
 



                                                                                                                                                                         1  

 

 

Sumário 
1 - AUDIOVISUAIS ................................................................................................................................................. 3 
 

1.1 - MAN – Steve Cutts (Prof. Bruno) ................................................................................................................ 3 
1.2 - Encontro com Milton Santos – Sílvio Tendler (Prof. Lucas) ......................................................................... 3 
1.3- Meu Amigo Nietzsche – Fáuston da Silva (Prof. Zélia) ................................................................................. 3 
1.4 - Estamira – Marcos Prado (Prof. Israel) ....................................................................................................... 4 
1.5 - O Papel e o mar- Luiz Antonio Pilar (Prof. João Marcelo) ........................................................................... 6 
1.6.This Land is mine – Nina Paley (Prof. João Marcelo e Prof. Fernanda) ......................................................... 6 

 
2 - OBRAS LITERÁRIAS ....................................................................................................................................... 7 
 
2.1 - Constituição Federal – Título II (dos direitos e garantias fundamentais) capítulo IV (dos direitos políticos) artigos 
14 a 16; capítulo 5 (dos partidos políticos), artigo 17 e Título IV (da organização dos poderes) capítulo I ( do poder 
legislativo), seções I a IV, artigos 44 a 56 (Prof. Bruno) .......................................................................................... 7 
2.2 - Crepúsculo dos Ídolos (partes I a VI) – Frederich Nietzsche (Prof. Reinaldo) .................................................. 7 
2.3 - Dossiê Darwin – Revista Darcy – UnB (Prof. Jackelline, Elvis e Nildo) ........................................................... 7 
2.4 - Zwkrshjistão – Bruno Palma (Prof. Lucas) ...................................................................................................... 7 
2.5 - Amor - Clarice Lispector (Prof. Vítor) .............................................................................................................. 7 
2.6 - Cibercultura: alguns pontos para compreender a nossa época – André Lemos (Prof. Bruno) .......................12 
2.7 Elevador do Filho de Deus – Elisa Lucinda (Prof. Vítor) ...................................................................................13 
2.8 - Nanopartículas verdes – Revista Fapesp, Ed 223, set/2014 (Prof. Jackeline)  ..............................................14 
2.9. O Apanhador de desperdícios – Manoel de Barros(Prof. Vítor) O apanhador de desperdícios. Manoel de Barros
 ..............................................................................................................................................................................18 
2.10 - O burrinho Pedrês - Guimarães Rosa (Prof. Vítor).......................................................................................19 
2.11 - O homem; as viagens – Carlos Drummond de Andrade (Prof. Vítor) ...........................................................19 
2.12 - O Manifesto comunista em cordel – Antônio Queiroz de França (Prof. Thasmane e Bruno) ........................19 
2.13 - Poética – Manuel Bandeira (Prof. Vítor) .......................................................................................................19 
2.14 - Psicologia de um vencido – Augusto dos Anjos (Prof. Vítor e Nildo) ............................................................20 
2.15 - Rotas Alternativas – Revista Fapesp, Ed 220, jun/2014 (Prof. Jackelline, Elvis e Nildo) ..............................21 
2.16 - Química Orgânica – Vinícius de Moraes (Nildo e Zélia) ...............................................................................21 
2.17 -  Vidas Secas – Graciliano Ramos (Prof. Vítor) ............................................................................................22 
 
3 - OBRAS VISUAIS .............................................................................................................................................22 
 
Artes Visuais: (Prof. Hamilton Gondim) .............................................................................................................22 
3.1 - A Noiva do Vento – Oscar Kokoschka ...........................................................................................................22 
3.2 - Deuses de um novo mundo- José Clemente Orozco .....................................................................................23 
3.3 - Êxodos: Programa Educacional: Leitura, narrativas e novas formas de solidariedade no mundo contemporâneo 
– Sebastião Salgado ..............................................................................................................................................24 
3.4 - Formas únicas de continuidade no espaço – Umberto Boccioni ....................................................................24 
3.5 - Guerra e Paz – Cândido Portinari ..................................................................................................................25 
3.6 - Guernica – Pablo Picasso..............................................................................................................................26 
3.7 - Improvisação nº 23 – Kandinsky ....................................................................................................................26 
3.8 - Mural da Igrejinha – Luis Galeno (Steve) .......................................................................................................27 
3.9 - Garoto Faminto com a bola de futebol – Paulo Ito (Reinaldo) ........................................................................27 
3.10 - Jogo do osso – Glenio Bianchetti .................................................................................................................28 
3.11 - Memorial Darcy Ribeiro “Beijódromo” – José Filgueiras “Lelé” .....................................................................28 
3.12 - Painel de Azulejos na Faculdade de Educação UnB – Luís Humberto (Steve) ............................................29 
3.13 - Norte ao Sul – Torres Garcia .......................................................................................................................30 
3.14 - Quem matou Herzog – Cildo Meirelles ........................................................................................................30 
3.15 - Abramovic ...................................................................................................................................................31 
3.16 - Tropicália – Hélio Oiticica ............................................................................................................................31 
 
4 - OBRAS MUSICAIS ......................................................................................................................................32 



                                                                                                                                                                         2  

 
4.1 - Moteto em ré menor ou beba coca-cola – Gilberto Mendes e Décio Pignatari (Prof. Vítor) ............................32 
4.2 - A ponte – Gog e Lenine (Prof. Lucas) ............................................................................................................32 
4.3 - A triste Partida – Patativa do Assaré (musicada e interpretada por Luiz Gonzaga) ........................................33 
(Prof. Thasmane) ...................................................................................................................................................33 
4.4 - Bachianas n° 4 (Ária Cantiga) – Heitor Villa Lobos (Prof. Hamilton)...............................................................33 
4.5 - Beijinho no ombro – Valeska Popozuda (Prof. Zélia) .....................................................................................34 
4.6 - Cadeirada – Barbatuques (Prof. Hamilton) ....................................................................................................34 
4.7 - Domingo no parque – Gilberto Gil (Prof. Vítor) ..............................................................................................35 
4.8 - Geração coca cola – Legião Urbana (Prof. Bruno) ........................................................................................37 
4.9 - Manifestação cultural brasiliense - Seu estrelo e fuá de terreiro (Prof. Hamilton) ...........................................38 
4.10 - Mistérios do corpo – Hermeto Paschoal (Prof. Hamilton) .............................................................................38 
4.11 - Monólogo ao pé do ouvido/ Banditismo por uma questão de classe – Chico Science Vídeo:  .....................38 
4.12 - Oração – A Banda mais bonita da cidade (Prof. Israel)................................................................................39 
4.13 - Pericón – Conrado Silva (Interpretado pela Orquestra de laptops de Brasília) (Prof. Hamilton) ...................39 
4.14 - Sagração da Primavera – Igor Stravinsky (Prof. Hamilton) ..........................................................................40 
4.15- Samba de uma nota só – Tom Jobim (Prof. Vítor) ........................................................................................40 
4.16 - Tropicália – Caetano Veloso (Prof. Vítor) .....................................................................................................41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                         3  

 
 
 
 
 
 

OBRAS DO PAS – 3ª ETAPA  

 

1 - AUDIOVISUAIS 
 

1.1 - MAN – Steve Cutts (Prof. Bruno) 

Vídeo: https://youtu.be/RbpL5xGCXx8 

Steve Cutts é um renomado artista inglês que, após trabalhar como ilustrador em 
Londres, decidiu levar a vida como um profissional freelancer. Seus trabalhos, como foco 
na arte, animação e ilustração, são conhecidos mundialmente pela ousadia, força e 
linguagem direta e crítica à sociedade. 

O vídeo “Man” é mais uma das polêmicas obras de Cutts. Com quase três milhões 
e quinhentas visualizações na internet, a animação faz uma ferrenha crítica ao ser 
humano e o seu papel de superioridade perante os demais seres vivos do planeta. As 
análises do autor se voltam especificamente para o desenvolvimento e atuação não 
sustentáveis das indústrias em todo o mundo. A obra mostra diversos animais que são 
abatidos de forma brutal em prol de empresas atuantes no ramo da moda, gastronomia e 
até mesmo decoração, com tapetes de tigres e cabeças de ursos que funcionam como 
troféus. 

O descarte de lixo nos rios, a exploração animal como entretenimento humano e a 
devastação ambiental desenfreada são outros problemas apresentados em “Man”, que 
faz um alerta a todos nós sobre os perigos do estilo de vida adotado pelo homem desde a 
sua existência. 

 

1.2 - Encontro com Milton Santos – Sílvio Tendler (Prof. Lucas) 

Vídeo: https://youtu.be/cj2yNRT_fCY 
 

Encontro com Milton Santos: O mundo global visto do lado de cá, documentário do 
cineasta brasileiro Sílvio Tendler, discute os problemas da globalização sob a perspectiva 
das periferias (seja o terceiro mundo, seja comunidades carentes). O filme é conduzido 
por uma entrevista com o geógrafo e intelectual baiano Milton Santos (1926–2001), 
gravada quatro meses antes de sua morte.Milton Santos não era contra a globalização e 
sim contra o modelo de globalização vigente no mundo, que ele chamava globalitarismo. 
Analisando as contradições e os paradoxos deste modelo econômico e cultural, Milton 
enxergou a possibilidade de construção de uma outra realidade, que ele considerava 
"mais justa e mais humana". 

 

1.3- Meu Amigo Nietzsche – Fáuston da Silva (Prof. Zélia) 

Vídeo: https://youtu.be/kx2IXxsGgoY 
 

O curta-metragem brasileiro Meu Amigo Nietzsche mostra uma maneira sarcástica e 
irresistivelmente divertida de abordar o analfabetismo funcional e a síndrome crônica que 
abate a educação no Brasil. Crítico às instituições formadoras e conservadoras da 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
https://youtu.be/RbpL5xGCXx8
https://www.youtube.com/watch?v=-UUB5DW_mnM
https://youtu.be/cj2yNRT_fCY
https://www.youtube.com/watch?v=mtSssYR6t0w
https://youtu.be/kx2IXxsGgoY
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sociedade brasileira – a escola, a família e a igreja -, o filme de Fáuston da Silva conta 
a guinada do menino Lucas, que encontra um exemplar de Assim Falou Zaratustra, do 
filósofo alemão Friedrich Nietzsche, no lixão e começa a lê-lo. 

Logo o curta se revela uma trama de maturação, pois Lucas, antes considerado um 
“péssimo aluno”, realmente devora o livro e passa a dominar conceitos, a falar bonito e 
a expor raciocínios exuberantes. Mas, ao invés de colher admiração, acaba assustando 
sua mãe e sua professora, agora aflitas na tentativa de diagnosticar o mal que atormenta 
o garoto: para a mãe, aquilo é coisa do demônio e só a igreja o salvará; para a 
professora, é o surgimento de uma potencial liderança nociva. 

Feito a partir de recursos evidentemente limitados, Meu Amigo Nietzsche é um sopro de 
autenticidade se considerarmos que a maioria dos filmes sobre a periferia (o curta se 
passa na Cidada Estrutural, periferia do Distrito Federal) assinala a violência como 
protagonista na denúncia da desigualdade social. Ao apontar sua câmera para a 
educação e tratar do tema com humor e muita fluência narrativa, Fáuston já se diferencia 
e conquista a plateia. 

O sucesso da abordagem vem acumulando prêmios, com boas passagens pelo Festival 
de Brasília e pelo Clermont-Ferrand, tradicional festival francês dedicado aos curtas- 
metragens, onde Meu Amigo Nietzsche faturou o prêmio do público e o de melhor 
comédia da competição. A obra cria expectativa sobre o nome de Fáuston e sugere que 
o cinema do Distrito Federal, que recentemente nos trouxe o ótimo Branco Sai Preto 
Fica, vive um bom momento. 

 

 

1.4 - Estamira – Marcos Prado (Prof. Israel) 

Vídeo: https://youtu.be/jSZv8jO9SAU 

 
A mulher, o lixo e o mito 

 
Talvez desconfiado de sua própria 

autoridade como revelador de verdades 
quaisquer (sobre pessoas, ambientes, 
momentos históricos), o documentário em 
geral (e o brasileiro em particular) tem 
evitado, em linhas gerais, colocar-se como 
uma postura do saber sobre qualquer coisa. 
Isso ajuda a explicar, ainda que 
parcialmente, a necessidade de se dar voz 
ao outro, em geral pessoas de vida modesta, 
não midiáticas, que passam a exercer a tarefa de “sabedoria popular”, modelada pelas 
experiências empíricas. 

Senhora com distúrbios mentais, que vive de um lixão na Grande Rio (Duque de 
Caxias, especificamente), Estamira, em seus acessos nervosos, vocifera contra Deus, 
contra a alienação dos seres humanos pela religião e pelos remédios (“dopantes”), 
contra uma suposta sociedade de controle, estruturada para calar a voz e os 
pensamentos dos rebeldes (ela). Em sua retórica irada e em suas manifestações 
alucinadas, Estamira, sempre dizendo-se a reveladora da verdade, demiurga consciente 
de seu grau de perturbação, revela aguda coerência em suas análises intensas – uma 
marxista naif com discurso messiânico. A proclamação da verdade está com ela e, 
devido ao espaço dado à suas frases no filme, há um interesse por essa verdade. 

A verdade resgatada pelo diretor Marcos Prado, na fala de Estamira, é a verdade 
desmistificadora das verdades, sustentada pela desconfiança das falsas retóricas, dos 
mecanismos produtores de ilusão, das religiões, do consumo, da publicidade. É uma 

http://cinefestivais.com.br/criticas/critica-branco-sai-preto-fica-de-adirley-queiros/
http://cinefestivais.com.br/criticas/critica-branco-sai-preto-fica-de-adirley-queiros/
https://www.youtube.com/watch?v=jSZv8jO9SAU
https://youtu.be/jSZv8jO9SAU
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verdade empenhada em acordar o ser humano, tirar a venda de seus olhos, com a força 
de uma crueldade ao mesmo tempo mítica e iluminista, certamente medieval em seu 
espírito paradoxal, certamente épica, poética e religiosa em seu ateísmo ritualístico, em 
sua expressão verbal cifrada, em sua narratividade vomitada. Estamira, o filme, 
transfere assim a “voz do saber” para o “discurso anômalo” – mais autêntico, menos 
controlado, sem filtros ou coletes em seu duelo com as feridas da vida. A franqueza 
permeada de ódio é depositária de algo sagrado, com seu discurso não formatado e 
não negociado com as convenções do pensamento dominante. 

Existe algum tipo de ligação entre Estamira e outros documentários recentes – A 
Pessoa é para o Que Nasce, de Roberto Berliner, A Alma do Osso, de Cão 
Guimarães, O Fim e O Princípio, de Eduardo Coutinho, e Moacyr Arte Bruta, de Walter 
Carvalho. Temos nesses trabalhos aproximações, de maneiras distintas, com figuras 
dotadas de certa “inspiração”, vistas como seres especiais, que se distinguem por algum 
tipo de anomalia (orgânica ou social). Esses seres, transformados em personagens, 
carregariam em suas palavras (e em seu estar no mundo) algum tipo de sabedoria 
autista, que os torna sagrados ou superiores aos olhos dos realizadores. Talvez porque 
sejam vistos em outra dimensão (etérea), menos contaminados pelas formatações de 
subjetividade e mentalidade do capitalismo, mais capazes de serem originais, porque 
pensam a partir da experiência empírica e não a partir das representações das 
experiências. Registrá-los parece ser uma maneira de preservá-los enquanto imagem, 
como se tenta preservar espécies em extinção. 

Só que, entre ver nessa figura humana apenas um sinal de uma conjuntura social 
(saída fácil) e representar seu universo real e imaginário como um mito, Marcos Prado 
opta pelo segundo caminho, preferindo tratar o lixão menos como espaço sintético de 

resíduos humanos, de margem do capital, e mais como cenário medieval de uma 
subjetividade apocalíptica e fabular, que encara o depósito de dejetos como ambiente 
de resistência (não de opressão ou de abandono). Nesse sentido, Estamira, o filme, 
adere a Estamira, a mulher fora do filme, saindo do registro de denúncia para o registro 
do mito lírico. Pode-se até detectar algo da estrutura social e cultural na vida de Estamira 
(como sua relação com o sistema de saúde pública e sua paranóia com câmeras 
escondidas – uma ironia com o espírito do observacional), mas não é a sociedade que 

interessa a Marcos Prado. O objeto esculpido por sua narrativa é a subjetividade 
verbalizada de Estamira, o funcionamento de seu mecanismo mental, a força 

inquebrantável de sua resistência e de suas convicções. Uma mulher que não se dobra. 
Esse rumo torna compreensível a busca permanente pelo enquadramento bem 

composto, pelos momentos de poesia com o espaço putrefato, explícito nas imagens 
em preto e branco granulado (primas do Nesse Mundo, de Michael Winterbotton). O 
filme abusa dos efeitos obtidos na finalização (nos cortes, na música, na função do som), 
na construção de uma atmosfera cinematográfica que, em vez de captar o real sem 

filtros, apodera-se dessa realidade enfocada para se estabelecer como  obra 
pictórica. Estamira não é estética do lixo, mas o lixo estetizado, tornado imagem quase 
irreal, lírico em sua agressividade. 

É verdade que esse lirismo, possível na imagem, talvez seja inviável “in loco”. A 
imagem não cheira, não suja os sapatos, não oferece riscos de doença, nem o perigo 
de, à noite, promover um encontro entre nós e algum rato. Essas limitações tornam 
possível o embelezamento plástico e a sedução de nossa sensorialidade, protegidos 
contra o compartilhamento da experiência vivida pelo realizador na captação. Embora 
ouça as verdades de Estamira contra as falsas verdades, Marcos Prado não quer a 
imagem verdadeira, chocante, cruel e desconfortável, mas uma verdadeira imagem de 
cinema, com suas manipulações, formalismos e atenuações da experiência real. 

Estamos em um observacional calcado na performance de sua protagonista- 
atração, em busca do espetáculo visual e narrativo extraído da miséria social e da 
presença cênica de sua personagem. Não vemos aqui uma escancaramento do 
encontro entre realizador e a pessoa filmada, marca predominante da produção 
documental brasileira, especialmente após Santo Forte, de Eduardo Coutinho 
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(certamente um filme-marco para o documentário dos anos 90-00). Essa opção pelo 
olhar sem o ponto de vista assumido de quem filma, sem a experiência de quem é de 
fora do espaço filmado, sem o choque de culturas e experiências entre diretor e 
personagem, em alguma medida, já demonstra um objetivo estratégico de Estamira: 
expor o resultado de um processo (sobretudo seus efeitos dramáticos-estéticos), e não 
o processo pelo qual se chegou a esse resultado. 

Para ser compreendido em seus procedimentos, Estamira exige de quem o 
analisa uma reflexão sobre a ética da imagem, de modo a não vetarmos a proposta do 
filme baseados em critérios que, antes de serem estéticos, estão comprometidos com 
um programa de proibições imposto ao documentário. Existe um desejo um tanto voraz, 
e nem sempre coerente (do qual não excluo alguns de meus textos), em relação ao 
estabelecimento de regras nessa atividade. Parte da produção tem sido avaliada por 
meio de delimitações sobre o “permitido” e o “proibido” na relação das imagens com 
pessoas reais. Para que melhor se discuta o filme, é muito importante evitarmos esse 
risco – ainda que não sem levá-lo em conta. 

 
 

1.5 - O Papel e o mar- Luiz Antonio Pilar (Prof. João Marcelo) 

Vídeo: https://youtu.be/73cWnIOfZXM 
 

O filme narra o encontro imaginário entre João Cândido, líder da Revolta da Chibata, e a 
catadora de papel e escritora Carolina Maria de Jesus, autora do livro Quarto de Despejo, em 
pleno centro do Rio de Janeiro. 

 
 

1.6.This Land is mine – Nina Paley (Prof. João Marcelo e Prof. Fernanda) 

Vídeo: https://youtu.be/4pKMV6e5kEo 
 

Um vídeo irônico, satírico e inteligente feito pela cartunista norte americana Nina 
Paley mostra, de forma desenhada, o conflito histórico pelo domínio da região conhecida 
como Terra Santa. A animação “This Land is Mine” (“A Terra é Minha”) ilustra a matança 
dos povos habitantes daquela região, com a trilha sonora de Andy Williams criada por 
Ernest Gold e Pat Boone. 

“This Land is Mine é uma paródia de The Exodus Song. Esta música era uma 
espécie de trilha sonora do sionismo americano na década de 1960 e 70. Era para 
expressar o direito judaico para Israel. Ao colocar a música na boca de todos os partidos 
em guerra, eu estou criticando a canção original”, explica Nina Paley 

Respeitando a cronologia dos fatos, o vídeo retrata todas as guerras em torno 
da Terra Santa – nome bíblico que compreende o território de Israel, Cisjordânia e parte 
da Jordânia, que teria sido prometida ao povo judeu no Antigo Testamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=73cWnIOfZXM
https://youtu.be/73cWnIOfZXM
https://www.youtube.com/watch?v=4pKMV6e5kEo
https://youtu.be/4pKMV6e5kEo
http://blog.ninapaley.com/
http://blog.ninapaley.com/
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2 – OBRAS LITERÁRIAS 
 

 
2.1 - Constituição Federal – Título II (dos direitos e garantias fundamentais) capítulo IV (dos 
direitos políticos) artigos 14 a 16; capítulo 5 (dos partidos políticos), artigo 17 e Título IV (da 
organização dos poderes) capítulo I ( do poder legislativo), seções I a IV, artigos 44 a 56 (Prof. 
Bruno) 

Acesse: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 
 

2.2 - Crepúsculo dos Ídolos (partes I a VI) – Frederich Nietzsche (Prof. Reinaldo) 

Acesse: https://veele.files.wordpress.com/2010/02/crepusculo-dos-idolos.pdf 
 

Nada chega efetivamente a vingar, sem que a altivez aí tome parte. Somente um ... 
martelo como com um diapasão, não são os ídolos em voga, mas os eternos; - em 
última análise, não há de forma ... Friedrich Nietzsche. (44 páginas) 

 
 

2.3 - Dossiê Darwin – Revista Darcy – UnB (Prof. Jackelline, Elvis e Nildo) 

Acesse: https://pt.scribd.com/doc/98117781/Darcy-01-Dossie-Darwin 
 

2.4 - Zwkrshjistão – Bruno Palma (Prof. Lucas) 

Acesse: 
http://professorasonia.com.br/wpcontent/uploads/2016/02/Zwkrshjist%C3%A3o.pdf 
https://youtu.be/8cOWt04yFIk 

 

 
2.5 - Amor - Clarice Lispector (Prof. Vítor) 
 

Amor 
Clarice Lispector 

 
Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana 

subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se 
então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. 

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, 
tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A 
cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no 
apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que 
ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando 
o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não 
outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o 
cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a 
mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto 
importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranqüilamente, sua mão 
pequena e forte, sua corrente de vida. 

Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que 
plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto 
sentia-se mais sólida do que nunca, seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o 
modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na 
fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido 
de tornar os dias realizados e belos; com o tempo, seu gosto pelo decorativo se 
desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era 
passível de aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa; 
a vida podia ser feita pela mão do homem. 

No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://veele.files.wordpress.com/2010/02/crepusculo-dos-idolos.pdf
https://pt.scribd.com/doc/98117781/Darcy-01-Dossie-Darwin
http://professorasonia.com.br/wpcontent/uploads/2016/02/Zwkrshjist%C3%A3o.pdf
https://youtu.be/8cOWt04yFIk
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isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de 
mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com 
quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. 
Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos 
poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia: abolindo-a, 
encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha — 
com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava 
para sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada que tantas vezes se 
confundira com felicidade insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, uma 
vida de adulto. Assim ela o quisera e o escolhera. 

Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando 
a casa estava vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família 
distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um 
pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu 
espanto — ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam 
transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando 
do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças 
vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranquila vibração. De 
manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo 
empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia 
obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. E alimentava anonimamente 
a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. 

O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento mais 
úmido soprava anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou 
profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. 

O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até Humaitá tinha tempo de 
descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. 

A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, 
suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. 

O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa 
intranquila estava sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego 
mascava chicles. 

Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar 
— o coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, 
como se olha o que não nos vê. Ele mascava goma na escuridão. Sem sofrimento, com 
os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar 
de sorrir, sorrir e deixar de sorrir — como se ele a tivesse insultado, Ana olhava-o. E 
quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, 
cada vez mais inclinada — o bonde deu uma arrancada súbita jogando-a desprevenida 
para trás, o pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão — Ana deu um 
grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava — o bonde 
estacou, os passageiros olharam assustados. 

Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida. 
Uma expressão de rosto, há muito não usada, ressurgia-lhe com dificuldade, ainda 
incerta, incompreensível. O moleque dos jornais ria entregando-lhe o volume. Mas os 
ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam 
entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, 
tentando inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da 
rede e, entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova 
arrancada de partida. 

Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos 
trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. 
A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede 
perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido; não sabia o que fazer com as 
compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal 
estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava, Ana 
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respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento 
estavam agora de sobreaviso, tinham um ar mais hostil, perecível... O mundo se tornara 
de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Expulsa de 
seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se 
mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão — e por um momento a falta 
de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Perceber uma 
ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se pudesse 
cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com 
que não o eram. 

O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com 
que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, tudo 
tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na Rua Voluntários da Pátria parecia prestes 
a rebentar uma revolução, as grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Um 
cego mascando chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa 
forte havia a ausência de piedade pelo cego e as pessoas assustavam-na com o vigor 
que possuíam. Junto dela havia uma senhora de azul, com um rosto. Desviou o olhar, 
depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho! Dois namorados 
entrelaçavam os dedos sorrindo... E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente 
dolorosa. 

Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse. 
Mantinha tudo em serena compreensão, separava uma pessoa das outras, as roupas 
eram claramente feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da 
noite - tudo feito de modo a que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando 
goma despedaçava tudo isso. E através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de 
náusea doce, até a boca. 

Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Na 
fraqueza em que estava, tudo a atingia com um susto; desceu do bonde com pernas 
débeis, olhou em torno de si, segurando a rede suja de ovo. Por um momento não 
conseguia orientar-se. Parecia ter saltado no meio da noite. 
Era uma rua comprida, com muros altos, amarelos. Seu coração batia de medo, ela 
procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira 
continuava a pulsar e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Ficou 
parada olhando o muro. Enfim pôde localizar-se. Andando um pouco mais ao longo de 
uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. 

Andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia 
ninguém no Jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho 
e ali ficou muito tempo. 

A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração. Ela 
adormecia dentro de si. 

De longe via a aleia onde a tarde era clara e redonda. Mas a penumbra dos 
ramos cobria o atalho. 

Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores, pequenas surpresas 
entre os cipós. Todo o Jardim triturado pelos instantes já mais apressados da tarde. De 
onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zunido de abelhas e 
aves. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. 

Um movimento leve e íntimo a sobressaltou — voltou-se rápida. Nada parecia 
se ter movido. Mas na aleia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pelos eram 
macios. Em novo andar silencioso, desapareceu. 

Inquieta, olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no 
chão. Um pardal ciscava na terra. E de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído 
numa emboscada. Fazia-se no Jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se 
aperceber. 

Nas árvores as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços 
secos cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava 
manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa rumorejavam as águas. No tronco 
da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era 
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tranquila. O assassinato era profundo.  E  a  morte  não  era  o  que  pensávamos. 
Ao mesmo tempo que imaginário — era um mundo de se comer com os dentes, 

um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas 
folhudas, o abraço era macio, colado. Como a repulsa que precedesse uma entrega — 
era fascinante, a mulher tinha nojo, e era fascinante. As árvores estavam carregadas, 
o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e 
homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse 
grávida e abandonada. A moral do Jardim era outra. Agora que o cego a guiara até 
ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias-
régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe 
pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição 
era profunda, perfumada... Mas todas as pesadas coisas, ela via com a cabeça 
rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se 
insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado... O 
Jardim era tão bonito que ela teve medo do Inferno. 

Era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado, um esquilo voou na 
sombra. Sob os pés a terra estava fofa, Ana aspirava-a com delícia. Era fascinante, e 
ela sentia nojo. 

Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, 
ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho 
obscuro, atingiu a alameda. Quase corria — e via o Jardim em torno de si, com sua 
impersonalidade soberba. Sacudiu os portões fechados, sacudia-os segurando a 
madeira áspera. O vigia apareceu espantado de não a ter visto. 

Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. 
Correu com a rede até o elevador, sua alma batia-lhe no peito — o que sucedia? A 
piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, 
perecível, seu. Abriu a porta de casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas 
brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava — que nova terra 
era essa? E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo 
moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas 
compridas e rosto igual ao seu, que corria e a abraçava. Apertou-o com força, com 
espanto. Protegia-se tremula. Porque a vida era periclitante. Ela amava o mundo, amava 
o que fora criado — amava com nojo. Do mesmo modo como sempre fora fascinada 
pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe 
provocava, avisando-a. Abraçou o filho, quase a ponto de machucá-lo. Como se 
soubesse de um mal — o cego ou o belo Jardim Botânico? — agarrava-se a ele, a quem 
queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe 
baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha... Havia lugares 
pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles... Tenho medo, disse. Sentia 
as costelas delicadas da criança entre os braços, ouviu o seu choro assustado. Mamãe, 
chamou o menino. Afastou-o, olhou aquele rosto, seu coração crispou-se. Não deixe 
mamãe te esquecer, disse-lhe. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e 
correu até a porta do quarto, de onde olhou-a mais segura. Era o pior olhar que jamais 
recebera. O sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando-o. 

Deixou-se cair numa cadeira com os dedos ainda presos na rede. De que tinha 
vergonha? 

Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam-se rompido na crosta e a 
água escapava. Estava diante da ostra. E não havia como não olhá-la. De que tinha 
vergonha? É que já não era mais piedade, não era só piedade: seu coração se enchera 
com a pior vontade de viver. 

Já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. O homem 
pouco a pouco se distanciara e em tortura ela parecia ter passado para o lados que lhe 
haviam ferido os olhos. O Jardim Botânico, tranquilo e alto, lhe revelava. Com horror 
descobria que pertencia à parte forte do mundo — e que nome se deveria dar a sua 
misericórdia violenta? Seria obrigada a beijar um leproso, pois nunca seria apenas sua 
irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Sentia-se banida 
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porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Ah! era mais fácil ser um 
santo que uma pessoa! Por Deus, pois não fora verdadeira a piedade que sondara no 
seu coração as águas mais profundas? Mas era uma piedade de leão. 
Humilhada, sabia que o cego preferiria um amor mais pobre. E, estremecendo, 
também sabia por quê. A vida do Jardim Botânico chamava-a como um lobisomem é 
chamado pelo luar. Oh! mas ela amava o cego! pensou com os olhos molhados. No 
entanto não era com este sentimento que se iria a uma igreja. Estou com medo, disse 
sozinha na sala. Levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada a preparar o 
jantar. 

Mas a vida arrepiava-a, como um frio. Ouvia o sino da escola, longe e 
constante. O pequeno horror da poeira ligando em fios a parte inferior do fogão, onde 
descobriu a pequena aranha. Carregando a jarra para mudar a água - havia o horror da 
flor se entregando lânguida e asquerosa às suas mãos. O mesmo trabalho secreto se 
fazia ali na cozinha. Perto da lata de lixo, esmagou com o pé a formiga. O pequeno 
assassinato da formiga. O mínimo corpo tremia. As gotas d'água caíam na água parada 
do tanque. Os besouros de verão. O horror dos besouros inexpressivos. Ao redor havia 
uma vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror. Andava de um lado para outro na 
cozinha, cortando os bifes, mexendo o creme. Em torno da cabeça, em ronda, em torno 
da luz, os mosquitos de uma noite cálida. Uma noite em que a piedade era tão crua 
como o amor ruim. Entre os dois seios escorria o suor. A fé a quebrantava, o calor do 
forno ardia nos seus olhos. 

Depois o marido veio, vieram os irmãos e suas mulheres, vieram os filhos dos 
irmãos. Jantaram com as janelas todas abertas, no nono andar. Um avião estremecia, 
ameaçando no calor do céu. Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom. 
Também suas crianças ficaram acordadas, brincando no tapete com as outras. Era 
verão, seria inútil obrigá-las a dormir. Ana estava um pouco pálida e ria suavemente 
com os outros. Depois do jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. 
Eles rodeavam a mesa, a família. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão 
dispostos a não ver defeitos. Riam-se de tudo, com o coração bom e humano. As 
crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E como a uma borboleta, Ana 
prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. 

Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era 
uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que 
o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de 
novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. Mas com uma maldade 
de amante, parecia aceitar que da flor saísse o mosquito, que as vitórias-régias 
boiassem no escuro do lago. O  cego pendia  entre  os  frutos  do  Jardim Botânico. 
Se fora um estouro do fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa! pensou correndo  
para a cozinha e deparando com o seu marido diante do café derramado. 
- O que foi?! gritou vibrando toda. Ele se assustou com o medo da mulher. E de repente 
riu entendendo: 
- Não foi nada, disse, sou um desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras. 

Mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois 
atraiu-a a si, em rápido afago. 
- Não quero que lhe aconteça nada, nunca! disse ela. 

- Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. 
Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde alguma coisa tranquila 

se rebentara, e na casa toda havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse 
ele, é tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da 
mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. 

Acabara-se a vertigem de bondade. 
E, se atravessara o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, 

por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse 
uma vela, soprou a pequena flama do dia. Texto extraído no livro “Laços de Família”, Editora Rocco – Rio 

de Janeiro, 1998, pág. 19, incluído entre “Os cem melhores contos brasileiros do século”, Editora Objetiva – Rio de 
Janeiro, 2000, seleção de Ítalo Moriconi. Clarice Lispector: tudo sobre a autora e sua obra em "Biografias". 

http://www.releituras.com/clispector_bio.asp
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2.6 - Cibercultura: alguns pontos para compreender a nossa época – André Lemos (Prof. 
Bruno) 

 

Resumo do Texto de Andre Lemos: 
Alguns pontos para compreender nossa epoca 

 
Cibercultura é a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a 

sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base mico-eletronica que surgiram com 
a convergência das telecomunicações com a informática na década de 70. Essa relação 
se estabelece pela emergência de novas formas sociais que surgiram a partir da 
sociabilidade pós-moderna e das novas tecnologias. 

A cibercultura é o desdobramento da tecnologia com a modernidade. É a 
transformação do mundo em dados binários para futura manipulação. A convergência 
da informática com as telecomunicações vai dar origem ao que se vem chamando de 
sociedade da informação ou informacional. É a apropriação, não de forma irreversível, 
social-midiática da técnica. 

Cada transformação midiática alterna nossa percepção espaço temporal. Na 
contemporaneidade vive-se uma sensação de tempo real, imediato, livres e de abolição 
do espaço física geográfico. Sociedade da informação é instantaneidade e ubiqüidade. 
O tempo real parece aniquilar o espaço de lugar. Qualquer indivíduo, a priori, pode emitir 
e receber informação em tempo real. Conexão generalizada. A rede é tudo e tudo está 
em rede. As tecnologias digitais aumentaram a mobilidade. 

As práticas comunicacionais da cibercultura são inúmeras. Deve-se elencar 
entre elas, a utilização do email, os chatas, os muds, os role playng games, as lans 
house, weblogs, etc. Além das formas tradicionais de comunicação que são ampliadas, 
transformadas e reconfiguradas com o advento da cibercultura. A Net não é uma mídia 
no sentido em que entendemos a mídia de massa. Não há fluxo um (quando falo que 
estou lendo um livro ou vendo tv todos sabem o que faço, mas se digo que estou na 
Internet posso estar fazendo qualquer uma dessas coisas). A relação da Internet com 
os demais meios não significa transposição nem aniquilação. Liberação do pólo de 
emissão, comunicação bidirecional, sem controle de conteúdo. 

Novas ferramentas de comunicação geram efetivamente novas formas de 
relacionamento social. O maior uso da Internet hoje é para buscas efetiva de conexão 
social(e-mail, listas, blogs, fóruns, webcams...). 

Surgimento e consolidação de uma arte eletrônica aberta, rizomática e interativa. 
O corpo da cibercultura é um corpo ampliado, transformado e refuncionalizado a partir 
das possibilidades técnica de introdução de micro-máquinas que podem auxiliar as 
diversas funções do organismo (cyborg). Na cibercultura, entramos na fase de 
colonização interna do corpo com próteses e nano máquinas, correlata à explosão de 
transformações   subjetivas    através    dos    atuais    piercings,    tatoos,    etc. 
Formas de controle, vigilância, fim da privacidade, os problemas políticos trazidos pela 
cibercultura. 

As cibercidades e a tentativa de reaquecer o espaço público, recuperar o 
interesse dos espaços concretos das cidades. Vivemos na cibercidade – as cidades de 
hoje já estão sob o signo do digital. 

Leis da Cibercultura: 
Lei da Reconfiguração: Não substituição ou aniquilamento. Existe a 

reconfiguração das práticas, modalidades midiáticas, espaços, sem a substituição de 
seus respectivos antecedentes. 

Liberação do pólo da emissão: O que está em jogo hoje com o excesso de 
informações é a emergência de vozes e discursos anteriormente reprimidos pelos mass 
media. A liberação do pólo da emissão está presente nas novas formas de 
relacionamento social, de disponibilização da informação e na opinião e movimentação 
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social da rede. Chats, weblogs, listas, emails, comunidades virtuais devem ser 
compreendidas nessa lei. 

Lei da Conectividade Generaliza: Começa com a transformação do PC em CC 
(Computador Conectado). A possibilidade se estar só sem estar isolado. Nessa era da 
conexão, o tempo reduz-se ao tempo real e o espaço transforma-se em não-espaço, 
mesmo que por isso a importância do espaço real, como vimos,e do tempo cronológico, 
que passa, tenham suas importâncias renovadas. 

 
 

2.7 Elevador do Filho de Deus – Elisa Lucinda (Prof. Vítor) 
 

No elevador do filho de Deus. De Elisa Lucinda 
 

A gente tem que morrer tantas vezes durante a vida 
Que eu já tô ficando craque em ressurreição. 
Bobeou eu tô morrendo Na 
minha extrema pulsão Na 
minha extrema-unção Na 
minha extrema menção de 
acordar viva todo dia 
Há dores que sinceramente eu não resolvo 
sinceramente sucumbo 
Há nós que não dissolvo 
e me torno moribundo de doer daquele corte 
do haver sangramento e forte 
que vem no mesmo malote das coisas queridas 
Vem dentro dos amores 
dentro das perdas de coisas antes possuídas 
dentro das alegrias havidas 

 

Há porradas que não tem saída 
há um monte de "não era isso que eu queria" 
Outro dia, acabei de morrer 
depois de uma crise sobre o existencialismo 
3º mundo, ideologia e inflação... 
E quando penso que não 
me vejo ressurgida no banheiro 
feito punheteiro de chuveiro 
Sem cor, sem fala 
nem informática nem cabala 
eu era uma espécie de Lázara 
poeta ressucitada 
passaporte sem mala 
com destino de nada! 

 

A gente tem que morrer tantas vezes durante a vida 
ensaiar mil vezes a séria despedida 
a morte real do gastamento do corpo 
a coisa mal resolvida 
daquela morte florida 
cheia de pêsames nos ombros dos parentes 
chorosos 
cheio do sorriso culpado dos inimigos invejosos 
que já to ficando especialista em renascimento 

Hoje, praticamente, eu morro quando quero: 
às vezes só porque não foi um bom desfecho 
ou porque eu não concordo 
Ou uma bela puxada no tapete 
ou porque eu mesma me enrolo 
Não dá outra: tiro o chinelo... 
E dou uma morrida! 
Não atendo telefone, campainha... 
Fico aí camisolenta em estado de éter 
nem zangada, nem histérica, nem puta da vida! 
Tô nocauteada, tô morrida! 

 
Morte cotidiana é boa porque além de ser uma pausa 
não tem aquela ansiedade para entrar em cena 
É uma espécie de venda 
uma espécie de encomenda que a gente faz 
pra ter depois ter um produto com maior resistência 
onde a gente se recolhe (e quem não assume nega) 
e fica feito a justiça: cega 
Depois acorda bela 
corta os cabelos 
muda a maquiagem 
reinventa modelos 
reencontra os amigos que fazem a velha e merecida 
pergunta ao teu eu: "Onde cê tava? Tava sumida, 
morreu?" 
E a gente com aquela cara de fantasma moderno, 
de expersona falida: 
- Não, tava só deprimida. 
Extraído 
de: http://www.escolalucinda.com.br/bau/noelevadordofilhodedeus.htm 

http://www.escolalucinda.com.br/bau/noelevadordofilhodedeus.htm
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ANÁLISE 
 

Talvez a poesia seja pioneira no setor de “auto-ajuda”, antes de haver editorialmente 
este termo. Desde adolescentes colecionamos versinhos de diversos autores em 
agendas e, muitas vezes, dizemos deles: “esse verso sou eu! Parece que ele me 
conhece!”. Outras vezes um verso salva uma pessoa, noutras, muda uma vida ou várias. 
Tenho dedicado minha vida a popularizar o gênero. Como sabemos, até 
hierarquicamente o gênero poesia é desprezado. As premiações para romance e 
contos, por exemplo, nos mais prestigiados concursos do mundo são sempre mais 
avultosas do que os valores para a poesia. Como se pudesse haver hierarquia entre os 
gêneros. Acabo de publicar o meu primeiro livro de contos e pude me ver diante da 
insististe pergunta afirmativa de variados jornalistas: “bem agora que você já está 
escrevendo contos, pretende também chegar até o romance? “Ora falam como se 
houvesse uma evolução. Estamos falando da arte da escrita e cada uma de suas 
modalidades possui um tecido diferente. Acaso nas artes plásticas um escultor é melhor 
do que um pintor? Muitas vezes o cara é um grande romancista e não foi capaz de um 
verso; eu não conheço nenhum poema de Virgínia Woolf, e tão pouco posso dizer que 
Fernando Pessoa é menor do que Gabriel Garcia Marques. 

 
 

2.8 - Nanopartículas verdes – Revista Fapesp, Ed 223, set/2014 
 

Nanopartículas verdes (Prof. Jackeline) 
 

Plantas do cerrado são usadas na produção de nanossistemas para controle de 
patógenos e pragas da agricultura, entre outras aplicações 

 

 
Folhas de pequi… 

 
Cascas, sementes, polpas e 

folhas de árvores e plantas do cerrado 
brasileiro – como pequizeiro, cajuzinho- 
do-cerrado, mangabeira, sucupira, 
bureré e outras –, além de várias 
espécies de cogumelos, são as matérias- 
primas escolhidas por pesquisadores da 
Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia (Cenargen), sediada em 

Brasília, para a obtenção de nanopartículas com potencial de utilização em 
biossensores para detecção de vírus em plantas, controle de larvas de insetos, 
microrganismos, células tumorais e outras aplicações. “Investigamos várias espécies e 
recursos biológicos para encontrar os mais apropriados para realizar o processo de 
biorredução, visando à produção de nanopartículas metálicas”, relata Luciano Paulino 
da Silva, coordenador do grupo de nanobiotecnologia da Embrapa Cenargen. A 
biorredução é um processo biológico mediado por moléculas como enzimas, proteínas, 
aminoácidos, polissacarídeos e metabólitos encontrados nos extratos de cascas, 
sementes e folhas, por exemplo, que transforma o íon de prata (quando há ganho de 
elétrons) em prata metálica, resultando na formação de nanopartículas. Uma grande 
vantagem do método de síntese biológico em vez do químico tradicional é que parte das 
moléculas ativas também adere à superfície dessas nanopartículas, o que lhes confere 
características diferenciadas como atividade antibacteriana, antiviral ou antialérgica 
dependendo do vegetal ou cogumelo utilizado. “Esse método de síntese de 
nanopartículas é chamado de nanotecnologia verde.” 
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O extrato aquoso da casca da castanha do cajuzinho-do-cerrado (Anacardium 
othonianum), uma planta arbustiva, foi o meio escolhido pela pesquisadora e estudante 
de doutorado Cínthia Caetano Bonatto, da Universidade de Brasília (UnB), para estudar 
uma rota de síntese alternativa aos solventes nocivos ao ambiente, como o hidróxido de 
sódio, utilizados no método tradicional. Durante a pesquisa feita em seu doutorado, 
orientado por Luciano Silva, da Embrapa Cenargen, ela verificou que, durante o 
processo de síntese, temperaturas mais elevadas aceleram o crescimento, modulam o 
tamanho e aumentam a condutividade elétrica das nanopartículas, que mostraram em 
testes ter propriedades antifúngicas. “As partículas apresentam propriedades ópticas, 
estruturais, biológicas e elétricas controladas pela temperatura a que o meio reacional 
é submetido durante a síntese”, diz Luciano Silva. Os resultados foram publicados na 
revista Industrial Crops and Products, em julho deste ano. 

A mesma estratégia de utilizar temperaturas maiores no processo de síntese foi 
utilizada em outra pesquisa feita por Cínthia, com folhas do pequizeiro (Caryocar 
brasiliense). “O extrato aquoso de pequi tem, em relação a outras plantas testadas em 
laboratório, um grande potencial biorredutor”, diz a pesquisadora. Após a síntese e 
caracterização, incluindo a avaliação das propriedades estruturais – pelo tamanho e 
forma – do nanomaterial obtido, os pesquisadores conseguem saber quais as melhores 
aplicações para as nanopartículas. “Na área agrícola, por exemplo, podemos 
desenvolver nanossistemas para controle de patógenos e pragas, incluindo bactérias, 
fungos e larvas de insetos”, diz Luciano Silva. “As estratégias de uso serão avaliadas 
de acordo com a necessidade de aplicação.” Para capturar pragas como besouros ou 
cigarrinhas, por exemplo, os nanossistemas poderão ser colocados dentro de 
armadilhas no campo. No caso de fungos que atacam folhas, a aplicação das 
nanopartículas pode ser feita por pulverização ou, se o ataque for na raiz, diretamente 

no solo ou no tecido vegetal. 
 

… casca do cajuzinho-do-cerrado… 
 

Testes em laboratório 
 

No caso da pesquisa com folhas 
de pequi, ensaios em laboratório estão 
sendo feitos para avaliar o seu potencial 
biotecnológico. “Testamos a possível 
citotoxicidade das nanopartículas em 
bactérias, fungos, células normais e 
cancerígenas de mamíferos in vitro, em 
nematoides para controle de pragas e 

agora iniciamos os testes em culturas de plantas em laboratório para avaliar o potencial 
efeito tóxico se forem utilizadas no campo”, relata Cínthia. Ela ressalta que visualmente 
não foram observadas mudanças nas plantas saudáveis tratadas com nanopartículas 
de pequi em comparação com as plantas-controle, sem tratamento. Como elas são 
cultivadas em laboratório, dentro de recipientes, a aplicação é feita diretamente no meio 
de cultivo líquido. O próximo passo da pesquisa consiste em uma análise morfológica e 
bioquímica das plantas, que engloba avaliação de células e do metabolismo, para saber 
se elas sofreram algum efeito tóxico. 

Algumas partículas apresentam uma particularidade que as faz especiais, 
segundo Luciano Silva, porque possuem uma diferença no sinal denominado 
ressonância plasmônica de superfície. “Como são partículas nanoestruturadas, elas 
acabam ganhando novas propriedades ópticas e uma delas é a absorção da luz pela 
prata metálica em um comprimento de onda que o metal, na sua forma iônica, não 
absorvia anteriormente.” Essa diferença confere a elas a propriedade de amplificação 
do sinal óptico nos sistemas em que são utilizadas, tornando-os mais sensíveis. “Com 
base nessa característica singular, estamos trabalhando no desenvolvimento de 
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nanobiossensores para detecção de hormônios de crescimento e de células tumorais, 
além de vírus em plantas.” 

Outra linha de pesquisa conduzida no laboratório é o uso de nanopartículas em 
superfícies como plástico ou vidro. Nesse caso, o estudo desenvolvido por Luciane Dias 
da Silva, mestranda orientada por Luciano Silva, tem como foco a síntese de 
nanopartículas de prata a partir de extratos de frutos e folhas da mangabeira (Hancornia 
speciosa) para aplicação em superfícies plásticas como o poli (tereftalato de etileno), o 
conhecido PET. O objetivo é a busca de um método alternativo para controle de larvas 
do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Esse controle seria feito não por 
meio de captura, mas pela toxicidade das nanopartículas às larvas depositadas no PET. 
As possibilidades de aplicação do método contemplam o uso de partículas em 
suspensão em meio líquido ou a imobilização e adesão de parte das partículas na 
superfície plástica, que ocorrem durante o processo de síntese. Os extratos dos frutos 
da mangabeira foram obtidos a partir da casca, da polpa e da semente, separadamente. 
“As nanopartículas obtidas do sal de prata juntamente com seus respectivos extratos 
estão na fase final de caracterização e alguns ensaios biológicos já foram realizados”, 
relata Luciane. A próxima etapa será a utilização de tubos plásticos que dão origem às 
garrafas, chamados preformas PET, para imobilização e adesão das nanopartículas. 

 
… e frutos da mangabeira são as 
matérias-primas usadas na síntese 
biológica 

 

Compostos bioativos 
 

Além de plantas do cerrado, várias 
espécies de macrofungos (cogumelos) 
também estão sendo estudadas pelo 
grupo. “Os cogumelos são fontes de 
compostos bioativos que apresentam 
diversas atividades biológicas, como 

ação antitumoral, antiviral, antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, entre outras”, 
diz a pesquisadora Vera Lúcia Perussi Polez, que trabalha com espécies provenientes 
do Banco de Cogumelos da Embrapa Cenargen. “Por isso decidimos utilizar esse 
material como fonte tanto para reduzir os metais quanto para estabilizar as 
nanopartículas.” A fonte biológica para a síntese de nanopartículas de prata pode ser 
tanto o corpo frutífero, o chamado chapéu, como o micélio, que é a fase vegetativa do 
fungo. 

A escolha da pesquisadora recaiu sobre o micélio, porque, na sua 
avaliação, ele apresenta vantagens em relação ao corpo frutífero, como o crescimento 
mais rápido. “Além disso, a produção dos componentes químicos presentes no micélio 
é mais homogênea, porque trabalhamos em condições controladas no meio de cultivo 
líquido, como nutrientes, pH, temperatura, oxigenação, entre outras. Com isso 
conseguimos manter a reprodutibilidade desse material biológico”, diz. A quantidade de 
compostos químicos presentes nesses organismos depende de fatores como a espécie 
e seleção de linhagens, a fase de desenvolvimento – corpo frutífero ou micélio – e o tipo 
de substrato utilizado. 
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A pesquisa para obtenção de 
nanopartículas dos cogumelos começou 
há dois anos. “Fizemos um desenho 
experimental de maneira a manter o 
material biológico reprodutível na forma 
mais homogênea possível”, relata Vera. 
Após aperfeiçoar as condições de 
crescimento dos micélios, de síntese de 
nanopartículas e suas caracterizações 
físicas, químicas e estruturais, a pesquisa 
entrará agora na fase de caracterização 
das atividades biológicas das 
nanopartículas. O cuidado se explica pelo 
grande potencial de aplicação 
farmacêutica, medicinal, agrícola e 
industrial dos compostos presentes nos 
cogumelos. Entre os compostos bioativos 
estão as beta-glucanas, carboidratos 
complexos          com propriedades 
imunorreguladoras e antitumorais, as 
lectinas, proteínas com propriedades 
antitumorais e de imunorregulação, os 
triterpenos, substâncias com ação anti- 
hipertensiva, antiviral, antitumoral e 
antialergênica, os fenólicos, compostos 
com atividade antiplaquetária, 

antioxidante e anti-inflamatória, além de outros com ação antimicrobiana. 
Além de pesquisadores da Embrapa e alunos de iniciação científica, 

mestrado e doutorado, o grupo conta com a colaboração de pesquisadores de outras 
instituições, como o professor Elmo Salomão Alves, do Departamento de Física da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). “É o grupo liderado pelo professor Elmo 
que desenvolve as superfícies contendo grafenos [forma cristalina do carbono], nas 
quais são incorporadas as moléculas de reconhecimento, como anticorpos e ligantes de 
receptores, e depositadas nas nanopartículas de prata para a produção de 
nanobiossensores”, diz Luciano Silva. Outros parceiros nas pesquisas são os 
professores Eduardo Fernandes Barbosa, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
especialista em enzimologia, e Alexsandro Galdino, da Universidade Federal de São 
João Del-Rei (UFSJ), especialista em genética molecular de microrganismos. 

 

Micélios (coloridos no computador), fase 
vegetativa de cogumelos, produzidos 
em meio de cultivo controlado 

 
“Estamos trabalhando no 

desenvolvimento de superfícies 
nanoestruturadas para a imobilização de 
enzimas que podem ser aplicadas na 
indústria para a obtenção de hidrolisados 

alimentícios a partir de macromoléculas como proteínas e carboidratos, processo 
chamado de catálise enzimática”, diz Luciano Silva. Segundo ele, essas enzimas não 
são ainda aplicadas em larga escala em função do alto custo operacional para a sua 
utilização. “Com o processo de imobilização, esse custo ficaria bem menor”, explica. 
Um outro modelo de síntese biológica que tem sido testado com bons resultados são as 
partículas poliméricas estruturadas a partir da quitosana, substância encontrada na 
carapaça de crustáceos, para o transporte tanto de macromoléculas como de 
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metabólitos secundários visando aplicações na biomedicina e na agropecuária. “Uma 
das moléculas que transportamos nesse sistema polimérico é a melitina, aminoácido 
extraído do veneno de abelha, com atividade antibacteriana, antifúngica e 
anticancerígena”, diz Luciano Silva. No modelo testado pela aluna de doutorado Kelliane 
Almeida de Medeiros, foram investigados in vitro os efeitos de partículas poliméricas 
contendo melitina sobre células tumorais de câncer de mama. Atualmente estão sendo 
realizados os primeiros testes em camundongos com resultados promissores. 

 
Artigo científico 

BONATTO, C. C., SILVA; L. P. Higher temperatures speed up the growth and control the size and optoelectrical 
properties of silver nanoparticles greenly synthesized by cashew nutshells. Industrial Crops and Products. v. 58, p. 

46-54. jul. 2014. 

 

 
2.9. O Apanhador de desperdícios – Manoel de Barros(Prof. Vítor) O apanhador de 
desperdícios. Manoel de Barros 

 

O apanhador de desperdícios 
Uso a palavra para compor meus silêncios. 
Não gosto das palavras 
fatigadas de informar. 
Dou mais respeito 
às que vivem de barriga no chão 
tipo água pedra sapo. 
Entendo bem o sotaque das águas 
Dou respeito às coisas desimportantes 
e aos seres desimportantes. 
Prezo insetos mais que aviões. 
Prezo a velocidade 
das tartarugas mais que a dos mísseis. 
Tenho em mim um atraso de nascença. 
Eu fui aparelhado 
para gostar de passarinhos. 
Tenho abundância de ser feliz por isso. 
Meu quintal é maior do que o mundo. 
Sou um apanhador de desperdícios: 
Amo os restos 
como as boas moscas. 
Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. 
Porque eu não sou da informática: 
eu sou da invencionática. 
Só uso a palavra para compor meus silêncios 

Manoel de Barros 

Assista ao documentário: https://www.youtube.com/watch?v=jIA9JX0AMuk 

COMENTÁRIOS 

Um poema como esse deve ser lido, pelo menos, duas vezes, e sei que você o 
fez, tal é a beleza dos versos e do encantamento que ele é capaz de provocar. 

O eu - lírico do poema diz não gostar das palavras fatigadas de informar. Existe 
uma ansiedade pela informação cada vez maior nesse mundo tecnologizado, em 
excesso. E quando a informação não se transforma em conhecimento , perde seu 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014002106
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669014002106
http://www.professorjailton.com.br/home/biblioteca/o_apanhador_de_desperdicios.pdf
http://pensador.uol.com.br/autor/manuel_de_barros/
http://pensador.uol.com.br/autor/manuel_de_barros/
https://www.youtube.com/watch?v=jIA9JX0AMuk
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Estou farto do lirismo comedido 
Do lirismo bem comportado 
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente 
protocolo e manifestações de apreço ao Sr. Diretor. 
Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário o 
cunho vernáculo de um vocábulo. 
Abaixo os puristas 

 
Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais 
Todas as construções sobretudo as sintaxes de excepção 
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis 

 
Estou farto do lirismo namorador 
Político 
Raquítico 
Sifilítico 
De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora 
de si mesmo 
De resto não é lirismo 
Será contabilidade tabela de co-senos secretário 
do amante exemplar com cem modelos de cartas 
e as diferentes maneiras de agradar às mulheres, etc. 

valor.A informação é necessária e decisiva para a convivência social e sobrevivência 
pessoal, desde que seja convertida em conhecimento. 

O eu do poema respeita mais as palavras essenciais ao dia a dia do mundo da 
vida, as palavras concretas do ato de viver como água, pedra e sapo, inseto. A 
velocidade da tartaruga fala mais à sua alma do que a velocidade dos mísseis. Ele ama 
o perto mais do que o longe, mais o rio da sua aldeia do que o Tejo do poema de 
Fernando Pessoa, é atrasado de nascença e nasceu para amar os passarinhos. 

A felicidade dessa voz que se expressa nos versos de Manoel de Barros dialoga, 
em contraponto, com as milhares de vozes do mundo de hoje, viciadas e escravizadas 
pela tecnologia. O quintal do poeta é maior do que o mundo e ele se faz um apanhador 
de desperdícios, sabe ver nos restos o canto da vida e queria que a sua voz se 
formatasse em canto, de canção mesmo, e também de lugar de pensar, para nele poder 
dizer bem alto a sua voz poética: Não sou da informática, eu sou da invencionática e a 
palavra só me serve para compor meus silêncios no meio de tanto barulho e de tão 
pouca atenção aos gestos mais simples e importantes para a vida acontecer." 

 
 

2.10 - O burrinho Pedrês - Guimarães Rosa (Prof. Vítor) 

Acesse: http://www.passeiweb.com/estudos/livros/o_burrinho_pedres_conto 
 

2.11 - O homem; as viagens – Carlos Drummond de Andrade (Prof. Vítor) 
Acesse: http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond05.htm 

 

2.12 - O Manifesto comunista em cordel – Antônio Queiroz de França (Prof. Thasmane e 
Bruno) 

Acesse: http://www.socialistamorena.com.br/o-manifesto-comunista-em-cordel/ 
 

2.13 - Poética – Manuel Bandeira (Prof. Vítor) 
Acesse: https://prezi.com/dev11g7h4yp-/analise-do-poema-poetica-de-manuel- 
bandeira/ 

 

http://www.passeiweb.com/estudos/livros/o_burrinho_pedres_conto
http://www.algumapoesia.com.br/drummond/drummond05.htm
http://www.socialistamorena.com.br/o-manifesto-comunista-em-cordel/
https://prezi.com/dev11g7h4yp-/analise-do-poema-poetica-de-manuel-bandeira/
https://prezi.com/dev11g7h4yp-/analise-do-poema-poetica-de-manuel-bandeira/
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2.14 - Psicologia de um vencido – Augusto dos Anjos (Prof. Vítor e Nildo) 
 

PSICOLOGIA DE UM VENCIDO 
Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênese da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 

 
Profundissimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância ... 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
Que se escapa da boca de um cardíaco. 

 

Já o verme – esse operário das ruínas – 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra, 

 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 
E há de deixar-me apenas os cabelos, 
Na frialdade inorgânica da terra. (idem, p. 82) 
 
ANÁLISE 
 

 1ª estrofe: 
"Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênese da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco." 

O personagem retratado no poema é o próprio eu lírico. No primeiro verso, Augusto 
dos Anjos faz referência ao carbono e ao amoníaco, sendo os dois compostos da 
atmosfera primitiva que pode ser representada pelo vulcão, que tem em sua composição 
CO2, NH3 e H20. O carbono também é abundante no corpo humano, o que demonstra 
a intenção do autor em dizer que é filho da matéria simples. 
No segundo verso o autor utiliza a palavra “monstro” no sentido de depreciação a si 
mesmo, uma característica comum em seus poemas. No terceiro verso há o sofrimento 
gradual, e no verso seguinte o seu sofrimento toma proporções universais. 

 

 2ª estrofe: 

"Profundissimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância ... 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia 
Que se escapa da boca de um cardíaco." 
Nessa estrofe o autor descreve o ambiente em que ele se encontra, sendo esse um 
lugar de dor e sofrimento que lhe causa ânsia e repugnância. Mais uma vez é usada a 
fisiologia, uma das marcas registradas de Augusto dos Anjos. 

 

 
 

Quero antes o lirismo dos loucos 
O lirismo dos bêbados 
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos 
O lirismo dos clowns de Shakespeare 

 
– Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. 
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 3ª estrofe: 

"Já o verme – esse operário das ruínas – 

Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida em geral declara guerra," 
O verme pode ser considerado outro “personagem” do poema já que ele representa um 
certo tipo de inimigo do eu lírico quando ele “declara guerra à vida”, sendo essa sua 
ação. 

 

 4ª estrofe: 
"Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 
E há de deixar-me apenas os cabelos, 
Na frialdade inorgânica da terra." 

O verme espreita os olhos (permite a visão do mundo) do eu lírico e deixa apenas o 
cabelo que é constituído de queratina, que é resistente ao tempo e que não pode ser 
decomposta pelos vermes. 

"A frialdade inorgânica" é o 'fim' do eu lírico que inicialmente era filho do carbono 
(representação da vida) e que agora está em um ambiente inorgânico (oposto da vida). 
A parte inorgânica da terra pode ser considerada como um solo firmado por desgaste 
das rochas e minerais inorgânicos. 

 
2.15 - Rotas Alternativas – Revista Fapesp, Ed 220, jun/2014 (Prof. Jackelline, Elvis e Nildo) 
Acesse: http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/06/16/rotas-alternativas-2/ 
 

 

2.16 - Química Orgânica – Vinícius de Moraes (Nildo e Zélia) 

 
Há mulheres altas e mulheres baixas; mulheres bonitas e mulheres feias; 

mulheres gordas e mulheres magras; mulheres caseiras e mulheres rueiras; mulheres 
fecundas e mulheres estéreis; mulheres primíparas e mulheres multíparas; mulheres 
extrovertidas e mulheres inconsúteis; mulheres homófagas e mulheres inapetentes; 
mulheres suaves e mulheres wagnerianas; mulheres simples e mulheres fatais; - 
mulheres de toda sorte e toda sorte de mulheres no nosso mundo de homens. Mas, do 
que pouca gente sabe é que há duas categorias antagônicas de mulheres cujo 
conhecimento é da maior utilidade, de vez que pode ser determinante na relação desses 
dois sexos que eu, num dia feliz, chamei de "inimigos inseparáveis". São as mulheres 
"ácidas" e as mulheres "básicas", qualificação esta tirada à designação coletiva de 
compostos químicos que, no primeiro caso, são hidrogenados, de sabor azedo; e no 
segundo, resultam da união dos óxidos com a água e devolvem à tintura do tornassol, 
previamente avermelhada pelos ácidos, sua primitiva cor azul. 

Darei exemplos para evitar que os ínscios e levianos, ao se deixarem levar pela 
mania de classificar, que às vezes resulta de uma teoria paracientífica, cometam 
injustiças irreparáveis. Pois a verdade é que mulheres que podem parecer em princípio 
"ácidas", como as louras (conf. com a expressão corrente: "branca azeda", etc.), podem 
apresentar tipos da maior basicidade. Não é possível haver mulher mais "básica" que 
Marylin Monroe,* por exemplo; enquanto que Grace Kelly, que muita gente pode tomar 
por "básica", é a mulher mais cítrica dos dias que correm. Podia-se fazer com Grace 
Kelly a maior limonada de todos os tempos, e nem todo o açúcar de Cuba seria capaz 
de adoçá-la. 

De um modo geral, a mulher "ácida" é sempre bela, surpreendente mesmo de 
beleza. É como se a Natureza, em sua eterna sabedoria, procurasse corrigir essa 
hidrogenação excessiva com predicados que a façam perdoar, senão esquecer pelos 
homens. Porque uma coisa eu vos digo: é preciso muito conhecimento de química 
orgânica para poder distinguir uma "básica" ou uma "ácida" pela cara. A mulher "ácida" 
tem uma consciência intuitiva da sua química, e não é incomum vê-la querer passar por 
"básica" graças ao uso de maquilagem apropriada e outros disfarces próprios à 
categoria inimiga. 

http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2014/06/026-031_Experimentacao_220.pdf?b8edbe
http://revistapesquisa.fapesp.br/2014/06/16/rotas-alternativas-2/
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/prosa/quimica-organica
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Como um homem prevenido vale por dois, dou aqui, por alto, noções geográficas 
e fisiológicas dos dois tipos, de modo que não chupe tamarindo aquele que gosta de 
manga, e vice-versa. A vol d'oiseau se pode dizer que as regiões escandinavas, certas 
regiões balcânicas e a América do Norte são infestadas de mulheres "ácidas", no caso 
da América, sobretudo o Sul e Middlewest, onde há predominância do tipo one hundred 
per cent American. Ingrid Bergman é uma "ácida escandinava" típica e é preciso ir 
procurar uma Greta Garbo para achar a famosa exceção comum a toda a regra. As Ilhas 
Britânicas em si não são "ácidas"; mas há que ter cuidado com certas regiões da Escócia 
e da Irlanda, onde o limão come solto. Na França, com exceção de Paris e Île-de-France, 
e naturalmente da Côte d'Azur, reina uma certa acidez, sobretudo na Bretanha, Alsácia 
e Normandia. A Itália é "básica", tirante, talvez, o Veneto e a Sicília. Os Países Baixos 
são o que há de mais "ácido", Flandres ainda mais que a região fiamenga. A Alemanha 
é à base do araque. Há, aí, que ir mais pelo padrão psicofisiológico que pelo geográfico. 

Desconfie-se, em princípio, de mulheres com muita sarda ou tache-de-rousseur. 
Há exceções, é claro; mas vejam só Betty Davis, * * que é de dar dor na dentina. É bom 
também andar um pouco precavido com mulheres, louras ou morenas, levemente 
dentuças. Acidez quase certa. 

Felizmente, a grande maioria é constituída de "básicas", para bem de todos e 
felicidade geral da nação. Sobretudo no Brasil, felizmente liberto, desde alguns meses, 
da sua "ácida número um" - aliás de outras plagas, diga-se, o peito inchado do mais 
justo orgulho nacional. 

 
 

2.17 -  Vidas Secas – Graciliano Ramos (Prof. Vítor) 

 
Acesse: https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/vidas-secas-analise-da-obra-de- 
graciliano-ramos/ 

 
 
 

 

3 - OBRAS VISUAIS 

Artes Visuais: (Prof. Hamilton Gondim) 
 

3. 1 - A Noiva do Vento – Oscar Kokoschka 
 

 

 
 
 
 

A imagem é composta por cores frias 
que remetem ao sentimento retratado, 
por linhas descontínuas, quebradas, e 
por distorções. Expressionismo 
figurativo. 

 
A obra fala de um tema que 

remete a um dos medos da 
humanidade. Ao falarmos de noiva 
nos vêm à cabeça uma ideia de 
casamento, união, desejo, amor. E se 
contrapondo a essa ideia, a palavra 

http://www.professorjailton.com.br/home/biblioteca/vidas_secas.pdf
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/vidas-secas-analise-da-obra-de-graciliano-ramos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/vidas-secas-analise-da-obra-de-graciliano-ramos/
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vento da uma sensação de solidão, que seria a entrega da mulher àquela solidão que 
será como uma companheira, independente das circunstancias, dos ventos que 
soprem. 

Ao pintar a obra, o artista queria expor seus sentimentos de perda de um grande 
amor.   A   dor   que   sentia   na   alma   e   a   aproximação   com   a    solidão. 
Devido às distorções da imagem, a obra nos transmite certo tormento, um sentimento 
de agonia e ao retratar um paradoxo como uma noiva do vento, onde o noivo é a 
personificação do vento, da solidão. 

A tela possui um homem retratado de lado, ao canto da pintura, os outros 
elementos      são      como       uma       retratação       de       seu       subconsciente.  
O tema da obra é a essência e a aparência, nem tudo é o que parece ser, ou seja, uma 
mesma coisa pode assumir diferentes formas, tudo depende do ponto inicial da 
observação. A forma é relativizada pelo observador. 

O autoconhecimento é abordado, pois o homem em diversas vezes tem uma 
concepção sobre quem é, porém reflete aos outros uma imagem completamente 
diferente, ele não é quem de fato acredita ser. 

Os artistas do período da obra, surrealistas, trabalham muito com o subconsciente, 
com o sonho que tem alguma representação no mundo físico e que inicialmente pode 
parecer não possuir sentido, por este motivo pode-se perceber certa influência freudiana 
nas obras. 

Feito pelo pintor expressionista austríaco Oskar Kokoschkaeu , A Noiva do Vento, 
um de seus quadros mais famosos, retrata o amor que vivieu com essa bela e instigante 
mulher, viúva do compositor Gustav Mahler e mais tarde mulher do arquiteto da 
Bauhaus, Walter Gropius. Alma abandonou Kokoschka por não suportar a intensidade 
da paixão que ele nutria por ela. Alma é apresentada como a “noiva” que dorme serena, 
tranquila e centrada em si mesma. Oskar está desperto, ansioso, parecendo decompor- 
se e desintegrar-se na turbulência de cores e pinceladas. 

 
 

3.2 - Deuses de um novo mundo- José Clemente Orozco 
 

 

Obra  do  Muralismo  Mexicano,  movimento  Expressionista  no   México.   
Obs: mural - pintado direto na parede (afresco); painel - nao é fixo, pode ser feito 
tambem em telas. 

Na obra o esqueleto corresponde ao conhecimento morto, que dá a luz a outro 
conhecimento que tambem ja nasce morto, em meio a livros velhos e empoeirados e 
outros conhecimentos mortos engarrafados, revelando um ciclo. Tudo isso sendo obra 
dos academicos em volta, que assistem passivamente. 

Entre os academicos é possivel notar as diferentes nacionalidades entre eles, 
dando uma ideia de que essa atitude é praticada em diferentes países. Eles se 
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encontram de costas para o mundo em chamas(problemas da vida contemporanea) 
enquanto se concentram na seu mundo intelectual e discussoes inuteis. 

Orozco critica principalmente a indiferença das universidades para com as 
agitações politicas e sociais da época(ditadura mexicana, revoluçao zapata e etc), e a 
disseminaçao de conhecimentos futeis, velhos e distantes da realidade nas academias. 
A obra se encontra ironicamente na Biblioteca Baker na Universidade de Dartmouth. 

 
 

3.3 - Êxodos: Programa Educacional: Leitura, narrativas e novas formas de solidariedade no 
mundo contemporâneo – Sebastião Salgado 

 

Acesse o livro completo: https://artedelia.files.wordpress.com/2013/08/925-m-01.pdf 
 

Maior fotógrafo brasileiro de todos os tempos, poucas pessoas ousarão 
responder um nome diferente de Sebastião Salgado. Se a pergunta admitir apenas os 
fotógrafos em atividade, de certo não restará dúvida. Esse mineiro de 63 anos (08 de 
Fevereiro de 1944, Aimorés, MG), doutor em economia, casado, pai de dois filhos, 
fotógrafo profissional há menos de três décadas, tornou-se unanimidade internacional. 
A visibilidade adquirida por Sebastião Salgado e alguns outros fotógrafos na imprensa 
nacional e internacional tem contribuído para um olhar diferenciado sobre esses 
fenômenos sociais. Nas palavras de Eduardo Galeano: 

"Os retratos de Salgado oferecem um retrato múltiplo da dor humana. Ao mesmo 
tempo, convidam-nos a celebrar a dignidade humana. São de uma franqueza brutal 
essas imagens de fome e de pena, e, no entanto, têm respeito e pudor. Nada a ver com 
o turismo da miséria..." 

 
 

3.4 - Formas únicas de continuidade no espaço – Umberto Boccioni 
 

Formas Únicas de Continuidade no Espaço é uma 
célebre    escultura    futurista    do    artista    da avant- 
garde italiana Umberto   Boccioni.   A   versão   original   é 
em gesso, havendo fundições póstumas em bronze, em 
alguns museus do mundo. Possui 111,2 cm de altura por 88,5 
cm de comprimento e 40 cm  de  largura.  O  original  está 
em São Paulo, no Museu de Arte Contemporânea da USP. Há 
cinco fundições posteriores em bronze, uma também no MAC- 
USP  e  as  demais  dispersas  em   museus   de Nova   
York, Londres e Los Angeles. 

http://www.professorjailton.com.br/home/biblioteca/exodos_programa_educacional_leitura_narrativas_e_novas_formas_de_solidariedade_no_mundo_contemporaneo.pdf
http://www.professorjailton.com.br/home/biblioteca/exodos_programa_educacional_leitura_narrativas_e_novas_formas_de_solidariedade_no_mundo_contemporaneo.pdf
http://www.professorjailton.com.br/home/biblioteca/exodos_programa_educacional_leitura_narrativas_e_novas_formas_de_solidariedade_no_mundo_contemporaneo.pdf
https://artedelia.files.wordpress.com/2013/08/925-m-01.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Umberto_Boccioni
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gesso
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_de_Arte_Contempor%C3%A2nea_da_USP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
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Com esta escultura Boccioni tentou, muito para além da impressão de movimento, 
explorar a noção de velocidade e de força na escultura, pretendendo atribuir valores 
lumínicos à superfície esculpida. A escultura ultrapassa os limites corpórios do ser- 
humano, sendo que se assemelha a uma bandeira a esvoaçar com o vento. Parece que 
o corpo que ali se representa serpenteia, lutando contra uma força invisível. 

 
 

3.5 - Guerra e Paz – Cândido Portinari 
 

 
Guerra e Paz, uma das obras mais conhecidas do pintor Cândido Portinari é a 

obra de arte homenageada hoje no projeto Um Pouco de Arte para sua Vida. A obra fica 
localizada na sede da ONU (Organização das Nações Unidas) em Nova York, nos 
Estados Unidos. 

Portinari é um dos pintores brasileiros mais célebres no exterior e teve os painéis 
encomendados pelo governo brasileiro para presentear a sede da ONU. Antes de 
partirem, no entanto, as pinturas foram expostas em uma cerimônia no Teatro Municipal 
do Rio de Janeiro, com a presença do então presidente Juscelino Kubitschek. 

Portinari usou poucas cores nas obras, além de linhas retas e formas 
geométricas. Outro ponto presente na obra são as figuras sobrepostas e a falta de 
preocupação do artista com a perspectiva e a profundidade. 

É possível perceber qual painel se refere a qual momento pela expressão das 
figuras pintadas neles. No painel que representa a Guerra ficam evidentes a tristeza e 
o desamparo, enquanto o painel da paz exala alegria e aconchego. 

 
D ET AL HES DE G UERR A E P AZ S E DEST AC AM: 

1 . GUE RR A: 
O primeiro painel se refere à guerra e deixa claro os sentimentos das pessoas 

durante um período como esse. Com poucos pontos de cor e tons sóbrios e frios, a 
pintura dá ao observador a sensação de desconsolo. As expressões das figuras 
presentes no quadro revelam medo, tristeza e desespero. 
2 . P AZ : 

O segundo painel da obra, referente à paz, contrasta com o primeiro em todos os 
sentidos. Os tons utilizados por Portinari são mais amenos e transmitem alegria e 
tranquilidade. A presença de cores vivas, como o vermelho, chamam a atenção do 
observador para a felicidade que emana da pintura, assim como as figuras 
representadas nele. Esse é o caso, por exemplo, do coral de crianças cantando e das 
mulheres dançando enquanto os homens jogam capoeira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Velocidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a
http://www.guerraepaz.org.br/
http://noticias.universia.com.br/tag/365-dias-de-arte/
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3.6 - Guernica – Pablo Picasso 

 
Guernica é talvez a obra mais emblemática da carreira de Pablo Picasso e da 

arte do século XX. Medindo 349,3cm x 776,6cm a obra mostra os horrores do 
bombardeio à cidade basca de Guernica em 26 de Abril de 1937. Durante a Segundo 
Guerra Mundial a cidade ficou em chamas após sucessivos ataques por aviões da força 
aérea alemã e Picasso, mesmo morando em Paris nessa época, não se calou diante do 
ocorrido depositando na tela todo seu pesar. 

 

A pintura, um óleo sobre tela, foi realizada a partir de 36 fotos que retrataram as 
dolorosas consequências da tragédia. As fotografias divulgadas pelos jornais da época 
marcam profundamente o artista que após 45 estudos preliminares, produz a grande 
obra que inicialmente é exposta num espaço reversado a República Espanhola na 
Exposição Internacional de Paris. 

 
 

3.7 - Improvisação nº 23 – Kandinsky 
 

Propostas abstratas a partir de 
Kandinsky: 

- Caráter contemplativo contrário 
ao narrativo da arte figurativa 
- Libertação da cor em relação a forma 

- Arte isenta de objetividade, interesses 
e direcionamentos que nao fossem 
essencialmente espirituais(na ideia de 
sublime, aquilo que transcende o 
corpo/físico, além da materialidade do 
objeto, ou seja, abstrato) e 
contemplativos 
- Arte para melhorar o homem 
transformado pela guerra e pelo 
materialismo. 

 

A tela Improvisação 23 traduz 
isso. Apresenta um equilíbrio 

homogêneo, porém dinâmico. As manchas coloridas servem de plano de fundo para as 
linhas e o movimento e obtido através das linhas diagonais e curvas presentes. Aqui 
predomina o ritmo conduzido pela música, já que Kandinsky pintava por ela. 

http://www.professorjailton.com.br/home/index.php/44-analise/102-guernica-1937-por-pablo-picasso
http://www.infoescola.com/artes/pablo-picasso/
http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/
http://www.infoescola.com/historia/segunda-guerra-mundial/
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3.8 - Mural da Igrejinha – Luis Galeno (Steve) 
 

O desenho de Alfredo Volpi, uma Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, 
os dois sem rosto, foi destruído. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) tentou recuperar a pintura original, mas disse que não foi possível. Então, 
escolheu o artista piauiense Francisco Galeno para fazer novos painéis. 

Na nova pintura, a santa no centro do altar é Nossa Senhora de Fátima sem 
rosto. Ela tem uma pipa no lugar das mãos. O rosário é um carretel de linha. A coroa é 
decorada com flores. Nas laterais, predomina a cor azul bem forte. Pipas e flores foram 
criadas para representar a alegria das crianças que teriam avistado a Virgem Maria em 
Fátima, Portugal. 

Assim como Volpi, Galeno, em 2009, que, como Volpi, misturou o sagrado ao 
profano. As figuras estão sobre um tom de azul claro de razoável intensidade. A 
representação de pipas e flores, incorporando outras tonalidades, teria sido utilizada 
pelo artista para simbolizar a aparição de Nossa Senhora para as três crianças na 
cidade de Fátima, em Portugal. 

Apesar da similaridade entre a linguagem de Volpi e Galeno, a obra foi motivo 
de grande polêmica entre os fiéis que chegaram a articular um protesto por meio de um 
abaixo assinado. Mas, prevaleceu o bom senso. A criação de Galeno permanece como 
ornamento do interior. 

 

3.9 - Garoto Faminto com a bola de futebol – Paulo Ito 

 
O grafite de Paulo Ito não é uma 

arte do tipo inofensiva. O pintor de rua 
ficou internacionalmente famoso após 
ter feito um trabalho com duras críticas 
à Fifa durante a Copa do Mundo no 
Brasil. Na obra, um menino chora de 
fome ao se deparar com um prato que 
não tem comida, mas sim uma bola de 
futebol. 

Nas ruas da cidade de São Paulo, 
em especial na zona oeste, os 
desenhos de Ito instigam o público a 
pensar sobre questões como 
ruralismo, exploração capitalista e 

turismo  sexual.  Os  desenhos  não  estão  lá  somente  para  colorir  os  muros,  mas  
para representar uma luta. Eles são denúncias que despertam uma atenção mais crítica aos 
problemas sociais. Em entrevista exclusiva ao Portal NAMU, o artista falou mais sobre suas 
ideias, referências e posições no cenário do grafite nacional. 

http://namu.com.br/materias/arte-de-rua-e-uma-forma-de-resistencia
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3.10 - Jogo do osso – Glenio Bianchetti 
 

Jogo do Osso, xilogravura de Glênio Bianchetti, 1955. 
Obra do Modernismo Brasileiro. 

Bianchetti fazia parte de um grupo denominado Clube da Gravura. o grupo pôs 
em pratica os conhecimentos acerca das principais técnicas de reprodução como a 
xilogravura(matriz de madeira), calcogravura(matriz de metal) e litogravura(matriz de 
pedra), mas também das inovações como o linóleo(matriz de cortiça ou borracha). O 
grupo ficou marcado pela criação de imagens inspiradas no Realismo Socialista, com 
obras engajadas que retratavam classes sociais menos favorecidas, o trabalho e os 
hábitos regionais. 

Nos trabalhos de Bianchetti destacam-se a qualidade do desenho, linhas 
vigorosas, dinamismo e uso controlado do contraste entre claro e escuro. É visível 
influencias do Expressionismo. 

O jogo do osso é um jogo típico da regiao Sul, mostrando uma tematica clara do 
Realismo  Socialista,  retratando   habitos   regionais   de   classes   desfavorecidas.   
A xilogravura e a inogravura favorecem os desenhos. 

 
 

3.11 - Memorial Darcy Ribeiro “Beijódromo” – José Filgueiras “Lelé” 
 

 
Na UnB, Lelé projeta 

um memorial para seu 
amigo Darcy Ribeiro, com 
biblioteca e auditório. De 
forma circular, o espaço 
garante o conforto térmico 
e a engenhosidade 
característicos das obras 
de Lelé 
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Tanto pode lembrar um disco voador (o lado empreendedor de Darcy Ribeiro), 
quanto uma maloca indígena (o lado antropólogo) - assim Lelé define o Memorial 
erguido na UnB, um projeto que reflete a dicotomia entre o passado e o modo de ser de 
Darcy. 

Foi o próprio Darcy Ribeiro quem incentivou Lelé a aprender como os índios 
construíam. Partindo do princípio de que a concepção estrutural de um prédio é 
fundamental, Lelé estudou a forma primitiva e intuitiva com que os índios Xinguanos 
construíam as suas cabanas, desenvolvendo uma tecnologia passada de geração em 
geração. "A cabana dos índios é uma coisa linda. Possui ventilação, até um shed como 
esses que utilizo em meus trabalhos. Tem uma cumeeira por onde sai o ar quente", 
explica Lelé. "No projeto da Fundação Darcy Ribeiro, a grande cobertura tem um sentido 
um pouco disso, pode-se interpretar tanto como uma nave espacial quanto como uma 
cabana indígena. Depende da sensibilidade de quem vê. Não que eu tenha pensado 
em fazer isso. O que queria resolver realmente era a questão de um espaço que todo 
mundo dominasse, exatamente como Darcy sempre foi: ele interagia com todo mundo. 
Nada como uma forma circular para criar esta unidade espacial", conclui. 

 
 

3.12 - Painel de Azulejos na Faculdade de Educação UnB – Luís Humberto (Steve) 

 

 
Painel de Azulejos da Faculdade de Educação da Unb – Luís Humberto. Não 

tem muito o que falar não. Os azulejos seguem um padrão geométrico e é só isso 
mesmo. 

O projeto arquitetônico do CET/UnB é obra de José Zanine Caldas, um dos 
expoentes da arquitetura brasileira. Zanine também trabalhou com paisagismo, 
maquetes, esculturas e móveis. Nos anos 60, foi convidado por Darcy Ribeiro para ser 
professor de maquetes, mesmo sem possuir diploma de nível superior. Com o golpe 
militar de 1964, perdeu o cargo e só foi reintegrado ao serviço público em 1987, mas 
não voltou a dar aulas. Zanine foi reconhecido por seu talento incomum para trabalhar 
com madeira, sua marca registrada, e também por integrar seus projetos ao relevo 
natural dos terrenos. Zanine promoveu a integração do artesanato tradicional brasileiro 
e do modernismo de forma singular. A construção do complexo do Centro de Excelência 
em Turismo (CET) foi iniciada em 1986, durante a gestão do então reitor Cristovam 
Buarque. É constituído de um módulo central e quatro módulos periféricos, todos na 
forma de octógono e com estrutura de madeira Carapanaúba, natural da região 
amazônica. É o único edifício público projetado por Zanine. 
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3.13 - Norte ao Sul – Torres Garcia 
 

Várias são as palavras que descrevem suas diferentes obras. As cores vivas 
mais bonitas que conhecemos, vermelho, azul, amarelo, branco e preto. Círculos, 
quadrados, triângulos e peixes, todos eles delineados nas bordas com a cor preta. A 
Magnífica América do Sul invertida, simples assim e extraordinárias são a suas obras, 
assim é o universalismo contrativo que Joaquín Torres García nos permite observar. 

Considerado o pintor Uruguaio mais importante do século XX, ele pertenceu à 
corrente construtivista e ao longo de sua vida teve a possibilidade de expor suas obras 
nos palcos mais importantes do mundo. A maior parte delas se encontra no museu 
que leva seu nome, localizado na rua de pedestres mais importante de Montevidéu, a 
Peatonal Sarandí. 

Hoje o citamos porque sua obra é para nós de grande inspiração. O significado que 
Torres García confere ao seu desenho América Invertida, a visão que há mais de 70 
anos ele tinha da América Latina nos servem como motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.14 - Quem matou Herzog – Cildo Meirelles 
 

Cildo Meireles - Quem matou Herzog? 

 
Quem matou Herzog? (1975). Nos anos de censura, medo e silêncio que se 

seguiram à promulgação do AI-5 (Artigo Institucional - 5), Cildo Meireles destacou-se 
pelo seu trabalho em carimbo em notas de um cruzeiro. Com a mensagem explicita, 
Quem matou Herzog? (Vladimir Herzog foi um mártir da ditadura militar), e anônima, 
mostrou sua visão da arte enquanto meio de democratização da informação e da 
sociedade - motivo pelo qual costumava gravar em seus trabalhos deste período a frase: 
“a reprodução dessa peça é livre e aberta a toda e qualquer pessoa”, ressaltando a 
problemática do direito privado, do mercado e da elitização da arte. 
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- Rhythm 05 – Marina 3.15 - Abramovic 
Acessar vídeo: https://youtu.be/v0Qysmjakso 

 
Pioneira na arte performativa de longa duração, Marina 

Abramovic usa o próprio corpo como sujeito e objeto, tema e 
meio de expressão com a proposta de explorar artisticamente 
os limites físicos e os potenciais mentais do ser humano. A 
performer é conhecida por se colocar em condições 
performáticas extremas, penosas e exaustivas, nas quais se 
expõe ao perigo, à dor e à agonia. Ao longo de sua trajetória 
artística, já se esfaqueou, tomou drogas para induzir o estado 
de catatonia e de espasmos, ficou sob a mira de uma arma 
carregada, foi cortada, espetada e desnuda pelo público e 
desmaiou no centro de uma estrela em chamas por falta de 
oxigênio. 

 
 

3.16 - Tropicália – Hélio Oiticica 

 
Acessar o vídeo: https://youtu.be/StaKpSUMTpI 

 

 

A obra era constituída por um labirinto de madeira forrado com areia e pedras, 
que, ao ser percorrido pelo espectador, colocava-o em contato corporal com diversos 
elementos naturais e culturais do Brasil, como plantas tropicais e araras nativas, num 
percurso que terminava em frente a um aparelho de televisão ligado. A obra acabaria 
dando nome a todo um movimento cultural, o tropicalismo, que abarcou diversas 
expressões artísticas, e que teve na música produzida naquela mesma época por 
Gilberto Gil e Caetano Veloso a sua expressão mais conhecida. Ela fez parte ainda do 
manifesto encabeçado por Oiticica, a chamado “Nova Objetividade Brasileira”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/v0Qysmjakso
https://youtu.be/StaKpSUMTpI
http://tropicalia.com.br/identifisignificados/movimento
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento81894/nova-objetividade-brasileira-1967-rio-de-janeiro-rj
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4 - OBRAS MUSICAIS 
 

4.1 - Moteto em ré menor ou beba coca-cola – Gilberto Mendes e Décio Pignatari (Prof. Vítor) 

Acesse o vídeo: https://youtu.be/bCX7rAYMCDI 
 
 

- Ironia, criticismo e valores éticos também estão presentes nessa composição 
vocal; 
- Explora novas sonoridades de coro de vozes; 
- Novas formas de utilização de fontes sonoras levam a reconsiderar conceitos, como 
o de instrumento e instrumentista. As fontes sonoras utilizadas em Suite para Piano de 
Brinquedo (Suite for Toy Piano) e em Primavera, na versão do grupo Patu Fú, os sons 
vocais do Motet em Ré m (Beba Coca Cola). 

- Na poesia de Vinícius de Moraes, por exemplo, compositores se inspiraram e criaram 
canções que falam de amor, como ocorre em Garota de Ipanema, de Tom Jobim, em 
versão original e tradução de Norman Gimbel. A versão em inglês da letra de Garota 
de Ipanema, por exemplo, apresenta uma representação social da mulher diferente da 
imagem da mulher carioca retratada por Vinícius e Tom Jobim. Por outro lado, o poema 
concreto Beba Coca Cola, de Décio Pignatari e Gilberto Mendes, ao se apropriar da 
linguagem do jingle, critica a cultura de massa, e a mesma temática é retratada na 
música Papparazzi, cantada por Lady Gaga. 

 
 

4.2 - A ponte – Gog e Lenine (Prof. Lucas) 
Acesse o vídeo: https://youtu.be/zufUOwQFTYI 

 

Em 2004, em seu álbum “Tarja Preta”, o rapper Genival Oliveira Gonçalves, mais 
conhecido como GOG, apropriou-se de duas músicas do ilustre cantor, compositor e 
escritor, Lenine, para compor a música “Eu e Lenine”, uma crítica a ponte Juscelino 
Kubitschek. No relato de GOG é possível obter uma boa descrição da ponte mesmo a 
aqueles que nunca por lá passaram. 

“Projetada pra  aproximar/ Do  centro  o  São  Sebastião,  o  lago  e  o  
Paranoá/ Desafogar o tráfego na região/ Visitantes de chegada, nova opção” 

Esta     ponte,     situada     em     Brasília, liga     as     cidade-satélites Lago 
Sul, Paranoá e São Sebastião à parte central do Plano Piloto, através do Eixo 
Monumental, atravessando o Lago Paranoá, conforme ilustração a seguir. 

 

“A ponte é muito, muito iluminada/O pôr-do-sol numa visão privilegiada/ O povo quer 
passar, ver nela algo místico/ A ponte virou ponto turístico”. 

Segundo um artigo de Agnaldo de Souza Gabriel, presidente do Clube Filatélico 
de São José do Rio Preto, a ponte JK realmente tornou-se ponto turístico da cidade, 
sendo ilustrada em diversos selos postais, assim como afirma GOG em sua música. 
Além de fornecer uma excelente descrição da ponte, o cantor denuncia irregularidades 
no projeto e na execução deste. 

“A ponte saiu do papel, virou realidade/ Novo cartão postal da cidade/ Um quer 
transformar ela em patrimônio mundial/ Um outro num inquérito policial” 

GOG cita o termo “inquérito policial” pois foram investigadas irregularidades no 
projeto, visto que a obra inicialmente deveria custar R$ 40 milhões e ao final estima-se 
que a obra custou R$ 160 milhões de reais. Além de que, ao fim de janeiro de 2011, a 
estrutura teve de ser interditada após problemas de desnível do piso, reflexo do 
desgaste de um dos pilares. 

 
 
 

https://youtu.be/bCX7rAYMCDI
https://youtu.be/zufUOwQFTYI
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4.3 - A triste Partida – Patativa do Assaré (musicada e interpretada por Luiz Gonzaga) 
(Prof. Thasmane) 

Acesse o vídeo: https://youtu.be/0s4BbHxpUKY 
 

Luiz Gonzaga apesar de sua fama mundial, não deixou de aclamar sua terra natal, 
Exu, mas precisamente no povoado do Araripe. Está localizado no Sertão do Ceará, 
lugar que enfrenta constante seca.É através de suas canções que ele mostra o que 
sofreu e a luta de seus conterrâneos, um exemplo é “A Triste Partida”, considerada 
também um cordel autobiográfico. 

 
Nas primeiras estrofes ele fala da falta de chuva e suas consequências: “Meu 

Deus/Assim fala o pobre/Do seco Nordeste/Com medo da peste/Da fome feroz”. Nesse 
trecho vê-se a súplica do eu lírico a Deus.A partir de agora se vê as crenças nordestinas: 
“A treze do mês/Ele fez experiência/Perdeu sua crença/Nas pedras de sal”. Esse trecho 
retrata o ritual que é feito no dia 13/12, Dia de Santa Luzia, onde os nordestinos colocam 
seis pedras de sal ao relento, representando os meses de Janeiro à Junho, e as que 
derreteram, serão os meses que irão chover. 
Mas no verão daquele ano não choveu. “Porém barra não veio/O Sol bem vermeio/ 
Nasceu muito além”. Invés da chuva, o nascer do sol, que de tão quente era vermelho. 
Também se percebe a variedade linguística (“vermeio”), que pode ser encontrada ao 
longo da música. Nas estrofes seguintes é possível ver o folclore do povo nordestino: 
“Na copa da mata/Buzina a cigarra”, os nordestinos dizem que quando a cigarra canta 
é sinal de chuva. 

O eu lírico continua a representar as crendices nordestinas: “Apela pra Março/ 
Que é o mês preferido/ Do Santo querido/ Sinhô São José.” Isto se fere ao dia 19/03, 
pois se chover não terá estiagem e a colheita será próspera. Mas a chuva não vem e 
ele diz: “Lhe foge do peito/o resto da fé”. 

É então que o autor faz o anúncio de que a solução é ir embora, o êxodo rural. 
”Eu vendo meu burro/Meu jegue e o cavalo/ Nóis vamos a São Paulo.” Vão embora em 
busca de dias melhores, assim como fez Luiz Gonzaga, mas em circunstâncias 
diferentes.No trecho “A seca terrívi/Que tudo devora/Ai, lhe bota pra fora/Da terra natal”, 
é algo que acontece frequentemente. O desfecho se dá com a família “presa” naquele 
estado, sem poder voltar, pois estão em divida: “Mas nunca ele pode/Só vive devendo/E 
assim vai sofrendo/É sofrer sem parar.” 

 

4.4 - Bachianas n° 4 (Ária Cantiga) – Heitor Villa Lobos (Prof. Hamilton) 
 

Vídeo: https://youtu.be/fCGmFsfmJxc 
 

As Bachianas brasileiras compõem uma série de nove obras escritas para 
formações diversas. Em geral, guardam semelhanças com a forma da suíte, ao contrário 
do que possa parecer a primeira vista, as peças não são percebidas como meras 
imitações de Bach, mas sim como um tributo personalíssimo, uma magistral 
homenagem de Villa-Lobos ao velho mestre de Eisenach. Além disso, as peças tiveram 
papel fundamental na afirmação da música nacionalista brasileira na primeira metade 
do século XX, posto que, àquela época, as artes no Brasil passavam por um importante 
processo marcado pela valorização e consolidação de uma produção artística 
genuinamente nacional. A utilização de elementos tomados das peculiaridades da fauna 
e da flora, da geografia, do homem, da mulher e do folclore brasileiro, foram frequentes 
pretextos para a atividade criadora das artes plásticas e da literatura daquele período, 
assim como fonte de inspiração perene para os compositores. No caso das Bachianas, 
essa preocupação se refletiu, dentre outras coisas, na dupla denominação de cada 
movimento da suíte, pois, além de um título tradicional (normalmente tomado de uma 

https://youtu.be/0s4BbHxpUKY
https://youtu.be/fCGmFsfmJxc
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forma barroca), um subtítulo foi acrescido para indicar um gênero tipicamente brasileiro. 
As Bachianas nº 4 iniciam com um prelúdio destinado às cordas sinfônicas, com 

muitos divisi. Do ponto de vista estrutural, é construído quase que exclusivamente a 
partir da transposição de dó menor para si menor das seis primeiras notas do tema   
da Oferenda musical de Bach, mudança proposta por Frederico II, da Prússia. Aqui, 
Villa-Lobos mostra-se verdadeiramente um mestre na arte do aproveitamento motívico, 
retirando do pequeno conjunto de notas o máximo de expressividade. Já a partir do coral 
(Canto do Sertão), a orquestra é ouvida completa. Nesse movimento, o compositor 
busca evocar o interior profundo do planalto central brasileiro, valendo-se de uma 
melodia longa e arrastada e sobre a qual um insistente si bemol do xilofone e das flautas 
traduz o pio metálico da araponga, ave brasileira muito comum daquele território. 

Na ária (Cantiga), Villa-Lobos emprega um tema folclórico em modo dórico: "Ó 
mana deix'eu ir", que é oriundo do nordeste do Brasil (região cuja música será uma das 
mais procuradas e estudadas pelos compositores nacionalistas). Após breve introdução 
de caráter dramático, o tema sucede-se em três seções contrastantes e nas quais é 
apresentado, primeiro, de modo solene; depois, rápido e diminuído, e, finalmente, 
recapitulado em sua forma inicial. Na coda, ouve-se o retorno do material da introdução. 
A dança (Miudinho), é uma alusão a um dos vários passos do samba de roda - típica 
dança do nordeste brasileiro -, o que confere a este movimento um caráter coreográfico. 
Novamente aqui, o compositor lança mão de uma melodia folclórica chamada "Vamos, 
Maruca", neste caso, tema recolhido na região de São Paulo. O movimento constitui 
fecho festivo e frenético à suíte. 

 

4.5 - Beijinho no ombro – Valeska Popozuda (Prof. Zélia) Vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=73sbW7gjBeo Vídeo explicação: https://youtu.be/YCfujtltKqE 

 

4.6 - Cadeirada – Barbatuques (Prof. Hamilton) 
Vídeo: https://youtu.be/Ghgrc8Mj_-s 

 

O grupo parte do princípio de que cada pessoa possui um corpo sonoro único e 
encontram no coletivo a possibilidade de produzir melodias e harmonias através da 
percussão corporal. 
 A obra é inteiramente produzida com o corpo como instrumento musical para a 
produção dos sons. 
 É na maior parte o tempo, centrada nas métricas binárias e quaternárias, com 
variações de métrica e andamento, alem de ser inteiramente rítmica (sem linhas 
melódicas). 
 Há alguns padrões ritmicos advindos do samba e no funk norte-americano. 
Cada  pessoa  improvisa  padrões   que  são  repetidos   pelo  restante  do  grupo.   
Em certo momento a platéia é convidada a participar, executando repetições, o que 
promove possibilidades de mudança, logo, é classificada como happening. 

https://www.youtube.com/watch?v=73sbW7gjBeo
https://youtu.be/YCfujtltKqE
https://youtu.be/Ghgrc8Mj_-s
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4.7 - Domingo no parque – Gilberto Gil (Prof. Vítor) 

Vídeo: https://youtu.be/Zbv3M-AdxC0 
 

A música Domingo no Parque é uma narrativa que conta a história de dois 
amigos, José e João. O título remete a algo divertido, o que se confirmará depois, pelo 
menos para o personagem João, porém o final não, é trágico para os dois. 

Na versão original da música, no início se pode notar uma agitação, como se 
fosse a semana dos dois personagens, então o ritmo vai diminuindo e se ouvem sorrisos 
e diversão, fim de semana. Aparece o som característico do berimbau, instrumento 
ligado diretamente à capoeira. A capoeira é jogada em uma grande roda, o clímax do 
conto acontece com a roda gigante e a música foi feita de uma forma que faz com que 
o ouvinte gire como se estivesse em uma roda gigante, ou como em uma roda de 
capoeira. 
Vamos à letra: 
“O rei da brincadeira - ê, José 

O rei da confusão - ê, João 
Um trabalhava na feira - ê, José 
Outro na construção - ê, João” 

A narrativa começa nos apresentando os dois personagens principais. Tudo o 
que precisamos saber sobre eles está aqui: José é o rei da brincadeira e trabalha na 
feira e João é o rei da confusão e trabalha na construção. Isso induz o ouvinte a achar 
que José é o bom e João é o mau. Imagina-se um feirante como alguém simpático, que 
tem que cativar o cliente e o operário da construção como alguém forte, bruto, pois 
trabalha pesado. 
Nota-se também que o giro não se faz apenas no ritmo, mas também na letra (ê, José, 
ê João, ê, José, ê João) através da repetição. 
“A semana passada, no fim da semana 
João resolveu não brigar 
No domingo de tarde saiu apressado 
E não foi pra Ribeira jogar 
Capoeira 
Não foi pra lá pra Ribeira 
Foi namorar 

 

O José como sempre no fim da semana 
Guardou a barraca e sumiu 
Foi fazer no domingo um passeio no parque 
Lá perto da Boca do Rio 
Foi no parque que ele avistou 
Juliana 
Foi que ele viu” 

Aqui começa a narração do fim de semana, o tempo em que se passa a música. 
João resolve fazer algo diferente, nesse fim de semana ele não quer brigar. Deixou de 
ir jogar capoeira para namorar. O amor transformando o personagem. João troca algo 
de que gosta, confusão, pelo amor. 

Enquanto isso, José fez o que costumava, passear no parque. Lá, avistou 
Juliana. Aqui há uma pausa rápida na música, como se ao avistar Juliana, algo 
acontecesse com ele. O normal seria se cantar “Foi no parque que ele avistou Juliana.”, 
mas Gil canta “Foi no parque que ele avistou… Juliana foi que ele viu.” 
“Juliana na roda com João 
Uma rosa e um sorvete na mão 
Juliana, seu sonho, uma ilusão 
Juliana e o amigo João 

https://youtu.be/Zbv3M-AdxC0
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O espinho da rosa feriu Zé 
E o sorvete gelou seu coração” 

Aqui acontece a surpresa de José, algo acontece em seu coração quando vê 
Juliana: “Foi que ele viu Juliana na roda com João.” Juliana e João estão na roda 
gigante, lembrando que João deixou de ir a uma roda gigante, a capoeira, para ir a outra, 
por causa de Juliana. Também se fazem presentes simbologias, sorvete e rosa, dois 
símbolos da alegria, o sorvete por ser doce e a rosa delicada, símbolo do amor. O 
narrador deixa claro que José é apaixonado por Juliana, mas não vê possibilidades de 
viver essa paixão, e isso não se deve à presença do amigo João. O sorvete e a rosa 
que simbolizam a felicidade de Juliana e João agem de forma diferente em José, a rosa 
tem espinhos que o ferem e o sorvete é gelado. Nota-se também que o narrador não 
fala que Juliana traz a rosa e o sorvete nas mãos, mas na mão, isso pode se justificar 
para a rima ficar melhor, mas o narrador também pode estar querendo mostrar que a 
outra mão de Juliana está com José e que rosa e sorvete se misturam. 
“O sorvete e a rosa - ô, José 
A rosa e o sorvete - ô, José 
Oi, dançando no peito - ô, José 
Do José brincalhão - ô, José 

 

O sorvete e a rosa - ô, José 
A rosa e o sorvete - ô, José 
Oi, girando na mente - ô, José 
Do José brincalhão - ô, José” 

Aqui o movimento do círculo é intenso, tanto pelo ritmo da música quanto pela 
maneira como as palavras foram trabalhadas. Repetição cruzada “O sorvete e a rosa / 
A rosa e o sorvete”. E repetição do trecho “ô José”. Também vemos a presença dos 
verbos dançando e girando. “Dançando no peito” e “Girando na mente”. Peito e mente, 
emoção e razão. Conflito interno do José brincalhão. 
“Juliana girando - oi, girando 
Oi, na roda gigante - oi, girando 
Oi, na roda gigante - oi, girando 
O amigo João – João” 

E continua a trabalho letra e ritmo girando. Juliana girando, mas João com ela, 
é isso que realmente incomoda José, pode-se perceber pela repetição do nome do 
amigo. 
“O sorvete é morango - é vermelho 
Oi, girando, e a rosa - é vermelha 
Oi, girando, girando - é vermelha 
Oi, girando, girando - olha a faca!” 

Os dois elementos, rosa e sorvete, que já incomodavam José, agora o 
atormentam, dançam e giram em seu peito e cabeça. Uma nova simbologia surge, a cor 
vermelha, presente tanto na rosa como no sorvete, que só agora se mostram vermelhos. 
O giro, com rosa e sorvete vermelhos, termina com um novo elemento, uma faca. E aqui 
há suspense. 
“Olha o sangue na mão - ê, José 
Juliana no chão - ê, José 
Outro corpo caído - ê, José 
Seu amigo, João - ê, José” 

A emoção vence a razão, a narrativa segue com muito suspense, primeiro há o 
sangue na mão de José. De quem? Juliana aparece a seguir no chão. Então há outro 
corpo no chão. De quem? Do amigo João. O assassinato do amigo João - que se 
comprovará depois, o narrador não deixa de se referir a João como amigo - é uma 
surpresa, pois no início da música, se apresentou José como brincalhão e João como o 
rei da confusão. A repetição do “ê, José” é como se fosse o narrador ou a consciência 
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dizendo: “Olha a merda que você fez, José!” Mas João e Juliana morreram? Até aqui 
não é possível saber, então vamos à última estrofe. 
“Amanhã não tem feira - ê, José 
Não tem mais construção - ê, João 
Não tem mais brincadeira - ê, José 
Não tem mais confusão - ê, João” 

Amanhã não terá feira, mas pode haver feira no futuro, pois José não morreu, 
talvez tenha sido preso, talvez tenha fugido. João morreu, como mostra o segundo verso 
da última estrofe: “Não tem mais construção e confusão.” A afirmação de que não terá 
mais confusão deixa claro a morte de João. Assim como não terá mais brincadeira, pois 
certamente José se transformará em outra pessoa, incapaz de brincar, triste. E Juliana? 
O narrador deixa de falar de Juliana assim que ela cumpre o seu papel dentro da 
narrativa. Se Juliana morreu ou não, não importa, pois ela é personagem secundária. 

A última estrofe é acompanhada por um ritmo trágico, a música é perfeita, logo 
após o término da narrativa, a música ganha ritmo alegre novamente, como no início. É 
o ritmo da roda gigante, como a vida, que continua a girar. 

 
 

4.8 - Geração coca cola – Legião Urbana (Prof. Bruno) 
 
Vídeo: https://youtu.be/7tXCo-fl59M 

 
A música geração coca-cola da banda Legião Urbana retrata um mundo que 

poucos conseguem enxergar, a verdadeira dependência da nossa nação em relação 
para com os outros países. Isso fica mas evidente quando o autor da música o cantor e 
compositor Renato Russo coloca : 

“Quando nascemos fomos programados a receber o que vocês, empurraram- 
nos com os enlatados dos USA, de nove as seis, desde pequenos nós comemos lixo, 
comercial industrial”. 

Sendo assim compreende-se que fatos sociais são externos ao sujeito e que a 
inserção do indivíduo em determinada sociedade vai determinar seu comportamento 
tanto biológico quanto social. 

Portanto o processo de socialização Norte americano no Brasil é tremendo, 
principalmente pelas vias dos meios de comunicação onde boa parcela da sociedade 
brasileira é influenciada pelas marcas de produtos estrangeiro. Tendo como exemplo: 
Produtos têxteis como C&A, e outros como a boneca Barbier e o refrigerante (coca-cola) 
título da música aqui analisada. 

Assim sem perceber acabamos sendo socializados e interiorizando a cultura dos 
Estados Unidos da América e também reproduzindo a forma de falar de pensar e de 
agir, deste país. Criando assim algumas características que são a Exterioridade - esta 
característica transmite o fato desses padrões de cultura a serem "exteriores aos 
indivíduos", ou seja, ao fato de virem do exterior e de serem independentes das suas 
consciências., coercitividade - característica relacionada com a força dos padrões 
culturais do grupo que os indivíduos integram. Estes padrões culturais são fortes de tal 
maneira que obrigam os indivíduos a cumpri-los. Generalidade - os fatos sociais existem 
não para um indivíduo específico, mas para a coletividade. 

A música também tenta mostra apatia do jovem socializado com cultura do 
consumismo, fruto do sistema capitalista. 

“Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião somos o futuro da 
nação, geração coca-cola” 

 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/7tXCo-fl59M
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4.9 - Manifestação cultural brasiliense - Seu estrelo e fuá de terreiro (Prof. Hamilton) 

Vídeo: https://youtu.be/xA6l4Wg_RsA 
 

Com o objetivo de criar uma identidade cultural em Brasília o grupo criou seu 
próprio mito e suas próprias figuras fantásticas. Misturando teatro, tambor, música, 
batidas, brincadeira, samba pisado e muitas cores, o Seu Estrelo se enche de elementos 
característicos do cerrado e apresenta suas rodas pela cidade. A base fica por conta da 
tradição popular, como o maracatu e cavalo-marinho, sem deixar de fora a técnica e a 
presença do sagrado no chamado teatro de terreiro. O novo projeto do grupo, 
chamado Ao coração da cidade sonhosa, vai levar o espetáculo A quarta roda – o amor 
é rio sem margem, para diferentes espaços do Distrito Federal, com o objetivo de 
encantar e levar o mito cerratense para um número cada vez maior de pessoas. As 
brincadeiras e seus brincantes vão circular pelo plano piloto, Taguatinga, Planaltina e 
Ceilândia. 

 

4.10 - Mistérios do corpo – Hermeto Paschoal (Prof. Hamilton) 
Vídeo: https://youtu.be/UPMPye2gg3o 

 

Hermeto Pascoal é albino, baixinho, gordinho e quase cego. Em compensação 
é gênio. E gênio com G maiúsculo por duas razões. Primeiro porque ele – só ele – é 
capaz de inventar os sons mais originais do mundo para recriar a música. E depois 

porque ele administra esses sons  com  extrema  sutileza,  elegância  e  precisão. 
Ou seja, Hermeto é o maestro de si mesmo, um homem-orquestra. Nascido em 

Alagoas faz tudo. Ou seja, compõe músicas e toca todos os instrumentos. E quando eu 
me refiro a instrumentos, em se tratando de Hermeto, vamos logo dividi-los em duas 

partes. Os instrumentos tradicionais – como piano, cavaquinho, flauta, bombardino, 
violão, órgão e mais 15 outros, tais como sax soprano, sanfona etc. – e os instrumentos 
inventados pelo gênio do grande músico, que tira seus sons estranhos (e lindos, podem 
crer!) de garrafas plásticas, copos com água, máquina de costura. É muito? Não, porque 
tudo que Hermeto tem à sua frente pode virar som no minuto seguinte, como bomba de 
encher bola de gás e até mãos passando nas roupas do corpo. 

 

4.11 - Monólogo ao pé do ouvido/ Banditismo por uma questão de classe – Chico Science 
Vídeo: https://youtu.be/Me7-zwPZ4fE 

 

Mais que melodia, a música de Chico Science é crítica e informação em forma 
de poesia. Traz à luz aquilo que muitas vezes é mantido às escuras pelos detentores da 
informação. 

Sendo assim, tal canção traz um olhar lateral que, de certo modo, arranha a 
imagem utópica a respeito do sistema socioeconômico vigente, incitando à reflexão. 

A canção faz referência a acontecimentos históricos, tais como a “República 
das Espadas” que defendia a “Ordem e Progresso” como “solução social”. Também cita 
lendas pernambucanas como: Galeguinho do Coque, conhecido por suas inusitadas 
fugas até o Coque para fugir da polícia; e Biu do olho verde que fazia uso de um alicate 
para intimidar a aterrorizar suas vítimas. Faz analogia entre os fatos que geraram o 
banditismo no passado e no presente, como, por exemplo: Lampião (que, com seu 
bando, enveredou para o banditismo, de certo modo, como forma de indignação ou até 
mesmo revolta, com a precariedade de vida que tinha com pouco ou nenhum acesso 
aos direitos fundamentais do ser humano) com o ascendente número de jovens – 
principalmente das camadas inferiores da sociedade – que associam-se ao crime, 
muitas vezes, por má qualidade de vida. 

Porém, também faz críticas sociais válidas nos dias atuais, quando se fala em 
“Progresso” também remete ao ideal de solucionar a violências através da contenção 
de bandidos. Tais coisas são estampadas na mídia e deglutidas a todo modo pelo povo, 
principalmente em regiões onde a população tem carência econômica. A música fala da 
perseguição policial que ainda perpetua nos dias atuais, principalmente com os menos 

https://youtu.be/xA6l4Wg_RsA
https://youtu.be/UPMPye2gg3o
https://youtu.be/Me7-zwPZ4fE
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favorecidos economicamente, o que poderia ser um dos fatores que levam jovens à 
retaliação violenta. 

Acima de tudo, a letra nos envolve com seu ar filosófico e nos toca com a 
análise social cotidiana, que por vezes, e por diversos fatores, decidimos ignorar. E nos 
mostra que o “banditismo” assim como outras coisas, é ideologicamente determinado 
por classe. 

 
 

4.12 - Oração – A Banda mais bonita da cidade (Prof. Israel) 

 
Vídeo: https://youtu.be/gTWSRwKnAkU 

 

A letra até pode parecer sem sentido nas primeiras vezes que você canta, mas 
depois que você escuta pela 16ª vez (no mesmo clipe) começa a fazer sentido a coisa. 
Vou explicar frase por frase para que vocês possam entender também, e na próxima 
vez que cantarem, se emocionar muito mais! A mensagem mais importante da música 
está na última da análise! 

Meu amor essa é a última oração pra salvar seu coração 

Música cantada pelo ponto de vista do parceiro(a) de um(a) enfermo(a) com 
doença cardíaca terminal, já sem esperanças nenhuma e que decide apelar para um 
Padre, que executa extrema unção, sem nenhuma chance de cura; 

Coração não é tão simples quanto pensa 

Com esta frase afirma o que muita gente já sabe. O coração não é simples nem 
para os cardiologistas, que passam a vida inteira estudando corações; 

Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor! 
Cabem três vidas inteiras 

Agora imagine você, o que faria se seu parceiro(a) tem uma doença terminal, o 
que você faria? Ia beber como se não houvesse amanhã. E quando uma pessoa bebe 
muito começa a falar coisas sem sentido como essa parte da música; 

Cabe uma penteadeira, cabe nós dois 

Esse trecho é tão viajado que decidi separar da explicação de cima. Além de ser 
tudo o que está na explicação acima imagine o seguinte: O coração está dentro de nós. 
Cada um de nós tem um. Dentro de uma penteadeira não cabem nem duas pessoas. 
Imagine se dentro do coração (ainda mais um com doença terminal quanto a do parceiro 
de quem canta) vai caber uma penteadeira e mais duas pessoas? 

 

4.13 - Pericón – Conrado Silva (Interpretado pela Orquestra de laptops de Brasília) (Prof. 
Hamilton) 

Vídeo: https://youtu.be/ALnseUr9n18 
 

O Pericón é originalmente uma dança nacional da Argentina e do Uruguai (país de 
origem de Conrado). A música de Conrado Silva possui elementos melódicos da música 
dessa dança. A obra é atonal, sem ritmo e sem métrica e totalmente experimental. Faz 
parte da tendência Música Eletroacústica, onde se encontram a música eletrônica, como 
é o caso da musica Pericon, e da música concreta. É feita inteiramente com 
instrumentos eletrônicos, principalmente laptops. Utilizam os computadores para 
realizar a transdução (transformação de uma energia em outra), em que com um 
webcam transformam imagens e movimentos em sons. A partir dessa produção o som 
é manipulado, também com laptops, com samplers, sintetizadores, processadores de 
efeito entre outros. 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/gTWSRwKnAkU
http://pt.wikipedia.org/wiki/Un%C3%A7%C3%A3o_dos_enfermos
https://youtu.be/ALnseUr9n18


                                                                                                                                                                         40  

4.14 - Sagração da Primavera – Igor Stravinsky (Prof. Hamilton) 

Vídeo: https://youtu.be/oOB5tibr20k 
 

Igor Stravinsky, russo nascido em 1882, é considerado um dos compositores 
mais importantes do século XX. Filho de cantor de ópera e uma pianista, enquanto se 
preparava para sua carreira de advocacia ,que era o desejo de sua família, Stravinsky 
conheceu Korsakov, um importante professor, maestro e compositor russo. Korsakov 
percebeu o talento de Stravinsky e deu aulas de piano e harmonia, incentivando-o a 
seguir sua vocação artística. Korsakov apresentou-o ainda a Sergei Diaghilev, fundador 
do Ballets Russes, que convida Stravinsky a compor obras para sua companhia. 
Stravinsky ficou mundialmente conhecido através das suas 3 obras encomendadas 
por Diaghilev: O pássaro de fogo (1910), Petruchka (1911) e Le Sacre duprintemps ( 
Sagração da Primavera 1913). 

As primeiras obras de Stravinsky seguem na linha tradicional do nacionalismo 
russo e tem a mesma orquestração rica de seu professor: Korsakov. Ritmos vivos, 
textura leve e cores orquestrais brilhantes são apenas alguns dos aspectos que 
chamaram a atenção do público, que recebeu de forma muito positiva as obras “Pássaro 
de fogo” e “Petruchka“. 

Em 29 de maio de 1913, no Théatre des Champs-Élysées acontecia uma 
apresentação de gala para uma plateia muito requintada. No programa a ser 
apresentado estava Sagração da primavera. Era noite de estreia, e Diáguiliev já sabia 
que aquela apresentação inspiraria debates acalorados. 

A noite de apresentações teve um início tranquilo, sendo apresentada no 
primeiro momento a peça “Las Sílfides“, de Chopin. Logo depois no mesmo clima de 
tranquilidade o público começou a assistir a abertura de Sagração da Primavera. Aos 
poucos o silêncio foi sendo substituído gritos e vaias à medida que a dissonância da 
música crescia, e esses gritos aumentaram ainda mais quando as cortinas foram 
abertas e iniciou-se a dança “primitiva”. O enredo dessa peça se passa na Rússia dos 
tempos primitivos , onde uma virgem é escolhida para dançar até morrer em um ritual 
de sacrifício à primavera que se inicia, com o objetivo de conquistar para o seu povo 
uma colheita proveitosa. 

 

4.15- Samba de uma nota só – Tom Jobim (Prof. Vítor) 

 

Vídeo: https://youtu.be/i2mNVxPbM4g 
 

Eis aqui este sambinha feito numa nota só. 
Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. 
Esta outra é conseqüência do que acabo de dizer. 
Como eu sou a conseqüência inevitável de você. 
Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, 
Ou quase nada. 
Já me utilizei de toda a escala e no final não sobrou nada, 
Não deu em nada. 
E voltei pra minha nota como eu volto pra você. 
Vou contar com uma nota como eu gosto de você. 
E quem quer todas as notas: ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. 
Fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só. 

 
Samba de Uma Nota Só é uma famosa canção com música de Tom  Jobim e 

letra    de Newton Mendonça. A letra em inglês, One Note Samba, foi escrita por 
Jobim. 

Seu título refere-se à linha principal da melodia, no qual primeiro consiste em uma 
longa série de notas tocadas em um mesmo tom, no ritmo da bossa nova (geralmente 
D, tocado na chave de G). Os primeiros oito compassos consistem em D, seguidos por 
quatro compassos de G, e por fim quatro compassos de D. Aí depois segue-se quatro 

https://youtu.be/oOB5tibr20k
https://youtu.be/i2mNVxPbM4g
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tom_Jobim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Newton_Mendon%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Melodia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compasso_(m%C3%BAsica)
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compassos de melodia mais variada. A canção ficou bem conhecida depois de atingir 
uma vasta audiência através do LP de bossa nova Jazz Samba (Getz/Byrd/Jobim) de 

1962,] ganhador do Grammy, e que alcançou o primeiro lugar no Billboard 200 em 
1963. 
 
4.16 - Tropicália – Caetano Veloso (Prof. Vítor) 

Vídeo: https://youtu.be/s_0-gjQ3scQ 

A Tropicália é o único movimento vivo, arquitetado em grupo, com vida além de 
suas limitações geográficas e temporais em que foi criado, a única linguagem presente, 
liberta das amarras de seu passado e do peso da história. O samba-canção não 
suportou a invenção da adolescência e sucumbiu junto com seus defensores nos anos 
60. A bossa nova veio, viu e venceu, mas tornou-se reconhecida como linguagem 
datada. Ninguém mais, além de seus criadores históricos, compõe uma bossa nova 
realmente nova. A Jovem Guarda, de tão frágil em proposta e identidade (sua revolução 
foi em comportamento, não em música), não conseguiu sobreviver à ausência de seu 
personagem maior, Roberto Carlos, e esfarelou-se imediatamente à sua partida para 
San Remo a fim de se tornar um cantor romântico. 

A eternidade da Tropicália se explica por sua ausência de conceito – ou, como 
diria Jorge Mautner, seu amálgama, seu apetite por tudo. Os outros conceituadores 
desenharam limites; os tropicalistas, não. Guitarras deveriam ser banidas, segundo o 
núcleo duro da MPB na Era dos Festivais. Cantores não deveriam emitir mais decibéis 
do que a acústica dos apartamentos da zona sul do Rio poderiam suportar, pregavam 
os bossa-novistas. O rock dos anos 80 ganhava valor com a politização herdada dos 
punks do início da década. O problema é que todo movimento excludente estava fadado 
a envelhecer assim que os excluídos fossem beneficiados pelo giro da grande roda. 

Enquanto ninguém pensava no futuro, os tropicalistas o escreviam a partir de 
uma vontade de Gilberto Gil: se os Beatles podiam inverter as possibilidades do rock- 
n’-roll com o ecumênico Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, em 1967, os baianos 
Tom Zé, Caetano Veloso e o próprio Gil e mais os paulistas dos Mutantes, regidos por 
um maestro carioca, Rogério Duprat, poderiam inaugurar uma nova ordem quebrando 
todas as outras. Ninguém entendeu o que Gil queria quando disse que iria juntar a 
Banda de Pífanos de Caruaru com as guitarras do rock-n’-roll. Só ficou claro ao 
desenhar tudo durante o Festival de Música Popular Brasileira de 1967, na TV Record. 
Quando  tocou Domingo  no  Parque com  os  Mutantes  e  viu  Caetano  aparecer  
com Alegria, Alegria, sacudiu o tempo apagando o passado, menosprezando o presente 
e indo viver em algum lugar bem distante do futuro. 
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