ouvinte. 

 

 Apesar da profunda identificação com o subúrbio carioca, o eu lírico da canção 

de Arlindo Cruz parece distante de seu lugar de origem. Retire da 9ª estrofe 

dois elementos linguísticos que demonstram esse distanciamento e nomeie-os.  

https://extra.globo.com/famosos/morre-tia-maria-do-jongo-aos-98-anos-23676460.html


 

 

A seguir, você vai ler um trecho do romance Clara dos Anjos, do escritor 

carioca Lima Barreto, que viveu em Todos Santos, onde escreveu boa parte de sua 

obra. A história de Clara é totalmente ambientada no subúrbio do Rio de Janeiro. 

Mais ou menos é assim o subúrbio, na sua pobreza e no abandono em que os 

poderes públicos o deixam. Pelas primeiras horas da manhã, de todas aquelas 

bibocas, alforjas, trilhos, morros, travessas, grotas, ruas, sai gente, que se 

encaminha para a estação mais próxima; alguns, morando mais longe, em 

Inhaúma, em Caxambi, em Jacarepaguá, perdem amor a alguns níqueis e tomam 

bondes que chegam cheios às estações. Esse movimento dura até às [sic] dez horas 

da manhã e há toda uma população da cidade, de certo ponto, no número dos que 

nele tomam parte. São operários, pequenos empregados, militares de todas as 

patentes, inferiores de milícias prestantes, funcionários públicos e gente que, 

apesar de honesta, vive de pequenas transações, de dia a dia, em que ganham 

penosamente alguns mil-réis. O subúrbio é o refúgio dos infelizes. Os que perderam 

o emprego, as fortunas; os que faliram nos negócios, enfim, todos os que perderam a 

sua situação normal vão se aninhar lá; e todos os dias, bem cedo, lá descem à 

procura de amigos fiéis que os amparem, que lhes dêem alguma cousa, para o 

sustento seu e dos filhos. (BARRETO, Lima. Clara dos Anjos, 1956, p. 118) 

 

Leitura e reflexão linguística  

 

 Observe a maneira como o subúrbio é representado na canção de Arlindo Cruz e 

no romance de Lima Barreto. Os dois autores apresentam a mesma visão sobre 

essa região da cidade? Explique sua resposta. 

 

 Releia esta passagem: 

“alguns, morando mais longe, em Inhaúma, em Caxambi, em Jacarepaguá, perdem 

amor a alguns níqueis e tomam bondes que chegam cheios às estações.” 

A construção sublinhada sugere que os moradores dos bairros mais distantes 

(a) evitam pegar o bonde porque as estações estão sempre cheias. 

(b) concluem que não é preciso gastar dinheiro para pegar o bonde. 

(c) resolvem gastar o pouco dinheiro que possuem para pegar o bonde. 

(d) preferem economizar o dinheiro que possuem a pegar o bonde cheio 



 

 

 

Pra pensar e refletir  

Geograficamente, o termo subúrbio é usado para 

designar áreas ao redor dos grandes centros 

urbanos, ou seja, regiões “por fora” da cidade. Em 

outras palavras, o subúrbio seria formado por 

ambientes residenciais bucólicos e salubres, longe 

de todo o caos das áreas centrais.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No Rio de Janeiro, em função de fatores sociais e econômicos, o termo subúrbio 

sofreu uma alteração em seu significado inicial. Esclareça essa afirmativa.  
 

 

 



 

 

. 

Leitura e reflexão linguística 

 

 Misto de blog e rede social, o Twitter é um fenômeno de popularidade na 

internet brasileira. O tuíte (postagem feita no Twitter) é um gênero textual 

marcado pela 

(a) concisão 

      (b) coerência 

      (c) criatividade 

      (d) impessoalidade 

 

 “Navio negreiro atualizado”. Com base em seus conhecimentos históricos, 

explique a crítica realizada pelo autor da postagem reproduzida acima.   

 

 

*** 

Se quiser trocar uma ideia 
portuguestj2@cp2.g12.br 
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