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RESUMO

Após um jogo de futebol entre meninos e meninas, as irmãs Natália e Sofia descansavam deitadas
na grama de uma pracinha. Enquanto olhavam a tarde ir embora, as duas ouviram vozes sem ver ninguém.
Pensaram que eram insetos conversando e concluíram que estavam malucas.

Na verdade, as vozes eram de um bando de acentos em fuga. Eles estavam em rebelião porque
acreditavam que seriam extintos da língua portuguesa, uma vez que as pessoas se esqueciam 
de usá-los.

Aos poucos, cada um dos acentos e sinais auxiliares foi fornecendo suas razões para aderir à
rebelião: desde a Cedilha, que acreditava ser uma espécie de parasita da Letra C, até a Crase, que
achava que não servia para nada, exceto para substituir o termo “para a”.

Natália e Sofia argumentavam que não era bem assim, que cada um deles tinha a sua função
na ortografia, embora não se lembrassem de todas elas.

Para que as exageradas queixas não se tornassem balbúrdia incontrolável, as meninas resolveram
ajudar seus novos amiguinhos a encontrar a Terra Prometida, o paraíso dos acentos. Auxiliados por
um mapa, todos partiram numa aventura, que, no final, revelou-se um enorme e divertido mal-
-entendido.
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A rebelião dos acentos é um livro que,
embora se concentre em questões da língua por-
tuguesa, toca em temas que podem ser desen-
volvidos paralelamente por outras disciplinas.
Abaixo estão algumas sugestões didáticas:

1. Revise com a classe as regras de acentuação.
Ainda que esse tema requeira memorização
por parte dos alunos, procure abordá-lo de
maneira criativa, sem dar chance para o
aprendizado mecânico. Mostre exemplos de
textos que mudam de sentido com uma
acentuação mal-empregada.

2. Planeje uma aula sobre diversas concep-
ções religiosas da Terra Prometida e do
paraíso (cultura judaico-cristã). Se possí-
vel, enriqueça-a com exemplos literários e
artísticos.

3. Trabalhe com o professor de ciências e de-
senvolva um painel sobre animais em ex-
tinção ou que já foram extintos no Brasil.
Quais as consequências para o meio ambien-
te? E para o homem? O que acontece com a
cadeia alimentar?

4. Promova uma “caça ao tesouro” na sua esco-
la. Divida a turma em grupos de quatro ou
cinco alunos. Desenhe um mapa para cada
equipe, indicando os pontos onde deverão
ser colocadas as pistas. Cada grupo terá o
seu conjunto de pistas, individualizados por
cores diferentes. Em cada pista haverá uma
questão ou charada da língua portuguesa.
Procure inserir temas que estejam sendo
trabalhados em sala de aula. A equipe
vencedora poderá ganhar prêmios como
chocolates, brinquedos ou livrinhos de
história.

5. Com o auxílio do professor de inglês, discuta
com os alunos a influência da língua inglesa
no português. Como ponto de partida, releia
com eles o trecho sobre a Internet e o
“pouco-caso” a que os acentos se referiram
na redação de e-mails e nos endereços ele-
trônicos. Procure evitar a posição de purista
da língua portuguesa, pois não há como “re-
mar contra a maré”. Porém, mostre a im-
portância de redigir com elegância, mesmo
um e-mail.
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SUGESTÕES DIDÁTICAS
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