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ANEXO 6 - Texto retirado do Livro Verde 1, unidade 1, pg. 7. 
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ANEXO 7 - Texto retirado do Livro Verde 1, unidade 11, pg. 108. 
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ANEXO 8 - Texto retirado do Livro Vermelho 1, unidade 5, pg. 60. 
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ANEXO 9 – Texto retirado do Livro Vermelho 1, unidade 6, pg. 67. 
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ANEXO 10 – Texto retirado do Livro Vermelho 1, unidade 8, pg. 88. 
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 ANEXO 11 – Texto retirado do Livro Vermelho 1, unidade 5, pg. 55. 
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ANEXO 12 – Exemplo de aula do modelo-padrão material didático. 
 

 
CURSO NO FORMATO MATRICIAL 

 

PRÁTICAS DISCURSIVAS: Relacionamentos 
GÊNERO TEXTUAL: Música: Eduardo e Mônica – Legião Urbana e Reportagem: Vovô 
ama vovó. 
CONTEXTUALIZAÇÃO: http://www.velhosamigos.com.br/VOVOamaVOVO 
DIMENSÃO INTERCULTURAL: Faixa etária 
ORIENTADORES DO PROJETO: Marcos Gustavo Richter  
PARTICIPANTES DO PROJETO: Cândida Martins Pinto, Catiane Mortari e Fabricia Ca-
vichioli. 
 
ATIVIDADE DE PRÉ-LEITURA 
 
 Nesta aula, iremos abordar um assunto um tanto quanto polêmico: relacionamentos 
amorosos entre casais de faixa etária diferentes. Então, discuta com seu professor e colegas as 
questões abaixo: 
 
1) Você conhece alguém que tem ou já teve algum tipo de relacionamento amoroso com uma 
pessoa mais velha/nova? Conte-nos. 
___________________________________________________________________________ 
 
2) Você apoiaria uma relação amorosa entre um homem de 65 anos e uma moça de 18? Ar-
gumente sua resposta. 
___________________________________________________________________________ 
 
3) E se fosse uma mulher de 70 com um rapaz de 20 anos? Argumente sua resposta. 
___________________________________________________________________________ 
 
4) Na sua opinião, há aspectos positivos quando um casal de idades muito diferentes se rela-
ciona? 
___________________________________________________________________________ 
 
5) E, na sua opinião, há aspectos negativos? Quais? 
__________________________________________________________________________ 
 
6) Qual sua opinião sobre traição? Há algum momento em uma relação que você acha que a 
traição é perdoável, como, por exemplo, quando um dos parceiros fica doente? 
___________________________________________________________________________ 
 
7) Você já ouviu falar sobre o grupo de rock Legião Urbana? Sabe alguma coisa sobre ele? 
___________________________________________________________________________ 
 
8) O grupo Legião Urbana ficou famoso nos anos 80 devido ao seu estilo musical – rock – e 
suas letras polêmicas. Também fez sucesso com a música Eduardo e Mônica. Sua tarefa é ten-
tar adivinhar qual é o tema dessa música. Assinale a alternativa que você acha mais adequada: 
(  ) Problemas de relacionamento entre pai e filha. 
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(  ) Relacionamento amoroso entre um casal com idades diferentes. 
(  ) Diferenças de gostos entre um casal com idades diferentes. 
(  ) Problemas de relacionamento ente um casal com idades diferentes. 
 
9) Agora observe a gravura do segundo texto. O que podemos dizer dessas duas pessoas em 
relação à idade, ao tipo de relacionamento que têm e ao humor deles? 
___________________________________________________________________________ 
 
10) Olhe para o título do texto: “Vovô ama a vovó”. Na sua opinião, você acha que é possível 
um casal continuar se amando depois de 50 anos de casamento? 
___________________________________________________________________________ 
 
ATIVIDADES DE LEITURA 
 
1) Agora você vai escutar a música Eduardo e Mônica. Num primeiro momento, escute-a e 
tente escrever algumas características dos personagens principais da música. Podem ser carac-
terísticas físicas, psicológicas, gostos, etc. 
 
 Eduardo     Mônica 
______________    ______________ 
______________    ______________ 
______________    ______________ 
______________    ______________ 
 
2) Neste momento, você escutará a música mais uma vez e tentará preencher as lacunas de 
acordo com a letra da música. 
 
3) Na sua opinião, qual é o tema principal da história desse casal? 
___________________________________________________________________________ 
 
4) A música faz uma pergunta “quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo 
coração?”, você acha que em se tratando de amor existe razão? As pessoas são capazes de fa-
zer loucuras por amor? 
___________________________________________________________________________ 
 
5) Como você deve ter percebido, a música conta a história de um casal. Existe algum tipo de 
diferença (social, idade, intelectual, etc.) entre Eduardo e Mônica? Caso exista, que diferença 
é essa? 
___________________________________________________________________________ 
 
6) Como pudemos ver, o casal Eduardo e Mônica, apesar das diferenças, casaram e tiveram fi-
lhos. Se você fosse um vidente, o que você diria em relação ao futuro do casal: viverão juntos 
para o resto da vida ou terão que se separar, porque um casal com tantas diferenças não dá 
certo? 
___________________________________________________________________________ 
 
7) Toda história possui narrador e personagens. Você saberia identificar algumas partes da le-
tra que mostram as falas dos personagens e do narrador? 
___________________________________________________________________________ 
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8) Agora você vai observar que as frases abaixo, retiradas da letra da música, estão com al-
gumas palavras em negrito. Sua tarefa é encontrar outra palavra nas opções que seguem com 
o mesmo sentido das destacadas: 
 
a) “Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse...” 
(  ) boneco  (  ) rapaz  (  ) menina  (  ) criança 
 
b) “Eu não estou legal, não agüento mais birita”. 
(  ) conhaque  (  ) suco  (  ) bebida  (  ) biscoito 
 
c) “É quase duas, eu vou me ferrar”. 
(  ) atrasar  (  ) dar bem  (  ) desmaiar  (  ) me dar mal 
 
d) “Batalharam grana e seguraram legal...” 
(  ) trabalharam pra conseguir dinheiro    (  ) trabalharam pra conseguir comida 
(  ) trabalharam pra construir uma casa    (  )trabalharam pra educar os filhos  
 
e) “...a barra mais pesada que tiveram”. 
(  ) momentos de fraqueza   (  ) momentos de pobreza   
(  ) momentos de dificuldade  (  ) momentos de insegurança 
 
9) Para entendermos um texto, devemos prestar a atenção em certos elementos. Na música em 
questão, aparecem alguns elementos que devemos identificar para compreendermos a história. 
Esses elementos estão destacados nas frases abaixo. Então, sua tarefa é tentar encontrar o re-
ferente das palavras destacadas, marcando as colunas corretamente: 
 
a) “Enquanto Mônica tomava um conhaque/ Noutro canto da cidade/ Como eles disseram.” 
Eles refere-se a __________________________________________________________ 
 
b) “Tem uma festa legal e a gente quer se divertir”. 
Gente refere-se a ________________________________________________________ 
 
c) “É quase duas, eu vou me ferrar”. 
Eu refere-se a __________________________________________________________ 
 
d) “Ela fazia Medicina e falava alemão” 
Ela refere-se a _________________________________________________________ 
 
e) “E os dois se encontravam todo dia”. 
Dois refere-se a ________________________________________________________ 
 
f) “E a nossa amizade dá saudades no verão.” 
Nossa refere-se a _______________________________________________________ 
 
10) Agora vamos trabalhar com o texto entitulado “Vovô ama vovó”. Como percebemos no 
texto, antigamente, os costumes em relação ao casamento e ao sexo eram diferentes para ho-
mens e mulheres. Segundo o texto, como pode ser descrito o comportamento da mulher e do 
homem no casamento de antigamente ? 
___________________________________________________________________________ 
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11) Você acha que tal comportamento tanto do homem quanto da mulher é aceitável nos dias 
de hoje? Você, no papel de esposa ou esposo aceitaria? 
___________________________________________________________________________ 
 
12) De acordo com a subunidade intitulada ‘Amor e sexo na sociedade’, encontre, nas opções 
abaixo, a melhor idéia que melhor sintetiza essa parte do texto: 
 
(  ) O tempo passou e os costumes mudaram, mas ainda há preconceito quando se fala em se-
xo na terceira idade. 
(  ) O homens não estão mais ligando para o que a sociedade diz e estão cada vez mais namo-
rando com meninas 30 anos mais jovens que eles. 
(  ) Hoje em dia é comum encontrar na rua homens maduros namorando com meninas jovens 
e também mulheres maduras namorando com garotos.  
(  ) Homens mais velhos sentem-se orgulhosos de namorar meninas jovens, e essas jovens 
buscam nesses homens a figura paterna e também o poder aquisitivo. 
 
13) O autor do texto deixa transparecer sua opinião a respeito de relacionamentos entre ho-
mens maduros e mulheres jovens. Você conseguiu percebê-la? Comente a opinião do autor 
sobre o assunto. 
___________________________________________________________________________ 
 
14) Qual das alternativas abaixo pode ser dada como resposta para esta pergunta: Segundo o 
texto, quando as mulheres começaram a se interessar pelos homens mais jovens?  
 
(  ) Quando ficaram viúvas e solitárias. 
(  ) Quando seus companheiros pararam de se interessar nelas.  
(  ) Quando seus parceiros deixaram de ficar interessantes. 
(  ) Quando ficaram sozinhas e sem nenhuma companhia. 
 
15) O autor em todo o texto exibe sua opinião sobre sociedade, sexo e preconceito. Qual seria 
essa opinião? Você concorda com ele? Ou discorda? Em que aspectos? 
___________________________________________________________________________ 
 
16) No texto, aparece uma expressão “amores ficantes”. Qual é o significado dessa expressão?  
(  ) amores que duram a vida inteira 
(  ) amores que duram só um tempo, pode ser uma noite, algumas horas, etc. 
(  ) amores sem preocupações com o que virá depois. 
 
17) Nas frases abaixo, observe as palavras destacadas e após tente encontrar uma outra pala-
vra que contenha o mesmo significado: 
 
a) “Eles buscavam fora de casa a satisfação sexual, atitude tolerada na sociedade...” 
(  ) cabível  (  ) aceita  (  ) racional  (  ) desprezada 
 
b) “Mas ao mesmo tempo era aclamado pelos seus amigos...”. 
(  ) louvado     (  ) prestigiado  (  ) obrigado  (  ) ridicularizado 
 
c) “Os amigos o invejavam e as mulheres maduras, agarradas aos maridos madurões...”.  
(  ) no ponto  (  ) espertos  (  ) fortes  (  ) machões 
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d) “Hoje os homens maduros também freqüentam as clínicas de rejuvenescimento...”. 
(  ) verdes (  ) bonitos  (  ) na meia idade  (  ) adolescentes 
 
e) “... recriminam a mulher quando ela assume a união com um jovem sarado?” 
(  ) fraco (  ) curado  (  ) malhado  (  ) de pouca idade 
 
f) “Por que aceitam com facilidade o homem mais velho com uma moça enxuta?” 
(  ) seca (  ) gostosa    (  ) sarada  (  ) experiente 
 
 
ATIVIDADES DE PÓS-LEITURA 
 
 Esta é a parte da aula na qual discutimos um pouco mais sobre o tema dos textos e tra-
balhamos com aspectos interculturais.  
 
1) Você conhece algum casal como Eduardo e Mônica que viveram muitos anos juntos? 
___________________________________________________________________________ 
 
2) Você acha que é possível um casal com diferença de idade, diferenças nos gostos viver jun-
to eternamente sem brigas? 
___________________________________________________________________________ 
 
3) Releia uma frase da música: Quem irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? 
Você já cometeu alguma irracionalidade por amor? 
___________________________________________________________________________ 
 
4) Observe a seguinte frase: “Antigamente a mulher tinha a função principal de dar ao marido 
o maior número possível de filhos, para que no futuro o seu trabalho ou comércio tivesse con-
tinuidade”. No seu país de origem, acontecia algo parecido com as mulheres? 
___________________________________________________________________________ 
 
5) Como é no seu país quando uma mulher resolve namorar com um garotão? Há preconceito 
ou já é um fato comum? 
___________________________________________________________________________ 
 
6) “Os jovens que se libertaram dos mitos da virgindade, e de todos os tabus, são os maiores 
repressores da liberdade sexual de pais e avós”. Levando em consideração a frase do texto, 
como os adolescentes reagem ao ver um casal de pessoas maduras namorando na rua, no seu 
país? 
___________________________________________________________________________ 
 
7) Segundo a mãe do autor do texto, Madalena Lea, devemos fazer amor e fazer a guerra a to-
dos aqueles que pretendem impedi-los. Você concorda com essa afirmação? Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 
8) Atualmente, está passando uma novela na Rede Globo, América, na qual há um homem 
maduro namorando com uma jovem. No caso, o homem está deixando a família para ficar 
com a amiga da filha. Você concorda com a atitude dele? Você largaria da sua família para 
viver uma loucura de amor com a amiga de sua filha(o)? 
___________________________________________________________________________ 
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9) No seu país de origem é comum encontrar nas ruas casais de idades diferentes se relacio-
nando amorosamente? 
___________________________________________________________________________ 
 
10) Se você tivesse uma filha(o) de 18 anos, você deixaria ela/ele namorar com um ho-
mem/mulher de 50? 
___________________________________________________________________________ 
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TEXTO 2: VOVÔ AMA A VOVÓ 

DIFERENÇA DE IDADE (Maria de Lourdes Micaldas)  
 

 

 

 

"E as mulheres descobriram seu poder de sedução e também partiram pra  
conquistar o amor do jovem pra satisfazer os seus desejos sexuais frustrados, quando os seus 

"velhos" se tornaram menos interessantes, 
menos interessados nelas, ou quando se viram sozinhas,  

muitas vezes abandonadas". 

 Antigamente a mulher tinha a função principal de dar ao marido maior número possí-
vel de filhos, para que no futuro o seu trabalho ou comércio tivesse continuidade.  

 Ao mesmo tempo, o marido se relacionava com mulheres jovens, utilizando práticas 
sexuais proibidas com sua respeitável esposa. Coitada! (Nem tanto por ser traída, mas por ser 
tão respeitada) 

 Eles buscavam fora de casa a satisfação sexual, atitude tolerada na sociedade porque 
uma mulher decente não fazia sexo por tesão, e a ela não eram permitidas posições e carícias 
eróticas, consideradas pornográficas.(Quanta ignorância! Quantos prazeres perdidos. Quantos 
casamentos desfeitos.) 
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AMOR E SEXO NA SOCIEDADE  

 

 O tempo passou e os costumes mudaram. Na sociedade moderna, o sexo passou a ser 
sinônimo de prazer e também "coisa feia", principalmente entre os idosos. Ninguém podia a-
ceitar vovó fazendo uma coisa dessas...  

 Não faz tanto tempo assim que uma mulher de 30 mereceu a defesa de Balzac, que 
marcou a era da balzaquiana. Mas a de 40 já era velha. E tornou-se ponto comum entre os 
homens a troca de mulheres de 40 por duas de vinte.  

 A sociedade se espantava quando um velho se unia a uma jovem. Mas ao mesmo tem-
po era aclamado pelos seus amigos e desfilava orgulhoso de braço dado com seu troféu: uma 
jovenzinha que tinha a idade da filha ou da neta. 

 Ali estava a "prova" da sua masculinidade e da sua potência sexual exibida na juven-
tude da sua companheira, uma peça que era trocada quase como se troca de carro. Tinha prazo 
de validade. Mesmo porque a jovenzinha, logo, logo, encontrava o seu "Ricardão" e se pintas-
se amor, ela se mandava com o rapaz e o velho arrumava outro troféu. Os amigos o invejavam 
e as mulheres maduras, agarradas aos maridos madurões, ficavam em pânico, com medo de 
serem trocadas. 

 O poder aquisitivo sempre foi um fator importante neste tipo de conquista.  
E daí? É uma troca de interesses. Cada um dá o que tem e ambos podem viver felizes, nada 
devendo aos juízes da moralidade. 

 E é preciso compreender que muitas meninas buscam no homem mais velho a figura 
do pai, a compensação de suas carências afetivas, a segurança, sem que o fator financeiro seja 
o primordial para a felicidade da união. 

 Hoje os homens maduros também freqüentam as clínicas de rejuvenescimento, prati-
cam esportes e se tornaram bons companheiros sexuais, com ou sem viagra, e já não se vê tan-
to espanto no casamento deles com uma garota que poderia ser sua filha.  

 

CÓDIGOS DE HONRA INJUSTOS 

 

 E as mulheres descobriram seu poder de sedução e também partiram pra conquistar o 
amor do jovem pra satisfazer os seus desejos sexuais frustrados, quando os seus "velhos" se 
tornaram menos interessantes, menos interessados nelas, ou quando se viram sozinhas, muitas 
vezes abandonadas. 

 Aí, quando elas saíram em campo, todo mundo estranhou. "Que vergonha! "Aquela 
não se enxerga; uma velha com um rapaz!!! Coitada! Fazendo papel de palhaça." Criticam. 
Por que aceitam com facilidade o homem mais velho com uma moça enxuta? Por que somen-
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te para o homem é permitida diferença de idade e recriminam a mulher quando ela assume a 
união com um jovem sarado?  

 As mulheres sempre sofreram maior sobrecarga de preconceitos sexuais em relação 
aos homens. Existe um código de honra, bem mais liberal para o homem, e um outro inflexí-
vel, ditando as regras rígidas sobre a sexualidade feminina. Mas nós temos conseguido vencer 
muitas barreiras e aberto o caminho pra uma vida sexual mais saudável e prazerosa. Hoje é 
público e notório que muitas uniões entre "velhas" e "garotões" beneficiam a ambos.  

 Com todos os recursos da medicina estética, academias de ginástica e com o uso do 
bom senso, uma mulher madura possui muitos atrativos físicos aliados à maturidade mental 
pra conquistar um jovem e manter o relacionamento amoroso por longo tempo.  

 A sociedade teima em ridicularizar o amor entre os mais velhos. E como ninguém quer 
ser ridículo, muitos homens e mulheres se inibem e caminham tristes e solitários até o fim de 
suas vidas. O que é ridículo é o preconceito. E o inadmissível é a patrulha sobre nós, os madu-
ros e idosos. Os jovens que se libertaram dos mitos da virgindade, e de todos os tabus, são os 
maiores repressores da liberdade sexual de pais e avós. 

 Cabe a nós não permitir que interfiram nas nossas decisões. Precisamos exigir respei-
to, da mesma forma que os jovens conseguiram ser respeitados. Eles vão livres, leves e soltos 
com suas tatuagens, suas escolhas sexuais, profissionais, seus amores ficantes, numa desem-
balada corrida em busca das realizações pessoais. .  

 E nós? Vamos ficar travados, submetidos aos falsos moralismos e ao julgamento "o 
que vão pensar de mim?" Por volta dos anos 70, minha mãe, Madalena Léa, na época com 
sessenta e poucos anos, autora do livro "Quem tem medo de envelhecer?", já dizia: "façam 
amor e façam a guerra a todos aqueles que pretendam impedi-los."  
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ANEXO 13 – Exemplo de material didático do professor. 

MATERIAL DIDÁTICO DO PROFESSOR 

 Este material didático foi elaborado para apoiar o professor na sua prática de ensino 
em sala de aula. Ele acompanha respectivamente o material didático do aluno, cujos textos 
trabalhados são a música Eduardo e Mônica do grupo Legião Urbana e a reportagem Vovô 

ama vovó. Ambos os gêneros abordam a temática sobre relacionamento e diferença de idade. 

 

ATIVIDADES DE PRÉ-LEITURA 

 Além de as atividades de pré-leitura propostas no material didático do aluno, o pro-
fessor pode complementar essa fase de leitura com outras tarefas, a saber: 

a) Formar campos semânticos, tomando como base as palavras-chave do texto. 

b) Fazer outros questionamentos, que não foram explorados na fase de pré-leitura no material 
didático do aluno, como por exemplo:  

- Você costuma ler textos que abordam a temática relacionamentos? 

- Além de textos escritos, você costuma assistir programas sobre relacionamentos?  

- Existem vários tipos de relacionamentos (amorosos, familiares, de amigos, etc.), qual lhe 
desperta maior interesse? 

- Com base nos questionamentos feitos até o momento, que tipo de relacionamento será abor-
dado na aula de hoje?  

 

ATIVIDADES DE LEITURA 

Nesta fase, é sugerido ao professor que adicione outras perguntas para que o aluno 
construa com mais facilidade significados para o texto, tais como:  

- Quais das hipóteses levantadas por você, na fase de pré-leitura, foram ao encontro da temáti-
ca abordada na música e na reportagem? E quais não foram? 

- Quais pontos específicos nos textos lhe chamaram mais atenção? Por quê? 

- A temática abordada nos textos é refletida na sua vida pessoal? Ou, é um tipo de assunto que 
você nunca havia pensado a respeito? 

No material didático do aluno, são propostos alguns pontos gramaticais que são traba-
lhados a partir dos textos. Para tanto, nas tarefas de número 8 (referente à música) e 16 (refe-
rente à reportagem) é abordado gírias e a tarefa de número 9 (referente à música) aborda refe-
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rentes. Dessa forma, antes de desenvolver tais tarefas é proposto ao professor que faça alguns 
questionamentos a fim de verificar o nível de conhecimento do aluno em relação a essas tare-
fas.  

 

PROCEDIMENTO SUGERIDO PARA AS TAREFAS 8 E 16: 

Para introduzir as tarefas de número 8 e 16, que trata do uso de gírias, sugere-se ao 
professor que proceda da seguinte forma: 

 1. As palavras negritadas são conhecidas por você?  

 2. Você costuma empregá-las nas situações de comunicação (encontro com os amigos, sala 
de aula, etc.) ou apenas ouve as pessoas pronunciá-las?  

3. Você sabe o que significam essas palavras e expressões? 

4. Você saberia elaborar outras frases utilizando esses termos? 

5. Será que você saberia substituir essas palavras e expressões, sem que elas mudassem de 
sentido? Vamos tentar? 

6. Agora, retome seu material didático e confronte as hipóteses levantadas com a tarefa, ten-
tando resolvê-la. 

7. Você acha que essas palavras e expressões podem ser utilizadas em qualquer situação soci-
al, por exemplo, em uma entrevista de emprego? Justifique sua resposta. 

8. Complementando a resposta da pergunta que antecede, o professor começa a explicar o que 
é gíria (O que é gíria? Onde são faladas? Quem fala?), fazendo comparações com as gírias 
abordadas nas tarefas 8 e 16. Feito isso, o professor, pode encerrar o assunto sobre gírias, per-
guntando ao aluno: 

9. As gírias encontradas no texto dificultaram a sua leitura? Caso sua resposta seja sim, em 
quais aspectos? 

10. Em seu país de origem, existem muitas gírias? Cite alguns exemplos. 

11.  Algumas delas são semelhantes às gírias de seu país de origem? 

12.  Você tem conhecimento de outras gírias brasileiras? 

13. Como você conceituaria o termo gíria? 
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PROCEDIMENTO SUGERIDO PARA AS TAREFAS 9: 

Para introduzir a tarefa de número 9, que trata dos termos referenciais, sugere-se ao 
professor que proceda da seguinte forma: 

1. O professor escreve no quadro um texto corriqueiro, como por exemplo, um e-mail escrito 
por José, informando a chegada do amigo Paulo para o amigo João.  

Olá João! Tudo bem? 

Estou escrevendo este e-mail para lhe comunicar que o nosso amigo Paulo chega ao Brasil 
ainda esta semana. Ele vai desembarcar no aeroporto Salgado Filho. Quem irá buscá-lo eu 
ou você? Você sabe como é nosso amigo não gosta de esperar. Então, decide logo e me 
manda resposta. 

Um abraço. José 

2. O professor escreve no quadro esse e-mail, destacando todos os referentes que retomam 
Paulo e, em seguida, questiona os alunos: 

a) Na sua opinião,  qual a função das palavras destacadas? 

b) Que elemento elas retomam? 

c) Daria para ter sido utilizado somente o termo Paulo, ao invés de: ele, lo, nosso amigo? 

d) Então, por que muitas vezes optamos por substituir uma mesma palavra por outros termos? 

3.  Depois disso, o professor pode reforçar o conceito de referente, solicitando em seguida que 
o aluno realize a tarefa de número 9. 

4. O professor novamente volta a questionar os alunos: 

a) Tanto no e-mail quanto na tarefa 9 a função dos referentes é a mesma? Explique sua res-
posta. 

b)  Então, para encerrarmos esse assunto, como você define o conceito de referente? 

 

 

 

 


