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RESUMO

ROSA, Andrea de Macena Freitas.  Viagem no tempo com  O Diletante: uma proposta de
leitura e escrita. 2017. 76 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica
na  Disciplina  Língua  Portuguesa)  –  Colégio  Pedro  II,  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação,
Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2017.

O  presente  trabalho  apresenta  uma  proposta  de  leitura  e  escrita  baseadas  em

sequências  didáticas,  que  podem  ser  adaptadas  a  outras  situações   da  língua

portuguesa. O objetivo é a produção de textos coletivos do gênero relato de viagem a

partir da leitura de  O Diletante, de Martins Pena, por alunos do oitavo ano do Ensino

Fundamental, durante as aulas de Língua Portuguesa. Para um melhor resultado, optou-

se por dividir o trabalho em duas partes: leitura e escrita. A primeira etapa foi dividida em

três estágios,  que conduziram a leitura, para além da decodificação de signos. Outras

atividades foram realizadas, durante esse processo, a fim de contribuir para um melhor

aproveitamento do texto e de auxiliar os alunos na produção textual, como a consulta a

dicionários e apresentação de um seminário, realizados pela turma. A segunda etapa

segue estratégias de escrita, como apresentação do gênero proposto a partir da leitura

de publicações de um blog sobre relatos de viagem, a produção inicial,  os módulos

destinados à reescrita e a versão final para publicação no blog criado pela turma. Os

resultados  apresentados,  de  forma  geral,  foram  satisfatórios,  pois  os  alunos

compreenderam a importância do uso dessas estratégias para os variados usos.  Não

foi uma tarefa fácil, pois a turma apresenta 43 alunos. Por isso, optou-se pela produção

de  textos  coletivos  em grupos,  para  que  o  professor  pudesse  atender  a  todos  em

particular.  Além disso,  o  trabalho  contribuiu  para  que os  alunos  se  tornassem mais

capazes e confiantes no desenvolvimento de leitura e escrita em diversas situações de

uso. 

Palavras-chave: Leitura, Gêneros textuais, Produção textual, Reescrita, Blog.



ABSTRACT
Andrea de Macena Freitas Rosa.  Viagem no tempo com  O Diletante:  uma proposta de
leitura e escrita. 2017. 75 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica
na  Disciplina  Língua  Portuguesa)  –  Colégio  Pedro  II,  Pró-Reitoria  de  Pós-Graduação,
Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, ano da defesa.

The  present  work  introduces  a  proposal  for  reading  and  writing  based  on  didactic

sequences that can be adapted to other situations in the Portuguese language. The aim

is  the  production  of  collective  texts  of  the  travel  story  genre  from the  reading  of  O

Diletante,  by  Martins  Pena,  by  eighth  grade  students  during  Portuguese  Language

classes. For a better result,  we chose to divide the work into two parts: reading and

writing. The first step was divided into three stages, which led to reading, beyond the

decoding  of  signs.  Other  activities  were  carried  out  during  this  process  in  order  to

contribute to a better use of the text and to help the students in the text production, such

as dictionary consultation and presentation of a seminar, carried out by the class. The

second stage follows writing strategies, such as presentation of the genre proposed from

the reading  of  publications  of  a  blog  about  travel  reports,  the  initial  production,  the

modules aimed at rewriting and the final version for publication in the blog created by the

class. The results presented were, in general, satisfactory, since the students understood

the importance of using these strategies for the various uses. It was not an easy task as

the class has 43 students. Due to that,  it  was decided to produce collective texts in

groups, so that the teacher could attend to all students individually. In addition, the work

contributed to the students becoming more capable and confident in the development of

reading and writing in various situations.

Keywords: Reading, Textual genres, Textual production, Rewriting, Blog.
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1 INTRODUÇÃO

É comum, nas aulas de Português, escutarmos queixas dos alunos em relação

ao  domínio  da  língua  materna.  Muitos  dizem  que  “não  sabem  português”  ou  “não

gostam de português porque é difícil”. Essas reclamações também ecoam na sala dos

professores,  quando  alguns  docentes  dizem que  os  alunos  “não  sabem ler  e  nem

escrever” ou “escrevem tudo errado” e cobram dos professores de língua portuguesa

uma solução para resolver essa situação. Mas como podemos afirmar que  os discentes

não “sabem português”, se já são falantes competentes na língua materna?

Com  o  objetivo  de  responder  e  desmistificar  essas  questões,  sugerimos  a

realização  de  atividades  de  leitura  e  produção  de  textos  na  disciplina  de  Língua

Portuguesa, da turma 801, do Colégio Estadual Santa Rita de Cássia, situado em Nova

Iguaçu, durante o quarto bimestre do ano letivo de 2016.

Para a leitura, foram realizadas atividades que contemplaram variados gêneros

textuais e seguiram os estágios de leitura propostos por Cosson (2016).

Em  relação  à  produção  textual,  optamos  pela  escrita  de  textos  inspirados  em  O

Diletante e  baseados  em uma oficina de  Cosson (2016).  Para isso,  utilizamos  uma

sequência didática, enfatizando a reescrita dos textos. O procedimento usado poderá

ser empregado em qualquer outra situação de escrita. Além disso, tornamos a leitura

dos textos produzidos a todos os interessados, publicando os trabalhos em um  blog,

criado pela turma.

Assim, dividimos o trabalho em cinco partes. A começar pela  Introdução,  que

apresenta a  motivação e os  objetivos  do trabalho.  Em seguida,  seguem listados os

objetivos geral e específicos,  seguidos pela Justificativa. A terceira parte é dedicada à

Metodologia, na qual há a descrição de todas atividades praticadas durante a execução

deste trabalho. Na quarta parte,  Resultados,  são expostos os resultados das tarefas

realizadas. Na Conclusão Parcial, há reflexões sobre o desenvolvimento do trabalho. 
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Produção de textos do gênero relato de viagem, a partir da leitura do texto 

dramático O Diletante, de Martins Pena.

2.2 Objetivos específicos

 Ler o texto do gênero dramático O Diletante, de Martins Pena;

 Produzir textos coletivos do gênero relato de viagem para expor as experiências 

da leitura;

 Revisar os textos produzidos;

 Publicar os textos em um blog criado pela turma
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3 JUSTIFICATIVA

Muitos usuários de língua portuguesa apresentam resistência na leitura e escrita

na língua materna. Essa  dificuldade ganha mais destaque na escola, em que os alunos

são  expostos  a  desenvolver  atividades  que  englobem  essas  habilidades,  mas  não

sabem  nem  por  onde  começar.   De  tanto  ver  a  resistência  e  desistência  nessas

atividades, pensamos em desenvolver um trabalho que comprovasse que eles sabem

ler e escrever. Sugerimos uma leitura, em três momentos distintos, exigindo habilidades

variadas para compreensão. Propomos, como produção textual, a elaboração de dois

textos  do  gênero  relato  de  viagem,  a  partir  da  leitura  de  O  Diletante.  Para  essa

atividade, seguimos uma sequência didática a fim de orientar o aluno/autor a construir

um texto de forma satisfatória e que pudesse também ser utilizado em outros gêneros e

textos de outras disciplinas.
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4 METODOLOGIA

Dividimos o trabalho em duas partes a fim de obter um resultado satisfatório. A

primeira  foi  a  leitura  do  texto  O  Diletante,  com  estágios  de  leitura  que  incluíram

atividades que levassem a uma melhor compreensão. Para a realização dessa etapa

foram necessárias  10  h/aula.  Em seguida,  os  alunos  passaram à  produção textual,

seguindo as estratégias de uma sequência didática, relacionadas à escrita e reescrita.

4.1 A leitura

Cada  aluno  recebeu  uma  cópia  do  texto  O  Diletante,  de  Martins  Pena,  em

formato de apostila  (APÊNDICE A – p.37).  Aqueles que possuíam aparelhos do tipo

smarphone e/ou tablet também receberam uma cópia digital em formato PDF. 

Optamos pela leitura oral, realizada nas aulas, pois o texto foi escrito no século

XIX,  necessitando  de  uma  mediação  do  professor  para  esclarecer  as  dúvidas  e

curiosidades que surgiram durante o desenvolvimento dessa etapa. (FOTO 1)

FOTO 1: Leitura oral de O Diletante

Fonte: A autora, 2016.



15

Para a realização dessa etapa, seguimos didaticamente os estágios de leitura propostos

por Cosson (2016):

 A antecipação:  O  texto  foi  apresentado,   e  comentamos  sobre  autor,  título,

características relativas ao gênero, época da produção, etc. Foi esse o momento

também de indagar os alunos sobre as expectativas a respeito da leitura.

 Decifração:  Foi  o  momento  da  leitura  propriamente  dita.  Alguns  alunos  se

voluntariaram para  a  realização  dessa  etapa,  lendo  as  falas  do  personagem

definido.

 Interpretação:  Trata-se  da  fase  em que o  aluno/leitor  decodifica  os  possíveis

sentidos  do  texto.  Para  sanar  possíveis  lacunas,  o  papel  da  mediação  foi

fundamental.  Em  discussões  coletivas,  foi  possível  chegar  a  diversas

interpretações e conclusões sobre o conteúdo da peça.

Como o texto pertence a uma outra época, decidimos desenvolver atividades

que, associadas aos conhecimentos já adquiridos pelos alunos através de sua vivência,

pudessem melhorar a performance da leitura. Uma dessas atividades foi proposta pelos

próprios  alunos:  a  construção de um vocabulário.  Para isso,  o  texto  foi  dividido em

partes, de acordo com o número de duplas formadas na turma. O trabalho foi realizado

durante o período de aula. Com a leitura, eles destacaram as palavras, cujo significado

desconheciam e, em seguida, pesquisaram-nas no dicionário emprestado da biblioteca

do  colégio,  ou  ainda  em  dicionários  na  versão  on  line  (FOTO 2).  Para  finalizar,

colocaram-nas em ordem alfabética  em um cartaz que foi fixado no mural da sala de

aula. (FOTO 3)
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FOTO 2: Alunos pesquisam verbetes no dicionário

 FOTO 3: Alunos fixam o vocabulário no mural

Fonte: A autora, 2016.

Fonte: A autora, 2016.
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Para  que  os  alunos  pudessem  ter  mais  informações  a  respeito  do  assunto,

deveriam preparar  um seminário sobre hábitos e costumes desse período,  a fim de

auxiliar na contextualização. Para essa atividade, os alunos se reuniram em grupos e

deveriam apresentar um seminário expondo a pesquisa realizada para a turma em uma

data combinada com o professor. Os grupos deveriam elaborar um cartaz com imagens

de gravuras que pudessem ilustrar as características. (FOTOS 4 e 5)

FOTO 4: Cartaz do seminário

FOTO 5: Cartaz do seminário

Fonte: A autora, 2016.

Fonte: A autora, 2016.
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4.2  A escrita

A atividade de produção textual realizada nesse projeto seguiu as orientações do

modelo de sequência didática, presente em  Marcuschi (2012), propostas por Joaquim

Dolz,  Michèle  Noverraz  e  Bernard  Schneuwly,  para  o  ensino  de  gêneros  textuais,

especialmente  para  os  anos  do  Ensino  Fundamental  (Figura  1).  Essa  sequência

consiste em uma série de exercícios sistemáticos que auxiliam e orientam a produção

de um texto de qualquer gênero. Apresenta-se dividida em quatro fases. Os autores

sugerem o esquema abaixo para representar as etapas a serem desenvolvidas durante

a produção.

FIGURA 1: ESQUEMA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA1 

Para a realização dessa etapa, foram necessárias 20 h, desde a apresentação do

tema a versão final do T2. Informamos que os alunos só iniciaram a produção do T2

após a finalzação de toda a sequência do T1.

4.2.1 Apresentação do tema

O início da atividade2 consiste em informar as características fundamentais que deverão

constar  no  texto,  em  relação  à  sua  produção  e  circulação,  como  tema,  objetivos,

contexto, destinatário, suporte, gênero, modalidade da língua, etc. No caso dos textos

produzidos, os alunos deveriam escrever textos do gênero relato de viagem. Após a

leitura de O Diletante, cada grupo produziria dois textos, conforme as instruções dadas

1    Deve-se considerar somente como “Produção incial” a primeira versão do texto, a que consta antecedida pela
       apresentação da situação. A “Produção inicial”, após a sequência de módulos, é a “Produção Final”.

2    A atividade propôs a produção de dois textos coletivos. O primeiro texto (T1) deveria relatar a experência  de
“viajar” no tempo, tornando-se  turista no texto lido. Para o segundo texto (T2) , cada grupo deveria escolher um
dos personagens, assumindo o papel dele, trazendo-o aos dia atuais,  relatar essa vivência e se recomendariam a
“viagem” aos seus leitores.

Fonte: MARCUSCHI (2012, p. 214)
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em sala de aula e escritas no quadro para serem copiadas no caderno.  O texto seria

publicado em blog criado pela turma, que serviria para a leitura dos colegas da turma,

assim como da comunidade escolar e dos usuários da internet.

O gênero sugerido ainda não era de conhecimento dos discentes e foi nessa

etapa que desenvolveram atividades para que os alunos se familiarizassem com essa

tipoologia. No caso, a atividade foi a leitura de um relato de viagem, publicados no blog

Pé na estrada. (APÊNDICE B – p. 60)

Os  alunos  em  grupos,  leram  o  texto  e,  sob  a  orientação  da  professora,

observaram  as  características  que  lhes  eram  comum,  como  narrador  em  primeira

pessoa,  ações que foram realizadas,  os  locais  visitados pelo  autor  do texto  e  suas

impressões sobre a viagem. A atividade foi realizada oralmente, mas os alunos tomaram

as informações necessárias no caderno para que também servissem de orientação no

processo de escrita.

4.2.2. Produção inicial

Essa etapa consiste  na  primeira  produção textual  realizada pelos  alunos.  Os

grupos realizaram a atividade no horário da aula, pois poderiam contar com o auxílio da

professora, além de estarem presentes todos os integrantes do grupo. Para colaborar

nessa  etapa,  sugerimos  que  no  texto  constassem  algumas  informações:  data  da

viagem, período de estadia, motivo da viagem, as impressões (a sua opinião sobre o

lugar, as pessoas, o que achou de curioso ou estranho, etc.) e se indicariam ou não

essa “viagem” a seus leitores. (FOTO 6)
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FOTO 6: Alunos elaboram a primeira versão do texto

4.2.3 Os módulos

Os  módulos  correspondem  às  divisões  de  trabalho  do  texto  produzido.  A

quantidade  de  módulos  varia  de  acordo  com cada  produção.  Neste  trabalho  foram

realizados três, seguindo a sugestão do esquema proposto.

O primeiro módulo consistiu na leitura do rascunho pela professora, realizado

fora do horário da aula, a partir do qual foram passadas algumas anotações a serem

discutidas com os grupos. Na aula seguinte, a professora atendeu, em particular, cada

grupo e pediu que o texto fosse lido por um dos integrantes para os demais do seu

grupo. A partir daí, algumas observações já foram identificadas pelos próprios alunos,

pois houve dificuldade no entendimento do texto. A professora fez outras necessárias

para  a  melhoria  das  produções,  incluindo  aspectos  ortográficos.  A  partir  dessas

observações, a professora solicitou que os alunos realizassem exercícios para treinar

habilidades de escrita. 

Após  esses  exercícios,  passamos  ao  segundo  módulo,  quando  cada  grupo

reescreveu seus textos, observando principalmente os aspectos que dificultavam a sua

compreensão.  Os  alunos  precisavam  entender  essa  etapa  como  fundamental  no

processo de escrita,  pois  e  o  momento de refletir  e  repensar os  textos,  já  que não

seriam os seus únicos leitores (Foto 7). Alguns grupos resolveram finalizar seus textos

nessa etapa, outros optaram por continuar o processo. 

Fonte: A autora, 2016.
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FOTO 7: Aluno reescreve seu texto

Fonte: A autora, 2016.

4.2.4 Produção final

Esta parte foi destinada à produção final do texto. Os grupos, a partir de todas as

atividades desenvolvidas e as revisões realizadas, produziram a versão final dos textos

coletivos para a publicação. (Foto 8)

FOTO 8: Aluna exibe seu texto

Fonte: A autora, 2016.
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4.3 A publicação no blog

          O suporte escolhido para a publicação e circulação do texto foi o blog. Uma das

alunas da turma se responsabilizou pela criação do blog, denominado O Relato de viagem,

disponível  em  http://turma801cesrc.blogspot.com.br. Ela  divulgou  aos  colegas  o  e-mail,

criado para esse fim, e a senha para que todos pudessem publicar seus trabalhos. (Foto 9).

A sala de informática do colégio ficou à disposição, mediante reserva, para que os alunos

pudessem publicar seus textos e ler os de seus colegas. (Foto 10)

O blog serviria de meio para divulgação não somente desses textos (APÊNDICE D -

p. 62), mas também de outros produzidos por essa turma, bem como de outas turmas da

unidade escolar.

FOTO 9: Alunos publicam os textos no blog

Fonte: A autora, 2016.
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FOTO 10: Alunos leem textos publicados

Fonte: A autora, 2016.
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5 RESULTADOS

O  desenvolvimento  desse  trabalho  foi  um  desafio.  A começar  pela  escolha

ousada de um texto escrito há mais de 150 anos. Ao receberem o texto, os alunos se

espantaram pelo seu tamanho. No entanto, demonstraram interesse, já que pertence ao

gênero dramático e é composto por diálogos entre seus personagens, aproximando-se

das conversas, com as quais os jovens se identificam. 

Vale  ressaltar  o  fato  de  que  texto  constar  em  dois  formatos  distintos  foi

interessante pelos aspectos ressaltados dizem respeito ao formato digital:  um pelo fato

de sempre estarem com o texto na aula, mesmo esquecendo a apostila em casa; e o

segundo, pelo uso do  smartphone, que trocou do lugar de “vilão” para “aliado” nesse

processo pedagógico de ensino-aprendizagem.

A opção  pela  leitura  oral  e  acompanhada  pela  professora  foi  uma  decisão

importante. Primeiramente por manter ritmo e dinamismo nessa etapa e não perder o

foco do processo. Além disso,  observamos que a leitura oral, nesse caso, refletiu aquilo

que o aluno/leitor faz em particular, em uma leitura solitária e silenciosa.  Em vários

momentos dessa etapa, percebemos que a pontuação foi “ignorada”. Fizemos algumas

interrupções a fim de informar que é preciso estar atento à pontuação, pois também

contribui para a aquisição de sentido do texto, especialmente em um texto dramático,

escrito para ser falado.

A leitura  do texto  foi  extensa,  ainda mais  para  alunos  do  oitavo  ano,  muitos

acostumados  somente  aos  textos  dos  livros  didáticos.  Foram  necessárias  06  aulas

somente para a leitura completa. Por um lado, foi  dinâmico pelo fato dos alunos se

voluntariarem para assumir o papel de leitura de um dos personagens. Outro fato que

também contribuiu foi a disposição do texto, por se tratar de diálogos. Por outro lado, foi

cansativo pelas pausas feitas para o entendimento do vocabulário, principalmente dos

termos relativos à música e de origem italiana. À medida que avançamos na leitura, os

alunos foram se apropriando das informações do texto, das rubricas, tornando a leitura

mais dramatizada. 

Sabemos que a leitura não se dá apenas na superfície do texto. É necessário

que  o  aluno/leitor  apresente  um  mínimo  de  conhecimento  para  ser   capaz  de

compreender explícitos e implícitos presentes na leitura. Então, elaboramos atividades

que pudessem contribuir  nessa  etapa. Cabe informar que comentamos com os alunos

que não há necessidade de repetir esse procedimento em todas as leituras, mas que,

nesse caso, auxiliariam na atividade final do  projeto de produção do texto.
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As atividades atreladas à leitura foram de suma importância. A começar pela

pesquisa dos verbetes do dicionário, proposta pela turma. A atividade apresentou

uma  excelente  participação  assim  como  resultados  satisfatórios.  Apesar  da

simplicidade da tarefa, os alunos trabalharam em duplas e ajudaram-se mutuamente

em sua realização.   

Os alunos observaram que algumas palavras já não são usadas mais atualmente

em nossa região como é o caso de “mangar” ,que na linguagem informal dos alunos tem

o mesmo  sentido de “zoar”. Informamos que há localidades que ainda usam o termo

encontrado no texto,  como em cidades do Nordeste brasileiro.  A palavra “mancebo”

também foi destacada, pois está em desuso e essa informação constava no dicionário.

Essa atividade foi interessante pelo fato de que os alunos puderem perceber na prática

como a língua muda de acordo com o tempo, retomando uma assunto já tratado durante

o ano letivo, a variação linguística.

A segunda atividade proposta foi  a apresentação do seminário,  que  agregou

informações a respeito do modo de vida do carioca do século XIX e que igualmente

serviria  para  incrementar  o  cenário  e  para  que  eles  pudessem  ter  uma  melhor

compreensão das ações dos personagens.  É difícil para um adolescente do século XXI

entender determinados comportamentos, tão distantes de sua realidade.

Para   essa  atividade,  os  alunos  trabalharam  em  grupos,  que  já  seriam  os

mesmos  da  etapa  relativa  à  escrita.  Eles  tiveram  duas  semanas  destinadas  à

preparação   do  seminário.  Porém  somente  dois  grupos  apresentaram-no  na  data

combinada. Os trabalhos foram muito bons. Em ambos os  grupos, cada aluno falou

acerca de um assunto, apontando para uma gravura que servia de ilustração. A turma

estava muito indiscplinada na aula, o que dificultou a apresentação dos trabalhos.

Além disso, durante a leitura algumas discussões foram levantados pelos alunos

sobre variados temas como música clássica  versus música popular;  o pai  escolhe o

noivo para a filha, que não aceita; o luxo da cidade versus a simplicidade do campo, etc.

Procuramos seguir uma sequência de atividades que buscasse o trabalho em

grupos, visando a uma participação mais efetiva dos alunos, a uma partilha de ideias e

informações, além da ajuda mútua entre os colegas. Além disso,  esses trabalhos foram

importantes porque prestigiaram gêneros textuais já trabalhados no primeiro semestre

desse ano.  Os alunos puderam colocar  em prática os  conhecimentos  adquiridos  na

realização das tarefas propostas.

Percebemos, então, que os trabalhos realizados em sala, apesar de ter menos

tempo e de estar sob controle do professor, apresentam a participação total da turma. Já
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o único que deveria  ser feito em casa,  com  um período de duas semanas para o

preparo, não teve o resultado esperado, já que somente dois grupos apresentaram-no.

Esse fato foi  importante para a decisão de optar por realizar ou não a produção de

textos em sala de aula 

Entendemos que o ideal seria respeitar o tempo de cada aluno/escritor na escrita,

pois cada um possui ritmo diferente nessa etapa. Mas esse também poderia ser um

risco,  já  que,  para essa prática,  a  atividade seria  feita fora  do horário  da escola,  e

normalmente ele está envolvido em outras atividades. Além disso, há outros atrativos

que desviam facilmente o foco .

Pensando assim, decidimos pela elaboração dos textos no horário das aulas. Os

grupos, seguindo a sequência didática já mencionada, elaboraram o texto da primeira

proposta. Apresentaram muitas dúvidas, o que já era previsto.  Dessa forma, expuseram

dificuldade  na  escrita,  que  já  teve  início  na  compreensão  da  atividade  proposta,

passando pelo “o que vou escrever”, até a insegurança em relação ao resultado final.

Muitos não compreenderam inicialmente a proposta do trabalho, apesar de toda

a explicação fornecida, de chamarmos a atenção durante o processo, pois todas as

informações seriam importantes para a atividade final.  Houve o caso de  um grupo,

ainda, que mesclou o enredo de O Diletante com os relatos de viagem do  texto do blog

Pé na estrada. 

Concluimos  que   essas  atividades  realizadas  em  casa,  provavelmente  não

seriam concluídas, pois  os alunos desistiriam no primeiro obstáculo, como muitos já

queriam fazer durante a aula, especialmente durante a escrita. Informamos  que o que

importava  nesse  primeiro  momento  era  iniciar  a  produção  e  que  haveria  tempo

suficiente para possíveis ajustes.

Entendemos que essa dificuldade se apresentra por dois motivos específicos. O

primeiro é pensar que para escrever o indivíduo precisa estar “inspirado”. Na verdade, o

autor precisa se apropriar do assunto sobre o qual apresentará. O segundo ponto que

limita a escrita é se mostrar incapaz pelo fato de escrever “errado”, por considerar a

língua portuguesa “difícil”. Isso se deve ao fato de alguns  alunos possuírem dificuldade

na escrita  por  não conseguirem diferenciar  as  modalidades falada  e escrita,  já  que

ambas fazem parte de um mesmo conntinuum, ou seja, em uma mesma linha temos em

uma ponta a fala e em outra a escrita. Não há um marco definido que estabeleça o fim

de uma e o  início  da outra,  então o  aluno/autor  acaba,  muitas  vezes,  reproduzindo

termos  da  oralidade na  língua escrita.  Essa  ação é  vista  pelo  próprio  como “erro”,

levando-o  a  achar-se  incapaz  de  escrever  “direito”,  apesar  de  quase  uma  década
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estudando a língua escrita.

Para  solucionar  casos  como  esses,   conversamos  em  particular  com  os

alunos, mostrando que para cada situação, a língua precisa se adequar ao gênero

para que seja melhor compreendida por outros leitores, já que os textos produzidos

não  serão  de  leitura  exclusiva  deles.  Procuramos,  também,  ressaltar  os  pontos

positivos, para que se sentissem motivados a continuar na tarefa.

Contudo, o maior desafio ainda estava por vir. Os alunos custaram a entender

que para confeccionar um bom texto há necessidade de revisão, da criação de novas

versões. Mesmo assim, os alunos resistiram muito a revisar seus textos. Mesmo sendo

lidos na aula, com os problemas observados por eles próprios, ainda assim respondiam

que “Está bom.” Outros alunos, no entanto, fizeram a atividade, mudando, em alguns

casos, por completo o texto original.  

Em relação  à  publicação,  como já  eram últimos  dias  de  aula  do  ano  letivo,

informamos aos alunos que poderiam fazer em casa, quem tivesse a possibilidade de

fazê-lo. Outros, no entanto, optaram por fazer no colégio, no laboratório de informática,

durante o horário da aula. (APÊNDICE C p.61)

Observamos  três  grupos  realizando  essa  atividade.  Um  deles,  em  especial,

chamou-nos  a  atenção,  justamente  o  grupo  que  mais  mostrou  resistência,  que

apresentou uma dificuldade imensa em “passar  a limpo” o  texto no blog. Isso ocorre

não  pelo  fato  de desconhecerem  o  uso  dos  recursos  tecnológicos,  mas  pela

dificuldade em entender o que os próprios integrantes produziram. Um aluno ditava e

outro  digitava  no  blog,  quando  perceberam  a  dificuldade  de  compreender  o  que

escreveram. Chamamos atenção para o fato de que, naquele momento, eles exerciam

justamente  a  função de  aluno-autor-revisor.  Sugerimos  que fizéssemos uma revisão

para publicar no dia seguinte. Eles preferiram publicar da forma como estava, sem uma

última revisão. 

Como a atividade de escrita finalizava com a publicação, consideramos apenas

os textos que cumpriram essa etapa. Ao total  foram publicados 20 textos, sendo 10

referente a T1 e 10 a T2, entre os dias 25/11 a 02/12/2016.  Entendemos que essa etapa

foi  uma das mais  importantes,  pois  revela  que as  demais  foram executadas.  Como

critério  de  avaliação,  determinamos  que  a  cada  etapa  finalizada  seriam  atribuídos

pontos  pela  participação  à  nota  bimestral.   Acreditamos  que  assim,  os  alunos  se

sentiram motivados a perseverar no desenvolvimento do trabalho. 

Observamos que, de uma forma geral, houve uma evolução dos primeiros textos

às publicações, demonstrando que os alunos/autores assimilaram as observações feitas
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durante os módulos.  Sabemos que ainda há o que aperfeiçoar,  mas é importante o

docente  entender  que  cada  aluno/grupo  possui  um  ritmo  de  produção  e  devemos

considerar a evolução durante o trabalho como ponto positivo. 

Solicitamos  aos  alunos  que  visitassem  o  blog  O  Relato  de  viagem com

frequência, para que pudessem ler os textos de seus colegas. Muitos fizeram a leitura e

teceram comentários, mesmo que de forma tímida. Essa prática foi  importante, pois,

apesar  de  termos pouco tempo disponível  para comentar  devido ao fim do ano,  o

aluno/autor/leitor pode ter a real percepção de que é necessário ter um cuidado com o

leitor,  pois conforme afirma Bernardo (1985, p. 17) “  Todo mundo que escreve deve

deixar para o leitor o esforço de pensar sobre o que leu, e não o sacrifício de adivinhar o

que se queria ter dito – este é o ponto.”

Acreditamos que, ao desenvolver esse projeto, os alunos tenham tomado ciência

de que, para  produção de um texto escrito, desde a resposta de uma questão de uma

prova à redação, há a necessidade de atenção e de cuidados específicos, destacando

as diferenças entre fala e escrita, em contextos discursivos diversos. 
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6 EMBASAMENTO TEÓRICO

Nosso primeiro contato com a Língua Portuguesa, enquanto língua materna, é

através  da  modalidade  oral.  Ao  iniciarmos  o  processo  de  alfabetização,  já  somos

falantes  competentes  da  língua  falada,  pois  elaboramos  construções  complexas  e

comunicamo-nos bem com nossos pares. Cabe à escola o ensino da língua escrita e,

consequentemente, de acordo com a série, desenvolver as competências relacionadas

à leitura e à produção textual de diversos gêneros. 

Um dos responsáveis pela proposta de por a leitura e escrita como objetivos das

aulas de Língua Portuguesa são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Nele, o texto é

visto como uma unidade de ensino e não mais como um lugar de retirada de exemplos

do “bom uso do português”. É preciso ter a visão em um contexto e não mais em termos

isolados.

Além  disso,  o  documento  também  propõe  ao  professor   utilizar  da  própria

produção dos alunos para servir de motivação para análise linguística, procurando o

aperfeiçoamento da escrita.

Sabemos que, apesar de separarmos atividades de leitura e escrita, a produção

textual é uma extensão do ato de ler. Como veremos a seguir, escrever é um processo

de elaborar e reelaborar através da percepção de mundo que o aluno/autor possua. Daí,

quanto mais conhecimento, vivência e leitura, maior será a fluência da competência da

escrita.

6.1 Texto e gêneros textuais

Atualmente, estamos expostos a diversas formas de linguagem, desde a não-

verbal  à  verbal,  oriundas  das  novas  formas  de  comunicação  favorecidas  pela

popularização de aparelhos tecnológicos. Essa nova configuração exige do usuário, um

maior  domínio  de  diferentes  realizações  da  língua.  Destacaremos,  aqui,  o  uso  da

linguagem verbal, em especial a escrita.

Autor e leitor possuem um lugar de encontro, que é o texto. Segundo Koch &

Elias (2014, p.13) “O texto é um evento sociocomunicativo, que ganha existência dentro

de  um  processo  interacional.  Todo  texto  é  resultado  de  uma  coprodução  entre

interlocutores: o que distingue o texto escrito do falado é a forma como tal coprodução

se realiza.”

O texto  não pode ser  limitado a uma quantidade de palavras,  pois  conforme

afirma Marcuschi (2012, p.89), “A extensão física não interfere na noção de texto em si.
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O que faz um texto ser um texto é a discursividade, inteligibilidade e articulação que ele

põe em andamento.” 

Os  textos,  sejam  orais  ou  escritos,  remetem  a  práticas  comunicativas  que

fazemos  normalmente  em  nosso  dia-a-dia  e,  para  isso,  criamos  um  determinado

“padrão” diferente para cada uso. Esse padrão possui características próprias como tipo

de linguagem e situação  de uso. O usuário da língua está apto a usar o tipo de acordo

com o contexto no qual se encontra. A essa prática chamamos de gêneros textuais. De

acordo com Marchuschi (2009, p. 84), gênero textual é 

prática social e prática discursiva. Ele opera como ponte entre o discurso

como uma atividade mais universal  e  o  texto  enquanto a peça empírica

particularizada  e  configurada  numa determinada  composição  observável.

Gêneros são modelos correspondentes a formas sociais reconhecíveis nas

situações de comunicação em que ocorrem. Sua estabilidade é relativa ao

momento histórico-social em que surge e circula” (apud Coutinho,2004

p.35-37)

E mais adiante, prossegue dizendo que 

“Os textos  sempre se realizam em algum gênero textual particular,  seja

uma notícia de jornal, uma piada, uma reportagem, um poema, uma carta

pessoal, uma conversão espontânea, uma conferência, um artigo científico,

uma  receita  culinária  ou  qualquer  outro.  E  cada  gênero  tem  maneiras

especiais de ser entendido, não se podendo ler uma receita culinária como

se lê uma piada, um artigo científico ou um poema. O gênero textual é um

indicador importante, pois a produção e o trato de um artigo científico são

diversos dos de uma tirinha de jornal ou um horóscopo.” (2012, p. 243)

Como as situações pragmáticas são heterogêneas, os gêneros também serão

diversos. Eles irão desde os mais informais, como uma conversa entre amigos, os mais

formais, como uma tese científica.

O aluno deve ser exposto a uma variedade de gêneros textuais, para que possa

perceber as infinitas possibilidade de usos e funções da língua. Dessa forma, desmitifica

também a dicotomia do uso  “certo” e  “errado” da língua, ou seja, podemos usar a

linguagem de acordo com o contexto no qual estaremos produzindo a comunicação.

Além disso, o aluno percebe, que a partir  da leitura de diversos gêneros textuais,  a

língua que ele lê, estuda na escola é a mesma que ele usa em seu meio social.
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6.2 Escrita e reescrita

Escrever é uma tarefa difícil   para os usuários da língua.  Sobretudo para os

alunos  que estão desenvolvendo essa competência e são, constantemente, julgados

por seus colegas. Podemos arrrematar com as informações do PCN quando diz que

“Nas atividades de produção que envolvem autoria ou criação, a tarefa do sujeito torna-

se mais complexa, porque precisa articular ambos os planos: o do conteúdo o que dizer

e o da expressão como dizer.” (BRASIL, 1997, p.76).

No  processo  da  escrita,  o  aluno  deve  ativar  uma  série  de  conhecimentos

arquivados em sua memória, fruto das mais variadas experiências que teve ao longo de

sua vida.  Esses conhecimentos são de diversas naturezas e,  nesse trabalho,  foram

fundamentais para o seu bom andamento. 

KOCH & ELIAS (2014) enumeram uma série de tipos de conhecimentos como

linguístico, enciclopédico, textuais e interacionais.

O  conhecimento  linguístico  está  relacionado  ao  bom  uso  dos  aspectos

gramaticais,  ortográficos e de grafia adequada das palavras. A padronização no uso dos

elementos linguísticos auxilia o leitor na leitura, pois evita dificuldade na comunicação.

Em relação ao conhecimento enciclopédico, as autoras comentam que já temos

um enorme conjunto de informações dos mais variados assuntos,  de acordo com a

vivência  de  cada  um.  

Outro conhecimento mencionado é o de textos, que remete aos padrões textuais

que adquirimos ao longo da vida.  Para cada produção,  o aluno/escritor  desperta  os

dados necessários que caracterizam o gênero textual. Aqui também inclui a informação

de que a escrita  está  ligada à intertextualidade,  isto  é,  “uma atividade que exige a

retomada de outros  textos,  explícita  ou implicitamente,  dependendo do propósito  da

comunicação.” (KOCH & ELIAS - 2014, p.44)

Há ainda os conhecimentos interacionais. Nesses casos, o principal objetivo do

aluno/autor é fazer com que o leitor possa identificar claramente o objetivo do texto,

através de práticas como deixar claro o seu propósito, escolher a variedade linguística

adequada à circunstância da comunicação, selecionar o gênero textual, entre outros.

A  produção  de  um  bom  texto  não  deve  ficar  restrita  somente  à  escrita

propriamente  dita.  É,  na verdade,  uma atividade processual  e  deve constar  de  três

etapas distintas, que concorrem para bom produto final.

A primeira etapa é o planejamento, que pode ser escrito ou mental. Corresponde

a dispor das informações necessárias para o início do trabalho como tema, objetivos,
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gênero, modalidade da língua etc.

Em seguida é momento da operação, ou seja, de colocar a escrita em ação. É

nessa fase,  que  o autor  faz  as  escolhas lexicais  e  sintático-semântica,  levando em

consideração o que consta em seu planejamento.

Por fim, temos a  reescrita. O autor lerá seu texto de forma atenta, observando se

as metas traçadas na etapa inicial foram cumpridas.  O PCN completa que a reescrita

“permite que o aluno se distancie de seu próprio texto, de maneira a poder atuar sobre

ele criticamente; possibilita que o professor possa elaborar atividades e exercícios que�

forneçam os instrumentos  linguísticos para o aluno poder  revisar  o  texto.”  (BRASIL,

1998, p.77). Caso necessário, ajustes podem ser feitos, como reescrever determinados

trechos, expor novas ideias, substiuir palavras, adequar vocabulário de acordo com a

modalidade,  com  intuito  de  melhorar  a  produção,  etc.  Ao  realizar  essa  etapa,  o

aluno/autor  se  autoavalia,  contribuindo   para  a  formação  de  leitores  e  escritores

proficientes e autônomos da língua materna. 

Bernardo (1985, p. 21) confirma tal prática ao comentar que

Não acredito na inspiração. Acredito no esforço múltiplo de uma pessoa,

que faz e desconfia do que faz, refaz e desconfia do que refez, até esgotar

aquele movimento numa obra, num produto, de modo a partir para outros

que devem ser feitos e refeitos. Para a redação, este esforço tem seu ponto

no rasgar. Não, é claro, no rasgar desiludido que abandone o ato. Sim no

rasgar ansioso e ativo, que instante contínuo reescreve.

Além de todo o exposto, é importante ressaltar que comentamos com os alunos

sobre conceito da  intertextualidade, pois normalmente escrevemos textos baseados em

outros. Isso se dá pelo fato de sofrermos influência direta ou indiretamente de nossas

leituras  passadas.  Na  produção  sugerida,  os  alunos  se  basearam  em  O  Diletante,

apropriando-se de personagens, espaços e situações da leitura realizada. Nesse caso, o

que ocorreu foi uma recontextualização, pois foram usados características de textos em

um novo contexto. 

O texto escrito não pode se limitar apenas à leitura do aluno e/ou do professor. É

preciso  que  tenha  mais  leitores,  ainda  mais  em   tempos  que  temos  um  meio  de

comunicação incrível, que conecta usuários de diversas partes do planeta: a internet. O

PCN (1998, p.90) comenta que além do uso de computador auxiliar na edição de textos,

traz
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Um outro aspecto interessante é a possibilidade de, estando conectado com

alguma  rede,  poder  destinar  os  textos  produzidos  a  leitores  reais,  ou

interagir com outros colegas, também via rede, ampliando as possibilidades

de  interlocução  por  meio  da  escrita  e  permitindo  acesso  on  line  ao

conhecimento enciclopédico acumulado pela humanidade.  

6.3 Leitura

A atividade  de  leitura  não  se  deve  limitar  apenas  à  decodificação  de  sinais

gráficos  expostos  em uma folha  de  papel.   O  desenvolvimento  dessa  prática  deve

“treinar”  o  olhar  do  aluno  para  interpretar  e  compreender  os  sentidos  que  o  autor

empregou em seu texto.  Bernardo  (1985,  p.11)  comenta que “Ler  é  um movimento

extremamente passivo – mas um movimento, porque mexe com as imagens interiores,

guardadas, reprimidas, acrescentando-lhes outras e transformando as que o leitor já traz

consigo.”

A atividade  de  leitura  não  se  deve  limitar  apenas  à  decodificação  de  sinais

gráficos  expostos  em uma folha  de  papel.   O  desenvolvimento  dessa  prática  deve

“treinar”  o  olhar  do  aluno  para  interpretar  e  compreender  os  sentidos  que  o  autor

empregou em seu texto. 

Ao  iniciar  a  leitura,  é  necessário  que  o  aluno  apresente  um  mínimo  de

conhecimentos prévios capazes de antecipar alguns informações relevantes ao texto. À

medida que ele avança na leitura, pode tomar decisões que contribuem para uma leitura

satisfatória como voltar a algum termo não entendido, a alguma palavra que desconheça

o significado.  Ou seja,  pode buscar  informações além do texto,  em outros  textos  e

fontes. 

Cabe  ressaltar  que,  apesar  do  sentido  estar  nas  entrelinhas  do  texto,  as

informações  no nível dos símbolos não devem ser descartadas, pois, por exemplo, os

vocábulos e a pontuação contribuem para acepção de significado ao texto. Portanto,

como disse Antunes (2009, p.78) 

“O sentido do texto, não está apenas no texto, não está apenas no leitor.

Está no texto e no leitor;  pois está em todo o material  linguístico que o

constitui e em todo o conhecimento anterior que o leitor já tem do objeto de

que trata o texto. É por isso que não se pode ver no texto o que lá não está

nem se pode ver apenas o que lá está sobre a  página. A leitura tem, assim,
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a dinâmica de qualquer encontro: seu sentido é de agora e é de antes.”

A prática da leitura, ainda segundo Antunes (2009),  pode ser para informação,

por satisfação e para o  entendimento das particularidades da escrita.  Na realização

desse trabalho, procuramos abranger essas três possibilidades de leitura. 

Iniciamos com a leitura de satisfação de  O Diletante.  Em seguida,  os alunos

fizeram a leitura para informação, ao buscar verbetes no dicionário e realizar a pesquisa

para  a  apresentação  do  seminário.  Por  fim,  a  leitura  de  entendimento  das

particularidades da escrita, ao ler os textos de relato de viagem do blog Pé na estrada,

observando  características  específicas  do  gênero,  e  também,  na  leitura  dos  textos

produzidos na tarefa de produção textual.

Como vimos, a observação dessas características na leitura pode contribuir para

aquisição  de  competências  relacionadas  à  escrita.  Através  dela,  podemos  assimilar

vocabulário, regras gramaticais, o andamento textual, sobretudo nos textos que exigem

um nível mais formal de linguagem.

As atividades relacionadas às leituras deste trabalho tiveram, como um de seus

propósitos, a intenção de desenvolver a autonomia do aluno/leitor. Para isso, o papel do

professor é fundamental para estabelecer as estratégias de leitura de acordo com os

textos  e  o  grau  de  conhecimento  dos  alunos  em  relação  ao  gênero  em  questão.

Conforme já mencionado na Metodologia, utilizamos  estágios de leitura para auxiliar na

leitura de O Diletante, por se tratar da introdução do gênero dramático no repertório dos

alunos. 



35

7 CONCLUSÃO PARCIAL

Ler e escrever são atividades que ainda causam muito desconforto nos alunos,

não só nas aulas de português, mas também, em outras disciplinas que utilizam desses

recursos em suas atividades diárias. 

Bernardo (1985)  consegue expor muito bem essa agonia do leitor. A leitura é

uma prática que,  apesar de passiva,  exige-nos um movimento de revirar  momentos

passados, voltar a recordações, modificando aquelas que ele já possui  e agregando

novas  informações.  Ao  desenvolvermos  o  trabalho,  buscamos  justamente  isso:

privilegiar o conhecimento já adquirido pelos alunos, como, durante a leitura, bem como

valer-se de gêneros já conhecidos, como o verbete de dicionário e o seminário. Outro

fator que contribuiu para  a fluidez da leitura foi não ter que responder a um questionário

de interpretação, ou preparar um resumo ou ainda fazer uma avaliação bimestral para

nota,  como  é  comum  nas  aulas  de  leitura.  Lemos  para  expandir  o  conhecimento.

Acreditamos que esse foi um dos pontos positivos. Os alunos perceberam que podem e

devem ler. E caso, seja necessário, podem buscar informações em outros meios, como

conversar com outras pessoas, pesquisar na internet, em livros, etc.

Escrever é angustiante, pois não basta colocar um monte de palavras de forma

caótica no papel. É necessário que haja um momento anterior à palavra; esse tempo  é

destinado a pensar.  É exatamente nesse ponto que está o maior desafio, já que ao

escrever o aluno/autor expõe seus pensamentos e também suas limitações aos leitores.

É necessário que o professor motive o aluno a pensar, através de leituras, conversas,

dinâmicas, etc.

Concluímos  que  os  estágios  de  leitura  e  a  sequência  pedagógica  foram

fundamentais para o desenvolvimento desse trabalho, pois orientaram tanto o professor

quanto o aluno à leitura mais atenta e a uma produção textual mais coerente.
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APÊNDICE

APÊNDICE A – APOSTILA DO TEXTO O DILETANTE, ENTREGUE AOS ALUNOS 
PARA A LEITURA

O DILETANTE  (Martins Pena)

 Comédia, em 1 ato 

PERSONAGENS

JOSÉ ANTÔNIO, rico proprietário Da. MERENCIANA, sua mulher

Da. JOSEFINA, sua filha Da. PERPÉTUA

JÚLIO GAUDÊNCIO, parasita

MARCELO, paulista ANDRÉ, tropeiro

Tropeiros, pajens e mucambas

 

A cena se passa no Rio de Janeiro no ano de 1844.

ATO ÚNICO

Sala em casa de José Antônio. No fundo, porta de saída; à direita e esquerda, portas que dão 
para o interior. Rica mobília de mogno. À direita, um piano, sobre o qual estarão várias 
músicas, e à esquerda, um sofá, sobre o qual estará uma viola.

CENA I

Ao levantar do pano, JOSÉ ANTÔNIO está junto do piano arranjando as músicas.

JOSÉ ANTÔNIO – Hoje havemos de cantar alguns pedaços da Norma. (Lendo uma música:) 
Qual cor tradiste... Há de ser este dueto. Que música! (Põe à parte.) O pior é não termos um 
tenor... Arremediarei. (Lendo outra música:) Nel cor più non mi sento... Xi, que isto é velho 
que é o diabo! (Joga para o lado e procura de novo.) Não acho a cavatina. Josefina? Ó 
Josefina, vem cá. Quero que todos em minha casa cantem. Não há nada como a bela da 
música. Arte divina!

CENA II

Entra JOSEFINA.

JOSEFINA – Chamou-me, meu pai?

JOSÉ ANTÔNIO – Vem cá, loucazinha. Que fizeste da Casta Diva?

JOSEFINA – Está sobre o piano.
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JOSÉ ANTÔNIO – Vai procurá-la.

JOSEFINA – Quer cantá-la?

JOSÉ ANTÔNIO – Divirta-se a menina comigo.

JOSEFINA – Se é para eu cantar, não procuro. Já não posso aturá-la. É maçada!

JOSÉ ANTÔNIO – Que dizes, bárbara? A Casta Diva maçada? Esta sublime produção do 
sublimíssimo gênio?...

JOSEFINA – Será sublimíssima, mas como há algum tempo para cá que eu a tenho ouvido 
todos os dias cantada, guinchada, miada, assobiada e estropiada por essas ruas e casas, já não 
a posso suportar. Todos cantam a Casta Diva – é epidemia!

JOSÉ ANTÔNIO – E o mais é que tens razão! Ouve-se daqui:(Canta a Casta Diva com voz 
fanhosa.) Ouve[-se] dali: (Canta com[voz] muito fina..) Mais adiante um moleque;(Assobia-
a.) Estragam-na! Assassinam-na! Mas tu cantas bem.

JOSEFINA – Obrigada, mas não a cantarei mais!

JOSÉ ANTÔNIO – Está bom; mas hás de cantar o dueto: Mira, o Norma, a tuoi ginocchi... 
(Cantando.)

JOSEFINA, rindo-se – E com quem? O papá faz a parte da Norma?

JOSÉ ANTÔNIO – Com tua mãe.

JOSEFINA ri-se – A mamã cantando!... Ela, que apenas canta a Maria Cachucha quando está 
cosendo, e isso mesmo desentoadíssima! Ora, papai!

JOSÉ ANTÔNIO – Eu lhe darei algumas lições. É preciso hoje cantarmos alguma coisa, para 
que mostres as tuas prendas a nosso hóspede.

JOSEFINA – Pois eu não lhe quero mostrar nada!

JOSÉ ANTÔNIO – Pois quero eu!

JOSEFINA – Um homem tão feio!

JOSÉ ANTÔNIO – Feio, mas rico. Seria um bom casamento para ti, e ele o deseja...

JOSEFINA – E eu não senhor!

JOSÉ ANTÔNIO – Queres-te casar com algum destes bonifrates que andam pelas ruas desta 
cidade e que não têm onde caírem mortos? E que andam especulando casamento? Nada; o 
meu dinheiro não é para esses especuladores. O sr. Marcelo não está nesse caso; é homem de 
bem, abastado e muito considerado lá em S. Paulo; ainda pode ser deputado e mesmo senador.

JOSEFINA – O papá hoje está para sermões; vou-me embora.

CENA III

JOSÉ ANTÔNIO, só – É uma louquinha, mas tem bom coração. Por isso quero que encontre 
um marido que a faça feliz como merece. O amigo Marcelo é homem rico, honesto e bom, 
ainda que rústico. Coitado, nunca saiu de S. Paulo! É [a] primeira vez que vem à corte; anda 
espan[ta]diço. Só uma coisa desgosta-me nele: o não gostar da música. Levei-o ontem ao 
teatro para ouvir Norma e dormiu a sono solto durante toda a representação. Dormir, quando 
se canta Norma! Isto só faz um paulista dos sertões! Dormir, quando se pode ouvir esse canto 
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incomparável do Cisne da Itália! Infeliz mancebo! Bellini inimitável, rei das almas sensíveis, 
portento de harmonia, morreste, e tão pouco nos deixaste! Morreste... A terra te seja... 
melodiosa!

CENA IV

Entra MARCELO vestido à paulista, isto é, de bota branca, calça e jaqueta de ganga azul e 
ponche de pano azul forrado de baeta vermelha. O seu falar é carregado.

MARCELO – Deus lhe dê muitos bons dias...

JOSÉ ANTÔNIO – Oh, como tem passado? Ainda hoje não o vi...

MARCELO – Tenho andado passeando pela cidade.

JOSÉ ANTONIO – Aonde foi?

MARCELO – À Rua do Ouvidor. Vi muitas coisinhas bonitas penduradas nas vidraças e umas
figuras que pareciam gente viva, andando assim à roda. (Anda à roda.)

JOSÉ ANTÔNIO – Isso é na casa dos cabelereiros.

MARCELO – É isso mesmo, que lá vi muitos cabelos nas portas. Entrei numa casa onde 
estavam tocando um instrumento muito bonito; o homem tocava assim. (Faz ação de quem 
toca realejo.)

JOSÉ ANTÔNIO – Foi no canto do Beco das Cancelas. É um realejo que chama os tolos.

MARCELO – Há de ser isso mesmo. É bem bonito; hei de levar um comigo. Depois parei 
defronte de uma espingarda muito grande, que está metida na parede. Porém o que mais me 
zangou foi uma ladroeira que vi em muita casa.

JOSÉ ANTÔNIO – O que foi?

MARCELO – Um homem trepado em cima dos balcões, com um martelo de pau na mão, 
gritando: Trezentos réis! Quatrocentos réis, senhores! Quinhentos réis!... E os tolos fazendo 
roda, a olharem para ele.

JOSÉ ANTÔNIO, rindo-se – É boa! É uma casa de leilão.

MARCELO – Leilão... São modos de esperteza que os estrangeiros inventam para um pobre 
homem comprar a fazenda sem examinar. Não sou eu que caio nessa – não compro porcos na 
lama. Quero ver o que compro.

JOSÉ ANTÔNIO – O patrício não deixa de ter razão – os tais meninos, quanto pior é a 
fazenda, mais depressa falam! Que de logros não têm pregado por esta cidade!

MARCELO – Enfim, na Rua do Ouvidor é confusão de coisas e de gentes a passarem de 
baixo para riba e a fazerem uma bulha tal, que me fizeram tonto. Tomara-me já em S. 
Paulo! (Senta-se no sofá.)

JOSÉ ANTÔNIO – Homem, goze primeiro os prazeres da corte. Não queira enterrar-se em 
vida no sertão. Vá ao teatro ouvir Norma, Belisário, Ana Bolena, Furioso.

MARCELO – Não acho graça nenhuma. Umas cantigas que eu não percebo e que não se pode
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dançar. Não há nada como um fado.

JOSÉ ANTÔNIO – Que horror, preferir um fado à música italiana! (À parte:) O que faz a 
ignorância!

MARCELO – É que o senhor ainda não ouviu um fadinho bem rasgadinho e bem 
choradinho. (Pega na viola e afina, enquanto José Antônio fala.)

JOSÉ ANTÔNIO – Nem quero ouvir! Não diga isto a ninguém, que se desacredita. A música 
italiana, meu amigo, é o melhor presente que Deus nos fez, é o alimento das almas sensíveis.

MARCELO – Pois o meu alimento é feijão com toucinho, fubá de milho e lombo de porco.

JOSÉ ANTÔNIO – Que blasfêmia! (À parte:) É o que faz a ignorância!

MARCELO – Que graça acha o senhor na música? Não me dirá.

JOSÉ ANTÔNIO – Que graça? Uma graça divinal e sentimental! Quando eu vou ao teatro e 
ouço esses sublimes acordes, essas harmonias brilhantes, essa melodia arrebatadora, sinto-me 
outro... O prazer enleva-me; quero aproveitar a mais pequena nota e estendo o pescoço, aplico
o ouvido e sinto que não me desse Deus umas orelhas mais compridas para aproveitar o mais 
pequeno átomo de harmonia.

MARCELO, olhando muito admirado para José Antônio – Não lho entendo...

JOSÉ ANTÔNIO – Quando a música toca no fundo da minha alma, dá-me vontade de fazer 
um despropósito; de fazer nem sei o que... Saltar, pular, esfregar-me, espojar-me pelo chão... 
Ah, meu amigo, que sensação deliciosa!

MARCELO – Cuidado, que a música lhe há de fazer doido.

JOSÉ ANTÔNIO – Não o diga brincando...

MARCELO – Ó homem!

JOSÉ ANTÔNIO – Quando estou no teatro ouvindo essas celestes inspirações, dá-me vontade
de matar a todos que me perturbam com as suas conversas e tosses. Quem quer conversar 
fique em casa e quem tem tosse tome xarope e vá-se deitar, e não incomode aos mais. Um dia 
faço uma asneira!

MARCELO – Não diga isso, homem de Deus!

JOSÉ ANTÔNIO – Ainda ontem estava ouvindo aquele belo dueto – Qual cor tradisti... 
(Canta.) Um bárbaro que estava sentado a0 meu lado espirrou estrondosamente na ocasião 
mais patética! Deu-me vontade de lhe dar uma dentada no nariz e lho arrancar.

MARCELO – Ah, ah, ah! (Rindo-se.) Tirar o nariz ao homem por causa da música!

JOSÉ ANTÔNIO – Patrício, você não sabe de que é capaz um diletante.

MARCELO – Diletante? Não sei que seja...

JOSÉ ANTÔNIO – Olhe, um dia acordei com a firme tenção de separar-me de minha 
mulher...

MARCELO – Então, por que, patrício?

JOSÉ ANTÔNIO – Sonhei que estava ouvindo a Malibran.

MARCELO – Malibran?
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JOSÉ ANTÔNIO – Sim, a Malibran, essa cantora com que os estrangeiros nos quebram a 
cabeça.. A sua voz chegava a [meus] ouvidos pura e argentina, e fiquei de tal modo comovido 
e arrebatado, que acordei – e ouço, oh, que sacrilégio!, ouço minha mulher que dorme, 
roncando como um porco.

MARCELO – E só por isso queria se separar de sua companheira?

JOSÉ ANTÔNIO – Pois o que quer que se faça a uma mulher que ronca quando a Malibran 
canta? Diga?

MARCELO – Por isso é que digo que não há nada como um fadinho. Ainda que se ronque, 
não faz mal – até mesmo é bonito. (Toca e canta com voz muito alta.) Faça o obséquio de 
roncar; verá como fica bonito: Adeus, Coritiba (Etc.)

JOSÉ ANTÔNIO, enquanto Marcelo canta – Cale-se, cale-se, com os diabos! Que música 
infernal! Quer assassinar-me! (Tapa os ouvidos.) Então? Vou-me embora!

MARCELO deixa de cantar – Isto é que é bom, patrício!

JOSÉ ANTÔNIO, desesperado – É o... Não me faça dizer despropósitos! Quem pode aturar 
semelhante gritaria?

MARCELO – Eu, que fui criado com ela. (Entra um pajem pardo e entrega a José António um
rolo de música.)

JOSÉ ANTÔNIO – Ah, é a música que eu mandei buscar à rua detrás do Hospício. Está bom, 
vai para dentro. (Lendo:) Terzetto da Norma. Bom; há de cantar minha mulher e minha filha. 
Mas, o tenor? Que falta que faz um tenor! Daria tudo para ter voz de tenor... Quem sabe se 
este sujeito é tenor? Ah, sô Marcelo, o senhor será tenor?

MARCELO, sem entender – Hem?

JOSÉ ANTÔNIO – Pergunto se é tenor.

MARCELO – Tenor?

JOSÉ ANTÔNIO – Sim!

MARCELO – Não sei o que seja, patrício.

JOSÉ ANTÔNIO, à parte – O que faz a ignorância! (Para Marcelo:) Com sua licença, vou 
levar esta música a minha filha.

MARCELO, levantando-se – Espere lá. Quando se arranja o negócio?

JOSÉ ANTÔNIO – Homem, eu já dei a entender à menina. Ela não se mostra muito disposta; 
mas eu farei a diligência e tudo se há de arranjar.

MARCELO – Eu espero ainda oito dias, que mais não posso. Se a menina casar comigo, 
palavra de paulista, há de ser feliz.

JOSÉ ANTÔNIO – Sei disso. Conheço suas boas qualidades, estou que fará minha filha feliz. 
Mas há uma coisa que me aflige, ainda, dando eu de livre vontade o meu consentimento.

MARCELO – Se aflige?

JOSÉ ANTÔNIO – Se a minha pobre filha for com o senhor para S. Paulo, não ouvirá mais 
óperas italianas. E agora que se ensaia uma que dizem ser bonita!...

MARCELO – Se lá não há obras italianas, há coisas melhores...
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JOSÉ ANTÔNIO – Melhores?

MARCELO – Há muitas cabeças de gado, uma fazenda grande de que vai ser senhora... Podia
dar mais, se não fosse a rebelião. Perdi muito dinheiro; não me meto noutra.

JOSÉ ANTÔNIO levanta os ombros como em sinal de compaixão – Enfim, tudo se há de 
arranjar... Até já. (Sai.)

CENA V

MARCELO, só – Este pobre homem é muito tolo! Faz pena, que é boa pessoa. Vive cantando 
umas asneiras, uma cantiga sem pé nem cabeça... Tomara fazer este casamento! A menina é 
alegre e eu gosto dela. Tem uns olhinhos tão espertinhos! Eu seria bem feliz, se não fosse a 
desgraça de minha irmã! Mas eu me hei de vingar. (Sai pela esquerda, por onde entrou.)

CENA VI

Entra MERENCIANA e depois JOSEFINA

MERENCIANA, entrando apressada – Vem para cá, vem para cá!

JOSEFINA, entrando – Pobre papai! (Ri-se.)

MERENCIANA – Não te rias, que ele nos pode ouvir.

JOSEFINA, espiando para dentro – Lá anda ele à nossa procura.

MERENCIANA – Meu Deus, o senhor José Antônio mata-me com a música! Quer por força 
que eu cante. É preciso fugir constantemente dele. Isto é desagradável!

JOSEFINA – E a mamã por que não canta?

MERENC1ANA – Engraça-te?

JOSEFINA – A mama canta bem a Cachucha.

MERENCIANA – Brincas comigo? Espera. (Quer segurar em Josefina. Josefina corre para 
trás do piano.) Que fazes, desgraçada?

JOSEFINA, detrás do piano – Se a mamãe quer me bater, eu toco piano e o papai saberá onde 
nós estamos.

MERENCIANA – Não, não, vem para cá, filhinha!

JOSEFINA – Não me bate?

MERENCIANA – Não tenhas medo. Mas sai daí! (Josefina sai do piano.) Assim. Vivo em um
tormento depois que se meteu nessa nossa gente a mania da cantoria.

JOSEFINA – E eu vivo numa alegria, porque vou sempre ao teatro!

MERENCIANA – Divertes-te com tudo. És uma criança.
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JOSEFINA – E a mamãe aflige com tudo; é uma...

MERENCIANA – Velha. Acaba!

JOSEFINA – Se a mamãe quer ser!

MERENCIANA – Hem? (Vai para ela e Josefina recua.)

JOSEFINA – Eu vou para o piano!

MERENCIANA – Espera, espera! (Olha para a porta, receosa.) Vai espiar se teu pai aí 
vem. (Josefina vai espiar à porta.) O José Antônio está perdido com a música. Já ninguém o 
pode aturar. É um inferno!

JOSEFINA – Não o vejo... Está nos procurando lá por dentro.

MERENCIANA – Meteu-se-lhe na cabeça cantar também! Um velho daqueles, cheio de 
defluxo asmático. Vejam só! (Josefina, enquanto a mãe fala, vê a viola sobre o sofá e pega 
nela, e faz soar algumas cordas.) É uma mania insuportável! Mas o pior é querer que também 
cante. Ora, eu a cantar... Tinha que ver... Menina, não toques! Deixa essa viola.

JOSEFINA, cheirando as mãos – Meu Deus, como fede a cigarro! (Limpa as mãos no lenço.)

MERENCIANA – É bem-feito, para não seres boliçosa.

JOSEFINA – E o papai que quer que eu case com ele!

MERENCIANA – Com ele quem?

JOSEFINA – Com o paulista.

MERENCIANA – Ah, não digas tal! Pois tu te havias de casar com um bicho daqueles, que a 
tudo diz: Senhor sim! e que anda sempre metido num ponche?

JOSEFINA – A mamã também não gosta de homem de ponche?

MERENCIANA – Arrenego-os!

JOSEFINA – Pois eu rio-me deles.

MERENCIANA – Ires para S. Paulo? Eu ficava num susto contínuo. Aquilo por lá, há tempos
que não anda muito bom. Casares-te com um papa-formigas!...

JOSEFINA – E a mãe é capaz de dizer isso mesmo a meu pai?

MERENCIANA – Se digo!

JOSEFINA – Minha cara mamãe, já que é tão boa para mim, quero-lhe fazer uma confissão. 
Eu amo a um moço muito bonito.

MERENCIANA – Ai, sem o meu consentimento?

JOSEFINA – E a mamã, quando namorou o papá, pediu o consentimento a minha avó?

MERENCIANA, evitando a resposta – Quem é esse moço?

JOSEFINA, à parte – A isto não responde ela. (Pausa.) Quem é? A mamãe o conhece muito. É
o sr. dr. Gaudêncio, que veio há dois anos de S. Paulo.

MERENCIANA – Ai, menina, logo um doutor de S. Paulo! Se ao menos fosse de Paris ou de 
Coimbra!

JOSEFINA – E em que valem mais os de Paris ou de Coimbra?
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MERENCIANA – Em muitas coisas! Basta dizer que os de S. Paulo não passam o mar, e que 
todos os anos chegam-nos aos centos... Encontras em cada canto. E quanto mais houverem, 
pior; menos que fazer encontram. Nem todos podem ser juízes de direito.

JOSEFINA – Pois mamã, encontrem ou não encontrem o que fazer, não tenho nada com isso; 
eu hei de me casar com o dr. Gaudêncio, dê no que der.

MERENCIANA – Não hás de casar!

JOSEFINA, desesperada – Hei de me casar! (Assenta-se no sofá e bate com os pés e 
mãos.) Hei de me casar, ou enforco-me com este lenço. (Amarra o lenço, que traz na mão, no 
pescoço.)

MERENCIANA – Filha, que fazes? Larga o lenço! (Chega-se para ela e quer tirar o lenço.)

JOSEFINA, ainda com o lenço amarrado – Hei de me casar?

MERENCIANA – Larga o lenço!

JOSEFINA – Eu aperto! (Bota a língua de fora.)

MERENCIANA – Josefina!

JOSEFINA – Hei de me casar?

MERENCIANA – Hás de, hás de te casar!

JOSEFINA desamarra o lenço – Com o sr. dr. Gaudêncio?

MERENCIANA – Com quem quiseres. (Josefina levanta-se, dá um abraço em Merenciana e 
cobre de beijos e carícias.)

JOSEFINA – Minha mãezinha!

MERENCIANA – És uma louca!

JOSEFINA – Promete-me falar ao papá?

MERENCIANA – Prometo, sim.

JOSEFINA – E ao sr. Marcelo também, para o despersuadi-lo?

MERENCIANA – Também. (Josefina dá beijos em Merenciana. Aqui aparece à porta José 
Antônio, que vendo as duas a conversarem, caminha para elas pé ante pé. Merenciana, sem 
ver José Antônio:) Estás muito contente! Pensas que é muito fácil despersuadir a teu pai de 
um intento! Há de custar muito, principalmente por dizer ele que esses doutores não sabem 
nada.

JOSEFINA – Que injustiça!

MERENCIANA – Não sei se é injustiça; ele é que diz, eu cá não! (José Antônio metendo-se 
no meio de ambas e segurando-as pelos braços.)

CENA VII

[JOSÉ ANTÔNIO, MERENCIANA e JOSEFINA.]

MERENCIANA, espantando-se – Ai!
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JOSÉ ANTÔNIO – Pilhei-as! Há uma hora que as procuro! (Josefina desata a rir.)

MERENCIANA, para Josefina – De que te ries? Ora, sr. José Antônio, deixe-me.

JOSÉ ANTÔNIO – Minha mulherzinha, faze-me um favor?

MERENCIANA – Qual favor, sr. José Antônio?

JOSÉ ANTÔNIO – Estuda o terceto da Norma... Ei-lo aqui.

JOSEFINA – A mamã já o sabe.

JOSÉ ANTÔNIO – Já sabe?

MERENCIANA – O que é lá isso? Tu me ouviste cantar?

JOSEFINA – Fiz mal em dizer, mas agora está dito. A mamã queria-lhe causar uma 
surpresa. Canta o dueto, o terceto eo romance final. (Ri-se.)

MERENCIANA – Já se viu coisa igual?

JOSÉ ANTÔNIO – Dá-me um abraço. (Atraca-a.) Meu amorzinho, meu anjinho!

MERENCIANA – Chegue-se para lá, que a menina nos está vendo.

JOSÉ ANTÔNIO – Canta esta passagem... Anda, ladrozinho!

MERENCIANA – Ora, senhor! Como quer que lhe diga que não sei e que nunca tive jeito de 
cantora?

JOSEFINA – Cante, mamã, não tenha vergonha.

MERENCIANA – Contigo posso! Eu... (Quer ir para [a] filha; José a retém.)

JOSÉ ANTÔNIO – Deixe a menina e cante.

MERENCIANA – E então? Ora, senhor, que demo se lhe meteu nos miolos? O senhor, que há
um ano tinha tanto juízo e que nem sabia se existia Norma no mundo, e que só às vezes 
tocava a brincar e especialmente a sua valsinha?...

JOSEFINA, ao ouvido de José – Ateime, que ela canta...

JOSÉ ANTÔNIO – Senhora, um marido pede até quando deve pedir; depois, manda!

MERENCIANA – Não o ouvem? Agora quer-me obrigar!

JOSEFINA, ao ouvido do pai – É que ela canta com o sr. Marcelo...

JOSÉ ANTÔNIO, com prazer – Ele também canta! Oh, que satisfação! Ó patrício? Patrício?

MERENCIANA, para Josefina – Tu me pagarás! (Corre para dentro.)

JOSEFINA, gritando – Mamã, não fuja! (José Antônio, ouvindo a voz de Josefina, volta-se, e 
vendo a mulher fugir, corre atrás. Esta consegue sair de cena, e José segue-a. Josefina, que 
fica só, ri-se. Josefina:) Isto está divertido! Que mania!

CENA VIII

Entra MARCELO.
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MARCELO – Quem me chama? (Vendo Josefina:) Oh, às suas ordens...

JOSEFINA – Foi meu pai que o chamou. Que figura!

MARCELO – Que olhos matadores!

CENA IX

Entra JOSÉ ANTÔNIO trazendo MERENCIANA pelo braço.

MERENCIANA – Não há meio de escapar a um doido!

JOSÉ ANTÔNIO – Estou estafado! Ó patrício, venha cá, já sei que canta com minha mulher.

MARCELO – Que eu canto com sua mulher? Que eu saiba, não senhor.

JOSÉ ANTÔNIO – Quer também fazer-se rogado, como uma moça! Deixe isso para [a] tola 
da minha mulher. Venha cá.

MERENCIANA, repentinamente – Dê cá a música! (Toma e abre.)

JOSÉ ANTÔNIO – Bravo! Faça a segunda, patrício!

MERENCIANA, cantando desentoadamente – Tra la la la! Tra tra la la!

JOSÉ ANTÔNIO – O que é isto, o que é isto? (Josefina e Marcelo riem-se.)

MERENCIANA – É a Norma! É o dueto! Cante, sr. Marcelo, para contentar a meu 
marido! (Cantando:) Tra la la la tra tra la la la... ([Marcelo] cai sentado no sofá, rindo-se.)

JOSÉ ANTÔNIO – Não é assim, não é assim! Está tudo estropiado! Vem para o piano, que eu
quero acompanhar.

JOSEFINA – Vamos para o piano.

MERENCIANA, com resolução – Vamos! (José Antônio senta-se ao piano; Merenciana fica 
em pé de um lado e Josefina de [outro.)]

JOSÉ ANTÔNIO, do piano – Venha, patrício.

MARCELO, do sofá – Canto daqui.

JOSÉ ANTÔNIO – Nada, venha para cá!

MARCELO – Não senhor, daqui mesmo.

JOSÉ ANTÔNIO – Pois bem, mas cante alto.

MARCELO – Senhor sim, cantarei o que sei...

JOSÉ ANTÔNIO – Atenção! (Toca no piano a introdução do dueto da Norma; logo que deve 
principiar o canto diz José Antônio: Agora! Merenciana canta como no princípio. Ao dizer 
estas palavras, Marcelo, que disfarçadamente tomou a viola, principia a cantar em voz alta, 
acompanhando-se com a viola.)

[MARCELO] – Sou um triste boiadeiro,

Não tenho tempo de amar:
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De dia pasto o meu gado,

De noite para rondar.

JOSÉ ANTÔNIO, levantando-se – Cale-se com trezentos milhões de diabos, sô papa-
formigas! (Vai para Marcelo, que continua a cantar.)

MERENCIANA – E eu safo-me! É bem-feito! (Sai correndo e Josefina a segue.)

JOSÉ ANTÔNIO arranca a viola das mãos de Marcelo – Quer-me fazer doido?

MARCELO, impassível – Cada um canta como sabe... O patrício pediu que eu cantasse, eu 
cantei.

JOSÉ ANTÔNIO – E eu lhe pedi que cantasse o fado, animal?

MARCELO, levantando – Animal?

JOSÉ ANTÔNIO – Animal, sim! Arre, que já não o posso aturar! Bruto!

MARCELO – Se eu não estivesse na sua casa... (Chamando:) André? André? (Para José:) O 
senhor não sabe dar hospitalidade! Eu sou seu hóspede, devia-me respeitar. (Entra André; vem
vestido como um tropeiro.) Apronta os burros, que eu hoje mesmo me vou.

JOSÉ ANTÔNIO – Espere, sr. Marcelo, desculpe-me! Tenha paciência!

MARCELO – Animal não tem paciência...

JOSÉ ANTÔNIO – Por quem é, não desconfie! Eu não sou capaz de escandalizar um hóspede
como o senhor. Faz-me o favor, assente-se. (Quer obrigá-lo a sentar.)

MARCELO – Está bom, ficarei. Quero mostrar que ainda que sou do mato, sou mais bem-
criado do que o senhor.

JOSÉ ANTÔNIO – Muito estimo! (À parte:) O que faz a ignorância!

CENA X

Entra GAUDÊNCIO com uma caixa de óculo de teatro na mão.

GAUDÊNCIO – Reverente criado da casa.

JOSÉ ANTÔNIO – Oh, dr. Gaudêncio!

GAUDÊNCIO, para Marcelo – Bons dias, patrício.

MARCELO – Deus lhe dê os mesmos. (À parte:) Não gosto deste homem...

GAUDÊNCIO – Eis aqui o óculo que pediu-me que comprasse. É da casa do Wallerstein. O 
Lesmarais agora não os tem.

JOSÉ ANTÔNIO, tomando e abrindo a caixa e tirando um óculo grande [de] tartaruga 
– Vejamos. É bonito! E que tal será? (Põe o óculo para os camarotes.) É magnífico! Um 
verdadeiro diletante não deve estar sem óculo, para gozar o frangir da testa, o arregalar dos 
olhos e o entumescimento da veia dos cantores de sua predileção.

MARCELO ri-se – Ah! Ah!
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JOSÉ ANTÔNIO – De que se ri?

GAUDÊNCIO, ao mesmo tempo – Achou graça?

MARCELO – O senhor com estas duas coisas nos olhos parece-me um boi com dois chifres...

GAUDÊNCIO – E o senhor com que se parece, com essa bota enlameada e esse ridículo 
ponche? Que cara! Sô tanajura!

MARCELO – Com que me pareço? (Abaixa e tira das botas uma faca grande; o que vendo 
Gaudêncio, dá um salto para o lado.)

GAUDÊNCIO – Não brinque!

JOSÉ ANTÔNIO – O que é isto, patrício?

MARCELO, para Gaudêncio – Vem cá, carioca, quero te dizer com que me pareço...

JOSÉ ANTÔNIO – Então? Tenha prudência!

MARCELO – Queres brincar com o paulista? (Anda para Gaudêncio, que recua. José Antônio
está ao meio deles.)

GAUDÊNCIO – Tenha mão nele, sr. José Antônio!

JOSÉ ANTÔNIO – Patrício! Patrício!

MARCELO – Tenho pena de ti! (Mete a faca nas botas, volta as costas e sai.)

CENA XI

[GAUDÊNCIO e JOSÉ ANTÔNIO.]

GAUDÊNCIO – Que tal o paulista? Safa! Por isso há tantas mortes aí pelo interior. Por 
qualquer coisa, tome lá você uma facada, ou um tiro de bacamarte. Por isso é que nas eleições
corre tanto sangue.

JOSÉ ANTÔNIO – Cale-se, cale-se, que não quero saber dessas coisas! O senhor é que teve a 
culpa; foi escandalizá-lo.

GAUDÊNCIO – Ele é que o escandalizou, dizendo que o senhor parecia-se com um boi com 
chifres. Mande esta onça embora.

JOSÉ ANTÔNIO – Isso não se faz assim! Ele é homem rico e considerado lá em S. Paulo. 
Anda mal vestido porque assim foi criado e não há forças humanas que o façam mudar. Não 
se ajeita com uma casaca. Tem gostado muito da Josefina, e pediu-ma.

GAUDÊNCIO, à parte – Mau! (Para José Antônio) Pois o senhor atreve-se a sacrificar a sua 
filha, casando-a com um homem tão assomado, que puxa uma faca pela menor palavra e que é
capaz de fazer uma morte e acabar na forca?

JOSÉ ANTÔNIO – Tudo fosse isso! Puxar uma faca não vale nada; o diabo é ele não gostar 
da Italiana.

GAUDÊNCIO – Pois acha não gostar de música pior?
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JOSÉ ANTÔNIO – Mil vezes!

GAUDÊNCIO, à parte – Ah, bom! Isto me servirá...

JOSÉ ANTÔNIO – Hei de lhe dar algumas lições, e ele tomará gosto.

GAUDÊNCIO, à parte – É preciso desviá-lo deste intento. (Para José António:) Acho que tem
muita razão em dizer que pior não gostar de música, do que dar facadas. O homem pode ser 
ladrão e assassino sem que tenha má índole. Essas péssimas inclinações provêm quase sempre
de uma educação mal dirigida; os bons exemplos e a Casa da Correção o pode[m] emendar; 
mas aquele que não gosta de música?... Nasceu com alma mal conformada! É um perverso!

JOSÉ ANTÔNIO – Perverso, diz o senhor? É um monstro! O que não se extasia com os 
suaves encantos da harmonia não tem alma e...

GAUDÊNCIO – É incorrigível!

JOSÉ ANTÔNIO – Capaz dos maiores crimes!

GAUDÊNCIO – Feroz!

JOSÉ ANTÔNIO – Antropófago! Meu caro amigo, eu estou bem persuadido que Robespierre,
Pedro Espanhol, os ladrões da Caqueirada e Remecheda e todos aqueles de que nos fala Os 
mistérios de Paris não gostavam de música.

GAUDÊNCIO – Isto está provado...

JOSÉ ANTÔNIO – Ah, já está provado? Não o dizia eu? É para ver. Ouça aqui muito em 
segredo – é ao senhor a primeira pessoa a quem digo; não quero que roubem-me a idéia.

GAUDÊNCIO – O que é?

JOSÉ ANTÔNIO – Preparei um trabalho que será de grande transcendência moral! Que terá 
resultado estupendíssimo e que muito lucrará com ele a sociedade.

GAUDÊNCIO – Excita a minha curiosidade!

JOSÉ ANTÔNIO – Numa palavra, provo nesse trabalho todo evidência que se criasse uma 
escola de música vocal e instrumento em toda prisão e presigangas, em breve os crimes 
desapareciam da face da terra.

GAUDÊNCIO – Dê-me um abraço! Grande homem! Que idéia luminosa e sublime!

JOSÉ ANTÔNIO – Criadas essas escola, as funções do júri seriam mais suaves e humanas. 
Do seu seio não sairiam condenações de prisão, galé e morte; seriam suas sentenças assim 
formuladas: Condeno ao réu fulano, com infração, a um ano de flauta. Ou: Condeno ao réu 
sicrano, por crime de assassinato, com circunstâncias agravantes, a quatro de fagote e canto 
vocal. E assim por diante. Enfim, o júri se dirigia por um Código Musical que fosse dando a 
última demão. É impossível que assim os maiores criminosos não se emendassem...

GAUDÊNCIO – Impossibilíssimo! (Com exaltação:) O assassino armado de aguda e 
açacalada espada, frenético, delirante, sedento de sangue humano, com a destra alçada(levanta
o braço e bengala) e com a sinistra apoderando-se da vítima... (Agarra com a mão esquerda a 
gola da casaca de José Antônio, que se assusta.)

JOSÉ ANTÔNIO – O que lá isso?

GAUDÊNCIO, continuando – ...que, trêmula e oprimida, implora compaixão e que nada no 
mundo antigo e moderno seria capaz de livrar a sua vítima e suster o seu criminoso braço, se 



50

ouvisse suave melodia... (canta com ternura) deixaria cair o ferro e, prostrado de 
joelho, (ajoelha-se) pediria perdão à sua vítima!...

JOSÉ ANTÔNIO – Estou comovido! Levante-se, meu amigo! (Enxuga os 
olhos.)GAUDÊNCIO – É preciso que eu também diga o meu segredo; já não me posso calar. 
A sua franqueza excita a minha. (Com mistério:) Eu sei cantar!

JOSÉ ANTÔNIO com grande prazer – Sabe cantar? Deveras? Sabe cantar?

GAUDÊNCIO – Há seis meses que tenho mestre... Queria causar-lhe uma surpresa.

JOSÉ ANTÔNIO – Causou-me, causou-me, meu querido! Ora diga-me, que voz tem?

GAUDÊNCIO, à parte – Os diabos me levem, se eu sei que voz tenho!

(Para José Antônio:) Ah, quer saber que voz tenho?

JOSÉ ANTÔNIO – Sim, quero saber se é tenor, baixo ou barítono.

GAUDÊNCIO – De qual destas vozes gosta mais?

JOSÉ ANTÔNIO – De tenor.GAUDÊNCIO – É a minha voz!

JOSÉ ANTÔNIO – Oh, que satisfação! Um abraço! Então a sua voz sobe muito?

GAUDÊNCIO – Pois não! Sobe até acima!

JOSÉ ANTÔNIO – E tem bom falsete?

GAUDÊNCIO, à parte – Em boas me meti! (Para Antônio:) Olá, pergunta se eu dou falsete?

JOSÉ ANTÔNIO – Justamente. Se é bem sustenuto, e se o dá com firmeza e suavidade...

GAUDÊNCIO – Pois que pensa? O falsete? Não há nada como o falsete! Tenho-lhe uma 
afeição particular. Todos os dias não faço outra coisa... E o meu amigo também dá o falsete?

JOSÉ ANTÔNIO – Nada; o diabo do defluxo asmático não me deixa.

GAUDÊNCIO – Eu o lastimo! O falsete é [o] maior prazer que um homem pode ter neste 
mundo.

JOSÉ ANTÔNIO – Venha cantar um pouco; quero ouvi-lo.

GAUDÊNCIO, à parte – Esta agora é pior! Estou em talas! (Para Antônio:) Agora não posso, 
estou rouco...

JOSÉ ANTÔNIO – Isso é desculpa de cantora... Um bocadinho só; faça-me este obséquio!

GAUDÊNCIO – Bem queria servi-lo...

JOSÉ ANTÔNIO, puxando-o pelo braço – Venha, venha! Que felicidade para mim, se eu 
tivesse um genro que fosse tenor!

GAUDÊNCIO, à parte – Ah! (Para Antônio) Pois bem, cantarei um pouco.

JOSÉ ANTÔNIO – Bravo! (Assenta-se ao piano) O que quer cantar?

GAUDÊNCIO, junto a Antônio – O que quiser... Tudo é o mesmo...

JOSÉ ANTÔNIO – A ária de Belisário – Trema Bisâncio?

GAUDÊNCIO – Essa mesma! (Antônio toca no piano a introdução da ária acima; na ocasião 
em que Gaudêncio deve cantar, concerta a voz)
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JOSÉ ANTÔNIO – Então?

GAUDÊNCIO – Estou consertando a voz, principie outra vez... (Principia de novo a 
introdução.)

JOSÉ ANTÔNIO – Agora! (Gaudêncio abre a boca para cantar e finge-se repentinamente 
engasgado.) O que é isto?

GAUDÊNCIO, saindo para o meio da sala, fingindo-se sempre engasgado – Foi uma mosca 
que entrou-me nas goelas! Ai!

JOSÉ ANTÔNIO, seguindo-o – Escarre! Ainda não saiu? (Gaudêncio sempre 
engasgado.) Espere! (Dá-lhe um murro nas costas.)

GAUDÊNCIO – Ai!

JOSÉ ANTÔNIO – Ainda não? Ó lá de dentro, tragam água!

GAUDÊNCIO – Parece-me que a engoli...

JOSÉ ANTÔNIO – Então podemos cantar.

GAUDÊNCIO – Cá está, ainda, cá está! (Metendo o dedo na boca.)JOSÉ ANTÔNIO – Eu 
vou buscar água. (Sai correndo.)

CENA XII

[GAUDÊNCIO e JOSEFINA]

GAUDÊNCIO – Em boa me meti eu! Agora é preciso sustentar a mentira que sei cantar... Não
sei como há de ser! (Josefina, que da porta espreita, depois que Antônio sai, encaminha-se 
para Gaudêncio sem que ele a veja, por estar de costas, correndo na ponta dos pés. Logo que 
chega junto dele, toca-lhe o braço. Gaudêncio julga que é Antônio que está de volta com a 
água que foi buscar, e finge-se de novo engasgado.)

JOSEFINA – Sou eu! (Apressada.)

GAUDÊNCIO – Ah!

JOSEFINA – Meu pai quer que eu me case com o paulista...

GAUDÊNCIO – Com o paulista? Isso agora é maior engasgadela...

JOSEFINA – . Continue a dizer que sabe cantar, cante mesmo alguma coisa... A mamã é por 
nós. Cante, cante, que conseguirá tudo do papá. (Corre para dentro.)

GAUDÊNCIO – Espere, espere! (Josefina sai.) Que eu cante? É bom de se dizer! Casar-se 
com o paulista? Adeus! Saia o que sair, dou exercício à goela... (Entra um pajem com uma 
carta e entrega a Gaudêncio.)

CRIADO – Uma carta para o senhor, que acabam de trazer.

GAUDÊNCIO – Dê cá. (O criado sai. Gaudêncio abre a carta e fica surpreendido.) Que 
desgraça! (Toma o chapéu e sai apressado; ao meter a carta na algibeira, esta cai sem que ele o
pressinta.)
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CENA XIII

Logo que GAUDÊNC1O sai, entra MARCELO.

MARCELO, vendo a carta – Um papel? (Apanha-o.)

CENA XIV

 

[JOSÉ ANTÔNIO e MARCELO.]

Entra JOSÉ ANTÔNIO com um copo de água na mão; vem com tanto cuidado no copo, que 
não repara na pessoa que está em cena, e toma MARCELO por GAUDÊNCIO.

JOSÉ ANTÔNIO – Aqui está a água, beba.

MARCELO, tomando o copo – Obrigado! (Bebe a água.)

JOSÉ ANTÔNIO, espantado – Oh!

MARCELO – O patrício adivinhou que eu estava com sede? Está o copo.

JOSÉ ANTÔNIO – Aonde está o sr. dr. Gaudêncio?

MARCELO – Que eu visse, não senhor.

JOSÉ ANTÔNIO – E esta!...

MARCELO – Patrício, então, que tem dito a menina?

JOSÉ ANTÔNIO – Que não quer. Que não quer casar-se com um homem que não sabe 
música. E tem razão! (À parte:) Já não o posso aturar! Sem dúvida foi ele que fez sair o 
tenor... E fiquei privado deste prazer! (Sai.)

CENA XV

[MARCELO e MERENCIANA.]

MARCELO, só – Ah, não quer? Pois eu também não quero! Pensam que hão de mangar com 
o paulista? Vou-me embora hoje mesmo! (Vai para sair. Entra Merenciana.)

MERENCIANA, entrando – Faz-me o favor?

MARCELO, voltando – Aqui estou, que quer de mim?

MERENCIANA – O senhor é homem de bem...

MARCELO – E quem o duvida?

MERENCIANA – Ninguém. E sendo assim, espero que não ateimará com meu marido para 
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que lhe dê minha filha.

MARCELO – Esteja descansada, que não ateimo mais.

MERENCIANA – Deveras?

MARCELO – Palavra de paulista! Paulista não volta atrás!

MERENCIANA – Quanto me alegro! Olhe, sr. Marcelo, não é por fazer pouco no senhor que 
eu não desejo que se case com minha filha, não. É porque ela ama ao sr. dr. Gaudêncio...

MARCELO – Pois tem bom gosto...

MERENCIANA – E eu protejo os seus amores. E não quero que ela se case e separe de mim.

MARCELO – Pois bem, senhora, fique-se com sua filha...

MERENCIANA – E demais, minha filha casada com o senhor havia de ser infeliz.

MARCELO – E por quê?

MERENCIANA – O senhor é paulista, e mais dias menos dias, há de vir a ter papo... E a 
menina tem muito medo dos papos.

MARCELO – Pois, senhora, fique descansada, que eu me vou hoje mesmo e que não hei de 
meter medo a sua filha. Que gente!

MERENCIANA – Não sabe quanto lhe sou agradecida.

MARCELO – Não há de quê.

MERENCIANA – Com sua licença. (Sai fazendo mesuras.)

CENA XVI

MARCELO, só.

MARCELO – Não era à toa que eu tinha raiva daquele sujeito! Esta gente toda está doida... 
Vejamos o papel. (Lendo:) “Sr. Gaudêncio!” (Deixando de ler:) É para ele! (Lendo:)“Escrevo-
te esta às pressas. A tua amante sabe que freqüentas a casa do sr. José Antônio com tenção de 
te casares com a filha. Está desesperada; saiu de casa com os teus dois filhos e jura vingar-se. 
Cuidado! Teu amigo, Júlio.” (Deixando de ler:) E então? Que me dizem a esta? O sujeito tem 
uma moça e dois filhos, e quer enganar a outra! Vou dizer tudo... Mas não! Como me tratam 
de resto, eu me hei de vingar calando a boca... (Guarda a carta.) E quando minha pobre irmã 
foi também seduzida e roubada, uma só alma de Deus não me avisou, para eu vingá-la! Que 
me importo com os mais? (Marcelo vai a sair e entra Josefina.)

CENA XVII

[JOSEFINA e MARCELO.]
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JOSEFINA, entrando – Sr. Marcelo?

MARCELO, voltando – Quem me chama? Ah!

JOSEFINA – Faz-me o obséquio? A mamã contou-me o que há pouco passou-se aqui com o 
senhor.

MARCELO – Pois então, muito estimo... (Quer sair.) 

JOSEFINA, retendo-o – Ouça! Eu não dormiria tranqüila, se soubesse que há no mundo uma 
pessoa mal comigo... Venho pedir-lhe perdão.

MARCELO – Perdão a mim?

JOSEFINA – Antes de o senhor chegar de S. Paulo eu já conhecia o senhor doutor e o amava. 
Assim, não leve a mal que eu o prefira... Perdoa-me?

MARCELO – Menina, eu queria sair de sua [casa,] onde se me tem maltratado, sem dizer 
uma palavra, para me xingar; mas a sua candura me desarma. Conhece muito bem o tal senhor
doutor?

JOSEFINA – Há dois meses que frequenta a nossa casa, e tem-me parecido bom moço.

MARCELO – E não sabe mais nada?

JOSEFINA – O senhor assusta-me!

MARCELO – Há dois anos, um homem, negociante cá no Rio, esteve lá em S. Paulo, aonde 
foi cobrar uma dívida. Demorou-se oito dias em nossa casa. Eu estava então no serro. Minha 
mãe e minha irmã o receberam com agasalho, e esse homem pagou a hospitalidade seduzindo 
e roubando minha irmã.

JOSEFINA – Oh!

MARCELO – Moça e inexperiente, acreditou em suas palavras traiçoeiras e, coitada! 
esqueceu-se de mim e de nossa mãe, que passa a vida chorando.

JOSEFINA – Desgraçada!

MARCELO – Quando eu soube, pus-me a caminho. Quinze dias [e] quinze noites andei sem 
descanso. Cheguei à casa de minha mãe, tomei a sua bênção e continuei a jornada, trazendo 
por companhia minha espingarda carregada com duas balas. Outros quinze dias caminhei; 
cheguei ao alto da serra, sem que ninguém me desse informação de minha irmã e do seu 
roubador. Parei alguns instantes, chorei duras lágrimas. Tirei as balas da espingarda, que 
comigo guardo (tira da algibeira duas balas, que mostra a Josefina) para quando encontrar o 
malvado – e voltei a consolar minha mãe.

JOSEFINA – Pobre mãe!

MARCELO – E acabou-se a alegria de nossa casa. Eu às vezes rio-me, mas choro no coração!

JOSEFINA – Depois que está no Rio tem procurado sua irmã?

MARCELO – Tenho, mas debalde! Não sei o nome do sujeito. Quando nós damos 
hospitalidade, não indagamos a quem.

JOSEFINA – Oh, desculpe-me se fui despertar essa lembrança que aflige!

MARCELO, dando-lhe a carta – Leia esta carta e não seja infeliz como a minha desgraçada 
irmã. Adeus! [(Sai.)]
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CENA XVIII

JOSEFINA, depois PERPÉTUA.

JOSEFINA, com a carta na mão – O que será? (Lendo.) Meu Deus, será possível? (Acabando 
de ler:) Assim enganada? Eis-me chorando. Eu, que há tanto tempo não choro! Ingrato! Hei 
de vingar-me de ti casando-me com o paulista! É preciso falar à minha mãe! (Quando volta 
para sair, aparece-lhe à porta d.a Perpétua com dois filhinhos pela mão.) Quem é?

PERPÉTUA, entrando – Perdoe-me, minha senhora, se a venho importunar...

JOSEFINA, com bondade – Não me importuna. Se quisesse ter a bondade de dizer-me quem 
é?

PERPÉTUA – Sou uma desgraçada que venho implorar a sua bondade e compaixão, e 
por[que] sei que está nas suas imãos o não ser eu mais infeliz do que sou...

JOSEFINA – Quem será?

PERPÉTUA – Como eu, é a senhora moça e inexperiente, e como eu, também pode ser 
enganada...

JOSEFINA – Ah!

PERPÉTUA – Não me queixo; fui culpada. Abandonei aos meus para seguir um pérfido, mas 
meus filhos, meus inocentes filhos, que culpa têm dos meus desvarios? (Obriga-os a 
ajoelharem-se.) Eles vos pedem pela minha voz que não lhe roubeis seu pai... (Aqui aparece à 
porta Antônio, que vendo o que se passa, pára surpreendido.) ...que talvez algum dia, 
arrependido, ainda se compadeça deles...

CENA XIX

[JOSÉ ANTÔNIO, PERPÉTUA e JOSEFINA.]

JOSÉ ANTÔNIO, caminhando para frente – Bravo! Bravíssimo! (As duas surpreendem-se; os
pequenos conservam-se de joelhos.) Continuem, que eu acompanho. (Vai para o piano.)

PERPÉTUA – Ah!

JOSEFINA – Continuar o quê, senhor?

JOSÉ ANTÔNIO – Pois não é o dueto da Norma que estavam cantando?

JOSEFINA – Qual dueto! Que loucura!

JOSÉ ANTÔNIO, caminhando para ela – Ó filha, pois eu pensei que ias cantar. Vi estes dois 
pequenos de joelhos, julguei que tu ias fazer de Norma e ali a senhora de Adalgisa...

JOSEFINA – E não se enganou de todo. Somente trocou os nomes: aqui a Adalgisa sou eu, e a
senhora a Norma, porque é a traída e aband[onada] pelo falso...

JOSÉ ANTÔNIO – Pollione?
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JOSEFINA – Qual Pollione! Pelo dr. Gaudêncio!

JOSÉ ANTÔNIO – Hem? O que estás dizendo?

CENA XX

Entra MARCELO com um chapéu branco, como os que trazem os paulistas, e uma espingarda
no ombro; seguem-no ANDRÉ com outra espingarda e, após este, dois tropeiros com 
canastras às costas.

MARCELO, entrando – Adeus, gentes!

JOSÉ ANTÔNIO – Aonde vai? (Marcelo dirige-se para a frente. André apeia; [os] dois 
tropeiros param no fundo junto ao pano.)MARCELO – Vou-me embora!

PERPÉTUA, reconhecendo Marcelo – Marcelo! Meu irmão!

MARCELO, reconhecendo-a – Joana!

JOSEFINA – Sua irmã?

JOSÉ ANTÔNIO, ao mesmo tempo – Seu irmão?

PERPÉTUA, lançando-se a seus pés – Perdão, meu irmão, perdão!

JOSÉ ANTÔNIO, para Josefína – Que diabo quer isto dizer? (Josefina conduz Antônio um 
pouco mais para o lado, junto ao piano, e parece que lhe conta o que sabe. Antônio dá sinais 
de admiração e espanto. Enquanto estes conversam mudamente a cena continua entre Marcelo
e Perpétua. Enquanto esta fala prostrada a seus pés, aquele está imóvel a olhar para ela, tendo 
a coronha da espingarda apoiada no chão.)

PERPÉTUA – Fui enganada! Caro tenho pago a minha loucura! Marcelo, Marcelo, meu 
irmão, dize-me algumas palavras! Este teu silêncio mata-me!

MARCELO, com calma – Levanta-te. (Abre os braços; Perpétua se lança neles.) Não tens 
culpa; mas graças a Deus que sei ele quem é, e hei de vingar-te! (Desprende-se dos braços de 
Perpétua, tira um polvarinho da algibeira e principia a carregar a espingarda, e diz para 
André:) Carrega tu!

PERPÉTUA – Que fazes?

MARCELO – O que está vendo... (Carregando sempre a espingarda; o mesmo faz 
André.) Agora já o conheço: Gaudêncio Mendes!

JOSÉ ANTÔNIO, chegando-se para Marcelo – O que isto? Carrega a espingarda?

MARCELO – É para matar a um tratante...

PERPÉTUA – Marcelo!

JOSÉ ANTÔNIO – Matar! Pois assim se mata?

MARCELO, carregando sempre – E por que não?

JOSÉ ANTÔNIO – O senhor pensa que está em S. Paulo? Largue a espingarda... (Marcelo, 
que neste tempo tem a[ca]bado de carregar, inclina a espingarda para escorvar, ficando a boca 
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dirigida para Antônio. José Antônio, ladeando:) Tire para lá a boca... Sai daí, menina! Está 
doido?

PERPÉTUA, angustiada – Meu Deus, meu Deus!

MARCELO, pondo a espingarda no ombro – Agora que conheço o tratante que te enganou, 
nem o diabo o salva! Ou há de ser teu marido, ou morrerá! (Para André:) Quando eu fizer 
fogo, faz também!

ANDRÉ – Senhor sim!

JOSÉ ANTÔNIO – Temos descarga!

MARCELO, para Antônio – Se não fosse o paulista, sua filha casava-se com um brejeiro...

JOSÉ ANTÔNIO – Casava-se? Não sei de nada!

MARCELO – E como há de o senhor saber, se vive só cantando? Adeus! (Vai para sair.)

PERPÉTUA – Meu irmão!

JOSEFINA, ao mesmo tempo – Sr. Marcelo!

JOSÉ ANTÔNIO, ao mesmo tempo – Vem cá!

MARCELO – Deixem-me, vou vingar-me! (Caminha para a porta do fundo.)

PERPÉTUA – Desgraçado!

JOSEFINA, ao mesmo tempo – Vai matá-lo! (Marcelo, à saída, esbarra-se com Gaudêncio, 
que entra apressado.)

GAUDÊNCIO – Irra!

MARCELO agarra-lhe na gola da casaca e o obriga a caminhar para frente – Não me escapa!

GAUDÊNCIO – Que diabo é isso? (Inquietação nos que estão em cena.)

MARCELO, empurrando para junto de Perpétua – Conheces?

GAUDÊNCIO – Ah, é tarde! Estou perdido!

MARCELO, metendo-se no meio dos dois – Sabes quem é esta infeliz que seduziste? 
(N.B.: Nesta ocasião, a cena estará assim distribuída, para seu perfeito desempenho: Perpétua 
e os dois filhos, Marcelo, Gaudêncio, José Antônio, André, Josefina e Merenciana.)

GAUDÊNCIO – Não é da sua conta!

MARCELO – É mais do que pensas, miserável. É minha irmã!

GAUDÊNCIO – Sua irmã!

MARCELO – Hoje mesmo hás de casar com ela!

GAUDÊNCIO – Não quero!

PERPÉTUA – Ah! (Marcelo recua dois passos e mete a espingarda à cara, apontando para 
Gaudêncio; o mesmo faz André. Gaudêncio assusta-se e corre para encobrir-se com o corpo 
de José António, com quem se agarra. Marcelo procura modos de atirar sem ofender a José 
Antônio.)JOSÉ ANTÔNIO – Patrício, tenha mão! Tenha mão, não atire, patrício!

MARCELO, com a espingarda à cara – Largue, patrício, largue, que eu atiro! Atire, 
André! (Josefina esconde-se, abaixada atrás do piano, e Gaudêncio fica sem saber o que há de
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fazer, aterrorizado. José António e Gaudêncio vêem-se atrapalhados com as duas espingardas 
para ele apontadas. José Antônio, vendo que Marcelo está quase a atirar, agarra-se a 
Gaudêncio e o coloca adiante de si.)

GAUDÊNCIO, aterrorizado – Ai, ai, ai!

PERPÉTUA – Marcelo, Marcelo, que fazes? Mata-me primeiro! (Atravessa a cena e vai para 
Gaudêncio, que agarra-se com ela e esconde-se com o corpo desta, ficando deste modo os 
quatro escondidos um atrás dos outros.)

MARCELO, descansando a espingarda, para Gaudêncio – Casas-te com minha irmã?

JOSÉ ANTÔNIO e MERENCIANA – Case-se, case-se, senão morremos todos!

MARCELO – Não responde? (Quer levar a espingarda à cara.)

GAUDÊNCIO – Ai!

JOSÉ ANTÔNIO – Espere, espere! (Sempre agarrado um ao outro. Para Gaudêncio:) Case, 
que eu lhe dou o dote!...

GAUDÊNCIO – Pois bem, casarei!

MERENCIANA e JOSÉ ANTÔNIO – Muito bem!

MARCELO – Hoje mesmo!

GAUDÊNCIO, sempre agarrado a José Antônio – Quando os papéis estiverem prontos...

MARCELO – Pois senhor sim, estamos justos. (Larga um ao outro.)

MERENCIANA – De boa escapamos!

MARCELO, para Perpétua – Dê-me um abraço; tudo está reparado. Pobres meninos! (Vendo 
os meninos junto ao sofá. Perpétua vai para junto dos filhos e os beija.)

JOSÉ ANTÔNIO, para Gaudêncio – Tratante!

MARCELO – André, não percas este sujeito de vista – anda de vigia.

GAUDÊNCIO – O que é lá isso? Não precisa! (André vem se pôr atrás de Gaudêncio, com a 
espingarda no ombro.) E esta!

MARCELO, para Antônio – Ainda quer me dar sua filha?

JOSÉ ANTÔNIO – Se o pedido vai à espingarda...

JOSEFINA, debaixo do piano, em voz trêmula – Eu não quero!

MARCELO – Pois nem eu!

JOSÉ ANTÔNIO – Ora, meus amigos, já que tudo se arranjou a contento geral e que estamos 
aqui reunidos, não poderíamos cantar o final da Norma?

MARCELO – Asneira!

GAUDÊNCIO – Tolice!

MERENCIANA – Vai para o diabo!

JOSÉ ANTÔNIO – Está bom!...
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CENA XXI

Entra um pajem com uma carta, que entrega a [JOSÉ] ANTÔNIO.

PAJEM – Esta carta que acabam de trazer para o senhor. (Entrega a carta.)

JOSÉ ANTÔNIO, abrindo a carta – Com sua licença. (Lendo em voz alta:) “Meu amigo, dou-
lhe a mais triste e infausta nova que se pode dar a um diletante.”(Deixando de ler:) O que 
será? (Lendo:) “Fecha-se o nosso teatro e a Companhia Italiana vai para Europa.” (José 
Antônio acaba de ler a carta; fica por alguns instantes trêmulo, levanta os braços, dá um 
pungente gemido e caí morto.)

TODOS – Ah! (Merenciana abaixa para socorrer Antônio. Grupo.)

GAUDÊNCIO, de joelhos junto de José Antônio – Está morto!

TODOS – Morto! Que desgraça! (Grupam-se em redor do corpo de Antônio e cai o pano.)
(FIM)
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APÊNDICE B – EXEMPLO DE RELATO DE VIAGEM PARA VERIFICAÇÃO DE 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DESTE GÊNERO
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APÊNDICE C - PRIMEIRA PUBLICAÇÃO NO BLOG E ALGUNS COMENTÁRIOS DE
SEUS LEITORES

FIGURA 2: IMAGEM DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO NO BLOG

Fonte: A autora, 2017.
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APÊNDICE D – TEXTOS PUBLICADOS PELOS ALUNOS NO BLOG O RELATO DE
VIAGEM (T:801)

Texto 1 – Publicado em 25/11/2016

 Cidade Diferente Século XIX

Nós fomos dar um passeio de avião, ai o avião posou numa cidade 
Diferente,de São paulo. Ai agente perguntou uma moça que Estava de passagem: moça
qual é o seu nome, aonde que nós estamos e Porque Esta Cidade está diferente? Ele
respondendo disse: Meu nome é Josefina vocês estão no Rio de Janeiro,no século XIX.
Mas agente não conhecia ninguém, nem a cidade. ai ela perguntou se agente queria
ficar  em sua casa o tempo que nos precisar.  agente foi  e conheceu todos os seus
amigos e familiares. agente conheceu o José Antônio, Mereciana, Marcelo, e gaudêncio.
Eles fizeram um belo de paccheri com nabo, mexilhão e pé de porco para nós estava
uma delícia. agente viu muita coisa de diferente tipo entregador de leite, despertador
humano e cortador de gelo, agente não ver mais essas coisas no século MMXVI, nesse
Século MMXVI tem chapinha, mas no século XIX não tem prefiro o moderno de hoje.
agente gostou de lá mas agente gostou mais da comida. foi muito legal passar uns dias
lá nós ficamos uns 3 dias lá. Nos vamos voltar lá no final do mês..
                                                                         Camilly,Evelyn,Lorraine, Steffany Luiza

Texto 2 – Publicado em 25/11/2016

C.E.S.R.C                RELATO DE VIAGEM                                 25/11/16                          
  "PASSADO"
ALUNO:FELIPE FERRAZ

Olá,eu vim contar  a  minha história,o meu relato de viagem,mais começando,eu sou
Felipe,no  final  de  2016,inventaram  uma  maquina  do  tempo,  da  qual  você  poderia
comprar,por nada mais nada menos do que 4.000.000 Dólares,como eu sou filho de
bilionários,então resolvi comprar,bem há muito tempo a minha falecida bizavó dizia as
histórias  do  meus  antepassados,dizia  que  o  meu  trisavô,José  Antônio,era  um  rico
empresário,e eu por algum motivo queria ver a fortuna que ele tinha,afinal,o dinheiro que
eu tenho hoje nunca seria possível ter naquela época,bem,eu peguei a máquina,pela
primeira vez, e fui  para 1844,só por curiosidade,e tinha tantas épocas,que era difícil
escolher,então apostei em 1844,chegando naquela época,nos primeiros 2 minutos fiquei
com uma dor de cabeça muito forte,deveria ser um efeito colateral da máquina.Mais
quando  o  efeito  passou  eu  só  conseguir  ver  árvores,árvores  e  mais  árvores,afinal
naquela época não tinha o desmatamento de 2016,por conta disso,aquela época era
meio fria,chegando até 10ºC,o que era impossível,bem, como eu tinha aparecido no
meio da praia,já estava muito estranho e a dor tinha voltado,então tentei voltar para
2016,mais a maquina estava quebrada,e naquela época não tinha internet,então era
impossível voltar sem saber ou pesquisar como consertar...Quando resolvi ir para a casa
do meu "trisavô",e eu contei tudo para ele.Obviamente ele não acreditou,e acabei tendo
que mostrar provas da minha bizavó no futuro,mostrei um video,e ele disse que ainda
não acreditava,mais que me daria abrigo pois a voz do vídeo parecia com a da minha
bizavó,e do nada eu vi a Josefina,minha bizavó,só que muito mais jovem...e foi aí que
começou a "viagem" e fiquei lá por 3 meses até descobrir como consertar a máquina,e
nesse  tempo  deu  para  conhecer  a  minha  trisavó  e  uns  amigos  deles,continuava



63

entediante,pois  eu não tava acostumado com aquilo,mais eu fui  para vários lugares
como Copacabana,Búzios,e  eu  podia  relaxar,pois  naquela  época  não  tinha  aqueles
assaltantes  que  tinham  em  2016,não  tinha  políticos  ladrões,era  quase  perfeito,  só
faltava  a  internet,hahahaha,mais  até  que  foi  legal,aprender  sobre  meus
antepassados,só  que  tipo,só  eu  ia  na  praia  todo  dia,  e  a  areia  era  perfeita,sem
vidro,metal,ou latas  de cerveja,era TOTALMENTE limpa,como a água,depois  chamei
minha "bizavó" que parecia minha mãe,chamei ela para a água,eu fui muito gentil  e
divertido para eles,então,depois eles acreditaram em mim,mesmo que aquilo parecesse
loucura,me ajudaram a conseguir  materiais,e  equipamentos.Eu consegui  consertar  a
máquina do tempo, e fui de volta para a minha época,só que dessa vez eu queria levar
meu  trisávo,pois  como  ele  era  de  classe,queria  a  classificação  dele  para  a  nossa
época... então o levei.                                                                        

Texto 3 – Publicado em 25/11/2016

C.E.S.R.C "  RELATO  DE  VIAGEM,FUTURO"    25/11

Olá,eu sou José Antônio,vocês devem me reconhecer pelo o ultímo texto,lhes digo que
tinha  ido  para  2016  para  ver  como é,mais  eu  preferia  não  ter  ido,o  que  eu  vi  foi
horripilante,  deixaria  qualquer  um  de  1844  descepcionado,bem  tudo  que  eu  vi
foram,manifestações,políticos corruptos,marginais,policiais  desprezados,favelas,MUITO
CALOR,e muito mais,mais eu vou começar com a poluição,bem primeiramente devo
dizer-lhes  que  em  2016  tem  um  clima  seco,cheguei  a  ficar  tonto,muito  menas
árvores,muita poluição,águas sujas,areia com lixo,bem isso foi muito ruim de se ver,mais
agora vamos as favelas,bandidagem,muita bandidagem,mulheres quase nuas, como na
praia, com"desenhos" no corpo,palavreados.crianças mal-educadas,uma coisa horrível
que eles do futuro chamam de "funk" crianças sem inocência nas suas conciências,bem
agora  indo  aos  políticos,manifestações,políticos  indecentes,a  população  querendo
respeito,bem nem vou contar muita coisa,que depois de ver isso tudo,tinha peço ao meu
trisneto,o Felipe,para voltar para a minha época,agora eu estou escrevendo esta carta
em 1871 e vou morrer em breve por uma doença muito grave que peguei em 2016,acho
que  era  aids,acho  que  peguei  quando  eu  pisei  em  uma  agulha  na  praia,mais
enfim,tenho 30  minutos  de  vida,e  só queria  dizer  isso...por  favor  seja  quem for,que
pegar  esta  carta,  guarde-a  com  você,e  diga  isso  para  todos,as  pessoas  não  vão
acreditar mais vai que o Felipe volte e consiga provar para todos não é? pelo menos
assim nós podemos mudar o nosso horrível futuro...                                                          
   

                                               fim... 

Texto 4 – Publicado em 25/11/2016
Época moderna
Alunas: Camilly, Evelyn, Lorraine e Steffany luiza    

Eu decidi viajar para São paulo, ai o avião passou dentro de um túnel e me levou para o

século  MMXVI,  ai  eu  decidi  ficar  lá  uns  3  dias  para  conhecer  a  cidade.  eu  fui  ao



64

shopping,comprei várias roupas,vestidos,blusas e calças . eu fui a praia de laje, é muito

lindo lá, eu bebi água de coco geladinho,tomei sorvete de misto como nunca comi antes,

conheci  um grupo  de  amigos  e  fui  na  pizzaria  com  eles  comi  pizza  de  4  queijos,

mussarela e de chocolate. amei a de mussarela. amei São paulo todo. eu fui no cinema,

eu vi o filme a culpa é das estrelas, foi muito legal. eu gostei mas de ir ao shopping por

que tem muita roupa bonita lá. e decidi-me  vir morar aqui em são paulo, mas preciso

voltar para buscar minhas coisas. vou vim só no final do ano. por que amei o tempo

moderno..

                                 Josefina!.

Texto 5 – Publicado em 27/11/2016

Relato  de  viagem

No ano de 2016 fiz uma viagem no tempo para o século XIX chegando lá entrei num
trem e vi várias coisas interessantes,como mulheres com suas cinturas minúsculas e
homens com suas cartolas grandes e barbas estranhas.vi máquinas de escrever bem
interessantes,quadros  com pinturas  bem  feitas  e  toca  disco  com alto  falantes  bem
grandes.Além  das  bicicletas  engraçadas,máquinas  de  tirar  fotos  e  um  rádio  muito
estranho.O século XIX e bem interessante com esses objetos e a forma de como as
pessoas  se  vestem,o  século  XIX  e  bem  legal.
>>>>Luiz Fernando N°:27 

Texto 6 – Publicado em 28/11/2016

A VIAGEM DE UM PILOTO DE F16 CAÇA

Estavo   viajando Sozinho No Meu Avião F_16 caça   para uma Missão no vietnã   na   

Asia  No Ano 1980 quando uma turboléncia  do nada Atingiu Meu Avião Puxei O Banco

de emergência   Peguei meu  paraquedas  E Pulei Do avião pulando  eu  cai  nun lugar

que paresia outro mundo um lugar pequeno e quieto la conheci uma menina chamada

 Joze  fina uma menina linda demais. ela me ajudou a me recuperar  dos ferimentos  e

me levou para casa  de um rico Joze  Antonio que era o pai dela o pai dela me recebeu

com o  maior  carinho e  compreensão la  ele  me pediu  para  cantar  então  cantei  ele

parecia encantado depois que terminei ele me bateu palmas de pé para min e trabalhei

para ele em troca de hospedagem  indico essa viagem mais não caindo de avião indico

para  todos  um  lugarzinho  chamado  o  diletante 

Thales reis
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Texto 7 – Publicado em 28/11/2016

Ass: Joze Antonio ,Olá Sou o senhor joze Antonio Entrei numa  maquina do tempo e fui

parar noRio De Janero  ano de 2016 eu me vi no futuro eu estava muito rico com casas

de luxo muito dinheiro carros importados um avião de caça um blackbird,   Sr_71   já

eleito no ano de 1970 o avião mais rapido do mundo estavo, andando de hornet,  com

iphone  no  bolso  e  muita  mulheres  lindas  também  vi  corrupçao,  politicos,   ladroes

também  vi  um  chefe  da  corrupçao,  sergio,  cabral,  as  praias  são  muito  boas  mais

também vi  muita safados,  ladroes,bandidos,traficantes,  eu previro eu como estou no

meu  tempo  antigo

Thales  Reis

Fim 

Texto 8 – Publicado em 28/11/2016

-A  Viagem  

Semana passada eu e minha amiga Ruth fomos visitar o Rio no século xix. Chegando lá

, achamos muito diferente , pois as mulheres estavam usando uns vestidos longos e

estranhos . Tiramos muitas fotos , pessoas estranharam porque não tinha tecnologia

naquela época . Ficamos hospedados por dois dias na casa do José Antônio . Ruth e eu

vimos um cartaz dizendo que ia ter uma peça de teatro . Pedimos para o seu José

Antônio nos levassem lá . Aproveitamos bastante e depois voltamos para nossa casa

.Foi  muito  bom  te  visitado  lá  .  Eu  e  Ruth  gostamos  muitos.  

- Alunas : _ Ruth e _Stheffane Rodrigues 

Texto 9 – Publicado em 28/11/2016

 a visita a casa do senhor jose antonio

No seculo XIX do dia 11/09/1845 fomos visitar a casa do senhor José Antônio pois o 
mesmo estava muito doente.durante a viagem,joao paulo dormiu a viagem toda eu e 
Renan ficamos acordados  vendo a paissagem do vidro do carro.chegando a casa do 
senhor José Antônio,batemos na porta a empregada atendeu a porta e falou que o 
senhor José Antônio tinha falecido.
     Então fomos ver os lugares e cohece as pessoas,conhecemos a praia de Ipanema. 
Então conhecemos uma menina chamada Monike silva o Renan se apaixonou por 
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ela,casaram e viveram felizes;eu e João paulo continuamos solteiros.

alunos; Renan Scorsato
aluno; Eduardo Bento
aluno; João Paulo

Texto 10 – Publicado em 28/11/2016

  conhecendo o Rio de Janeiro

   Cheguei ao Rio de janeiro no século 21 no dia 26/10/2016 eu cheguei muito cansada 
da viagem fui prara o hotel copacabana palas no da seguinte fui ao cristo rendentor e vir
uma vista muito linda da cidade uma coisa que nunca vir na minha cidade na volta pto 
hotel vi coisas estranhas que eu nunca tinha visto meninas usando short curto coisa que
eu nunca vir no meu tempo. Cheguei no hotel e fui dormi. E no dia seguinte fui para a 
praia de copacabana. cheguei na praia vi muito lixo na areia e na agua e depois ja de
 noite fui para o hotel. E e depois se passou-se 2 semana que estava no Rio de janeiro e
chegou a hora de ir para casa fui para o aeroporto internacional galeão e peguei o avião 
e fui para casa., cheguei em casa bem tarde espero visita o Rio de janeiro novamente.

                                            autora:Josefina
Aluno:Renan Scorsato
Aluno:Eduardo Bento
Aluno:João Paulo

Texto 11 – Publicado em 29/11/2016

Relato  de  viajem

No  futuro

No século XIX decidir fazer uma viagem para o futuro, o motivo da viagem era só por
curiosidade chegando lá fui logo visitar os lugares legais fui para o Shopping,cinema
assistir os filmes daquela época , fiquei imprecionado como a tecnologia tinha avançado
dos celulares,televisões os computadores e etc,os carros evoluíram bastante também
com o passar do tempo,porém tem uma coisa que eu não gostei  muito as pessoas
estavam muito agressivas fiquei lá por dois dias e depois fui embora ''em indico essa
viagem''

Kaique N° 23             Luiz Fernando N° 27 

Texto 12 – Publicado em 29/11/2016

Relato  de  viagem  passado

Em 2016 decidir fazer uma viagem ao tempo com meu amigo ,fomos para o século
XIX ,chegando lá ficamos reparando os carros ,as casas era tudo diferente eu gostei
muito achei muito legal, quando estava lá visitei museus e algumas praias, parques mais
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o meu destino mesmo era visitar os pontos turísticos da cidade ,depois de fazer tudo
isso eu fui em bora e sempre quando eu posso eu faço uma viagem , eu recomendo que
vocês  façam  essa  viagem  tenho  certeza  que  vão  gostar

Kaique N° 23 

Texto 13 -  Publicado em 01/12/2016

Trabalho 1

   Era final de tarde quando bateu em nossa porta um criado de José Antonio, com um 

convite inesperado, nos chamando para passar um final de semana na casa dele. Ao 

chegar na cidade nos espantamos com a tamanha diferença e logo nos despertou uma 

curiosidade de conhece-la melhor.

   Assim quem chegamos na casa de José Antonio percebemos que não havia nenhum 

meio de comunicação via internet ou qualquer outro meio do sec. XIX.

Tentei me adaptar a esse ambiente que não era normal pra mim, percebendo aquele 

estranho clima logo José nos convidou para um almoço. a comida era muito saborosa, e

muito farta, chegando a noite ele nos mostrou uma de suas operas favoritas, como não 

tínhamos o costumes de escutar, cantamos umas musica para ele.

   Logo pela manhã nos despedimos dele e de sua família, gostamos muito de te-lo 

visitado e pretendiamos voltar mais vezes, claro !

Colégio Estadual Santa ;Rita de Cassia

Integrantes do grupo:  Renan Rael; Jhone Albuquerque; Jão Quelherme; Samara Rael; 

Paulo Crescencio; Aba Beatriz

Turma:801

Texto 14 – Publicado em 02/12/2016

Século 19 eu Pedro, Victor e Ryan. Planejamos viajar o mundo passar por cada país e
cada cidade. então fomos para piaúma , foi muito legal lá. quando nós fomos procurar
uma casa para ficarmos na cada de alguém. procuramos e achamos um amigo ele
convidou para a gente ficar na casa dele! nós fomos para dormir. conhecemos Marcelo e
Josefina , uma menina muito linda ela queria namorar e casar , mais José não deixou.
ela chorou muito mais o Victor foi lá da uns conselhos para ela , mais ela não queria.
mais o Ryan também foi lá e começaram a conversar. ela gostou da amizade com o
Ryan e eles sairam escondido. eles viajaram , nós ficamos e conhecemos a praia de
piaúma e foi muito legal. 

Texto 15 – Publicado em 02/12/2016

http://turma801cesrc.blogspot.com.br/2016/12/trabalho-1.html
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Uma viagem no tempo

Viajei para casa de José Antônio no século XIX. Ele me recebeu muito bem eu conheci 

ojosé Antonio, Josefina, Marcelo, Merenciana, Perpetua,Graudẽncio,André.Eles me 

mostraram o quarto de hóspede. Eu vi um piano muito legal e eu pedi para a Josefina 

tocar um pouco de piano para mim. Ela tocou muito bem e me ensinou também.O dia se

passou e fomos dormir . e me despedi de todos. e no dia seguinte voltei de trem.

Gabriel Barbosa 

Texto 16 – Publicado em 02/12/2016

Uma viagem do sèculo xix para xxi

Eu vim do século 19 para o seculo 21 para conhecer o Rio de Janeiro. Eu me hospedei 

na casa do Gabriel, fiquei muito impressionado, com a tecnologia avançado,as roupas 

estão diferentes, os carros. O Gabriel pegou a bola me chamou para jogar, ele não sabia

jogar. depois me chamou para comer eu não conhecia o tipo de comida mas eu achei 

muito boa. Infelizmente tive que parti,eu peguei um tàxi que me deixou na estação e eu 

viajei de volta para o seculo

Josè Antônio

autor:Gabriel Barbosa

Texto 17 – Publicado em 02/12/2016

acordei pro futuro

Eu de repente  acordei em lugar bem diferente do que eu durmo levantei  logo       me 

deparei com algo que jamais tinha visto,era preto , tinha números, descobrir que era um 

computador , então havia algo quadrado que falava na parede as pessoas deste o 

chamam de televisão, abri a porta e percebi que no teto encontrava-se uma coisa 

brilhante, parecia um sol, mas não era um sol e sim uma lâmpada.

Entra no quarto uma menina me apressando para assistir a um filme, num tal lugar 

chamado cinema.

Chegando no local avisto uma tela bem grande nunca vi nada igual na minha vida, tinha 

http://turma801cesrc.blogspot.com.br/2016/12/acordei-pro-futuro.html
http://turma801cesrc.blogspot.com.br/2016/12/uma-viagem-do-seculo-xix-para-xxi.html
http://turma801cesrc.blogspot.com.br/2016/12/uma-viagem-no-tempo.html
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som e imagem eles pareciam bem reais e nem falo como eles se vestiam, eram tudo 

bem colorido e divertido.

Foi empolgante e chocante, pretenderei ir mais vezes nesse lugar.

                                                                                                                                              

              

                                                                                               ass:josefina

grupo:João Guilherme, Paulo Ricardo, Jhone,Rennan rael,Ana Beatriz,Samara

Texto 18 – Publicado em 02/16/2016

No seculo atual

    José Antonio andava pela sua cidade quando De repente ´BUUF ´  do nada não 

estava mais ali. Veio para nos dias atuais, não estava entendendo mais nada começou a

vagar lentamente pela cidade.

     Onde estou, está tudo mudado as pessoas não se vestem mais como antes , não 

falam mais como antes, o jeito como as pessoas tratam as outras.  O que  é essa coisa 

brilhante perguntou a hum homem , ué  isso si chama lu , Mais o que é isso lu , algo 

para  iluminar , Eu não conheço, comecei  a andar do nada ui  um homem em minha 

frente  sendo morto , é muita violência  , As construções são muitos , deferentes , não 

entendo nada mais !

      Esse tempo é horrível , do nada  sumiu voltou para seu tempo  sem saber o q tinha 

acontecido ,mais sabendo o que acontecer.

Nome :Diogo Lobato    N:12         Turma:801

Nome :Thiago Santos   N:41         Turma:801

Texto 19 – Publicado em 02/12/2016

    A viagem

Nos fomos viajar para a casa do José António ficamos perdido mas um moço nos ajudou
ó Lucas quando nós vimos estava no século xix vimos coisas bonitas que naque la 
época não existia os carros eram diferentes as pessoaspessoas falam muito uso de 

http://turma801cesrc.blogspot.com.br/2016/12/no-seculo-21.html
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roupas diferentes ficamos um mês na  casa de José antonio. A gente passeamos e 
brincando  Nos recomenda para as outras pessoas 

Assinado:Carlos Eduardo Lima Lande n: 08
Assinado:Bruno Farias n: 06
                       TURMA801 

Texto 20 – Publicado em 02/12/2016

                           A VOLTA

EU VIM COM CARLOS EO BRUNO PRO RJ

NO DIA 11/11/16 cheguei vi os carro prédios conheci pessoas bonitas as roupas 

que vistiam, engraçadas  o Carlos me mostrou o aparelho chamado celular que 

possuí  muitas funçoes o motivo de eu vim que o Carlos me convidou que eu 

achei mas estranho foi o assaltos que acontece toda hora. Fim

Assinado:José antonio


