
 

 

 

 

Caro aluno, cara aluna 

 

O que se espera, hoje, de um aluno é que ele 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 pra você 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 

9ºano + 



  
TEXTO 1 

PARABOLICAMARÁ 

(Gilberto Gil) 

https://www.youtube.com/watch?v=wEywUJL-iaA 

 

Antes mundo era pequeno 

Porque Terra era grande 

Hoje mundo é muito grande 

Porque Terra é pequena 

Do tamanho da antena parabolicamará 

Ê, volta do mundo, camará 

Ê-ê, mundo dá volta, camará 

 

Antes longe era distante 

Perto, só quando dava 

Quando muito, ali defronte 

E o horizonte acabava 

Hoje lá trás dos montes, den de casa, camará 

Ê, volta do mundo, camará 

Ê-ê, mundo dá volta, camará 

 

De jangada leva uma eternidade 

De saveiro leva uma encarnação 

 

Pela onda luminosa 

Leva o tempo de um raio 

Tempo que levava Rosa 

Pra aprumar o balaio 

Quando sentia que o balaio ia escorregar 

Ê, volta do mundo, camará 

Ê-ê, mundo dá volta, camará 

 

Esse tempo nunca passa 

Não é de ontem nem de hoje 

Mora no som da cabaça 

Nem tá preso nem foge 

No instante que tange o berimbau, meu camará 

Ê, volta do mundo, camará 

Ê-ê, mundo dá volta, camará 

 

De jangada leva uma eternidade 

De saveiro leva uma encarnação 

De avião, o tempo de uma saudade 

 

Esse tempo não tem rédea 

Vem nas asas do vento 

O momento da tragédia 

Chico, Ferreira e Bento 

Só souberam na hora do destino apresentar 

Ê, volta do mundo, camará 

Ê-ê, mundo dá volta, camará 

https://www.youtube.com/watch?v=wEywUJL-iaA


  

QUESTIONANDO  

 

1. Observe que a primeira estrofe é construída a partir de uma diferença entre “mundo” e “Terra”. 

Considerando o contexto, que sentido você acha que cada termo possui na letra?  

 
 

2. A palavra “Parabolicamará” é formada a partir de duas: a (antena) “parabólica” e “camará”, 

que é uma saudação utilizada no universo da capoeira. Uma representa uma inovação tecnológica 

e a comunicação à distância, em “tempo real”, via satélite; a outra representa um contexto popular, 

íntimo, de proximidade entre as pessoas. Como você compreende a ligação entre elas nesta única 

palavra?  

 
 

3. Procure no Texto 1 outras palavras ou expressões que se refiram ao universo da tecnologia, da 

modernidade (da Parabólica), e outras que lembrem o universo da cultura popular, da capoeira 

(do Camará) e distribua-os na tabela: 

 

“PARABÓLICA”  “CAMARÁ” 

  

 

 

 

 

 

 

APRESENTANDO 

 

Esta canção dá título ao disco “Parabolicamará”, lançado por Gilberto Gil em 1992. O 

compositor fala sobre a diminuição das distâncias trazidas pelas tecnologias de comunicação e 

informação: com a antena parabólica, o mundo se encontra mais conectado, mais próximo entre 

si, até as comunidades mais tradicionais, representadas no texto pela capoeira (camará, berimbau, 

e o próprio arranjo e o ritmo da música remetem a esse universo. É interessante observar que a 

música é anterior ao surgimento da Internet comercial (ela era usada somente em meios militares).  

 

Gilberto Gil foi um dos primeiros artistas brasileiros a perceber o potencial criativo da Internet – 

depois ele faria uma música a respeito dela, como você vai ver daqui a pouco. Em seu website, 

podemos ler todas as suas letras e comentários do compositor sobre várias de suas músicas. Olha 

o que ele escreveu sobre “Parabolicamará”:  

 

“Eu queria fazer uma canção falando dos contrastes 

entre o rural e o urbano, o artesanal e o industrial, 

usando um linguajar simples, típico de comunidades 

rudimentares, e uma cadência de roda de capoeira. Aí, 

compondo os primeiros versos, quando me ocorreu a 

palavra ‘antena’ – seguida de ‘parabólica’ – para 

rimar com ‘pequena’, eu pensei em ‘camará’ [palavra 

usada comumente nas cantigas de capoeira como 

vocativo] para completar a linha e a estrofe. Como 

‘parabólica camará’ dava um cacófato, eu cortei uma 

sílaba ‘ca’ e fiz a junção das palavras, criando o vocábulo ‘parabolicamará’. (...)” 

 

GILBERTO GIL. Retirado de https://gilbertogil.com.br/conteudo/musicas/?letra=P 

https://gilbertogil.com.br/conteudo/musicas/?letra=P


  
* Vocativo é um termo de chamamento, para se referir à pessoa com quem se fala. 

“Camará” possivelmente é uma redução de “camarada”. “Chegue aqui, camarada / 

camará!” 

* Cacófato, ou cacofonia, se dá quando uma combinação de palavras cria uma 

sonoridade ruim – nesse caso, a repetição da sílaba “ca”: PARABOLICACAMARÁ. 

Veja abaixo a capa do disco. Note que a sílaba que une as duas palavras está em destaque, 

em vermelho. Além disso, como a imagem se relaciona com as ideias discutidas até aqui? 

 

   
Retirado de www.discogs.com 

 

 

APROFUNDANDO 

Vamos ver como Gil construiu seu texto?  

 

- Na primeira estrofe, ele cria duas oposições: entre “Antes” e “Hoje”, e entre “mundo” e 

“Terra”. “Antes mundo era pequeno / Porque Terra era grande / Hoje mundo é muito grande / 

Porque Terra é pequena.” 

Ora, “Terra”, assim com maiúscula, é o nosso planeta. E “mundo” refere-se, aqui, ao que 

podemos tocar, podemos conhecer e imaginar. Antes as comunicações eram mais difíceis e lentas, 

então o nosso mundo possível era menor, mais limitado – e o planeta parecia imenso!  

Mas, a partir do surgimento do rádio, e mais ainda da televisão, pudemos ter notícias ao vivo, ou 

com pouquíssimo tempo de diferença, de eventos muito distantes. Assim, nosso mundo aumentou, 

e consequentemente a Terra “encolheu”: ficou “do tamanho da antena Parabolicamará”.   

 

É realmente impressionante que Gil tenha escrito esse texto antes do surgimento da Internet, 

pois com ela esse processo ficou muito mais rápido e intenso, não foi? 

- A segunda estrofe retoma essa ideia: antes, “o horizonte acabava”; hoje ele está “den de casa”. 

Gil usa uma forma típica da linguagem falada, de não pronunciar a palavra até o fim, “dentro de 

casa”, para encaixar melhor no ritmo da música – escute de novo e você vai perceber! – e para 

marcar o registro informal de seu texto.   

Ele segue contrastando elementos tradicionais, artesanais (“jangada”) com outros mais 

modernos (“saveiro”, uma embarcação maior, mais sofisticada) – e mais adiante, o avião! O 

tempo de uma “onda luminosa”, ou seja, a velocidade da luz (“tempo real”, “ao vivo”), se mistura 

com o tempo que Rosa leva “pra aprumar o balaio”.   

  



  
Finalmente, ele conclui: “Esse tempo não tem rédea / Vem nas asas do vento”. Ou seja, as 

transformações são inevitáveis (“não tem rédea”, não tem como segurar) e cada vez mais rápidas. 

E, de fato, a antena do poeta acertou: afinal, nos quase 30 anos desde que a canção foi escrita, não 

foi assim que aconteceu? 

 

DIALOGANDO  

A letra da “Parabolicamará” remete ao conceito de “ALDEIA GLOBAL”, criado pelo professor 

canadense Marshall McLuhan na década de 1960. Veja como, assim como a canção, essa 

expressão faz referência a uma organização social tradicional, comum a todos os seres humanos 

(a “Aldeia”) e a uma realidade mediada pela tecnologia moderna (“Global”). 

 

TEXTO 2: O QUE É ALDEIA GLOBAL (adaptado)  

 

O conceito de aldeia global foi criado na década de 1960 pelo filósofo canadense Marshall 

McLuhan, então professor da Escola de Comunicações da Universidade de Toronto. O termo se 

popularizou a partir de seus livros A Galáxia de Gutenberg (1962) e Os Meios de Comunicação 

como Extensão do Homem (1964). 

Segundo esse conceito, o avanço nas tecnologias de informação e comunicação encurta as 

distâncias no mundo e facilita trocas culturais entre os diferentes povos. 

O autor acreditava que, devido à diminuição das distâncias e barreiras geográficas, o planeta se 

reduziria a uma organização semelhante a aldeias, onde tudo e todos estariam interconectados. 

 

Aldeia global e os meios de comunicação 

McLuhan criou o conceito num período em que houve importantes evoluções nos meios de 

comunicação – principalmente com as transmissões via satélite e a popularização dos aparelhos 

de TV. 

Foi o desenvolvimento dessas tecnologias que permitiu que cenas de americanos mortos na 

Guerra do Vietnã fossem transmitidas e afetassem a opinião pública sobre o conflito. Também 

permitiu que pessoas no mundo todo assistissem à chegada do homem na lua. McLuhan acreditava 

que os meios de comunicação reduziriam, em grande medida, a fragmentação do espaço 

geográfico. Dessa forma, um acontecimento em qualquer lugar do mundo poderia provocar 

reflexos em lugares distantes. 

Ele acreditava que o tempo e o espaço estavam sendo relativizados, uma vez que seria cada vez 

mais possível estar em contato com pessoas a milhares de quilômetros de distância, em poucos 

segundos. 

 

Aldeia global e as redes virtuais 

O autor falava sobre redes virtuais e na unificação do mundo em uma malha global (ou teia 

global). Por essa compreensão, seguidores do filósofo acreditam que ele teria “previsto” o que 

hoje conhecemos como internet.1 

O autor elegeu a TV como paradigma para a sua teoria da aldeia global. Isto é, seria esse meio de 

comunicação de massa que aproximaria as pessoas e encurtaria as distâncias no planeta. 

 
1 Vale a pena pensar como nossa maneira de entender a Internet é justamente a partir da metáfora da 

“teia” (em inglês: web; WWW = World Wide Web, isto é, teia de alcance mundial).  

https://www.youtube.com/watch?v=wEywUJL-iaA


  
Estudiosos sobre a comunicação, no entanto, afirmam que McLuhan teria se esquecido que em 

uma aldeia as formas de comunicação são bidirecionais, ou seja, ocorrem entre dois (ou mais) 

indivíduos. A televisão, por sua vez, teria uma forma de comunicação unidirecional. 

Assim, pode-se dizer que uma condição mais semelhante ao que o filósofo canadense previu, 

começou a acontecer com a popularização do telefone e, mais recentemente, da internet. 

 

Aldeia global e globalização 

O conceito de aldeia global estaria diretamente relacionado ao conceito de globalização –  

processo pelo qual há aproximação de povos e nações. Essa aproximação tende a uma 

homogeneização em diversos aspectos, como cultural, político e, principalmente, econômico. 

A globalização é o resultado do desenvolvimento do sistema capitalista pelo mundo todo, 

especialmente a partir do final da Guerra Fria. Esse fenômeno ainda é fortalecido pelo 

neoliberalismo, uma corrente de pensamento que defende liberdade econômica e pouca 

intervenção do Estado na economia. 

A globalização tem como principais características a velocidade no fluxo de informações e de 

pessoas, que foi possibilitada pelo desenvolvimento de tecnologias. 

 

Críticas ao conceito de aldeia global 

O conceito de aldeia global tem muitos defensores, mas também é alvo de muitas críticas devido 

ao fraco embasamento teórico. 

Milton Santos, um dos mais renomados geógrafos do Brasil e do mundo,2 critica o conceito de 

aldeia global. Segundo ele, o conceito nos faz acreditar na falsa ideia de que a difusão imediata 

de notícias, de fato, informa as pessoas. 

Além disso, para ele, o conceito de aldeia global é uma fábula, pois nos faz crer que as facilidades 

do mundo globalizado estão ao alcance de todos. Mas na verdade, a globalização acentua as 

desigualdades entre as diferentes regiões do mundo. 

 

Fonte: https://www.significados.com.br/aldeia-global/ 

REFLETINDO  

A partir dos textos acima, você pode pensar: em que aspectos a globalização tem consequências 

positivas, e em que aspectos apresenta resultados negativos? 

O que poderíamos fazer para fortalecer os impactos das suas vantagens, e como poderíamos agir 

para minimizar os seus problemas? 

Se pensarmos num exemplo atual, a globalização certamente contribuiu para que a epidemia de 

Covid-19 se espalhasse mais rapidamente da China para o mundo e assim se transformasse numa 

pandemia, pois milhões de pessoas se deslocam, a trabalho ou a lazer, de um continente para o 

outro e depois de volta às suas cidades, todas as semanas. Por outro lado, quando for obtida uma 

vacina confiável contra este Coronavírus, ela também será compartilhada entre os países com a 

mesma rapidez.  

Mas será que todos os continentes, todos os países terão acesso igual a ela? Como você imagina 

que isso possa acontecer e por quê?  

 

 
2 Nascido em Brotas de Macaúbas (BA) em 1926, foi professor de Geografia da Universidade de São 

Paulo (USP). Faleceu em 2001. É um dos intelectuais brasileiros mais respeitados no exterior.  

https://www.significados.com.br/aldeia-global/


  

LENDO UM POUCO MAIS  

O compositor Gilberto Gil certamente é um otimista quanto às possibilidades da tecnologia. Veja 

o que ele escreveu em 1996, apenas quatro anos depois de “Parabolicamará”, quando a Internet 

já começava a chegar aos lares brasileiros: 

 

TEXTO 3    PELA INTERNET 

 

Criar meu web site 

Fazer minha home-page 

Com quantos gigabytes 

Se faz uma jangada 

Um barco que veleje 

Que veleje nesse infomar 

Que aproveite a vazante da infomaré 

Que leve um oriki do meu velho orixá 

Ao porto de um disquete de um micro em Taipé 

 

Um barco que veleje nesse infomar 

Que aproveite a vazante da infomaré 

Que leve meu e-mail até Calcutá 

Depois de um hot-link 

Num site de Helsinque 

Para abastecer 

 

Eu quero entrar na rede 

Promover um debate 

Juntar via Internet 

Um grupo de tietes de Connecticut 

 

De Connecticut acessar 

O chefe da Macmilícia de Milão 

Um hacker mafioso acaba de soltar 

Um vírus pra atacar programas no Japão 

 

Eu quero entrar na rede pra contactar 

Os lares do Nepal, os bares do Gabão 

 

Que o chefe da polícia carioca avisa pelo 

celular 

Que lá na praça Onze tem um vídeo pôquer 

para se jogar 

 

 

No Texto 3, fica nítido que o autor / eu lírico se anima com a possibilidade de se comunicar com 

pessoas das mais variadas origens. 

E também a mistura der elementos tecnológicos com tradicionais, como no Texto 1. Por exemplo, 

na aproximação entre “velejar no infomar” (infomar = o mar de informações...)  

Tanto no título quanto na última estrofe, Gilberto Gil estabelece uma Intertextualidade (um 

diálogo) com a canção “Pelo Telefone”, de Donga, considerado o primeiro samba da História a 

ser gravado, em 1917. 

Se na época de Donga a grande novidade tecnológica era o telefone, 60 anos depois esse papel 

coube à Internet. Compare a estrofe de “Pelo Telefone” com a última estrofe de “Pela Internet”:  

 

“O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar 

Que na Carioca tem uma roleta para se jogar...” 

 

 
Se quiser trocar uma ideia: 

portuguestj2@cp2.g12.br  


