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ANEXO A - ARTHUR

1.1. Referências a um Arthur histórico
Há poucas referências a um Arthur histórico. Em "De Excidio Britanniae" – escrito por St.
Gildas, um monge britânico, na metade do século VI, são encontradas referências a um
personagem chamado “The bear” – “ O Urso”- que é o significado da palavra celta art. Gildas
menciona a Batalha do Monte Badon. Segundo ele, essa batalha foi lutada por Ambrosius
Aurelianus, embora sem citar o nome do vencedor. A passagem que se refere à batalha, data
por volta do ano de 500 – o que coloca Arthur no século VI. 1
Campbell (1993, p.211) também aponta que quando ocorreu a invasão da Europa pelos anglosaxões – os dinamarqueses, frísios, povos da Dinamarca e Alemanha (isso com a queda do
império romano e com o conseqüente desguarnecimento da Inglaterra), houve um guerreiro na
Bretanha (século IV e V d.C.), um militar treinado pelos romanos e que prestava assistência
aos reis britânicos. Depois de dois ou três séculos, foi atribuído a ele doze batalhas,
configurando o Zodíaco.
Os Anais Galeses chamados Annales Cambriae, supostamente escritos por volta de 447 à 957
a.D. encontram-se entre os mais antigos escritos que possam mencionar Arthur. Usado para
calcular as datas da Páscoa, encontra-se a Batalha do Monte Badon no ano de 516, na qual
Arthur carregou a cruz de Jesus Cristo durante três dias e três noites em seus ombros e os
britânicos foram vitoriosos. O registro de 537 a.D. “A batalha de Camlann” na qual Arthur e
Mordred morreram” mostram personagens aparentemente históricos (embora não sejam
mencionados quais personagens históricos sejam esses). O fato de Arthur ter “carregado uma
cruz em seus ombros” pode referir-se a um amuleto contendo uma referência à cruz
verdadeira, ou seja, pode ser um erro de transcrição fonética em que a palavra shoulder
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(BRITANNIA, 2003).
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Anexo D : Descrição oral do personagem de Raul.

Well, I will begin to present me. I am a warrior. I have a important part in the Arthurian
context. I protect the kingdom all of us contra dangers we can have. I swear to protect my
king. I go to tell know a little part of my story.
When I was a children I ha a dream. This dream was to became a warrior The time was
passed and I was proud with this dream that accompanied me. Today, I am a warrior in
formation. I am a peaceful and attentive person. Somebody call me of wild and bad but I
don´t feel this. I walk with the knights of the Round Table. I pride this. I live in the forest, in
the countryside of England. This place is fantastic; it has a supernatural magic and I don´t
myself describe. When I am in the battle I use the armour that my father leaved for me. Search
always honor. I used also a sword. Don´t is Excalibur, but this is so powerful as much. Well, I
am learning and I have certain of that I will to be a better warrior this world já saw.
Depois, pedi aos alunos fazerem perguntas a ele enquanto personagem. A aluna Tereza,
imediatamente se prontificou querendo fazer a seguinte pergunta:
Tita: How many years you are in battle?
Prof: How long are you in battles?
Raul: Como fala “desde”?
Prof: Since
Raul: Since when I born
Prof: Since when I was born/
Raul Since I was born.
Prof: Você tem a ver com esse guerreiro?
Raul: Acho que sim
Prof: How do you describe yourself?
Raul: I try to search as coisas.
Prof. Many things?
Raul: é; many things. Acho que é isso.
Prof: Mais alguma coisa?
Raul: Acho que isso é principal.
Mara: How do you take care of the sword for King Arthur?É que como guerreiro, desde
quando ele se tornou guardião para defender o rei.
OBS: O Professor ajuda, começando a frase: How do you use...
Mara: How do you use the sword to protect the king?
Raul: I use in the battle
Prof: O que mais? What else?
Mara: Você jurou fidelidade?
Prof: Como é o passado, turma? Did…
Mara: Did you swear fidelity to the king? ( com ajuda do professor e colegas)
Raul: Yes. I swear.
Tita: fazia.. Você fazia parte da Távola Redonda?
Prof.: Se ele era participante da Távola.. Como a gente faz a pergunta?
Grupo: were you a knight of the Round Table?
Raul: I don’t. Não fazia parte.
Prof: Verbo “to be”…
Raul: I wasn´t. I só acompanhava
Prof: I only followed
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ANEXO D – Cenas grupais: 17/10

A.
A aula refere-se à escolha da cena preferida pelo grupo. Por isso, repassei somente os slides
do filme para que os alunos pudessem escolher a cena. Optaram, então pela cena quando
Uriens sagra Arthur cavaleiro.
As cenas mais votadas foram:
1.
2.
3.
4.

Quando Arthur é nomeado cavaleiro pelas mãos de Uriens
A Dama do Lago – quando aparece para entregar e receber a espada
A volta de Merlin
Quando Lancelot luta com Arthur

Discutimos a primeira opção.
Comecei passando algum vocabulário da cena:
Squire = escudeiro
Swear = jurar
Faith = fé, verdade
You will knight me = você me fará cavaleiro.
I will follow you = eu te seguirei
Obey = obedecer
Humble/ humbleness
Knee - ajoelhar
Expliquei o uso do tempo verbal “futuro” com o auxiliar “ will”.
Raul perguntou: Como a gente poderia fazer a pergunta “você me tornará cavaleiro” de
outra maneira?
Então chegamos à seguinte conclusão: You will make me a knight.
Então, perguntei: Why did you like the scene?
Marco: A humildade do Arthur
Prof: because .. humble
Marco: Because humble of king Arthur
Prof: Vamos escrever mais completo? Because King Arthur was...
Marco: Because king Arthur was humble
Prof: Continue. Vamos, Lady? Why did you like the scene?
Leo: Because all warriors… ajoelhar
Prof: Knee
Leo: Because all the warrior knee
Raul: everybody…
Raul/Leo: knee to King Arthur
Tita perguntou sobre o verbo “knee” e tentou montar a frase:
Tita:Because he…
Marco: knee to King Arthur
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Eva: Because he bring....
O Professor: ajuda com o verbo “brought”.
Eva: Because King Arthur brought harmonia
Eva: Because King Arthur brought togetherness. (OBS: Essa palavra foi encontrada e
utilizada pela própria aluna)
(Discutimos a palavra “togetherness”, e expliquei o sufixo –ness. Disse que poderíamos
também usar a palavra “harmony”. Então, a aluna repetiu a frase:
Eva: Because King Arthur brought togetherness to kingdom and peace
A aluna Tita também quis repetir a frase e o aluno Marco também a ajudou, dizendo que
podia usar a palavra “harmony”.
Tita: harmony...
Raul: Because for one instance everybody stopped for...reverence... the new knight o Rei
Arthur, né?
Raul: Ele não era cavaleiro ainda, né?
Prof: reverence to the new king? (ajudando-o)
Raul: É. Reverence to the new knight and king
Raul: Because for one instance everybody stopped to reverence to the new knight and king
(repetindo a frase toda).
Mara: because King Arthur have big heart e.. humble. E é humilde
Prof. ajuda: Because king Arthur (apontei para o verbo “have”, perguntando qual era a
terceira pessoa). Então, os alunos responderam:
Sala: has
Prof: has a big heart and..
Mara: and he ...
(Então, eu peço o verbo “to be”)
Sala: was...
(Discutimos se colocaríamos o verbo “to be” no presente ou passado. Destaquei a diferença
dos dois tempos verbais)
Então a frase ficou: Because King Arthur has a big heart and he is humble
Marco: Uriens é um contestador. Ele foi corajoso.

.................................................
B.
Profa: Uriens was.. (ajudando os alunos)
Raul: Ele teve compaixão
Tita: He was humble
Eva: He contestou o poder
Sala: He contested the power of the king, of Arthur
Eva: por que ele depois de contestar, ele aceitou aquela incumbência
Mara: Because the sword..
Eva: Por que ele aceitou ser incumbido em tornar ele cavaleiro? O Arthur conquistou o
respeito dele.
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Mara:Uriens sentiu a força do poder da espada!
(Incentivei-os a colocarem alguma coisa da frase em inglês):

Marco: The fear of the sword.. The fear of the power of the sword
Eva: Por que Uriens aceitou a incumbência.
Então, tentei ajudá-los a colocarem a pergunta em inglês. Aos poucos, eles montavam a frase
com minha ajuda e a frase ficou assim:
Sala: Why Did Uriens accept that job? ( o aluno Raul questionou o uso do auxiliar “did”, e
eu expliquei a estrutura em inglês. Depois, os alunos continuaram a discutir a cena:
Eva: Eu acho que é porque ele sentiu respeito
Prof: vamos colocar em inglês? Because...
Sala: Because he felt responsably…
Prof: ou respeito?
Sala: respect
Sala: Because he felt respect for the attitude of Arthur
Prof: Because he felt respect for Arthur´s attitude (ajudando, e a sala percebendo a mudança
da construção)
Mara: The sword had ... power ( sala ajuda)
Sala: The sword had a big power.
Grupo: powerful sword
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(ombros) pode ser entendida como shield (escudo) – indicando que a cruz era , simplesmente,
um amuleto de guerra.
Arthur também é mencionado no poema do século VII “Y Gododdin” de Aneirin, famoso
bardo da Casa Royal do Norte dos Apeninos (Peniines). Esse poema conta os esforços da
armada britânica do Norte, liderada por Eityn e Gododdin na Batalha de Catraeth por volta de
600 a.D. Nela, um dos guerreiros é descrito como possuindo “corvos negros e empanturrados
nas defesas dos fortes, embora esse guerreiro não seja Arthur”. Pode-se referir ao
contemporâneo de Arthur no Norte, Rei Arthwys, dos Apeninos.
A última referência ocorre no século VIII na “Historia Brittonum”, aparentemente escrita por
um historiador galês chamado Nennius. Ele é famoso por contar as doze batalhas de Arthur.
As referências ao Arthur histórico estão mais ligadas a Ambrosius Aurelianus: Ambrosius foi
o segundo filho do imperador Constantino. Era conhecido entre os galeses como Emrys
Wledig (O Imperador) ou como Emrys Benaur (O cabeça dourada – The Golden – Headed).
Ainda criança, seu pai foi executado e seu irmão Constans, morto. Então, juntamente com seu
outro irmão, Uther, Ambrosius foi envolvido em um pano e levado para a côrte de seu primo
Budic I, da Bretanha. Lá, ele cresceu enquanto o terrível Vortigern reinava na Bretanha.
Tempos depois, ele enfrentava Vortigern em Devon, na Batalha de Guoloph, resultando na
vitória de Ambrosius e recebendo, de Vortigern, todo o oeste da Bretanha. No entanto,
Ambrosius, ainda insatisfeito continuou com a luta por quase toda a sua vida. Por volta do ano
de 450, o povo britânico lutou a favor de Ambrosius. Vortigern se refugiou nas montanhas de
Guorthigirn (Little Doward, Herefordshire), onde teve sua fortaleza misteriosamente
incendiada e morreu nesse incêndio. Depois disso, Ambrosius e seus filhos tomaram posse de
algumas terras em Buelt, Gwerthrynion, Gwent e Powys. Ambrosius enfrentou Hengist na
Batalha de Maesbeliu e depois, em Conisburgh (ou Caer-Conan) – derrotando-os. Hengist era
o comandante de três navios exilados da Alemanha. Inicialmente, lutou contra Vortigern e
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adquiriu terras no Norte. Ambrosius é também descrito por Geoffrey of Monmouth como
sendo aquele que construiu um círculo de pedras monumental – The Giants Ring –
possivelmente Stonehenge ou Avebury – em Monte Ambrius, em memória àqueles
massacrados pelos saxões na “Noite das longas facas” (The night of the long knives) durante o
reinado de Vortigern. Ambrosius também foi enterrado lá depois de ter sido envenenado por
um saxão em Winchester. Nennius também descreve Ambrosius como sendo o mais temido
no reino de Vortigern. Vortigern tentou construir um castelo, mas toda vez que o castelo era
erguido, caía minutos depois. Vortigern deveria, então, encontrar um garoto nascido sem pai,
colocá-lo à morte e espalhar seu sangue pelo chão. O garoto foi encontrado e levado a
Vortigern e disse ao rei que, por debaixo de seu castelo, era travada a luta entre dois dragões
(ou serpentes): o dragão vermelho e o branco. O vermelho correspondia ao povo de Vortigern
e o branco eram aqueles que ocupavam diversas províncias e distritos da Bretanha, ou seja, o
dragão branco representava o herdeiro legítimo do trono que Vortigern usurpara. Isso
significava que Vortigern não podia construir um castelo em terras que não lhe pertenciam.
Ele então, retirou seus homens da construção e entregou as terras ao garoto que, questionado
sobre sua origem, disse a Vortigern que seu nome era Ambrosius – posteriormente conhecido
como Merlin nas lendas arturianas. Nennius coloca Vortigern no período de 425 e que
Ambrosius teria lutado em Guloph, doze anos mais tarde. No entanto, Ambrosius é colocado,
por Gildas, como vencedor da batalha de Monte Badon em 495-500 (ao invés do Rei Arthur,
que era o comandante da Batalha de Monte Badon) – marcando a vitória decisiva dos
britânicos sobre os saxões. No entanto, nesse período, Ambrosius teria por volta de setenta e
quatro anos – sendo, portanto, difícil imaginar um homem, nesse período, tendo vivido
durante tanto tempo, segurando uma espada e escudos pesados. O dilema, então, é resolvido
por alguns escritos que afirmam ter havido dois Ambrosius – o mais velho que Vortigern
ameaçou, e o mais novo, o herói da Bretanha e o vitorioso na Batalha de Monte Badon. No
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entanto, a possibilidade maior recai no fato de ter havido somente um Ambrosius e Arthur
teria sido o grande comandante da batalha, ou talvez, como se diz nos anais “o grande rei
entre os reis da Bretanha”.
O que é interessante notar, é o embricamento mítico e histórico na História da Bretanha. O
irmão de Ambrosius passa a ser, no mito arturiano, o pai de Arthur. O grande guerreiro da
Bretanha, o próprio Arthur, que é tirado dos braços dos pais, envolvido em um pano de ouro e
levado para ser educado pelos tios. Assim como Ambrosius, Merlin passa a ser a criança sem
pai que, posteriormente, constrói Stonehenge por meio da magia. Levanta-se, assim, a questão
essencial que perpassa a História: teria Arthur realmente existido? Portanto, o mito conta a
História. Descrevo no item 1.2 o Arhur mítico que tanto fascínio provocou e provoca na
História da Inglaterra.

1.2. O Misterioso e mítico advento de Arthur

Arthur aparece, primeiramente, como um rei da Bretanha antiga que combateu por sua pátria
e pela fé cristã contra invasores saxões. Possivelmente teria, de fato, havido um poderoso
chefe britânico com esse nome tipicamente celta, encontrado nas lendas irlandesas como
Arthur, um dos filhos de Nemed – que lutou contra os fomorianos - e no continente como
Artaius – uma divindade gaulesa que os romanos identificavam como Mercúrio e que parece
ter sido patrono da agricultura, mostrando, portanto, sua íntima relação com a Grande Mãe
Terra. Mas o Arthur original ocupa a mesma posição que Cuchulainn e Finn – deuses celtas e seus companheiros são apresentados como sendo divinos. Alguns foram adorados na Gália;
outros são filhos de Don, Llyr e Pwyll – dinastia dos deuses britânicos mais antigos, também
descendentes da mitologia celta, a que Arthur parece ter descendido. Segundo Squire (2003,
p.250), na literatura galesa, Arthur é tratado como um guerreiro, assim como Geraint – “um
príncipe tributário de Devon”. Em “O Sonho de Rhonabwy, no “Livro Vemelho de Hergest”,
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Arthur é um líder e, a ele, estão submetidos alguns deuses: os filhos de Nudd, de Llyr , de
Bran, de Govannan e Arianrod. Em outro conto do mesmo livro, “Kulhwch e Olwen”,
grandes deuses também são seus vassalos e Arthur os reúne para procurar os tesouros da
Britânia.

No item 1.3 descrevo a que deuses Arthur se relaciona na mitologia celta e,
conseqüentemente, britânica, além de algumas de suas famosas estórias. A ele, estão
relacionados Cuchulainn, Finn e alguns triângulos amorosos.

1. 3. O nascimento de Arthur

Em Mallory (1485/1906), Arthur é filho de Uther Pendragon, Rei da Inglaterra e sucessor do
Rei Ambrósio (a palavra dragon não faz parte do nome, mas é um título que significa “líder
da guerra”) e de Igraine, esposa do poderoso Duque da Cornualha - que duelou contra ele
durante muito tempo. Como descrito em Squire (2003), Uther é o mesmo que Bran, o rei do
submundo celta, e também é chamado de “O cabeça maravilhosa”. Igraine, por sua vez, é
descrita nas Brumas de Avalon como a “filha da Deusa” e de Merlin, portanto filha da terra,
da soberania e da magia (ou espiritualidade). A partir daqui, já é possível perceber a ligação
da terra com o mar. O castelo do Duque da Cornualha fica em Tintagel. Por intermédio dos
feitiços de Merlin, Uther adquire a fisionomia do Duque, deita-se com Igraine e Arthur é
concebido. A concepção ocorre três horas após a morte do Duque, sem que Igraine saiba que
ele havia morrido. Esse casamento já demonstra o “mito do rei eterno”, pois Arthur é
concebido com a ajuda da magia, visto que a Inglaterra deveria ter um rei perfeito, com as
seguintes características: guerreiro, bondoso com todos, principalmente com as mulheres, que
trouxesse fartura e paz para a Bretanha, além de ser grande apreciador da poesia –
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características advindas da mitologia celta – e que também deveriam ser atribuídas ao seu
filho. Dessa forma, assim que o filho do rei nascesse, ele seria entregue ao seu padrinho pelas
mãos de Merlin. Assim foi feito: Arthur nasce e é entregue a Hector, um lorde digno em
diversas partes da Inglaterra e Gales. Arthur é envolto em um pano de ouro e levado por um
pagão até Hector e é criado por ele, sua esposa e seu filho Kaio, sob as leis cristãs.
Pelo viés cristão, Arthur é eleito rei, no Natal – quando todos os reis se reúnem. Nesse
momento, Deus mostraria quem tiraria a espada do altar cristão da Igreja para reinar na
Bretanha, ou seja, tudo acontecia em nome de Deus. Arthur, enfim, tira a pedra do altar e
repete o feito no dia da festa de purificação da Virgem Maria (Candlemas) e é finalmente
coroado no dia de Pentecostes. Com ele, seguem os primeiros quatro cavaleiros: Baudwin da
Bretanha (o chefe de polícia), Sir Kay, Sir Ulfius (tesoureiro) e Sir Brastias (administrador
para dirigir as tropas para o Norte de Trent – já que vinham de lá os principais inimigos do
rei). Arthur toma Escócia e Gales e é coroado na cidade de Carlion (Gales).

1.4 Arthur e os deuses celtas
Segundo Squire (2003), Arthur assemelha-se a vários deuses celtas e bretões. Os dois mais
relevantes são:
Finn - Faz parte do Ciclo dos fenianos. Squire (2003) relata esse ciclo como sendo a época
de Emain Macha e do Rei Conchobar. Sua linhagem dura por dois séculos: começa em 177
d..C. com o famoso Conn e vai até seu neto Cormac, o Magnífico. Squire (2003, p.169)
mostra que Finn é tratado como sendo uma pessoa real (o que é mostrado em um compilado
de crônicas entre os anos de 1632 e 1636). A morte de Finn ocorreu 283 d.C. Até mesmo um
prestigioso historiador moderno, Eugene O´Curry trata Finn como sendo real. No entanto, a
opinião de estudiosos a respeito dos celtas é diferente. No “Livro de Leinster”, gozava da
confiança de todos. Jamais deixava alguém em apuros ou na pobreza. Finn tinha dois filhos:
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Fergus e seu irmão mais famoso, Ossian. Fergus. Finn significa belo; o nome de seu pai,
Cunhal, significa céu – é a mesma palavra que Camulus, o deus celestial gaulês, identificado
pelos romanos com Marte.
Seu nascimento foi semelhante ao nascimento de Arthur. A mulher de Cunhal teve um filho
póstumo que foi criado em segredo com medo de que os inimigos do pai o encontrassem. Era
o “belo jovem.” Foi chamado de Deimne Finn. Ele andou sem destino até as margens do rio
Boyne, onde encontrou um adivinho, Finn, o vidente. Sua esperança era encontrar o salmão
do conhecimento e comendo-o, obteria a sabedoria universal. No entanto, o menino capturou
o salmão e levou-o para o vidente cozinhar. Disse que não havia comido nenhum pedaço, mas
enquanto cozinhava surgiu uma bolha cor de rosa na pele do salmão e ao pôr o polegar na
bolha ele queimou o dedo e o enfiou na boca para aliviar a dor. Então, de acordo com a
profecia, Finn comeu o “salmão do conhecimento” e dali em diante tinha apenas de pôr o
polegar na boca para receber previdência e conselho mágico, tornando-se um grande
guerreiro.
Segundo Squire (2003, p.170), o professor Rhys, estudioso em mitologia celta, sugere que os
fenianos herdaram a conduta da antiga guerra antes travada entre os Tuathá Dè Danna e os
Fomorianos. Isso porque os adversários de Finn eram os invasores do além-mar – os
chamados Lochlannach. Esses homens de Lochlannach eram identificados com os invasores
de noruegueses que assolavam as costas irlandesas no século IX. Mas, o núcleo dos contos
fenianos antedata esses ataques escandinavos e esses adversários mortais apenas entraram no
lugar daqueles inimigos imortais dos deuses, cujo Lochlann era um país debaixo do mar.
Fazendo uma ressalva, lembro da lenda do “Monstro do lago Lochness”, em Gales. É um
monstro enorme que devora os navegantes que por lá passam. Essa estória vigora até hoje.
Para ser um guerreiro feniano, ou seja, para se tornar um membro do grupo, o candidato
deveria ser guerreiro experiente, poeta e culto e praticamente renunciar à sua tribo. Finn
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prestou juramento de que não se vingaria de nenhum de seus parentes, nem seria vingado por
eles. Submetia-se a situações de jamais recusar hospitalidade a qualquer pessoa que
prometesse não recuar de uma batalha, insultar uma mulher ou não aceitar um dote de sua
esposa. Além disso, tinha que passar pelos mais rigorosos testes físicos - sendo, portanto,
considerado por ter uma personalidade maravilhosa.
Finn era o mais verdadeiro, o mais sábio, bondoso, gentil com as mulheres, generoso com fala
doce – era um bardo feniano, o diplomata e embaixador deles. Mas, é a Ossian que se
atribuem os poemas respectivos aos fenianos, hoje na Escócia sob o nome de “baladas
ossiânicas.” Ossian, filho de Finn, foi salvo em meio à derrota de seus companheiros pela
Deusa-fada Niamh, que o conduziu em sua barca de vidro a uma terra paradisíaca. Ossian lá
ficou por 300 anos no vigor da juventude. Pediu permissão para rever os seus parentes, mas
todos já haviam morrido.
A característica dos fenianos era a caça. Encantadores que desejavam mal aos fenianos
podiam atraí-los para o perigo, assumindo a forma de javali ou veado. Mas, a famosa caça
deles não era ao veado ou ao javali, mas à da mulher com um homem, a da noiva com quem
Finn contratou casamento e de seu sobrinho Diarmat. Afortunado na guerra, encontrou o
desastre no amor, assim como Arthur.
Observa-se aqui, o triângulo amoroso mais famoso do círculo feniano: Finn, Grainne e
Diarmat, o sobrinho de Finn, cuja beleza era fatal.
Gwydion – Na mitologia Britânica, Squire (2003, p. 253) mostra outra relação com Arthur:
Gwydion – o mais velho filho de Don (equivalente à Deusa Anu dos Tuathá). Recebeu o
poder mágico de seu tio Mâth (governante benevolente do submundo. O nome Mâth significa
“moeda”, “tesouro”, lembrando o deus grego Plutão). Tornou-se o druida dos deuses; o
mestre da ilusão e fantasia; era útil e bom, o amigo e ajudante da humanidade e o combatente
eterno contra os poderes sovinas do submundo em defesa das dádivas boas. Gwydion
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abandonou os seus e desapareceu. Dirigiu a mesma guerra contra o submundo por riquezas e
sabedoria. A guerra foi travada entre Gwydion e os Filhos de Llyr – O mar - e com Pwyll – o
chefe do submundo. Nessa batalha, chamada “Batalha de Godeu” ou “das Àrvores”, “Batalha
de Achren ou Ochren”, um nome para o submundo, a briga era para assegurar três dádivas por
homem: o cão, o cervo e o abibe – por alguma razão não mencionada por Squire (2003),
sagradas para os deuses do submundo. Gwydion não estava só e sim com seu filho, seu irmão
e um exército. Os habitantes do submundo eram criaturas estranhas, grandes e disformes. Por
meio da magia que Gwydion possuía, adivinhou o nome de seu rival, cantou alguns versos
citando o nome desse rival e assim, conseguiu o cervo, o cão e o abibe. Segundo Squire
(2003, p. 246), isso se apresenta como sendo um combate entre os deuses da luz e os deuses
das trevas para obter algum benefício prático – tanto que a próxima incursão no submundo foi
para a obtenção dos porcos de Pryderi – este último, governante do submundo. A caça a
porcos era de tal ênfase que em cada lugar que descansavam ao longo da jornada, era
recordado por um nome relacionado a porcos. Por exemplo, Mochdrev (Cidade do Suíno) em
cada um dos três condados de Cardiganshire, Montgomeryshire e Denbighshire e um Castell y
Moch (Castelo do Suíno) perto de Mochnant (Riacho do Suíno). Houve duas batalhas: uma
em Maenor Penardd, perto de Conway e a outra em Caernarvon2. Pryderi foi derrotado,
pedindo por paz e retirado a salvo. Squire (2003) menciona que essa luta foi travada com mais
sucesso por Arthur.
Com outro nome na mitologia galesa, Gwydion passa a ser Gwyn ap Nudd – filho de Ludd.
Squire (2003, p. 207) mostra que o professor Rhys, estudioso em mitologia celta, percebe em
Gwyn o equivalente britânico do Finn Mac Cumhail gaélico. O nome dos dois significa
“branco” – ambos são filhos do céu e famosos como caçadores.

2

Segundo Squire (2003, p.247), Caernarvon (no mapa atual é Caernarfon , na costa oeste da Grã-Bretanha).
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Nos primeiros poemas galeses, comandou a chacina no submundo e lá os governou. Na
história posterior semi-cristianizada, ele é descrito como Gwyn, filho de Nudd (Ludd, na
mitologia britânica e Lugh, na celta). Com a degeneração maior do paganismo, passou a ser
considerado o Rei das Tylwyth Teg, as fadas galesas, e seu nome dificilmente se extinguiu
desse último domínio por ele governado, o romântico vale de Neath. Era o caçador terrível do
País de Gales e do oeste da Inglaterra e era sua matilha que se ouvia à noite em terras ermas.
Também era considerado o deus da guerra e da morte. Nele é refletida a mais clara figura do
panteão britânico – o poderoso caçador, não de cervos, mas de almas humanas, cavalgando
seu cavalo demoníaco e incitando seu cão de caça demoníaco à perseguição da vítima
amedrontada. Sabe onde todos os guerreiros caíram, pois reuniu suas almas no campo de
batalha, governando-as no submundo ou no “topo de alguma montanha nebulosa”.
Gwydion também é visto como o amante de Creurdilad, filha de Llud. Seu rival era Gwyrthur
ou Victor, filho de Scorcher – os dois travaram guerra por Creurdilad. Lutariam por ela todo
1º de maio – até a questão ser levada a Arthur que decidiu que Creurdilad deveria ser
mandada de volta ao pai e os dois lutariam por ela todo 1º de maio até o Juízo Final e aquele
que fosse vitorioso receberia a donzela. Acontece, portanto, a luta entre Gwyn – deus da
morte e do submundo versus o deus solar Victor (ou Gwyrthur). Então, a competição entre os
poderes das trevas e da luz solar; do inverno e do verão – cada um conquistando e perdendo
uma noiva que parecia representar a primavera com seus grãos e flores.

1.5 O triângulo amoroso: Finn, Grainne e Diarmat
Essa estória de amor começa da seguinte maneira: Finn, desejando uma esposa, mandou
buscar Grainne – filha de Cormac, o supremo Rei da Irlanda. O rei e a noiva consentiram e
convidaram o pretendente para comparecer ao castelo no período de quatro noites para
oficializar o pedido. Assim foi feito. Finn chegou ao castelo do Rei com seu bando e foi
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recebido com toda a pompa possível. Nesse momento, Grainne, ao lançar seus olhos sobre os
heróis fenianos, encontrou Diarmat – que possuía um sinal na maçã do rosto e que fazia com
que toda mulher que olhasse para ele se apaixonasse. Grainne, então, pediu a um druida um
copo com vinho e colocou soporífero dentro do copo. Todos os cavaleiros tomaram, exceto
Diarmat. Ela, então, chegou perto dele, declarou seu amor e pediu sua retribuição. No entanto,
Diarmat disse veementemente que jamais amaria a mulher de seu chefe, mesmo se a
desejasse. Grainne colocou-o, então sob geasa – laços que nenhum herói recusaria-se a
cumprir. Diarmat ficou desesperado e comentou com seus amigos sobre o fato. Todos foram
unânimes em dizer que jamais um cavaleiro poderia violar um geasa (géis) imposto por uma
mulher. Até mesmo Finn deu seu parecer – sem saber que a amada era sua noiva. Naquela
mesma noite, os dois fugiram. Ao descobrir a fuga dos dois, Finn ficou furioso e pediu a seus
homens que os encontrassem. Disposto a enfrentar Finn, Diarmat, assim como Cuchulainn na
guerra do Ulster contra a Irlanda, viu-se sozinho para combater um exército de homens. Mas,
também como Cuchulainn, teve um ajudante divino. Favorito dos Tuathá, Angus chegou para
ajudá-lo. Deu ao casal um manto invisível, usado pelos deuses para poderem fugir. No
entanto, Diarmat recusou-se a fugir, pedindo a Angus que levasse Grainne. Diarmat foi
cercado por Finn e seus homens. Contudo, Diarmat saltou a cerca, passando livre sobre a
cabeça de todos e fugindo velozmente. Não parou até chegar ao local onde Angus havia
levado Grainne. Continuando sua captura, Finn finalmente acabou descobrindo os dois, e
novamente, e mandou seus campeões munidos de cães para matá-los. No entanto, Diarmat
matou todos eles. A perseguição continuou até que Diarmat refugiou-se numa árvore mágica,
com um fruto escarlate, o manjar dos deuses. Esse fruto nascera de uma única baga largada no
chão por um dos Tuathá que, quando descobriram que haviam dotado os mortais
irrefletidamente com comida celestial e imortal, enviaram um imenso fomoriano (um inimigo
das profundezas), caolho e muito horrível, para guardá-la e impedir que qualquer homem
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comesse de seus frutos. Assim, Diarmat pediu licença para o fomoriano para construir uma
cabana para ele e Grainne, ali perto. O fomoriano consentiu, mas alertando que ninguém
deveria comer o fruto da árvore. No entanto, Grainne, grávida, passou a sentir um desejo
incontrolável pelas bagas da árvore, acreditando até que, se não experimentasse um fruto,
poderia morrer de desejo. Diarmat procurou o fomoriano, pedindo-lhe uma baga, mas este
recusou-se prontamente em atendê-lo. Diarmat, para atender ao desejo de sua amada, matou o
fomoriano e foi morar com Grainne na casa do monstro em cima da árvore mágica. Finn,
sabendo do feito de Diarmat, partiu para onde o sobrinho se encontrava e acampou na base da
árvore mágica. A fim de matar o tempo, Finn pediu o tabuleiro de xadrez e desafiou o filho
Ossian a uma partida. Quando faltava uma única jogada - que tornaria Ossian, o vencedor –
Finn desafiou a ele e a todos os fenianos a adivinhar a jogada. Somente Diarmat, que olhava o
jogo de cima da árvore, sabia a jogada. Para ajudar Ossian, Diarmat jogou uma baga no peão
que Ossian teria que mover e este aproveitou o palpite e ganhou a jogada. O mesmo aconteceu
nas próximas três jogadas, sendo que na última, Finn adivinhou que os palpites vinham de
Diarmat. Finn gritou a Diarmat, perguntando se ele estava lá. Diarmat respondeu que sim.
Novamente, Angus fugiu com Grainne no manto invisível e Diarmat escapou ileso com um
único salto sobre o círculo dos fenianos. Para terminar a perseguição, Angus dirigiu-se a Finn
como embaixador de Diarmat, pedindo a ele que fizesse as pazes com os fugitivos. Assim
ocorreu e o casal de fugitivos finalmente teve permissão para voltar em paz. No entanto, Finn,
na verdade, nunca os perdoou. Não contente, acabou incitando Diarmat para que partisse à
caça do javali de Benn Gulban. Diarmat matou o javali, pois como o grego Aquiles, ele era
invulnerável, a não ser no calcanhar. Finn, que sabia disso, mandou-o medir, com os pés
descalços, o comprimento da pele do animal morto. Só que Finn disse que ele medira errado e
ordenou que Diarmat caminhasse pela pele mais uma vez na direção contrária. Isso era contra
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o caimento das cerdas e uma delas furou o calcanhar de Diarmat e infligiu-lhe uma ferida
envenenada e mortal.
Acontece aqui, o clímax do poder feniano – mas, a partir de então, começou a declinar rumo
ao fim. Os amigos de Diarmat jamais perdoaram a traição com que Finn tramou tal
morte. Então, vários conflitos surgiram, principalmente entre os fenianos e os supremos reis
da Irlanda – que acabou com a morte de Finn na batalha de Gabhra. Essa batalha, segundo
Squire (2003, p.182) parece ter sido travada em 284 d.C., mas o próprio Finn havia morrido
um ano antes, num combate com fenianos rebeldes no Vau de Brea no Boyne. O rei Cormac,
pai de Grainne, também já estava morto. Foi entre o neto de Finn – Oscar – e o filho de
Cormac – Cairbré que irrompeu a guerra. Essa batalha mítica foi travada com tanta ferocidade
quanto a última luta de Arthur em Camlan. Os dois morreram e quase todos os fenianos
caíram.
Só sobreviveram duas das maiores figuras fenianas: Caoilte – cuja velocidade do pé salvou-o
no fim. O outro foi Ossian, que apaixonou-se por Niamh dos Cabelos Dourados, filha de
Mananann. Os dois chegaram à Terra dos Jovens (Avalon) e por lá viveram durante 300 anos
– até eles se lembrarem de Erin e dos Fenianos. Então, Ossian foi tomado por um grande
desejo de rever seu país e seu povo, mas ao chegar lá, encontrou tudo mudado, pois São
Patrício havia mudado tudo. As formas dos próprios homens pareciam ter sido mudadas.
Pareciam anões comparados aos gigantes de seu tempo. Ao ver 300 homens tentando em vão
erguer uma laje de mármore, foi ajudá-los e ergueu-a com as mãos. Mas ao fazer isso, a
correia da sela rompeu-se com o esforço e ele tocou a terra com os pés. O cavalo encantado
desapareceu e Ossian levantou-se do chão, não mais divinamente jovem e belo, mas velho,
grisalho e murcho. Muitas baladas dizem que Ossian, incapaz de obter sua própria comida, foi
levado por São Patrício e convertido por ele. O santo descreveu-o nas cores mais brilhantes do
céu – que podia ser dele, bastando apenas que se arrependesse – e nas mais sombrias do
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inferno, onde se encontravam seus antigos camaradas. Ele não acreditava que o céu pudesse
ser tão fechado para os fenianos que desejassem entrar, nem que o próprio Deus não se
orgulhasse de afirmar sua amizade com Finn. Assim deveria ser, pois para Finn, qualquer
Mundo só teria sentido com a caça e a conquista de belas mulheres.

1.6 Outro triângulo amoroso: Eochaid, Etain e Mider
Squire (2003, p. 125) situa essa época pouco antes do início da era cristã, quando aparecem os
primeiros reis supremos da Irlanda. Aochaid Airem é um desses reis, conhecido como o
lavrador, o rei da agricultura. Um pouco antes, Angus (o filho do Dagda) havia raptado Etain,
a esposa de Mider (o governante do submundo), mantendo-a presa em uma casinha de vidro
que sempre carregava para onde quer que fosse. Mas, Mider a descobriu. No entanto, uma
rival da própria Etain a libertou primeiro, mas em vez de devolvê-la a Mider, transformou-a
numa mosca e lançou-a ao ar. Depois de sete anos, a mosca Etain foi soprada para o teto da
casa de um dos vassalos de Conchobar, Etair, que dava um banquete. A mosca acabou caindo
na caneca da esposa do dono da casa que a bebeu junto com a mosca. Ela, então, renasceu
como a filha da esposa de Etair e cresceu, tornando-se a mulher mais linda da Irlanda e Etain,
como um ser brilhante. Sua beleza acabou atraindo o rei Eochaid, que ofereceu um grandioso
dote para desposar Etain. Nesse meio tempo, Mider ouviu falar dela, foi ao seu encontro,
lindamente vestido e aproveitou para contar-lhe que ela havia sido sua esposa na época do
povo da deusa Dana. Assim, implorou-lhe para que ela fosse com ele. No entanto, ela recusou
seu pedido, alegando que jamais abandonaria o supremo rei da Irlanda para ficar com alguém
que mal conhecia. Mider retirou-se frustrado. Num belo dia, Mider resolveu visitar Eochaid e
propôs a ele um jogo de xadrez. O supremo rei aceitou, sendo que quem vencesse deveria dar
ao outro o que lhe fosse pedido. Na primeira partida, Eochaid venceu e pediu a Mider e seus
súditos para construírem uma estrada que atravessava a Irlanda. Assim foi feito. Só que Mider
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propôs outro jogo, e dessa vez, ganhou. Assim, pediu a esposa de Eochaid como recompensa.
Como o rei ficou atônito com a proposta, pediu um ano de prorrogação. Assim foi feito e
depois desse período, Mider voltou para reclamar a mulher. Ele a abraçou e, antes que todos
pudessem detê-los, transformaram-se em dois cisnes e voaram para longe. No entanto, o rei
ainda procurou pelos dois até os descobrirem no sídh de Mider (como se fosse uma morada
debaixo da terra). Eochaid marchou para lá com um exército. Mider, por sua vez, colocou
cinqüenta belas mulheres parecidas com Etain para contentar o rei. Só que ele somente
desejava a Etain verdadeira. Para salvar seu sídh, Mider foi obrigado a desistir de sua amada e
ela ficou com o rei da Irlanda até o fim de seus dias. No entanto, Mider nunca perdoou
verdadeiramente o insulto. Após três gerações, Eochaid e Etain tiveram um filho homem,
chamado Conairé e Mider e os deuses acabaram tecendo a teia do destino em torno de
Conairé, até que ele e todos os seus homens tivessem morte violenta. Assim termina a estória
que envolveu o triângulo amoroso Eochaid, Etain e Mider.

1.7 Gawain e a bruxa horrenda
A história que será contada foi retirada do livro “A conquista Psicológica do Mal”, de
Heinrich Zimmer (1988).
Conta-se que o Rei Arthur, em companhia de seu fiel cavaleiro, Gawain, caçava na floresta.
Depois de caçar um lindo cervo, o rei viu-se diante de um cavaleiro, armado, de aspecto
ameaçador, “cheio de força e grande poder,” que lhe disse:
- Bem vindo, Rei Arthur. Afrontais-me há muitos anos e por isso, hei de vingar-me.
Arthur censurou-o, replicando que pouca honra tinha aquele homem, pois ele, o rei,
encontrava-se sem espada e sem lança e apenas vestido de verde. Perguntou o nome do
estranho homem e este disse que seu nome era Gromer – que nada significava para o rei.
Ocorreu que o argumento do rei havia tocado um forte ponto da honra cavalheiresca e o
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homem ameaçador viu-se forçado a ceder um pouco, impondo assim, uma condição para que
o rei se fosse. Exigiu que o rei lá voltasse depois de um ano e um dia, desarmado e vestindo o
traje verde como o daquele momento, porém trazendo a resposta para o seguinte enigma: “O
que é que uma mulher mais deseja de um homem?”
O rei, abatido e melancólico, deu sua palavra e retornou para a companhia de seus cavaleiros.
Preocupados com a aparência do rei, Gawain indagou-lhe o que havia acontecido e o rei
contou-lhe o segredo. Imediatamente, Gawain teve a seguinte idéia:
- Vamos cavalgar cada um para um lado, fazendo a pergunta a todos os homens e mulheres.
Anotaremos as respostas em um livro.
Assim o fizeram. Quando faltava somente um mês para completar o período designado, o rei
aflito e inquieto, encontrou na floresta, a bruxa mais feia das redondezas que, saudando-o,
disse-lhe que as respostas até então encontradas de nada serviriam. Disse-lhe ainda:
- Concedei-me apenas uma coisa, senhor rei, e garantirei sua vida; caso contrário, perdereis a
cabeça. Assegurai-me que dar-me-eis em casamento um de vossos cavaleiros. Seu nome é
Gawain. Proponho-vos um acordo: se vossa vida não for salva por minha resposta, meu
desejo será em vão; porém, se ela vos salvar, havereis de conceder-me a ser a esposa de
Gawain. Decida agora!
- Não concederei autorização a sir Gawain para desposar-vos. Tal coisa diz respeito somente a
ele.
- Pois bem, volte ao castelo e tente persuadi-lo. Caso contrário, sua vida estará em risco.
O rei, então, voltou para o castelo tristonho e contou a Gawain o que havia acontecido. Este,
por sua vez, concordou imediatamente em aceitar a exigência da bruxa, alegando que se não o
fizesse, jamais poderia ser considerado um fiel amigo do rei.
O rei voltou ao local onde havia encontrado a bruxa, Dona Ragnell e confirmou a promessa.
A bruxa então, disse-lhe:
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- Senhor, sabereis agora o que as mulheres desejam acima de tudo. Uma coisa habita-nos
todas as fantasias e a conhecereis: acima de qualquer coisa, desejamos ter soberania sobre o
homem.
Disse-lhe ainda que o cavaleiro ameaçador seria tomado pela ira ao ouvi-lo.
Assim aconteceu. O rei procurou o cavaleiro e deu-lhe a resposta. Este, irado por não ter
conseguido subjugar o rei, amaldiçoou a velha bruxa, dizendo que ela era sua irmã. Ele
abrigava rancor contra o rei, já que outrora este o despojara de suas terras, concedendo-as a
Gawain. Agora, o cavaleiro havia perdido sua oportunidade de vingança e furioso, foi-se
embora.
O rei, então, voltou ao castelo e no caminho encontrou a bruxa Ragnell. Juntos, seguiram até a
côrte. Ao chegarem, todos se indagaram atônitos de onde teria vindo tamanha
monstruosidade. Gawain, sem hesitar, aproximou-se sem qualquer sinal de relutância e,
virilmente, honrou a promessa de desposá-la.
O casamento aconteceu com todas as honras da côrte. Na noite de núpcias, Gawain, a
princípio não conseguia encarar a noiva de frente. Então, ela rogou-lhe:
- Ah, sir Gawain, já que nos casamos, demonstrai-me vossa cortesia na cama. Por direito, isso
não me pode ser negado. Se eu fosse bela, não vos comportaríeis assim. Em consideração a
Arthur, beijai-me, ao menos. Vejamos o quão ardente podeis ser!
Reunindo toda sua coragem e gentileza, o leal cavaleiro disse:
- Farei mais, disse muito amável. Farei mais do que apenas beijar, por Deus.
Ao voltar-se, deparou com a mais formosa criatura que já vira. Ela perguntou:
- Qual é o seu desejo?
- Oh, Jesus! Quem sois? – exclamou ele.
- Senhor, sou vossa esposa, certamente. Por que sois tão indelicado?
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- Oh, senhora, mereço que me censureis; eu não sabia. Sois bela a meus olhos – apesar de
terdes sido a mais feia criatura que meus olhos já viram. Ter-vos assim, senhora, muito me
agrada!
Tomou-a nos braços, beijou-a e sentiram-se muito felizes.
- Senhor – avisou ela - “Minha beleza não durará. Ter-me-eis assim, mas apenas durante a
metade do tempo. Esse é o problema: deveis escolher se me preferis bela à noite e horrenda
durante o dia, diante dos olhos de todos, ou bela de dia e horrível à noite”.
- Oh, Deus, a escolha é difícil. Ter-vos bela apenas à noite entristeceria meu coração, mas
decidir ter-vos bela durante o dia, dormirei em leito de espinhos. Quisera escolher o melhor,
mas não faço idéia do que dizer. Querida senhora, como desejais; deixo a escolha em vossas
mãos. Meu corpo, meus bens, meu coração e tudo o mais são vossos para que deles façais o
que quiserdes; juro-o diante de Deus!
- Ah! Dou graças, cortês cavaleiro! Abençoado sejais entre todos os cavaleiros do mundo!
Agora estou livre de meu encantamento e ter-me-eis bela e atraente tanto de dia como à noite.
Então, ela contou a seu esposo como sua madrasta a encantara com suas artes de magia negra,
condenando-a a permanecer sob aquela forma asquerosa até que o melhor cavaleiro da
Inglaterra a desposasse e lhe concedesse a soberania sobre seu corpo e seus bens.
- Assim fui deformada. E vós, cortês Gawain, concedestes-me, sem condições, a soberania.
Beijai-me agora, senhor cavaleiro, eu vos suplico. Alegrai-vos e regozijai-vos.
E desfrutaram deleitosamente um do outro.
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ANEXO B: MITEMAS

i) O mitema do rei eterno: Na mitologia celta, Finn era famoso por sua generosidade e
capacidade de liderança e diz-se que ele não morreu, mas aguarda o momento de retornar
sempre que as terras da Irlanda precisarem dele. Da mesma maneira, Arthur aguarda, no
mundo dos mortos, o chamado das terras britânicas para voltar. Esse tema se repete na lenda
galesa de Bran, o Abençoado. Ferido em combate, Bran pediu que cortassem sua cabeça,
possibilitando, assim, sua permanência entre eles por mais um tempo. Para os celtas, a cabeça
é a morada da alma. Todos então, dirigiram-se a um lugar identificado como “O Outro
Mundo”. Depois, Bran alertou para a necessidade de sepultarem sua cabeça para sempre. Ele
orientou o grupo, levando-os a um monte às margens do Rio Tâmisa e lhes diz que aquele era
o local onde sua cabeça deveria ser enterrada. Assim fazendo, eles garantiriam que Bran
estaria sempre alerta para retornar quando seu povo dele precisasse. O monte onde a cabeça
de Bran foi sepultada é hoje a Torre de Londres – antiga fortaleza que abriga as jóias da coroa
britânica. Quem visita a Torre ouve que enquanto houver corvos, a Torre estará protegida.
Alguns corvos têm suas asas cortadas enquanto outros são mantidos em gaiolas. Curioso notar
que Bran em galês, é corvo. Outras lendas dizem que Arthur desenterrou a cabeça de Bran,
assumindo, assim, a responsabilidade pela proteção das Ilhas Britânicas (Quintino, p.225).
Finn também possuía uma espada mágica chamada Mac na Lúin. Mas, outro personagem
irlandês parece ainda oferecer um paralelo mais exato: Fergus, o fogoso guerreiro, amante de
Maeve e de Filidias também possuía uma espada chamada Caladcholg – semelhante ao nome
“Excalibur”.
Sharkey (1975, p.28) menciona que, para os celtas, conquistar a cabeça do inimigo
representava muito mais do que uma simples prova de vitória: significava fazer com que o
poder sagrado que habitava o morto viesse a trabalhar para o cavaleiro que a conquistou.
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ii) O mitema consangüíneo: Nas histórias das últimas batalhas de Arthur e os Fenianos, a
essência do mito consangüíneo ainda subsiste. Na luta de Camlan foram os próprios Arthur e
Medrawt que travaram o duelo final. Mas na última resistência dos Fenianos em Gabhra, Finn
e Cormac já estavam mortos. Oscar, o neto de Finn e Cairbré, filho de Cormac lutaram e
mataram um ao outro (Squire, 2003, p. 252). Alguns feitos da cavalaria arturiana que
envolvem esse mitema são apresentados em Mallory (1485/1906, p.59/60). Merlin previne
Arthur sobre manter a bainha sempre com ele, já que esta o protegeria de modo a não
provocar-lhe sangue. Poderia haver feridas, mas nunca sangue. Na mitologia cristã, o sangue
simboliza o sangue de Cristo – sagrado e que deveria ser levado com o Santo Graal. Uma das
estórias é a seguinte:
Balin cavalgava na floresta com uma dama, profundamente magoado pelo fato de ter visto um
cavaleiro ser morto pelo cavaleiro invisível Garlon, e por não ter podido fazer nada para
impedir a morte do cavaleiro. Dirigia-se ao reino de Artur quando viu outro cavaleiro
chamado Perin que, comovido com a tristeza de Balin, prometeu não abandoná-lo e seguir
com ele. No entanto, o cavaleiro invisível reapareceu e matou Perin. Balin enterrou-o
embaixo de uma rica pedra onde, no dia seguinte, apareceram letras de ouro indicando como
Gawaine deveria vingar a morte de seu pai, o rei Lot, sobre o rei Pellinore. Balin seguiu com a
dama em direção a um castelo e quando estavam prestes a entrar, uma coluna se rompeu e
caiu sobre ele e ao mesmo tempo, vários homens caíram em cima da dama. Percebendo que
não poderia proteger a dama, Balin pegou sua espada, na tentativa de lutar contra os homens.
No entanto, eles não quiseram lutar contra ele, alegando que a rainha do castelo estava
gravemente ferida há anos. Ela só ficaria curada se bebesse uma tigela cheia de sangue de
uma jovem virgem e filha de um rei. Balin fez a dama sangrar por vontade dela própria, mas a
rainha não foi curada. Ela só foi curada, posteriormente, pela irmã de Perceval.

3

Depois disso, Balin continuou pela floresta sem deparar-se com nenhuma aventura. Foi
acolhido por um rico anfitrião (cujo nome não é citado). Este lhe conta que ele havia se
atrasado para uma luta, mas mesmo assim, lutou e matou um cavaleiro que era irmão do rei
Pellinore. Este lhe prometeu vingar-se no melhor amigo do anfitrião. Assim, Pellinore
(Pellan) feriu o filho desse rico anfitrião – que só poderia ser curado pelo sangue do rei
invisível. Balin então, prometeu ao seu anfitrião, o sangue do rei invisível. O anfitrião disse
que o Rei Pellinore daria uma festa e todo cavaleiro deveria ter uma dama para entrar na festa.
Balin partiu para a festa, mas seu anfitrião não pôde entrar por não ter uma dama. Balin entrou
com sua dama, vestido com sua espada e no meio da festa perguntou se lá não havia um
cavaleiro com o nome de Garlon. Um cavaleiro respondeu que sim: era um cavaleiro de rosto
negro que se tornava invisível e por isso, já havia matado muitos. Balin matou o cavaleiro e
mandou avisar seu anfitrião que agora este poderia ter sangue suficiente para curar seu filho.
Por outro lado, no ritual de iniciação de Morgana e Arthur, o sangue adquire um caráter
feminino. Bradley (1985, vol. 1, p. 206) descreve o ritual da seguinte maneira:
Morgana é levada de Avalon para o ritual de iniciação. Ela fica nua, pintam as solas dos seus
pés e as palmas de sua mão com tinta azul, retocando o crescente em sua testa. No peito e na
barriga, é traçada uma lua cheia e logo acima da mancha negra do pelo púbico de Morgana, é
pintada a lua nova. Também verificam a sua pureza. Morgana sai coberta levando os símbolos
mágicos pintados: a lua e os galhos do gamo.
De outra porta sai um jovem – alto, louro e forte. Colocaram em sua cabeça uma grinalda de
bagos vermelhos e coroaram-na com as primeiras flores da primavera. O colar de osso que
estava na Mãe da Tribo foi retirado desta e colocado no pescoço de Morgana. Estavam num
morro e Morgana podia sentir que havia vida naquele local – o pulsar da vida no início da
primavera: os gamos movendo-se com pés silenciosos, os animais subindo nas árvores, os
pássaros nos ninhos. Acima deles, traçada num branco calcário, uma figura monstruosa – se

4

de um homem ou animal ela não poderia dizer. Era um gamo que corria, um falo ereto, um
homem de pé? Apesar de Morgana não ver o rosto do jovem, ela sentia que o conhecia. As
palavras, ela não conseguia ouvir – nem mesmo as que pronunciou para o homem que estava
`a sua frente:
Vai e conquista [...] corre com os gamos, rápido e ligeiro como as ondas da primavera.... para sempre
abençoados sejam os pés que te trouxeram até aqui [...]. Agora o poder do inverno foi quebrado e a
nova vida da primavera irá contigo e te levará a vitória [...]. A vida da Deusa, a vida do mundo, sangue
da Terra nossa Mãe derramado para o povo [...].

[...] a vida surge na primavera, os gamos correm na floresta e a nossa vida corre com eles. O Gamo
Rei do mundo os derrubará, o Gamo Rei, o Galhudo, abençoado peça Mãe, triunfará [...].

Eles eram os gamos, seguindo os galhos de seu Galhudo, usando os mantos que mantinham
enfeitiçados os gamos, os colares que significavam a vida como uma cadeia interminável,
viver, comer, procriar e morrer, e por sua vez, comido para alimentar os filhos que vinham da
Mãe.
Morgana parecia já ter visto isso antes, numa visão: o jovem alto e forte, segurando sua faca,
caindo entre os gamos, entre os cascos dilacerantes – sabia que gritara em voz alta e esse grito
correra por toda a parte, de modo que até mesmo o Gamo Rei, apavorado, ouviu-o. Houve um
momento em que tudo parou e em meio àquele silêncio, viu que ele se punha em pé, ofegante,
atacando com a cabeça baixa, sacudindo os galhos, chocando-se frontalmente com o gamo e
entrelaçando seus galhos com os dele, oscilando e lutando com as suas mãos fortes e no corpo
jovem, uma faca faiscou num movimento ascendente; o sangue derramou-se sobre a terra, e
também ele sangrava, o Galhudo, sangue nas mãos, de um longo corte lateral, o sangue
correndo sobre a terra, o sacrifício feito à Mãe para que a vida se alimentasse do sangue dela.
Então, o sangue do Gamo Rei jorrou sobre ele num jato, quando sua lâmina encontrou o
coração e os homens à volta dele correram com suas lanças. Viu que o traziam de volta,
coberto com o sangue de seu gêmeo e rival, o Gamo Rei. Coroaram-na novamente com o
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vermelho do triunfo. O Galhudo foi trazido para junto dela, sangrando, e ela o abençoou e
marcou sua testa com o sangue do gamo. A cabeça foi cortada com os galhos que derrubariam
o próximo Gamo Rei; os galhos que o Galhudo havia usado, quebrados e fragmentados, foram
lançados ao fogo.
Todos comeram a carne ensangüentada do gamo e cantavam o hino do triunfo:

Ele triunfou, ele matou...
O sangue de nossa Mãe jorrou sobre a terra...
O sangue do Deus foi derramado sobre a terra...
E ele se levantará e reinará para sempre
Ele triunfou e triunfará para sempre até o fim do mundo [...]

Novamente Morgana fora enfeitada com novas pinturas e grinaldas, marcando os bicos dos
seios e a testa com o sangue do gamo abatido:“A Deusa recebe seu consorte e ela o matará
novamente ao fim dos tempos; ela dará à luz seu Filho Negro que derrubará o Gamo Rei.”
Depois desse evento, Morgana e o Galhudo celebraram a união do guerreiro com a Soberania
da Terra.
Esse ritual é realizado no início da primavera, e, portanto, caracteriza o Festival de Beltaine.
Por ser jovem, Arthur ainda não era um verdadeiro guerreiro e não tinha seu batismo de
sangue. Esse ritual - entre outros momentos do ciclo arturiano - significa uma passagem da
dinâmica patriarcal para o mergulho na alma e que, para tanto, era necessária a coragem de
um guerreiro, cujo mergulho envolve símbolos dos mais diversos, dentre eles o mais
importante, o gamo – que, segundo Alvarenga (1997, p.68), representa a juventude, o sangue
novo do renascimento e a transformação. O deus celta, Cernunos, semelhante ao Dioniso
grego, configura a mítica da vida, morte e renascimento. Nesse ritual, como foi descrito,
Arthur e Morgana estão mascarados e inconscientes. As características do gamo são
fundamentalmente, sua beleza, rapidez e, sobretudo, suas galhagens secas que voltam a
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crescer. São símbolos que retratam a transformação. Em linguagem simbólica, o self se
aproxima-se da alma ao mergulhar na sacralidade da terra, ou seja, em Morgana, e, portanto,
sinalizando uma origem comum, já que são filhos da mesma mãe. Só que para ambos, esse
processo é traumático, visto que são irmãos – incesto que torna o processo de individuação de
ambos, extremamente, doloroso. Além disso, futuramente Morgana dá à luz ao filho de
Arthur – sem que este saiba da existência desse filho. Mordred é seu nome e é com ele que
Arthur trava a batalha final que culmina na morte de Mordred e nas marcadas feridas de
Arthur, que ao final da batalha, é levado por Morgana para a Ilha de Avalon – aguardando o
chamado das terras da Bretanha para voltar.

iii) Morríghan ou Morgana – na mitologia celta, é uma deusa tríplice. A donzela – jovem
desejável; a mãe – que gera e nutre, a Soberania da Terra; e a anciã que se aproxima dos
mistérios da morte - lembrando que morte e vida possuem o mesmo peso, o mesmo valor na
mitologia celta. Desse modo, Arthur é visto como irmão e amante da deusa Tríplice. Segundo
Alvarenga (1997), é somente compreendendo os mistérios de Morgana que Arthur pode vir a
transformar-se, compreendendo seu papel enquanto indivíduo e membro de um projeto
coletivo. O aspecto do feminino acima mencionado mostra como ambos enfrentam o tempo
num percurso cíclico, cujos obstáculos servem para mostrar o processo de individuação de
ambos; a busca da completude do ser, da igualdade, fraternidade, a união com o divino, a
auto-realização. O processo de nascimento, vida e morte é que caracteriza todo o ciclo
arturiano na busca conhecida como a busca pelo Santo Graal.

iv) Aventuras do Rei do Submundo, Pellinore
Em Mallory (1485/1906, p. 58 /64) duas aventuras interessantes envolvem o Rei Pellinore, do
submundo:
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 Pellinore mata King Lot durante uma batalha contra Nero e o Rei Lot: King Pellinore luta
com Balin já que este havia matado seu irmão (o rei invisível Garlon). Durante a luta, a
espada de Balin é partida em duas, ficando ele sem arma. Então, Balin percorre todos os
quartos do castelo na esperança de achar uma arma. Pellinore corre atrás dele até que Balin
entra em um quarto ricamente decorado com tecidos em ouro, uma mesa de ouro e sobre ela
um maravilhoso escudo estranhamente elaborado. Balin pega o escudo e atinge Pellinore que
fica gravemente ferido e desmaia. Simultaneamente a esse fato, o teto e as paredes do castelo
desabam e caem em cima de Balin de modo que ele não consegue se mover. Lá, ele fica por
três dias – quando chega Merlin e o tira de lá. Então, Merlin diz que Pellinore ficaria muitos
anos ferido até que Galahad, o orgulhoso cavaleiro, o curaria durante sua busca pelo Santo
Graal, pois naquele vaso sagrado, Galahad traria o sangue de Cristo – que José de Arimatéa
levou àquelas terras. Naquela mesma cama em que se encontrava José de Arimatéa, deitava
Pellinore - considerado parente próximo de Arimatéa e um dos melhores cavaleiros daqueles
tempos.
 Outro episódio que ocorre durante a festa de casamento de Arthur com Guinevere é contado
por Mallory (1485/1906, p.75/76/88):
Durante a festa de casamento de Arthur com Guinevere, em Camelot, Merlin chega aos
cavaleiros da Távola Redonda e os avisa de que se envolveriam em estranhas e maravilhosas
aventuras. Imediatamente após a fala de Merlin, entra no salão nupcial um cervo branco
correndo e, atrás dele, um cão branco e trinta cães negros em altos uivos. O cão branco morde
o cervo por trás, mas este pula, bate em um cavaleiro da Távola Redonda que pega o cão,
leva-o para fora e sai atrás do cão. Imediatamente, entra uma dama desesperada, dizendo que
o cervo lhe pertencia. Então, Merlin ordena que três cavaleiros saíssem à procura do cervo, do
cão, da dama e do cavaleiro que partiu. Essas tarefas foram atribuídas a: Gawaine - que
deveria levar o cervo branco; Sir Tor (filho de Pellinore) deveria levar o cão branco e o
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cavaleiro ou matá-lo; Pellinore – deveria levar a dama e o cavaleiro ou matá-lo. A aventura de
Pellinore prossegue da seguinte maneira:
Pellinore parte para sua aventura. Ao cavalgar pela floresta, encontra uma dama junto a um
poço e um cavaleiro ferido em seus braços. Mas, ele não a ouve, pois afinal, estava muito
entretido em sua busca. A dama grita por socorro por várias vezes, pedindo a Deus que
Pellinore a atendesse ou então, ele morreria. Sem ajuda, o cavaleiro ferido morre e a dama, de
desgosto, se mata. Continuando sua jornada, Pellinore encontra um pobre homem e pergunta a
ele sobre a dama e o cavaleiro. Este diz que dois cavaleiros estavam lutando por uma dama:
um a teria à força; o outro a teria por lei, por ser ela sua prima, e a levaria de volta para seus
parentes. A dama, por sua vez, se encontraria em um pavilhão com dois escudeiros. Pellinore
então, parte em sua busca. Ao encontrar os escudeiros, estes pedem a Pellinore para apartar a
briga dos dois cavaleiros. Ao chegar perto dos cavaleiros, eles tentam explicar-lhe a causa da
briga. Um cavaleiro disse que a dama era filha de sua tia e quando ouviu que ela estava com o
outro cavaleiro, ele o desafiou para uma luta. O outro cavaleiro explicou que essa dama o
pertencia, pois ela era trazida da côrte de Arthur. Esse era o cavaleiro que pegou a dama na
festa de casamento de Arthur e saiu de lá com ela. Quando Pellinore ouviu as duas estórias,
disse que era ele quem deveria levar a dama de volta, pois assim havia prometido a Arthur.
Então, desafia os cavaleiros para lutarem contra ele. Um dos cavaleiros mata o cavalo de
Pellinore, dizendo que eles deveriam lutar a pé. Pellinore, então, mata esse cavaleiro e dirigese ao outro cavaleiro que estava gravemente ferido, ajoelha-se perante ele e o cavaleiro pede a
Pellinore para que ele leve sua prima à côrte de Arthur. Pellinore assim promete. O cavaleiro
diz que sua prima é Nimue. Parte com ela, mas no caminho cheio de pedras, ela fere o braço e
disse que precisava de descanso. Pellinore a atende e lá eles descansam. De repente, ouvem
um barulho. Eram dois cavaleiros: um vindo de Camelot, dizendo que ouviu que na côrte de
Arthur existia uma camaradagem tal que não deveria ser quebrada e que quase o mundo todo
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compactuava com Arthur porque ele tinha “a flor da cavalaria”. O outro disse que levava com
ele um terrível veneno para envenenar Arthur, já que este tinha um chefe-guerreiro tão nobre
quanto Arthur e que havia prometido a ele presentes caso envenenassem Arthur. Após contar
suas estórias, cada um parte para um lado. Enquanto isso, Pellinore e a dama passam pelo
poço onde a outra dama acima mencionada encontrava-se com o seu cavaleiro. Ele os
encontra comidos por leões. No entanto, com suas cabeças intactas. Nimue então, aconselha-o
a pegar o cavaleiro e enterrá-lo em um local solitário, pegar a cabeça da dama e levá-la com
ele à côrte de Arthur. Assim fez Pellinore, profundamente sentido pela dama. Ao chegarem à
côrte, Arthur e Guinevere os esperavam e imediatamente disseram a Pellinore que sentiam
muito por ele não ter salvo a dama. Pellinore confessa sobre a bíblia que, de fato, estava tão
entretido em sua busca que não enxergou os apelos da dama e, assim, ficou profundamente
arrependido. Merlin aparece e diz que Pellinore deveria ficar muito arrependido, pois aquela
dama morta era sua própria filha (de Pellinore) concebida pela Dama das Regras (The lady of
the Rule) e o cavaleiro morto era seu grande amor – um homem decente que se chamava
Miles of the Launds. A dama, por muito sofrimento e dor, acaba então, se matando. Seu nome
era Eleine. Merlin diz que, por causa disso, Pellinore deveria ver seu melhor amigo morrer
quando estivesse no maior desespero de sua vida (provavelmente isso se refere ao fato de
Pellinore te sido ferido por Balin e ficar ferido até Galahad levar o sangue do Santo Graal a
ele). Este amigo deixaria Pellinore no local onde ele seria morto.
Pellinore aceita sua sina e Arthur entrega a ele terras, fazendo com que prometesse lealdade,
não ser cruel, ser piedoso e proteger as mulheres. Esse foi o juramento feito por todos os
Cavaleiros da Távola Redonda. Posteriormente, Pellinore foi morto pelo filho do rei Lot, sir
Gawaine.
Em Mallory (1485/1906, p. 35), Pellinore está ligado à busca da besta – que aparece em sonho
a Arthur. Quando Arthur parte para Carlion, a esposa do rei Lot, Morgouse ou Morgana (nas
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Brumas de Avalon, Morgana é filha de Igraine com o Rei da Cornualha e, portanto, irmã de
Arthur), vai visitá-lo para espiar a côrte de Arthur. Aparece ricamente vestida, com seus
quatro filhos: Gawaine, Gaheris, Agravaine e Gareth - além de outros cavaleiros e damas.
Arthur então, sente vontade de deitar-se com ela. Assim acontece e é quando ela concebe
Mordred. Então, o rei tem o seguinte sonho: grifos (animal fabuloso de cabeça de águia e
garras de leão) e serpentes aparecem queimando e matando pessoas. Ele, então, luta com eles,
é ferido, mas vence. O rei acorda. Para aliviar-se do sonho, prepara-se com alguns cavaleiros
para uma aventura. No meio da floresta, ele vê um cervo, pega seu cavalo e corre em busca do
mesmo. O cavalo de tão cansado, cai no chão sem fôlego. Um pequeno proprietário de terras
pega outro cavalo e oferece-o a Arthur - que vê o cervo no meio da floresta e seu cavalo
morre. Então, ele se pega em pensamentos profundos. Senta perto de uma fonte e cai em sono
profundo. Sonha que ouviu o som de uns trinta cães caçadores e uma estranha besta
aproximando-se dele. A besta dirige-se ao poço, bebe água e o barulho da barriga da besta
tomando água assemelhava-se ao som dos trinta cães. Mas enquanto ela bebia, não fazia som.
Então, a besta parte fazendo um grande barulho – do qual o rei se embeveceu. De repente,
aparece um cavaleiro e pergunta a ele se ele havia visto uma besta. Arthur responde que sim e
pergunta por que o cavaleiro procurava a besta. O cavaleiro disse que já procurava a besta há
um ano. Ela havia matado seu cavalo e ele, agora, precisava de outro para ir em busca de sua
besta. Disse que ou ele a encontraria ou sangraria o seu mais puro sangue. Este cavaleiro era
Pellinore – e após sua morte, a busca é seguida por Sir Palamides – provavelmente, seu filho
Percival.
A besta refere-se a um dos treze tesouros da Britânia. Segundo Squire (2003, p. 271), são eles:
uma espada, um cesto, um chifre de beber, uma carruagem, um caldeirão, uma pedra de
amolar, um traje, uma frigideira, uma travessa, um tabuleiro de xadrez e uma manta – tudo
dotado de qualidades não tão menos maravilhosas que as maçãs, a pele de porco, a lança, os
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cavalos e a carruagem, os porcos e o cão farejador e o espeto para assados que os filhos de
Tuiren obtiveram para Lugh.

v) Lancelote – o mitema do homem perfeito : o animus do Ocidente
Lancelote é o cavaleiro mais atraente da Távola redonda; é o herói invencível e amante que
toda mulher deseja ter; o animus que habita a psique feminina. Ele é filho do Rei Ban, da
Bretanha Menor com a Dama do Lago. Foi educado pela mãe, nos domínios de Avalon.
Lembro que a Dama do Lago representa o papel da Grande Mãe, que sempre está atenta às
necessidades de seu filho e pronta para ampará-lo a qualquer momento. Essa educação de
Lancelot também remete à prática da iniciação feminina na sociedade celta. Segundo Barros
(1994, p.70), por ser de extrema importância, a mulher era considerada um ser divino e
estabelecia um elo de igualdade entre os sexos. Logo, é imprescindível a ligação com a
Grande-Mãe, nas estórias que envolvem Lancelote – mesmo sendo este, de origem francesa.
Lancelote adquire a espada que fôra de Balin. Na morte de Balin, Merlin chega à tumba deste
e faz com que lá, fosse escrito, com letras de ouro, o nome de Balin, além do seguinte: “Aqui
jaz Balin, o Cavaleiro das duas espadas, que desferiu o Golpe Doloroso”. Então, Merlin toma
a espada, tira-lhe o punho e o substitui. Pede a um cavaleiro que a maneje, mas este não
consegue. Merlin, então, diz que somente o melhor cavaleiro do mundo seria capaz de
manejar essa espada. Esse cavaleiro era Lancelote du Lac ou seu filho Galahad. Lancelote
mataria o homem que mais amava – Gawaine. Essas palavras foram gravadas no punho da
espada.
O que é importante observar é que Lancelote já possui uma dupla característica, desde seu
nascimento: é um humano, filho de um bravo guerreiro e, ao mesmo tempo, possui a magia de
Avalon. Segundo Zimmer (1988, p.98), Lancelote herda a magia das Duas Espadas de Balin,
além de sua própria natureza mágica. Assim, sendo enfeitiçado, também enfeitiçava a quem o
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olhasse, principalmente as mulheres. Desse modo, ele nunca seria um ser humano normal –
um esposo ou pai de família normal. Era o amante perfeito, fiel à sua única dama – aquele que
toda mulher desejava e é exatamente esses atributos que concedem a ele um poder todo
especial de cativar a imaginação dos leitores. O único momento em que ele comete um
pequeno deslize é por magia, cujo episódio é o seguinte:
Após o torneio com Tristão e do resgate de uma agradecida dama, Lancelote derrota o dragão
que vivia nos túmulos das redondezas. Sobre sua tumba estava escrito: “Aqui virá um
leopardo de sangue real que matará esta serpente e que excederá todos os outros cavaleiros”.
Lendo tais insígnias, Lancelote imediatamente, levanta a lápide e de lá, sai o dragão cuspindo
fogo. Os dois lutam ferozmente e Lancelote, com sua espada mágica, mata o dragão. Naquele
momento, chega o rei daquelas terras – um senhor nobre e cavaleiro. Seu nome era sir Pelles –
que diziam ser o descendente direto de José de Arimatéa. O rei leva Lancelote para seu
castelo e, percebendo a bravura e dignidade do cavaleiro, deseja que este se deite com sua
filha, a bela Elaine. È que o rei sabia que se isso acontecesse, o casal teria um filho de nome
Galahad, o Cavaleiro Bom, que libertaria aquele país estrangeiro do perigo e que, graças a ele,
seria conquistado o Santo Graal. Aparece, então, uma dama de nome Brisen que disse ao rei
que Lancelote amava uma única mulher: a rainha Guinevere, esposa do rei Arthur, e que ele
somente dormiria com Elaine se pensasse que ela fosse Guinevere. Assim é feito. Dizem a
Lancelote que a rainha Guinevere o esperava nas redondezas do castelo. Ele, mais que
depressa, dirige-se para lá. Naquela mesma noite, os dois ficam juntos e Elaine concebe
Galahad. Na manhã seguinte, Lancelote percebe o engano e sente que imediatamente seria
desonrado. No livro As brumas de Avalon, Lancelote pede desculpas de seu ato ao rei Pelles e
casa-se com Elaine. Em Mallory (1485/1906), Elaine pede a Lancelote que o perdoe e que não
a mate, pois ela trazia no ventre aquele que seria o mais nobre cavaleiro do mundo. Pede a ele
que parta e assim fez Lancelote. Quando nasce Galahad, Elaine vai a Camelot, mas Lancelote
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permanece hostil a ela. A dama Brisen, vendo o sofrimento de Elaine, promete a ela que
naquela noite Lancelote se deitaria com ela novamente. Assim acontece novamente:
Lancelote deita-se com Elaine pensando estar com a rainha Guinevere. Só que, por estarem
todos no castelo, e o quarto de Elaine ser ao lado do de Guinevere, esta ouve a voz de
Lancelote no quarto vizinho e fica furiosa. Guinevere tosse alto para que Lancelote acorde. E
assim acontece. Lancelote ouve a tosse da rainha e percebe que, mais uma vez, havia caído
em uma cilada da magia. Desesperado, Lancelote sai do quarto e encontra Guinevere que o
chama de falso traidor e pede a ele para nunca mais apresentar-se diante dela. Lancelote fica
tão raivoso que parte sem rumo, e durante dois anos ninguém ouve falar dele. Muitos
disseram que havia ficado louco. Certo dia, ele é encontrado perto do castelo do Rei Pelles,
inconsciente. Juntamente com Elaine e suas damas e o próprio rei Pelles, Lancelote é levado
ao alto de uma torre, onde estava o cálice do Santo Graal. Deitaram-no ao lado do cálice. Um
homem santo aproxima-se, desvela o cálice e o dá a Lancelote, que imediatamente se
recupera. Mesmo assim, Lancelote fica de cama por mais quinze dias. Depois disso, o rei
Pelles o acolhe e lhe entrega o Castelo de Bliant – onde ele viveu com a esposa Elaine,
embora nunca tivesse esquecido Guinevere. Esta, por sua vez, manda alguns cavaleiros em
busca de Lancelote que, imediatamente aceita voltar a Camelot. Elaine, por sua vez, nunca
deixou de amá-lo e acaba morrendo de amor.
Lancelote dirige-se a Camelot onde passa a viver exclusivamente para Guinevere. Ele é
abençoado, por ser filho da magia e, ao mesmo tempo, amaldiçoado, pelo amor proibido que
sente pela esposa de seu melhor amigo e senhor, o rei Arthur. É essa culpa que o acompanha
e que não o torna digno de encontrar o Santo Graal. Zimmer (1988, p. 104) discute que as
personalidades de Lancelote e Guinevere foram invadidas pelas forças do poder do
inconsciente de tal modo que tornavam-se racionalmente ingovernáveis. Um era a contraparte
do inconsciente do outro: “Relacionavam-se não como seres humanos, mas como se
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estivessem em meio à descoberta de uma parte perdida, desejada e separada da alma. Não
eram dois, mas um - cada qual uma projeção do inconsciente do outro”. (p.104).
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ANEXO C – ENTREVISTAS

As entrevistas foram realizadas da maneira mais informal possível, permitindo ao aluno
decidir o que quisesse dizer e como dizer (Nunan, 1992, p. 143). Caracterizei-as como
entrevistas semi-estruturadas – de modo que o entrevistador pudesse possuir uma certa idéia
de onde ele queria chegar com tais perguntas e o que poderia ser revelado com elas. No
entanto, o entrevistador não conduz a entrevista com uma lista pré-determinada de perguntas,
sem deixar que o entrevistado também direcione a entrevista. Alguns temas podem determinar
o curso da entrevista. Segundo o autor, esse tipo de entrevista fornece uma certa autonomia ao
entrevistado e também fornece ao entrevistador flexibilidade em direcionar as perguntas.
Além disso, esse tipo de entrevista também permite acesso à vida do entrevistado e
entrevistador. No caso desta pesquisa, pedi para que os alunos também respondessem as
mesmas perguntas por escrito. Após tê-las escrito, sentei com eles para que, informalmente eu
pudesse ouvi-los. As entrevistas foram gravadas e o conteúdo das entrevistas segue abaixo:

Entrevista e questionário: setembro/2006

O que você tem achado das aulas até o momento quanto ao:
a) Conteúdo
b) Método
c) Desenvolvimento oral
d) Desenvolvimento escrito
c) Desenvolvimento gramatical

2) Como você sente a turma?
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3) O que você mudaria se fosse fazer o curso novamente?
4) Sugestões e críticas.

Segunda entrevista e questionário final:
Em relação à construção da nossa estória:
1) Como você sentiu a atividade de contar uma estória com começo, meio e fim?
2) O que te deu mais prazer nessa atividade e o que você menos gostou de fazer?
3) Qual foi a sua maior dificuldade?
4) Para quem não esteve na aula, se você tivesse que escolher um símbolo para a estória da
Paula, qual você diria que é mais significativo. Por que?
Quanto ao curso em si:
a) Quanto ao conteúdo lingüístico emergente: o que você acredita que sabe mais usar: tempos
verbais (presente, passado ou futuro); advérbios ou adjetivos?
b) O que mais te chamou atenção na estória arturiana. Por que?
c) Com que personagem você mais se identificou. Por que?
d) No início do curso cada um de vocês pensou em uma imagem de aprendizado
de língua. Por exemplo: O Raul - uma escada em ascensão; Marco: o livro
Vidas Secas; Mara, situação de aeroporto; Eva - teimosia; Vera, dificuldade; Tita, chance. Se
você tivesse que pensar em uma imagem de aprendizado de língua depois do
curso, você retomaria essas imagens ou apresentaria outra? Por que?
d) Que sentimentos você possui a respeito desse trabalho?
e) Quem é um herói para você?
f) O que você sugere?
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ANEXO D – Cenas grupais: 17/10

A.
A aula refere-se à escolha da cena preferida pelo grupo. Por isso, repassei somente os slides
do filme para que os alunos pudessem escolher a cena. Optaram, então pela cena quando
Uriens sagra Arthur cavaleiro.
As cenas mais votadas foram:
1.
2.
3.
4.

Quando Arthur é nomeado cavaleiro pelas mãos de Uriens
A Dama do Lago – quando aparece para entregar e receber a espada
A volta de Merlin
Quando Lancelot luta com Arthur

Discutimos a primeira opção.
Comecei passando algum vocabulário da cena:
Squire = escudeiro
Swear = jurar
Faith = fé, verdade
You will knight me = você me fará cavaleiro.
I will follow you = eu te seguirei
Obey = obedecer
Humble/ humbleness
Knee - ajoelhar
Expliquei o uso do tempo verbal “futuro” com o auxiliar “ will”.
Raul perguntou: Como a gente poderia fazer a pergunta “você me tornará cavaleiro” de
outra maneira?
Então chegamos à seguinte conclusão: You will make me a knight.
Então, perguntei: Why did you like the scene?
Marco: A humildade do Arthur
Prof: because .. humble
Marco: Because humble of king Arthur
Prof: Vamos escrever mais completo? Because King Arthur was...
Marco: Because king Arthur was humble
Prof: Continue. Vamos, Lady? Why did you like the scene?
Leo: Because all warriors… ajoelhar
Prof: Knee
Leo: Because all the warrior knee
Raul: everybody…
Raul/Leo: knee to King Arthur
Tita perguntou sobre o verbo “knee” e tentou montar a frase:
Tita:Because he…
Marco: knee to King Arthur
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Eva: Because he bring....
O Professor: ajuda com o verbo “brought”.
Eva: Because King Arthur brought harmonia
Eva: Because King Arthur brought togetherness. (OBS: Essa palavra foi encontrada e
utilizada pela própria aluna)
(Discutimos a palavra “togetherness”, e expliquei o sufixo –ness. Disse que poderíamos
também usar a palavra “harmony”. Então, a aluna repetiu a frase:
Eva: Because King Arthur brought togetherness to kingdom and peace
A aluna Tita também quis repetir a frase e o aluno Marco também a ajudou, dizendo que
podia usar a palavra “harmony”.
Tita: harmony...
Raul: Because for one instance everybody stopped for...reverence... the new knight o Rei
Arthur, né?
Raul: Ele não era cavaleiro ainda, né?
Prof: reverence to the new king? (ajudando-o)
Raul: É. Reverence to the new knight and king
Raul: Because for one instance everybody stopped to reverence to the new knight and king
(repetindo a frase toda).
Mara: because King Arthur have big heart e.. humble. E é humilde
Prof. ajuda: Because king Arthur (apontei para o verbo “have”, perguntando qual era a
terceira pessoa). Então, os alunos responderam:
Sala: has
Prof: has a big heart and..
Mara: and he ...
(Então, eu peço o verbo “to be”)
Sala: was...
(Discutimos se colocaríamos o verbo “to be” no presente ou passado. Destaquei a diferença
dos dois tempos verbais)
Então a frase ficou: Because King Arthur has a big heart and he is humble
Marco: Uriens é um contestador. Ele foi corajoso.

.................................................
B.
Profa: Uriens was.. (ajudando os alunos)
Raul: Ele teve compaixão
Tita: He was humble
Eva: He contestou o poder
Sala: He contested the power of the king, of Arthur
Eva: por que ele depois de contestar, ele aceitou aquela incumbência
Mara: Because the sword..
Eva: Por que ele aceitou ser incumbido em tornar ele cavaleiro? O Arthur conquistou o
respeito dele.
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Mara:Uriens sentiu a força do poder da espada!
(Incentivei-os a colocarem alguma coisa da frase em inglês):

Marco: The fear of the sword.. The fear of the power of the sword
Eva: Por que Uriens aceitou a incumbência.
Então, tentei ajudá-los a colocarem a pergunta em inglês. Aos poucos, eles montavam a frase
com minha ajuda e a frase ficou assim:
Sala: Why Did Uriens accept that job? ( o aluno Raul questionou o uso do auxiliar “did”, e
eu expliquei a estrutura em inglês. Depois, os alunos continuaram a discutir a cena:
Eva: Eu acho que é porque ele sentiu respeito
Prof: vamos colocar em inglês? Because...
Sala: Because he felt responsably…
Prof: ou respeito?
Sala: respect
Sala: Because he felt respect for the attitude of Arthur
Prof: Because he felt respect for Arthur´s attitude (ajudando, e a sala percebendo a mudança
da construção)
Mara: The sword had ... power ( sala ajuda)
Sala: The sword had a big power.
Grupo: powerful sword
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ANEXO D - 19/10/06: Recriação da cena da Dama do Lago
Nessa aula, deixei como imagem de fundo, a Dama do Lago quando entrega a espada a
Arthur e a imagem final quando a espada volta para ela. O propósito era proporcionar um
momento de criação por meio do mito arturiano.Congelei a imagem da Dama do Lago na
tela da TV e a partir dela, pedi aos alunos tudo o que lhes viesse à mente – um tipo de
atividade de associação: sentimentos de arrepio, angústia, amor, etc.
Mara: Eu digo o seguinte: A Excalibur representa o poder.
Prof: In English: represents...
Mara: Excalibur represent the power. Ela foi dada a um man que foi concebido com
grande amor. Porque foi uma loucura o que Uther fez para ter a Igraine.
Enquanto ela falava, eu colocava o vocabulário na lousa com a ajuda dos alunos. A frase
da aluna, ficou assim:
Sala: It was given to a man who was conceived from a great love.
Mara: E esse poder não foi aproveitado como deveria ser.
Prof: In English...
Mara: The power was not...usado
Sala: used
Mara: para fins... para a transformação da humanidade
Prof: transformation...
Sala: of humanity
Marco: De um lugar seguro: The place security
Prof: A security place...
Mara: A security place to keep the sword in the hands of the Lady of the Lake
Prof: O que mais? Que sensações a cena passou?
Mara: O poder retorna à origem, a espera de um novo líder que merecesse, de fato, ter
novamente esse poder para liderar. Aí, como eu falo em inglês?
Sala: The power...
Prof: returns..
Mara e sala: The power returns to the Lady of the Lake a espera de um novo líder...para
esperar um novo rei merecedor.
Marco: To wait the new.
Prof: for
Marco/ Mara: To wait for a new king that…
Marco: could…
Prof: deserve
Mara: Ah! Deserve!! Merecer esse poder novamente para ser de fato um líder do coração.
Marco: Ela ‘tá poética!
Tita: a power...
Mara: the power returns to the Lady of the Lake to wait for a new king that could deserve the
power… Administrar... poder por merecimento para ser líder desse povo.
Um poder usado com o coração.
Sala: Power that could be used with heart.
Prof: O que mais que essa cena te traz?
Tita: O Perceval que é o escolhido para que a espada retornasse para as mãos da Lady.
Leo: a fidelidade, a obediência do cavaleiro frente ao rei. Ele jogou a espada
Mesmo contra a vontade dele.
Prof: So, he shows...
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Sala: obedience for king
Prof: Obedience from Perceval to the King
Mara: The king... o Arthur nessa última cena, ele percebe que falhou
Marco: que é o fim dele. Não era mais hora, que ele não tinha mais forças
Prof: Feel... felt
Sala: He felt...
Marco: he ele morreria: He should die?
Sala: He felt the could die
Prof: é isso? Como fica, então? e você, Lady?
Vera: I have the power.

Então, enquanto texto, tivemos:
A security place to keep the sword in the hands of the Lady of the Lake
Excalibur represent the power
The power was not.. used to transformation of humanity
The power returns to the Lady of the Lake to wait for a new king that could deserve the power
that could be used with heart.
Obedience from Perceval to the King
He felt the could die
Lady: I have the power.
Depois,coloquei no chão uma cartolina com várias fotos e objetos que eu trouxe. Pedi para
os alunos acrescentarem essas fotos e objetos à imagem da Lady of the Lake. Também levei
lápis de cor. Todos sentaram no chão para a montagem da cena.
OBS: Tirei fotos. Então, obtivemos um lindo cenário, cuja construção ocorreu da seguinte
maneira:
OBS: Quando eu peguei o meu cálice do Graal, ele havia quebrado. Foi um choque para
todos, inclusive para mim. O aluno Marco comentou: Enquanto o Graal estiver quebrado, o
reino não voltaria ao normal.
Prof: O que mais vocês colocariam na cena da Lady e por que?
Vera: Eu faria a dama sair do lago por inteiro.
Pedi para a aluna colocar algo na cartolina que representasse isso. Então, ela colocou a
minha Dama do Lago
Leo: Eu colocaria um outro guerreiro recebendo a espada.
Prof:Em inglês...
Leo: This is the warrior recept the sword
Prof: receiving...
Leo: receiving the sword.
Prof:Lady?
Vera: A dama sairia do lago por inteiro, por corpo inteiro.
Prof: Então, em inglês..
Vera: This is the Lady of the Lake... saindo.
Prof: leaving...
Vera: ...leaving the lake
Vera: (com ajuda dos colegas)... to receive the sword
Tita: eu ficaria com a espada que na verdade a estória gira toda em torno dessa espada.
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Prof: the story...
Tita: ... around
Prof.: The story is about...
Tita: ... The story is about the sword...
Mara: eu também ficaria com a espada: The sword.. power... powerful
Prof: A powerful.
Mara: a powerful sword.
Mara: O rei Arthur ... foi o apoio que ele teve para permanecer no governo. E motivá-lo a
realizar o que ele herdou, mesmo não tendo atingido o objetivo que ele quisesse e por isso a
espada retorna para a Lady.
Prof: alguma sentença em inglês que você colocaria?
Mara: the sword is powerful
Prof: o que mais? Coloquem mais coisas.
Tita: Merlin...
Eva: the dragon that Merlin represent
Prof. (juntamente com ajuda da sala): Merlin is the representative of the dragon
Marco: The Graal
Prof: The Grail in the scene. Why?
Marco: O motivo é de ele lutar pela terra, prá ele voltar. Então eu acho que é importante,
também porque se ele não tivesse voltado ele não entregaria a espada. Ele não ia atrás da
Guinevere; receber a espada.
Prof: Vamos tentar em inglês? The Grail is important because...
Marco: … because is the symbol... the union
Prof: It is the symbol of union
Marco: It is the symbol of union... of the King and the ground
Prof: earth… land
Marco: the land
Tita: Eu ficaria com a Távola Redonda
Prof: E onde você a coloca?
Tita: Junto do povo
Prof: Então, fala, Tita. The Round Table...
Tita: The Round Table .. It is...
Prof. e sala:... together
Tita: The Round Table together with the people and...
Marco: the knights...
Tita: eles acreditavam no poder da espada e da Lady.
Prof: They believed...
Sala: in the power of the sword and the Lady
Mara: The Round Table is the symbol of union
Vera: eles encontram o Graal?
Marco: encontram para a resposta que queriam
Então, Marco e a sala explicam o final do filme para a aluna Vera
Marco: o Rei Arthur não podia ficar lá sem lutar. Então, o Perceval e os outros cavaleiros
saem em busca do objetivo.
Mara: The Lady of the Lake reabsorve o poder...
Prof: get back...
Mara: She gets back the power
Marco: ela reconstitui a espada
Prof: então, she...
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Sala: She reconstitutes the sword.
Marco: Ela chegou quebrada e ela reconstitui. Ela tem poder
Prof: The Lady...
Sala: The Lady of the lake has power
Marco: She is powerful.
Leo: Acho que na cena faltou um casal para que tenha um final feliz. Casal?
Prof: a couple
Leo: a couple... happy end... O que faltou na cena foi um casal feliz.
Prof: It is necessary…
Leo: It is necessary a happy.
Vera: couple
Leo: for a happy end.
Tita: a partir do momento em que a espada retorna ao lago, inicia-se uma nova era na
estória da Inglaterra.
Prof: Perfect, Tita. In English.When the…
Tita: When the sword... return to the Lady of the lake…
Prof: o que acontece?
Tita e sala: a new age begins in the story of England
Mara: The King Arthur. Vai em busca…
Prof: goes in search for
Mara: goes in search for the power perdido
Prof: lost
Mara: goes in search for the lost power
Marco: They rode for all night ( lendo o que estava escrito em uma das figuras). Então, eles
circulam toda a noite por seu próprio castelo?
Prof: por que?
Marco: na época em que não tinha guerra, eles se movimentavam ao redor do castelo.
Prof: quem é o casal?
Marco: The King Arthur and Guinevere
Mara: The king and the Queen.
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ANEXO D - dramatizações
31/8: Primeira dramatização
Levei roupas, acessórios para aos alunos usarem e montarem seus personagens. Eles então,
começaram a conversar uns com os outros, usando perguntas e vocabulário já vistos.
Também foi a primeira participação oral efetiva de Mara.
Marco: The sword is in...the stone ( seu adorno era a espada)
Eva: I am a wizard
Mara: I am sua... your queen ( dirigindo-se a Marco). Esposa, como é?
Prof: wife ( ajudando o aluno)
Marco: wife of King Arthur
Prof: King Arthur´s wife
Mara: I am King Arthur´s wife
Marco: I am Princess Guinevere´s wife
Prof: I am Queen Guinevere´s husband.
Eva: Você é o marido dela, né? (para Marco)
Marco: Yes. I am Queen Guinevere´s husband
Mara: I am Guinevere
Eva: I am a wizard
Mara: O que ela faz?
Prof: What do ...
Mara: What do you do?
Eva: I am a wizard with wisdom ( ela usa exatamente o que falamos na aula anterior)
(O professor ajuda na pronúncia )
Eva: How you take the sword from the stone?
( O Professor ajuda: How did you take the sword from the stone?)
Marco: I take the sword… out of the stone...
Eva: How?
Mara: Your sword is magic?
Marco: Yes, it is! Mas, a Excalibur é outra, não é?
(Então, acontece uma discussão em relação Às duas espadas. Eu não respondo e deixo a
pergunta no ar para aguçar a curiosidade deles)
Mara: Your sword is first ou segunda?
Prof: is the sword the first or the second? (ajudando a aluna Mara - que vai repetindo a
pergunta, juntamente com o professor)
Mara: Who are you? (para o aluno Leo)
Leo: I am a guerreiro
Prof: warrior ( ajudando o aluno)
Leo: I am a warrior
Eva: do you like to...fight?
Leo: Yes. It is my life.
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Mara: espada?
Prof: sword ( ajudando a aluna)
Mara: Do you fight with the sword?
Leo: Yes. I fight with the sword
Grupo: Are you good?
Leo: yes. I am
Mara: se ele luta pelo rei dele
(O Professor ajuda e a aluna repete junto: Do you fight for the king?)
Leo: Yes. My dever é proteger o rei.
(O professor pede para ele “inglesar” a palavra “proteger”)
Leo: It is my obligation to... protect the king
Mara: Do you fight for the queen?
Leo: Yes.
Mara para Vera: Who are you?
Vera: I am the Lady of the Lake
Eva: Como ela fez a espada do Arthur?
(O professor ajuda e os alunos continuam com a professora a montar a frase: Why did you
make the sword?)
Vera: Não sei
Prof: Is it magic? ( ajudando os alunos)
Vera: Magic
(Então, novamente a curiosidade das espadas e se Merlin ajudou Arthur a tirar a primeira
espada da pedra. Eu disse que Arthur tira a espada sozinho porque Merlin já sabia que ele
seria o novo Rei da Bretanha, e que a segunda espada foi dada pela Dama do Lago. Daí
começa o suspense : há duas espadas. Uma vem da pedra e outra da Dama.)
Com minha ajuda e a do grupo, a seguinte pergunta é formada:
Why did you give the second sword?
Vera: Because it was special
Marco: (tomando iniciativa): I am a brave king. I am very strong. I am very courageous.
Eva: You are not modest. O que ele sentiu?
Profa: How did you feel? (ajudando o aluno)
Marco: I feel powerful( levantando a espada)
Eva: Why did you lose the sword? (com a ajuda do professor e colegas)
Marco: Eu não sei a estória, mas posso inventar, né?The sword leave... my hands
Prof: left your hands?)
Marco: Ah, é; é passado. The sword left my hands
O aluno repete a frase mais de uma vez para treinar a pronúncia. Então, a professora
pergunta:
Prof: How? De que maneira?
Marco: in the fight
Mara: Quero saber como chegou até o mágico a espada. O mágico já sabia da espada.
Então, eu quero perguntar como ele sabia da existência da segunda espada.
A professora ajuda e a aluna Mara repete junto:
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Mara: Did you know about the second sword?)
Eva: eu previa o futuro
A professora ajuda e ela fala:
Eva: I foretell the future
Leo: first love with Dama? Quero saber se ele teve um caso com a Dama.
A professora ajuda, colocando dicas na lousa e o aluno monta a pergunta:
Leo: When you gave the sword to king there was love?
Mara: Ele tem um big heart
A professora ajuda e a aluna fala junto:
Mara: He has a big heart
Leo: como eu falo: longa vida ao rei
Prof: long life to the King!
Mara: Eu queria perguntar por que ele escolheu o mago para levá-lo.
Coloquei dicas dicas na lousa e a aluna montou a seguinte pergunta:
Mara: Why did you choose the King Arthur?
Eva: Porque ele era como meu filho
Com minha ajuda, todos montaram a frase
Grupo e Eva: Because he was like my son
Marco (dirigindo-se para a Eva): Você entrou mesmo na estória!
Eva: Além de ele ser meu filho ele estava predestinado a isso. Porque ele era filho da Rainha
da Cornualha com o amante. Além de ele estar predestinado a esse trono, o mago faz a
mágica.
Grupo: did you make any magic with the sword?
Marco: The sword left my hand
Prof: So, no magic?
Marco: No. Por enquanto ela caiu e eu olhei para ela. I looked at the sword and it come
back to my hands
A aluna Kate entra atrasada e começa a participar
Grupo: Who are you?
Kate: I am a forest
Eva: Por que o Rei Arthur se inspirava nessa floresta?
Prof: Why... ( incentivando a aluna)
Eva: Why did King Arthur like the forest?
Kate: Vich Maria! Porque era agradável, porque não tinha prédios; porque era o lugar
onde ele se inspirava para a luta.
A professora ajuda, colocando dicas na lousa e incentivando a aluna a continuar a frase.
Kate: Because it was the place that inspired him for the fight.
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Anexo D - 26/9: Segunda dramatização
Presentes: Mara, Marco, Tita, Raul, Eva e Kate.
Nesta aula, levei novamente as roupas e pedi para que os alunos agissem como se fossem o
personagem escolhido. Coloquei uma música celta de fundo. Depois, cada aluno falava um
pouco sobre o seu personagem. Curioso que, de repente, diálogos surgiram espontaneamente
– principalmente iniciados pela aluna Mara – que assistiu ao filme “Excalibur” mais de uma
vez. O aluno Marco, que estava em férias e, portanto, não compareceu às últimas aulas,
reassumiu seu papel de Rei Arthur e respondia às perguntas e colocações dos demais
colegas. Eva e Tita se colocavam muito, iniciando diálogos .Kate, que aparentemente
apresentava-se tímida e sentia dificuldades em comparecer às aulas devido o trabalho,
apresentou-se como uma perfeita floresta viva, cujos gestos indicavam acolhimento às
pessoas do reino e, principalmente ao Rei – que ela sabia que se escondia sempre na
floresta!.
OBS: Tirei fotos com a permissão dos alunos.
A.
Prof: Who are you? ( perguntando para cada aluno)
Marco: I´m King Arthur. I am strong
Mara: I am Morgana
Eva: I am Merlin
Tita: I am Igraine – Arthur´s mother
Kate: I am the forest
Raul: I am the warrior.
Mara:How are you?
Marco: I am fine. I am very fine
Grupo: What do you do?
Kate: I protect the people
(muitos risos e um instigava o outro com perguntas)
Nesse momento, coloquei os alunos para conversarem em pares. Depois, mudavam de pares e
conversavam com os demais colegas.
Eva: I transform you.
Mara: I have força. I am your sister.
Raul: I am a warrior. I protect you and the king.
Marco: where do you live, Merlin?
Eva: In a cave
Kate: Merlin transformed me in a person
Tita: What do you think of King Arthur?
Kate: I like him
Marco: Do you have any children, Merlin?
Eva: No.
Marco: No, I haven´t ( respondendo e ajudando a amiga)
Raul: I am a warrior. I protect you and the king
Grupo: What do you do everyday, warrior?
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Raul: Battles
Marco: Do you have any brothers or sisters?
Raul: No, I haven’t
Tita: What do you think of Igraine?
Alguém responde: She is beautiful!
( Marco sempre brincava com a pronúncia do nome Arthur – exagerando no “th”)
Eva:Are you a good king?
Marco: Yes, I am
Mara: I am your sister
Tita: When were you born?
Grupo:Ah! Mas, você sabe. Você não é a mãe dele?
Mara: Igraine is his mother
(risos e brincadeiras)
Grupo: È que na verdade ela está louca para ser a Guinevere!
Marco: April 29
Tita: He is ... and make a pacto with Merlin. Não. His father made a pact with Merlin (com
ajuda do professor e colegas).
Mara: Arthur has a big heart
Marco: Yes, yes
Raul: He is predestinated
Marco: I am determined
Mara: Which time did you live?
Marco: Na Idade Média.. I lived in Middle Ages.
Eva: you took the sword off the stone and a new age started. He became the King of
England (Raul e os demais ajudam)
Marco: England or Britain?
Prof:Yes

B.
Peço para eles ajudarem Arthur a se movimentar. Todos se movimentam como o Rei Arthur.
Mara: He veste armadura....é muito duro ( e se movimenta como se estivesse dura).
Eva: He rides a horse everyday, every morning ( essa foi uma frase montada em grupo na
aula passada)
Kate – in the forest. He... corre
Prof: Runs. Where?
Grupo/Kate: He runs in the forest
Marco: I am powerful King Arthur!
Eva: Do you know the warrior?
Marco: Yes. He is a big brother
(brincadeiras com o termo “Big Brother”)
Marco: He is my big friend!
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Mara: Do you like your friend Lancelot?
Marco: Yes. I like him.
Tita: What do you think of the Round Table?
No momento em que a aluna fez essa pergunta, curiosamente, estávamos formando um
círculo. Então, eu disse:
Prof: This is the Round Table!
Marco: The union of todas as forças
Prof: All forces ( ajudando o aluno)
Marco: The union of all forces of England
Mara: I am Morgaine. I like magic. I like the bad magic! My master is Merlin. I love
Arthur. I am powerful. I ... cure. I live in forest and mountain. I live in dolmen. Is a
powerful dolmen. A stone dolmen. Eu uso uma roupa...
Prof: wear...
Mara: I wear uma capa comprida. I make magic. I am a witch. ( Nesse momento, a aluna
já havia escolhido os seus objetos, assumindo a magia de sua personagem).
Eva: bad power. Merlin is good wizard. She is a bad witch
(discussão sobre Morgana e Merlin)
Mara: Ela queria o poder dele e ela o tranca na caverna.
Eva (para Raul): He is very pitiful and calm. He... não mata ninguém. He doesn´t kill
nobody (com ajuda do grupo)
Mara ( para Merlin): Você é my teacher…
Prof: master (ajudando a aluna)
Mara: You are my master. Please, Merlin, teach me
Eva: I will think
Mara: When?
Eva: tomorrow
OBS: Foi a vez do aluno Raul falar. Ele estava tímido. Incentivei-o a falar. Então, ele disse:
Raul: I am a warrior.
Eva: My sword is blue
(A aluna disse isso porque a espada que eu levei era azul)
(Comentários e risos)
Mara: Arthur is my brother
Eva: Arthur is modest. He rides a horse with warrior.
Raul: I protect you ( para Marco)
Marco: Warrior, wait my signal
Mara: The magic sword... give me your secret (para Eva)
Eva: I am bad… a witch
Raul: bewitch (feiticeira)
Mara: Please, Merlin, help me! I have many flowers and plants to cure!
Eva: I can´t give you! ( Raul ajuda a formular essa frase)
Mara: Se você não me der eu vou roubar
Mara: If you don´t give me, I will rob it (com ajuda da professora e colegas)
Eva: Do that! You will have a surprise!
Mara: You have a bad power (O seu poder será maligno). Quero dizer: Você não tem esse
poder!
Sala: Power… You don´t have power.
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Eva: I have a secret
Mara: My friend is the Lady of the Lake ( com ajuda do grupo). You can´t stop me!
(Comentário da sala para a aluna Mara: ela incorporou a Morgana!)
Eva (para Marco): You are king. I am powerful! You...não manda em mim
Mara: Obey me!
Eva: (Para Marco): I am your adviser. Ele (dirigindo-se a Raul) protege o rei fisicamente e
eu intelectualmente. I am your adviser.
Marco: Please, help me! I am the king!
Eva: Open the gate e manda ela embora!
Raul: You will have a next battle! Show me the power!
Marco: I will... mandar você embora. Open the gate for you!
Raul: where is the Queen?
Eva: Ainda ela não apareceu!
Marco: I Will kill you!
Raul: No. I am your brother!
Mara: Arthur will be the father of my son.
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ANEXO D - 28/9: Terceira dramatização
Presentes: Marco, Eva, Mara, Tita, Vera e Raul
Corrigi as composições de Tita e Raul junto com eles, antes do início da aula Depois, iniciei
a aula, tirando algumas dúvidas de gramática e vocabulário. A seguir, passei a continuidade
de “Excalibur” até o momento em que Arthur se torna rei. Então, fizemos uma pequena
dramatização, sendo que todos eram King Arthur e cujo diálogo é o que se segue:
Marco: I don´t know if I can be the King
(silêncio)
Marco: And you? O que vocês pensam? What do you think? I fear to be the king
(demonstrando gesto de medo)
Mara: How can I be the king? (com ajuda dos colegas)
Marco: What can I do for it?
Mara: I have fear to be the king
Marco: E o que eu posso fazer? What can I do?
Raul: I feel your potential
(Tento incentivar Vera)
Marco: I only.. took the sword off the stone!
Eva: The dragon protects you ( apontando para ela enquanto Merlin)
Tita: Only with the help of Merlin
Raul: Vai lá. Go there and show me the king inside you! (como se estivesse mandando o
Rei cumprir tal tarefa)
Marco: To take the sword off the stone is a little for it to be the king
Prof: E o que ele tem que fazer para ser o rei?
Marco: it is inside your heart, your head
Prof: head and mind together
Raul: for one purpose ( com ajuda professor). Mind and heart together for one purpose.
Marco: algum… some knights don’t believe that Arthur …
Raul…..could be…
Marco: could become the king
Tita lê a sentença em Português.
OBS: A aluna Vera quase não falou nada. Na saída, o aluno Marco me disse que essa
metodologia ajudava-o a fixar mais vocabulário e a se soltar mais. Disse que era diferente do
livro, que no livro o aluno fica preso Disse também, que nessas aulas, ele se soltava mais
porque era obrigado a criar.

OBS: pedi para eles escreverem o que sentiram com essa atividade.
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ANEXO D - 16/11: Quarta dramatização
Nessa aula, a idéia foi montar uma cena final da estória arturiana deles, ambientada na
Idade Média. Então, levei mais algumas fotos sobre os lugares que visitei na Inglaterra, em
2006 e que caracterizam a cultura celta – como Glastonbury, Tintagel e as Abadias em
Glastonbury. Perguntei a eles com qual elemento da natureza eles achavam que a cultura
celta mais se identificava e eles responderam que eram a água e as pedras. Então, passei as
fotos e expliquei a importância da água na cultura celta – com o intuito de ambientar a
estória que eles iriam produzir, com aspectos dessa cultura. O meu objetivo era chegar a
uma cena grupal e dramatizar. Só que antes da dramatização, fiz o seguinte:
Coloquei uma música celta e pedi para eles se imaginarem mergulhando em águas. Os
alunos ficaram em pé, movimentando-se, dialogando com o universo das águas. Após o
envolvimento com a música, os alunos produziram algumas sentenças, como:
Water is peace.
It is relaxing.
Water is transformation
Water and stones are dangerous ( quem falou isso foi o aluno Raul que disse que quase se
acidentou junto às pedras , pois veio uma forte onda do mar e derrubou as pessoas que lá
estavam).
I like to go to the beach
I like the river and stones

ATIVIDADE II: Dramatização:
Disse aos alunos que eles recriariam a estória arturiana, ambientando-a na Idade Média e
que para isso, eles fariam uma improvisação.

Tita: My name is Igraine. It is a mother, wife, a very good. She is very happy.
Eva: I´m Merlin. I am a very important person for the story
Mara: I´m Morgan, a witch powerful… a powerful witch. Eu gosto...
Prof: I like
Mara: I like to ride a horse ( mexendo no cenário que haviam montado)... together with my
brother. Arthur. (o grupo ajuda)
Mara: This is horse Lancelote. This is King Arthur ( apontando para o cenário)
Prof: This is Lancelote´s horse and Arthur´s horse?
Mara: Arhur´s horse. I am na... carruagem
Prof: Carrriage.
Mara: I´m in the carriage
Eva: Lady, sai da água!
Prof: Lady, leave the water! (ajudando a aluna)
Vera: I am the Lady of the Lake. I live alone in the bottom of the river, in my castle.
I am a mysterious woman and beautiful. I am very powerful. (falando devagar).
Prof: That´s great!
Eva: She is very... aparece inesperadamente.
Prof: She appears… unexpectedly.
Eva: (repete a frase junto com a professora).
Raul: I am a warrior (o aluno havia fingido que saía da sala para simular uma entrada
triunfal). Quando ele abre a porta, disse: “I am a warrior” e os demais, exclamaram: “Oh!”
Eva: The fighter
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Raul: I´m live in the cave, in the forest, in the country side of England. I live alone. I walk
together knights of the Round Table.
Tita: Do you know Uther?
Raul: No. I don´t.
Eva: Do you have a horse?
Raul: Ainda não
Prof: Not yet.
Raul: Not yet. I walk
Eva: So, you walk...
Raul: Very much!
Mara: You are Perceval?
Raul: No. I´m not.
Eva: Perceval andava muito
Prof. He walked very much ( e o grupo, acompanhava a professora, repetindo a frase com
ela).
Tita: Uther is knight ambitious
Prof: A very ambitious knight?
Tita: Yes.
Mara: I love Lancelote
Prof: Oh ! Really! You love Lancelote, Morgan,
Mara: I love Lancelote, but he not love me
Prof: Doesn´t...
Mara: doesn´t love me.
Raul: She loves Lancelote, she loves Arthur
Prof: Então, fala prá ela!
Raul: You love everybody!
Mara: Everybody! No. I love Lancelote
Raul: You love King Arthur, Lancelote
Prof: Uriens...
Raul: Uriens... everybody
(risos)
Tita: My boyfriend is Arthur
Eva: Ela encarnou mesmo!
Mara: Lancelote is good-looking ( pegando a folha de vocabulário para descrever
Lancelote). He is...warrior…melhor…
Grupo: best warrior
Mara: He is the best warrior! I am Morgana. I live lonely.
Eva: Merlin was in love in Morgana
Prof: in love with..
Eva: in love with Morgana
Raul: Do you like to live alone? ( para a Dama do Lago)
Vera: Yes. I like
Eva: But... he was not corresponded (referindo-se ao amor de Morgana por Merlin). It is
interest (com ajuda do grupo).
Mara: Give me your magic ( para Merlin). Ensina-me.. como é?
Prof: Teach...
Mara: Teach me your magic, Merlin. If you love me, teach me, please.
Raul: She want to ( fazendo o gesto de “roubar”)
Prof: Steal
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Raul: She wants to steal your power ( para Eva)
Mara: No. I am loyal
Raul: Yes. Very loyal!
Eva: Não é o que aparenta porque ela queria roubar o poder.
Eva: I don´t believe on you
Tita: Morgana is my daughter with Uther and after… Lord Cornwall has one son. His
name… Arthur.
Eva: Morgana passou a vida...
Prof: spent her life
Eva: spent her life...em busca da felicidade
Raul/Grupo: In search for happiness
Raul: Her ambition was very strong.
(Nesse momento, a aluna Kate chegou. Todos ficaram felizes com achegada da colega.
Pedimos para ela pegar uma roupa para caracterizar seu personagem. Ela imediatamente
pegou o elmo e a espada).
Tita: You took my son. Why? ( para Merlin)
Eva: For good her
Prof: For his well being ( e a aluna Eva repete)
Raul: Wake up, Lady of the Lake. Stand up in the water.
Prof: Uau!
Tita: Stand up and give my son! (para Vera)
(Risos)
Kate: My name is Amelie. I am brave and a warrior.
Grupo: Two warriors!
O aluno Raul entrega a espada para Kate
Prof: Take the sword, ( fala prá ela, Raul)
Raul: Where do you live?
Kate: In the forest... inside nature
Prof: Inside the nature.
Kate: Inside the nature.
Raul: Ah! Ela é minha vizinha!
Prof: you are my neighbour
Raul: You are my neighbour
Eva: near my house
Vera: do you live alone?
Kate: No. I don´t
O aluno Raul ajuda: I am live with parents
Eva: Do you have a white horse?
Kate: I don´t
Raul: we warriors...are poor.( fazendo gesto).
I can´t ride a horse because....are poor... we are poor.
Eva: But you are very strong ( referindo-se aos dois guerreiros). Very important in kingdom
Raul: We are protecting the kingdom. Everybody.
Tita: Uther don´t like Morgan because she remember your father.
(Com ajuda): Uther doesn´t like Morgan because she reminds her father
Prof: E agora? Vocês não vão me mostrar o que vocês colocaram nesse cenário?
Raul: This is Igraine and Lord Cornwall.
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Mara: I am Morgan
Eva: Merlin in love with Morgana
Vera: The river, the stone and the sword
Mara: crystal Morgan. Caixa mágica. Como é?
Prof: The magic box
Mara: crystal, magic box., the Grail, the light.. o guardião
Prof: The guardian
Mara: The guardian of the night
Prof: E aquí?
Tita: a warrior with your sword
Eva: King Arthur is not present. Igraine.. She is… This is Guinevere, Arthur´s wife.
Tita: When Merlin took her son, she... has sad.
Prof: She got sick?
Tita: Yes. Got sick
Kate: This is a magic object? ( apontando para o objeto que representava o sol)
Eva: Yes
Vera: The horse, Arthur, Lancelote, The Round Table....
Kate: It is a sword and a... halmet

Opinião dos alunos:
Acho que falamos bem mais!
Kate: Sou cara de pau
Prof: Tem que ser mesmo porque se fosse outra pessoa, nem viria!
Prof: Você acha que te ajuda ou inibe? ( Para Vera)
Eva: Nós nunca vamos esquecer este vocabulário!
Prof: Fala, Lady
Vera: Os dois
Tita: Desinibe, eu acho
Vera: è que Às vezes, falta vocabulário
Prof: Faça gestos, usa Português, ok? Não tenham receio de falar!
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ANEXO D - 30/11: Quinta dramatização: Estória da Paula em Paris: Paula searches for
her personality

Tita: What do you...
Marco: search? In Paris ou Santiago de Compostela
Tita: In Paris
Eva: I met many friends
Mara: How old are you?
Eva: 40
Raul: What happened in your trip?
Eva: happened…beautiful adventure
Prof: A beautiful adventure happened?
Eva: A beautiful adventure happened.
Raul: Did you like this beautiful adventure?
Marco: Se ela gostou da aventura, né?
Eva: Very much!
Mara: What other things are important for you in the trip?
Eva: everything..
Prof: Everything was important
Eva: everything was important…each minute
Mara: maravilha!
Marco/Prof: Marvellous!
Mara: Marvellous!
Raul: Tell me one experience
Eva: uma experiência… that people helped to look for herself and find her interior force.)
Vera: Did you like to meet Perceval?
Eva: During the way she met Perceval
Prof: She or I?
Eva: During the way I met Perceval
Raul: She asked you .. if … se você
Prof: If you…
Raul: like to meet he
Eva: I like
Prof: Because…
Eva: because… beautiful man
Marco: Thank you
Vera: Will you go to meet Perceval novamente?
Prof/ Raul: again
Eva: I pretend
Prof:Intend?
Elva: Yes. I intend
Marco: I am Perceval. Nice to meet you
Mara: What time did you get up in the trip? É.. quanto tempo você demorou prá fazer a
viagem?
Marco: 30 dias?
Prof: Então, hold on. How long did the trip take? De novo, Mara
Mara: How long did the trip take?
Eva: One month
Mara: Só?
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Eva: the way...one month. After, depois...you stay a long time you want
Vera: Where did you sleep?
Eva: in camping
Mara:Choveu lá?
Marco: Tem que perguntar em inglês.
Mara:Rain?
Eva: Yes
Mara: temperature
Prof: How was the temperature?
Mara: How was the
temperature?
Eva: day hot…night cold
Mara:Tinha pernilongo
lá?
Prof. ajuda: Were there insects?
Mara: tentando perguntar: Were there insects?
Eva: Yes. Many. I´m used repellent
Vera: You met many people on the way?( com ajuda)
Eva: Yes. Many people
Mara: Banheiro?
Prof: bathroom
Mara: And bathroom?
Eva: in the forest
Vera: Did you make...some friend of the way?
Eva: Muitos.. I make many friends
Raul: did you find... algum..
Prof: Some
Raul: some obstacles?
Eva: Yes. Many obstacles!
Mara: What did you eat? ( com ajuda)
Eva: I eat
Prof: I ate
Eva: I ate, lunch,
Grupo: Sandwich
Eva: sandwich…
Marco: Did you like the food there?
Eva: Yes. I liked
Raul: Did you feel… falta...
Eva: Do que eu senti falta?
Prof: What did
you
miss?
Raul: What did you miss?
Eva: the bath.
Eva: Lady, you need to go? ( porque a Vera tinha que sair mais cedo). Que pena!
Prof: What a pity!
Eva: What a pity! The dinner will be…where?
Vera: in a house of my grandparents
Marco: in the countryside?
Vera: é... in the countryside (risos)
Mara: Você gostaria tea or coffee?
Prof: Would you like…
Mara: Would you like tea or coffee? Hot or cold?
Eva: Hot, very hot!
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Mara:Sugar?
Eva: No. Sugar free
Prof: Perceval!!!
Mara: And you like tea or coffee
Marco: I don´t lke coffee
Mara para Raul: coffee?
Raul: No thanks..
A aluna Mara serve café e chá para todos
Raul: Anything else, Madam?
Mara:It´s a beautiful day!
Eva: Apreciar
Prof:enjoy
Eva: Enjoy the view.. a beautiful view:
Tita: Torre Eiffel
Eva: And Arco
Mara: I´m Morgan.
Tita: Sena river and Bateu Mouche
Mara: Where are you from?
Marco:Britain
Mara: I am from Britain, too
Nesse momento, a aluna Vera saiu
Tita: do you go in Bateau Mouche with Paula?
Prof: Did you go…
Tita: Did you go in the Bateau Mouche with Paula?
Marco: com vergonha...Yes. We go.
Eva: Yes!
Tita: Did you like?
Tita: What time? Que tempo fez?
Prof: How was the weather?
Tita: How was the weather?
Marco: The weather was hot... às vezes
Prof: Sometimes
Marco: Sometimes cold
Mara: Our view is .. beautiful.. the boulevard, the park.. the city light
Raul: Paris is a romantic street...vocês namoraram?
Prof: Did you date?
Raul: Did you date in here?
(risos)
Eva: Yes. Very much
Raul:Yes. Because it is a lovely ...
Marco: Mas é que pelo que eu li aqui, não tem namoro.
Eva: Mas nós já fomos além.
Marco: é... já estava lá ,mesmo!
Mara: e dizem que Paris só se vê pela primeira vez com quem se ama.
Prof: mais alguma coisa?
Eva: my memories
Raul: will take?
Eva: desta viagem
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Raul: this trip will be forever?
Eva: my memories will be forever.
Mara: Waiter , please
Então, eu fiz o papel do garçon
Prof: yes?
Mara: The conta, please.
Prof: Bill
Mara: The bill, please
Prof: Here you are
Mara: Todos nós somos convidados. Então, é ele quem vai pagar (dirigindo-se a Marco, o
Perceval)
Raul: He will pay the bill
Mara: He will pay the bill ( reafirmando a fala de Raul)
( risos)
Eva: Isso é betrayal. Vamos dividir!
Prof: Share
Marco: I don´t have much money. Ou então, eu falo assim: I don´t have any money.
Raul: Go back to Brasil.
Prof:E o cenário?
Eva: Pergunta o que eu trouxe da viagem. Aí, eu vou mostrar.
Marco: Show me!
Tita: What did you bring?( com ajuda do grupo)
Eva: Symbol of sun. ( segurando o objeto de madeira com o sol no centro)
Raul: The land of the sun
Eva: The Grail
Raul: Did you find the Grail?
Marco: What´s the meaning? – referindo-se ao Graal
Eva: The meaning é...born..nascimento. This is the begin of life.
Mara: the angel?
Eva: The angel for luck.
Raul: Did you find the Grail?
Eva:...Yes! Eis aqui (levantando o Graal)
Eva: The armour of the warrior. ( referindo-se ao capacete)
Raul: of the Middle Age
Mara: (pegando a faca); original?
Eva: Yes. Everything is original!
Raul: This is a photograph of Cathedral of Compostela ( mostrando a foto da Catedral de
Compostela que ele mesmo levou para o cenário)
Tita: Do you look the Table Round? Se ela viu a Távola Redonda
Prof: Did you see the Round Table? ( e Tita falava junto)
Eva: No... exactly
Raul: Do you like this? (referindo-se aos bonecos que pareciam bruxinhas)
Eva: No. It is....ugly ( com ajuda). This forest around the castle ( apontando para uma foto de
floresta)
Prof: Agora eu queria que cada um pegasse um símbolo que acredita que não poderia falta
nessa estória. Um símbolo que você mais gostou nessa estória. Que seja mais significativo.
Raul: Nessa última estória... the cathedral. Because this is the essence of the story. The
transformation of Paula.
Tita: ( Pegou a foto de Perceval) The garden and the castle in Paris. It is beautiful!
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Prof: E porque é essencial na estória da Paula?
Tita: Because you know many places
Mara: The angel. Open my mind… the story of Paula... Muita...
Prof: Much
Mara: much creativity... a piece of interior. The angel… a symbol… da estória
Eva: My symbol very important is the way. Not paupável
Prof: concrete
Eva: Not concrete
Marco: I believe that the sword is the symbol of force. Force... conquistada
Prof: conquered.
Marco: é… conquered to Paula. And also, the sword.. because I was King Arthur and
Perceval and I helped Paula...to find...
Raul: Interior force
Marco: é… to find her interior force.
Eva: Important help
Raul: Two stories – very important was the … search for interior forces..
Eva: The learning
Raul: We make.. find.... Nos fez buscar
Prof: It made us
Raul: It made us to find our interior force
Eva: The Round Table .. the signification .. the union for…friends prá… to story for Paula….
The trip of Santiago. Prá nossa amizade.. symbol of..
Prof: Friendship.
Mara: it is the symbol of our friendship (ao comentar sobre a atividade)
Prof: Beautiful! Lindo! Mais alguma coisa?
Mara: A Paula foi uma lutadora
Tita: Paula is an example.. for us

Prof: Gostaria que vocês escrevessem sobre o que acharam sobre esse final da atividade.
Então, os alunos comentaram, antes de escrever:
Eva: Com a sua ajuda a gente se desenvolve bem.
Mara: Esse método nos faz buscar, lá nos arquivos, na cabeça, palavras..
Marco: Paula, did you use this knife in the forest?
Eva: No. It was not necessary
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ANEXO D – Vera: 7/11:
B.
Vera: I am the Lady and I speak very slow!
Então, a aluna começou a ler sua composição aos poucos. Conforme ela ia falando, eu ia
colocando algum vocabulário na lousa para que os demais alunos pudessem se localizar
melhor enquanto ouviam.
Por exemplo: Escrevi na lousa:
Mysterious woman
The bottom of the lake.
Guardian of Excalibur
Tita: She lives?
Prof: In the bottom of the lake ( o professor fez gestos para a aluna entender)
Então, a aluna continuou a ler sua composição. Transcrevo abaixo, as sentenças que a aluna
leu:
I am a mysterious woman. I live in the bottom of the Lake.
I am the guardian of Excalibur sword
I give the sword to Uther when he carried the war with the Duke of Cornwall and renovated
the sword when Arthur broke it.
Tita: Repeat, please!
Nesse momento, o aluno Leo pediu para lembrá-lo quem era o Duke, pois ele não havia
assistido o filme do início.
Mara: He was the Duke. He had a woman beautiful... e luta com o Uther e é aí que ele se
apaixona pela mulher dele. Uther... fez um pact..
Prof: made a pact
Mara: He made a pact with Duke... e ele entrega parte das terras para o Duke . Mas, aí, ele
se apaixona pela mulher dele e vai tudo por água abaixo..
Continuando com a aluna Vera:
I have the power. I give and to take the sword whenever the king deserves because it is mine.
Vera: Agora, eu tenho uma frase da Mara: The sword is my creation. Wherever I go, I am
with the sword.
OBS: os alunos perguntam o que era “whenever” e “wherever” e eu dei exemplos a eles.
Então eu disse: Onde quer que ela esteja, a espada está com ela. Imediatamente, a aluna
disse:
Vera: É o contrário. Eu quero dizer que onde quer que a espada vá eu vou com ela.
Então, construímos a frase, juntos:
Wherever the sword goes I go, too
(Obs: A frase foi escrita com a ajuda de todos os alunos)
Leo: Wherever the sword…
Mara: the sword…
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Tita: go…
Vera: I go. They doesn´t see me. But I together with the sword more than that . I am the
sword.
( OBS: Então, pedi para os alunos corrigirem.)
Grupo: They don´t see me but I am always together with the sword because I am the sword.
Tita: Nossa! Poderosa!.
Então, perguntei aos alunos: O que mais vocês falariam da Lady? How do you feel the Lady
of the Lake?
Tita: The Lady of the Lake it is a mytho. Onde todos rendem homenagem a ela. Porque ela
era uma pessoa que a população toda reverenciava.
Prof: Então, vamos em inglês; The people...made homenage..
Leo: for her.
Prof: E você, Luís. Como sente essa Lady ?
Leo: She is very important for the progress of the land, Inglaterra.
Prof: Why?
Leo: Because she created the sword.
Prof: What is the role of the sword? Papel da espada?
Leo: symbol.. It is a symbol...
Prof: Do que?
Tita: Paz
Prof: Of peace. Do you agree?
Vera/Leo: Yes
Mara: The sword, Excalibur..pull...water.. Ela é tirada com o objetivo de dar o poder a quem
merece a conquista do melhor para o povo. Eu não sei como se escreve em inglês.
Prof: Vamos lá:
Mara:The sword is pull out....
Prof: ...to be given....Prá quem?
Mara: Para quem merecer. O Uther foi um representante que se tornou indigno para mantêla.
Prof ajuda: ...to the one, to the king who deserved it.
Prof: O que mais vocês tem para falar da Lady? Essa espada e a Lady tem mais algum
papel?
Tita: Tem porque ela é a peça principal
Mara: Ela é a origem...
Prof: Tita...
Tita: Ela é a figura principal dessa lenda porque começa e termina com ela.
Prof: Ah! Em inglês... vamos lá. She…
Tita: She is... more important
Prof: The most important.. Personagem?... Character, Mara.
Mara: Character
Prof: Por que?
Tita: Because she is... o começo e o fim
Leo: the beginning and ...
Tita/Leo: ... the end
Prof: E você, Vera, falaria mais alguma coisa?
Mara: Tem muita coisa dessa Lady
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Tita: Ela deu uma chance que de certo eles não entenderam.
Prof: Em inglês.. She...gave..
Tita: She gave a...
Leo?Tita: chance to the people
Prof: Você flaria mais alguma coisa dessa lady, Vera?
Vers: Não. Tá bom.
Prof.: Você acha que ela tem alguma coisa a ver com você? (estendendo a pergunta aos
demais colegas)
Tita: I think... she is a Lady!
Prof: Because your position is a lady. Is very delicate.. It is lady
Mara: She is… very beautiful!
Mara: Attentively, easily and quickly the sword…
Prof: Vamos, lá, Mara. Ela está dando três modos de ação pra essa Lady! .
Mara: Lady of the Lake is attentively, easily and quickly the sword…the construction... Ela
reconstrói a espada dessa maneira...
Prof:Então, coloca o verbo reconstruir aqui.... reconstructs..ou reconstructed. Present ou
passado . O que você quer?
Mara: Present. Reconstructs.
Prof: Então, vai... She..
Mara. She reconstructs the sword
Prof: De que maneira?
Mara: attentively, easily and quickly.
Mara: Yes! ( mostrando contentamento pela construção de sua frase)
Prof: é para isso que serve um advérbio. Par amostrar o modo que uma ação é realizada.
Eles também podem aparecer depois do sujeito. Aqui: She attentively, easily and quickly
reconstructs...
Prof: Lady? O que mais ela tem de Lady?
Mara: She is not slow. Ela não é devagar.She is..suave and power....powerful
Tita: Ela é o que?
Prof: Suave e poderosa! Olha só a imagem dela! Soft and powerful
Mara: Soft and powerful
Tita: Ela não é lenta, né?
( OBS: O professor começa a explicar adjetivos e advérbios. Ex: Slow – slowly/ soft – softly;
attentive – attentively; powerful – powerfully. Os alunos participavam , transformando os
adjetivos em advérbios)
Prof: E aí? Ela tem a ver com você?
Vera: Primeiro porque ela não fala!
Prof: In English
Vera: She doesnt speak.( o grupo ajuda)… Ela só observa o que está acontecendo
Prof: She..
Leo: look
Prof; mais que LOOK. Inglesem a palavra...
Grupo:observe
Prof: She only observes.. é isso?
Vera: é.
Prof: E o que mais:
Vera: I only observe.
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Tita: Vera and the Lady are .. beautiful
Grupo: very..
Prof: Mais que VERY
Mara: maravilhosa
Tita: Extremely!
Prof: e aí? Acabou??
Todos concordam
Prof: Então, agora nós vamos fazer perguntas para ela e eu vou ajuda-lo.Antes disso, me
digam o que é isso de escolher um personagem que tem a ver com você?
Vera: É que ela me encantou. Eu não sabia quem era a Lady of the Lake.
(Nesse momento , o sobrinho de Tita bate à porta)
Depois todos, os alunos riram com o acontecido ( o fato de o sobrinho da aluna ter chegado).
Comento que ele chega quando falávamos da Lady, do seu poder.
Vera: é mágico!
Prof: Então, quando agente escolhe um personagem, a gente se identifica com ele e aí a gente
consegue falar sobre ele e se identificar com ele.
Leo: fica mais fácil.
Prof: Então, a gente só vai se expressar bem na língua quando a gente fala sobre alguma
coisa que a gente gosta.
Mara: é verdade
Prof: Por isso que a gente consegue colocar a sua Lady no papel. Eu estou tentando mostrar
para você como essa linguagem do mito se expressa na sua escrita, como o mundo se
apresenta para nós por meio do mito, ok?
( Nesse momento, a aluna Tita teve que sair)
Prof: então, que perguntas a gente faria para a Lady? Eu dou as dicas, ok?
Who...?
Grupo: Who are you?
Vera: I am a mysterious woman.
Prof: Where ? live
Grupo: Where do you live?
Vera: I live in the bottom of the lake
Prof: How old..
Leo: How old are you?
Vera: I am ... (vinte e três)
(O Professor ajuda e a aluna fala):
Vera: I am twenty-three
Mara: Where is your home? ( com ajuda do professor)
Vera: In the bottom of the lake, in my castle
Mara: Where is the castle?
Vera: In the bottom of the Lake.
Mara: The castle is crystal?
Prof.: Is the ..
Mara: Castle crystal?
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Vera: No. My castle is stone..
Prof: My castle is made of stone..
Mara: The light…chega...
Prof: How does..
Mara (com ajuda do professor): How does the light arrive in your castle?
Vera: Chega através do sol que reflete na água..
Prof: The light... enters... through...
Grupo: the water of the lake
Prof: The light of the sun enters through the water
Leo: What do you make in the castle?
Prof: Again: do...
Leo: What do you do in the castle?
Vera: I do everything.
Prof: For example…
Mara: A big dinner
Vera: Eu não. Os empregados é que fazem...
Leo: What do you do?
Vera: Eu fico tomando conta da espada o tempo todo.
Prof: I.. take care...
Grupo... of the stone all time.
Vera: So. I don´t have time to.. dinner, wash..
Prof: To cook
Vera: To cook, wash...
Mara: The lady of the Lake, please. King Arthur convoked the power of the sword magic.
What do you... transmit...
Como você transmite o poder a ele?
Prof: How do...
Mara: ...you transmit the power of the sword to the King Arthur?
Vera: I have the power and I transmit ... através do pensamento…
Prof: .through…
Leo: think
Prof: thought...Eu tenho outra pergunta pra você: What do you wear?
Vera: I wear a long dress...feito de..um tecido suave.
Prof: made of...
Group e professor: soft cloth
Prof: E vocês perguntariam alguma coisa sobre esse tecido?
Mara: Cor...
Prof: Então, vamos lá. What color…
Grupo:What color is it?
Vero: silver.
Prof:How/feel?
Leo: How do you feel?
Vera: ... very powerful!
( Risos)
Prof: Vamos montar mais uma?(Colocando as dicas na lousa:What/ will/do/future?)
Grupo: what will you do in the future?
Vera( com ajuda do professor): I would like that there is not war, but I .. não posso interferir
dessa maneira..
Vera com ajuda: can´t interfere in this way. But I can show the way.
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ANEXO D - Kate:
Montagem da estória da Paula que ela preparou em quadrinhos e apresentou em sala, em
CD. Segue abaixo o roteiro.
Português: Roteiro ...
Paula a procura da felicidade
1- Nós conhecemos a Paula quando ela era uma criança.
2 - Nós crescemos junto
3 - Nós estudamos junto
4 - Depois de muito tempo, nós nos encontramos novamente em Paris.
5 - Nós nos sentamos dentro um bonito café tranqüilo.
6 - Tem uma visão maravilhosa. Neste momento apareceu a Paula.
7 - Nós fizemos grande festa.
8 - Ela nos contou a aventura dela sobre a viagem dela para nesta festa Santiago de
Compostela
9- Tudo começou quando ela estava perdida na vida dela.
10- Isto aconteceu porque muitos fatos tristes aconteceram na vida dela
11- Ela precisou procura objetivos para vida dela e uma boa alternativa for fazer esta
viagem.
12- Ela nos contou que em Santiago de Compostela, na Espanha.
13- Para ela durante todo o tempo ela sentia muita emoção e uma forte energia.
14- Esta energia forte servirá para o resto da vida dela.
15- Quando ela havia chegado lá ela conheceu muitas pessoas.
16- Estas pessoas a ajudaram ela e acha a força interior dela.
18- Ela desfrutou tudo porque teve muitas lições aprendidas para a vida dela com esta
experiência.
19 - Ela e escreveu um poema: O chamado
20 - Saindo do café e retornando para sua casa onde estava hospedada

2

21-Paula cruzou a rua e quando ela olhou para o outro lado ela viu um homem alto e bonito.
22 - Era Perceval, um homem alto, atraente
23 - Perseval também sentiu curiosidade conhecendo a jovem e se aproximou e a
convidou para tomar um café.
24 - Paula sentiu um pouco de medo, mas ela não recusou o convite .
25 - Primeiro, ela disse que poderiam deixar para uma próxima oportunidade
26 - Perseval insistiu e chamou a atenção da garota recitando um poema.
27-Então, Paula aceitou o convite.
28 - Os dois falaram muito ...
29 - Perseval falou para a Paula como difícil isto achar o Grail e como ele sentia perdido.
30 - Então Perseval ressaltou...
31 - A transformação acontece em nossas vidas para o bem ou para o ruim.
32 - Então deu exemplo de um amigo de infância Uther ...
33 - Que havia passado por um momento de solidão e duvidas também se sentia sozinho, mas
que infelizmente tomou outro rumo ...
34 - Enquanto para Uther era uma mudança baseado em ambição que trouxe a vida dele um
lote de infortúnio e tristeza.
35 - Para Paula ela tinha que lutar para uma transformação excelente para o bem.
36 - Ele havia lhe dito que deixasse de sonhar e acreditar em seus sonhos
37 - Ao dizer adeus Perseval deu um abraço forte na menina que deixa um pedaço seu
história ...
38 - Paula sai do café e decide voltar para sua casa da viagem
39 - Ao chegar em casa o telefone está tocando
40 - Paula atende:
- Alô, quem fala?
41 - Era sua amiga Natália que diz...
- Paula tudo bem?
- Preciso muito falar com você ...
- Não sei que faculdade eu vou fazer .... estou meio down
- O que eu faço? me sinto perdida ....
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Inglês :Route...
Paula the search of the happiness
1- We met Paula when she was a child.
2 - We grew together
3 - We studied together
4 - After a long time, we met again in Paris.
5 - We sat down a beautiful calm coffee inside.
6 - He has a wonderful vision. At this time she appeared Paula.
7 - We made great party.
8 - She told us her adventure about her trip for in this party Santiago of Compostela
9 - Everything began when she was lost in her life.
10 - This happened because many sad facts happened in her life
11 - She needed search objectives for life of her and a good alternative will take this trip.
12 - She told us that in Santiago of Compostela, in Spain.
13 - For her was this beautiful adventure. During the whole day she felt a lot of emotion and
a fort energy.
14 -This strong energy will be for the rest of her life.
15 - When she had arrived there she met a lot of people.
16 - These people helped her to find her interior force.
17 - She enjoyed everything because he had many lessons learned for her life with this
experience.
18 - She wrote a poem: The call
19 - Leaving the coffee and coming back for your house where was accommodated
20 - Paula crossed the street and when she looked at the other side she saw a tall and
beautiful man.
21 - It was Perceval, a man tall, attractive
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22 - Perseval also felt curiosity knowing you young and she approached and the she invited
to take a coffee.
23 - Paula felt some fear, but she didn't refuse the invitation.
24 - First, she said that could leave for a next opportunity
25 - Perseval insisted and she got the girl's attention reciting a poem.
26 - Then, Paula accepted the invitation.
27 - The two spoke a lot...
28 - Perseval spoke for Paula as difficult this to find Grail and as he felt lost.
out...

He pointed

29 - The transformation happens in our lives for the good or for the bad.
30 - Then he gave a friend's of childhood example Uther...
31 - It was a moment of solitude and his unhappiness took another direction...
32 - While for Uther it was a change based on ambition that brought his life a misfortune lot
and sadness.
33 - For Paula she had to struggle for an excellent transformation for the good.
34 - He had her dictates that stopped dreaming and believing in your dreams
35 - To the saying good-bye Perseval gave a strong hug in the girl that leaves your piece
history...
36- Paula leaves the coffee and she decides to return to your house of the trip
37 - When arriving home the telephone she is playing

38 - Paula assists:
- Hello, who speaks?
40 - - It was her friend Natália that said...
- Paula, is everything well? I need a lot to speak with you...
I will do.... I am quite sad !I feel myself lost...

COM CORREÇÃO: Inglês- Script

I don't know which university
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(OBS: As correções estão ressaltadas em amarelo)
Paula: the search for happiness
1- We met Paula when she was a child.
2 - We grew up together
3- We studied together
4 - After a long time, we met again in Paris.
5- We sat down inside a beautiful and calm coffee.
6- It had a wonderful view. At this time Paula appeared .
7 -We made a great party.
8- She told us her adventure about her trip to Santiago de Compostela .
9- Everything began when she was lost in her life.
10- This happened because many sad facts happened in her life
11 - She needed to search for her objectives.
12 - Then , she went to Santiago de Compostela, in Spain
13 - For her it was a beautiful adventure.During the whole way she felt a lot of emotion and a
strong energy.
14 -This strong energy will be for the rest of her life.
15 - When she arrived there she met a lot of people.
16 - These people helped her to find her interior force.
17 - She enjoyed everything because she
experience.

learned many lessons for her life with this

18 - She wrote a poem: The call
19 - Leaving the café and coming back to her house…
20 - Paula crossed the street and when she looked at the other side she saw a tall and
handsome man.
21 - It was Perceval, a tall and attractive man
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22 - Perseval also felt curiosity in knowing her and she approached and he invited her to take
a coffee.
23 - Paula felt some fear, but she didn't refuse the invitation.
24 - First, she said that it could be for a next opportunity
25 - Perseval insisted and he got the girl's attention reciting a poem.
26 -Then, Paula accepted the invitation.
27 -The two spoke a lot...
28 - Perseval told Paula how difficult it was to find the Grail and how he felt lost.
pointed out...

He

29 - The transformation happens in our lives for the good or for the bad.
30 - Then he showed the example of Uther...
31 – It was a moment of solitude and his unhappiness took another direction...
32 - While for Uther it was a change based on ambition that brought his life a misfortune lot
and sadness.
33 - For Paula she had to struggle for an excellent transformation for the good.
34 - He told her not to stop dreaming and believing in her dreams
35 – When he said good-bye for her, Perseval gave a strong hug in the girl , leaving a piece
of her story...
36- Paula left the café and she decided to return to her house
37 - When arriving home the telephone rang:
38 - Paula answered:
- Hello, who speaks?
40 - It was her friend Natália that said...
- Paula, is everything well? I need a lot to speak with you… I don't know which university I
will do.... I am quite sad ! I feel myself lost...
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ANEXOS D - MARA
D) Apresentação oral:

Mara: (lendo sobre sua personagem): I am Morgana , born in Cornwall. My house is a
castle, the court of King Arthur, my brother. My dream is a faith, to be gently humble. I have
the magic power. The land of the sun is my school. It is my life. Has shadow, cave, and a
powerful whether. Easily and softly we King Arthur took the sword off the stone. Merlin is
loyal to the King.

Prof: Por que você utilizou essa expressão gently humble?
Mara: A Morgana tem um temperamento muito dominador. Tanto é que ela trai Merlin mais
prá frente. Mas, ela tem o desejo de dominar a arte da magia e além de ela ter esse poder
muito agressivo, ela sonha em ser gentil e humilde, mas ainda não consegue.
Eva: A índole dela não permite
Mara: ela tem uma índole, talvez por ver o pai morrer daquela forma, ver a mãe ser
praticamente estuprada...ela
Eva/Mara: gostaria de ser gentilmente humilde
(Chamei atenção dos alunos para o uso que a aluna fez do advérbio “gently” e mostrei o
adjetivo: “gentle”.
Mara: The land of the sun is my school. It is my life. Has shadow, cave and a powerful
whether.
…………………………………………………………….
Tita: De quem Morgana era filha?
Prof: Como a gente pode fazer essa pergunta?
Titã: Quem eram seus pais?
Raul: Who...
Titã: is...
Eva: Is, não…
Raul: Who ARE your parents?
Prof: Ok. This is present. Se fosse pasado...
Grupo: Were
Prof: Você quer presente ou passado, Tita?
Tita: Passado: were. Who were your parents?
Mara: Igraine, my mother and the lord of Cornwall is my father
Prof: Vamos lá! About clothes
Tita: Do you were…Ela era feliz?
Grupo: Were you happy?
(A aluna Tita repete a pergunta)
Mara: Yes. I was very happy. Mas, eu só passei a ser infeliz quando meu irmão foi raptado.
Como eu falo isso?
Prof: But I got..(fazendo gestos)
Grupo: sad
Raul: when
Grupo;: My brother was rapted (risos)
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Prof: Taken away by Merlin
Tita: é uma expressão ou é o verbo, mesmo?
Prof: è o verbo “get” que tem muitas traduções.
Eva: What kind of place is this?
Mara: Please, repeat.
Eva: What kind of place is this?
Mara: The land is beautiful, big gardens. It has big gardens, it has flowers, trees green.
Prof: Green trees
Mara: Green trees…um sol brilhante
Prof:a bright sun
Mara: a bright sun. It is a paradise!
...........................................................................
Prof: E você tem a ver com a Morgana ou não, Mara? E o que vocês acham?
Eva: eu acho que tem.E ela botou dentro dela..
Prof: She...put...
Eva: a personagem
Raul: Morgan
Prof: Where?
Grupo: inside her.
Mara: No. I not. I am a big actress! (risos)
Tita: she has good friends of her brother? Ela era uma boa irmã para o Arthur?
Prof: In English
Grupo: Was she a good sister to Arthur?
Mara: Yes. I love my brother Arthur.
Raul: Do you like to be a witch?
Mara: I am a witch do bem.
Prof:a good?
Mara: A good witch.

Prof: e isso tem a ver com você, Mara?
Mara: acho que tem. I am.. essa magia. Esse algo metafísico.. eu gosto disso.
Prof: então o que te atraiu?
Raul: Mystery. Mystic
Grupo: and magic and powerful
Prof: Então: This mystic, mysterious and powerful world..
Raul: attract:
Prof: attracted me.
Prof: Então, fala de novo
Mara: This mystic, mysterious and magic world attracted me.
( Discussão sobre os vários adjetivos na frente do substantivo. Então, Raul disse:Quando
você pensa em inglês , o “mundo” vai lá para o fim)
Prof: Any other characteristic que tem ou não a ver com você?
Mara: quando jovem, beautiful... a beautiful woman
Raul: Pretty woman...
Eva: ela se tornou a dona da magia e da ambição
Mara: Isso não tem a ver comigo.
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Prof: Então, o que você não é?
Mara: Ambition
Prof: Então, vamos lá:
Prof. e grupo: I am not bad, ambitious
Mara: vingativa.
( Procuramos a palavra no dicionário: Revengeful)
Mara: I am sometimes generosa.
Grupo: generous
Raul: Do you hate....somebody?
Mara: No. I don´t. I love..
Grupo:everybody
Mara: I Love everybody, the world, my brother
………………………………………………….
E)
Mara: The land of the sun is my school. It is my life. Has shadow, cave and a powerful
whether.
O aluno Raul mostrou que não havia entendido a frase e a aluna Mara começa a explicar
porque era a terra do sol.
Mara: Porque é onde ela vai trabalhar com sua magia, vai crescer. Ela vai para a ilha e a
escola é a natureza. Nature.
Prof: Vamos tentar imaginar? O que é a Land of the Sun?
Mara: A terra do sol
Eva: O mundo físico
Mara: a Terra, Cornwall, onde a Morgana nasceu. Era uma terra mágica, do poder – que
possui energia e as sombras: as árvores, o sol, movimentando tudo, forma um clima, uma
energia, da Cornualha que envolve todas as pessoas. I dream of this land!
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ANEXO D – MARCO
O aluno Marco apresentou oralmente o que escreveu e depois os colegas comentaram. Por
isso, insiro o que o aluno leu juntamente com os comentários da sala.
A:
I was born in São Paulo, Brasil
I work at Itautec since 1991
I always devote my time in the studies to my work. I´m determined and I fight for to achieve
my aims. I try to be a good person, but I also have many defects (faults). I make mistakes. I
think that one of the my mistakes is to be stubborn. I think also that the anxiety, sometimes, to
confuse my plans. I like music, I play guitar and drum. It´s my hobby.
B: Aula 14/11: Favorite scene: The fight between King Arthur and Lancelot
Characters: King Arthur and Lancelot
Arms used in the fight: sword
Place: In the stones near the river
Scene: Lancelot saw King Arthur and challenged him. King Arthur accepted this challenge.
Then, they took their sword and the fight started. King Arthur thought that he will win easily
but he was wrong. Lancelot fought very well and King Arthur felt that he would need to use
the power of Excalibur. In the fight Excalibur broke. King Arthur would lose the fight.
Lesson of life, I think: nobody is invencible.
Agora, eu vou fazer uma comparação com o que aconteceu por aqui:
Nobody would believe that the strong and courageous king Arthur some day would lose a
sword fight. But nobody is invencible.
(Os colegas pedem para ele ler mais devagar e Marco repete)
King Arthur would lose the fight to Lancelot. Then, he needed the power of the Excalibur to
save himself. Nobody never would believe that the American Army would lose the war in the
forests of Vietnan or that the National security of the United States of America would be
vulnerable when it was attacked in twin towers.
Prof: What happened in the Vietnan war?
Marco: Eles foram se esconder na floresta e se deram mal
Mara: The United States lost...
Mara/Grupo: the war
Eva: eles se achavam invulneráveis e foram atacados.
Prof: They were attacked. This is a comparison with King Arthur, não é, Moacir?
Marco: É ....
Prof: Vamos lá, gente. Ele está fazendo uma comparação com o Rei e a atualidade.
Eva: Because.. the war was over ( com ajuda). Na estória, as guerras acabaram, mas
atualmente ainda existem
Raul: I think the wars.. começo
Prof: begining
Raul: the beginning of the wars is always the sempre motive.
Prof: the same reason
Raul: É. The same reason and many times reasons are bobagem
Prof: nonsense...
Mara: The world has hope for peace ( com dificuldade. Eu ajudei pouco. Ela consegui falar
a frase praticamente sozinha)
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Anexo D - Eva: Apresentação do personagem Merlin
My name is Merlin
I´m an important person for the story
I was a wizard with wisdom very strong and intelligent
My power and magic resulted in the birth of Arthur
I can advise Arthur
I truly devoted my life time and used my power for the harmony of the kingdom
Easily, I called attention to Arthur for his obligation as a king.
I can remember the fight for a better world , also the power should unite all men.
What I have done?
I´d like that my search for peace had an end.
However I had luck to participate in this great victory.
I was always loyal to King Arthur

Dialogue:
Grupo: Why do you choose Merlin?
Eva: Because his magic power and feeling
Vera: Where are you from?
Eva: I am from the world.
Marco: What will you do?
Eva: I will devote my life for the peoples
Raul: do you help the king?
Yes. I advise the King. I am a wizard wish wisdom
Mara: What do you do?
Eva: I...search peace. I feel happy forever
Mara: you are powerful?
Eva: Yes! Very powerful? I have magic
Marco: Please, help me!
Eva: I help you. You are a good king! I wish to help people!
Tita:Where is my son?
Eva: He is with me. No worry.
Tita: Please! Give my son!

A aluna depois, apresentou suas razões por ter escolhido Merlin:
My preference for that character was because his magic power and feeling.
He helped to end the eternal fight of good against evil.
To my mind his life was very dedicated and an honourable.
Merlin conquested his reputation and fame all over the world evermore.
I would like indeed, it in my dream to have more people like Merlin. All wee need is love.
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Anexo D – Tita
A.
Nessa aula, continuamos com a apresentação dos personagens. Iniciamos com a aluna Tita,
falando sobre uma princesa.
Tita: I am a princess
Raul: What´s your name?
Tita: My name is Cristine
Eva: Where are you from?
Tita: I am from Elsinborg
(Todos pediram para ela dizer onde fica)
I am a princess. I live in Elsinborg, a beautiful city that stay in Norway...Esse lugar, Elsinborg, eu
estive lá. Tem outra cidade – Alsinborg. De um lado é a Suécia e de outro, a Noruega. E nessa cidade
tem um castelo onde eles cultivam isso: uma lenda, não sei. Shakespeare escreveu Hamlet e tem um
castelo onde pode ser que ele foi. Então, eles falam que é o castelo de Shakespeare e a estação de
trem tem o nome de Shakespeare. O castelo é maravilhoso!

Depois, continuamos com o diálogo entre os alunos:
Tita: Norway ( ela soletrou em inglês)
Vera: What do you do?
Tita: I like study music and ride a horse
Prof: I like to study music and ride a horse ( ajudando a aluna)
( A aluna repetia devagar): I like to study music and ride a horse
Raul: Are you married?
Tita: No, married
Prof: Are you single?
Tita: Yes. I am single
Eva: How old are you?
(Tita não entendeu e eu pedi para Eva dar um exemplo)
Eva: Old...anos
Tita: I am 18
Grupo: Where do you live?
Tita: I live in Elsinborg, a city beautiful and stay in Norway. I am live in a castle.
Vera: Do you live alone?
Tita: No. I live with my parents ( com ajuda do professor)
Eva: Is your house big or small?
Tita:My house is big! Very big! Beautiful castle!
( Ela falava devagar e eu a ajudava)
Tita: My castle stays near King Arthur´s castle
Vera: Do you know king Arthur?
Tita: Yes! I know King Arthur. He is my…primo, como fala?
Prof: cousin
(risadas)
Tita: He is my cousin
Tita: I have very friends that live in castle
( Eu mostrei o uso de “many” no lugar de”very”)
Tita: I have many friends!
Raul: How many?
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Tita: In my castle live 20 friends!
Vera: Do you have a boyfriend?
Tita: Yes! He is very beautiful!
( Mostrei a diferença entre beautiful e handsome)
Tita: I have a boyfriend. He is very handsome!
Vera: Como eu pergunto “Qual é o nome dele”?
Prof: What is his name? ( com a ajuda da sala)
Tita: His name is Charles
(Todos admiram)
Tita: My Charles is handsome!
Eva: Qual a idade dele?
Prof: How old...
Eva: How old is he?
Tita: He is 20
( Nesse momento, o aluno Leo chega)
Eva: O que ela gosta de fazer?
Prof: What... do you like to do...?
Eva: Mas no tempo livre
Prof: In your free time
Eva: What do you like to do in your free time? ( a aluna falava acompanhando a professora)
Tita: I like to listen music, play damas
Leo: xadrez.
(Expliquei o vocabulário e disse que o jogo de xadrez era o jogo preferido dos cavaleiros
arturianos. Então, o aluno Raul disse que esse jogo era uma estratégia de guerra.)
Tita: I like to play draughts, dance, listen music
(Então , eu pedi para ela ler a estória inteira)

B. Apresentação oral da personagem Igraine no dia 9/11:
Igraine live in Castle, in Camelot. She is very beautiful, loves dancing and rides a horse
around the castle garden. Her husband is the Conde Cornwall. He was a generous king. They
have a daughter, Morgana. Uther was a powerful knight and friend of the conde Cornwall.
After win one bloody battle they went going to castle celebration the big victory with many
music, food and drink. The Conde asked her for to dance, Uther quickly fell in love with her
and to join Merlin a pacto to conquest her. He did... of Uther make him crazy for love. The
pacto with Merlin is to receive the fruit of this adventure. It was really!

Depois, os alunos começaram a fazer perguntas para ela:
Raul: do you like to live in Camelot?
Tita: Yes. I like very much
Vera: Why do you like to live in Camelot?
Tita: My life in Camelot is very good. I .. feel .. very happy
Mara: You love your husband?
Prof: Do..
Mara: Do you love your husband?
Tita: Yes. I love my husband”
Mara: Dance, Igraine
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E ela assim o faz, dizendo: I dance very beautiful!
Vera: Do you have brothers or sisters?
Tita:Yes. I have one brother.
Mara: You love Uther?
Prof:Do...
Mara: Do you love Uther, the father of Arthur?
Tita: Uther.. me foi
Raul: was..
Tita: Ele foi imposto a mim
Prof:: Imposed
Tita: Uther was imposed to me
Mara: Uther, take care of you?
( depois, com ajuda: Does Uther take care of you?
Tita: Yes.He takes care of me ( com ajuda do grupo)
Mara: se ela sentiu a morte dela
Grupo: Did you feel his death?
Tita: Sent... I feel your death
Com ajuda: I felt his death
Prof: Você tem a ver com Igraine?
Tita: Yes. I am a woman..
Grupo: beautiful
Tita: No beautiful. I don´t have beautiful. Igraine, yes.
Tita: Eu fui!
Grupo: I was beautiful, too
Tita: Mas o que eu tenho de comum com ela é que ela era uma dona de casa, boa mãe,
dedicada.
Prof: então, in English..
Grupo: She was a good housewife, wife, mother. She was dedicated
Eva: amorosa.
Prof: Kind.
Tita: I am a good housewife. I am dedicated and kind ( com ajuda)
Mara: Are you romantic?
Tita: Yes. I am!
Maara: Uther.. wild?
Tita: He was wild in your pact with Merlin. Not a husband
Mara: Ele era desagradável?( procurando o adjetivo, na lista de vocabulário que tinha em
mãos)
Prof: Was…
Grupo: Was Uther unpleasant?
Tita: No. Ele foi uma coisa super desagradável, violento, mas no convívio, eles tiveram uma
vida em comum. Porque ele era apaixonado por ela. I got impressed wild attitude. He was
irracionaly and extremely cold. He gave the child to Merlin.
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Anexo D: Mito de Bran, 14/09
Bran vê 13 navios chegarem às ilhas Britânicas, vindos da Irlanda. Disseram que para lá
foram a pedido do Rei da Irlanda - que queria casar-se com Branwen, dos Belos Seios, irmã
de Bran. Este consentiu e Branwen se tornou esposa do Rei da Irlanda. Branwen deu à luz um
filho, Gwern, que foi levado para ser criado entre os melhores homens da Irlanda. (na
verdade, é o mesmo que acontece com Arthur). Só que ela passa a ser maltratada, pois o Rei
da Irlanda fica sabendo de uma agressão feita por um meio irmão de Bran – que corta todos os
rabos dos cavalos do rei. Isso porque ele não fora consultado sobre o casamento de sua irmã,
Branwen. Assim sendo, o Rei da Irlanda, descarrega sua raiva em Branwen, mantendo-a
prisioneira e fazendo-a escrava do reino. Ela envia uma mensagem a Bran por meio de um
corvo domesticado. Bran recebe a mensagem e parte com seus homens para salvar a irmã.
Apavorado, o Rei da Irlanda renuncia e propõe que o trono fique para o filho, Gwern, mas
Bran exige o trono para ele. No entanto, coroa Gwern como seu sucessor e o perverso meio
irmão de Bran, joga Gwern na fogueira. A mãe, vendo o filho morto, tenta saltar nas chamas
atrás dele, mas Bran a impede. Assim, a Britânia e Irlanda travam batalhas até que Bran é
ferido mortalmente no pé e agoniza. Como não se admitia um rei ferido, Bran pede a seus
seguidores que lhe cortem a cabeça e a enterrem no Monte Branco (hoje, a Torre Branca,
primeira Torre que dá origem à Torre de Londres). No entanto, sua cabeça acompanha os
seguidores até Londres, conversando agradavelmente com as aves. Ou seja, durante a viagem
a Londres, a cabeça de Bran conversava com eles e permanecia perfeita para que eles
esquecessem o vôo do tempo.
Branwen, por sua vez, com o coração dilacerado de dor, morre de tristeza, por achar que duas
ilhas – Irlanda e Bretanha foram destruídas por sua causa. Brawnen é enterrada às margens
do Rio Alaw (o local tradicional sempre teve o nome de Ynys Branwen). Curiosamente, em
1813 encontrou-se ali, uma urna cheia de cinzas e ossos semi-queimados – que muitos
supuseram ser de Branwen.
Os seguidores de Bran continuam sua viagem até que um dia, um deles abre a porta proibida e
a cabeça de Bran fica emudecida e deteriorada. Seus seguidores não mais estavam alegres e
sim, tristes como se tudo tivesse ocorrido naquele instante. Cansados de tanta dor, enterram a
cabeça de Bran em Tower Hill (A Torre Branca, do conjunto que forma a Torre de Londres).
Essa cabeça vigiaria as terras Britânicas para que ninguém se aproximasse da Bretanha. Na
cultura celta, a cabeça é o símbolo da força. Quem cortasse a cabeça do inimigo, adquiriria a
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força do mesmo. A cabeça era a morada da alma. Correspondia a um rito de passagem e à
entrada como homens adultos na sociedade.
Somente o novo Rei da Inglaterra poderia desenterrá-la. Esse feito foi realizado por Arthur.
Com toda a honra, deveria desenterrá-la (assim como tira a espada da pedra), pois deveria
defender a terra com bravura. Agora, não mais haveria um deus para proteger a Bretanha e
sim, um humano
A Torre Branca dá origem ao nome de todo o complexo de Torres: A Torre de Londres. A
data exata de sua construção permanece desconhecida. Mas, foi criada por William, o
Conquistador (1066-87) e cujo construtor, foi provavelmente Gundulf, Arcebispo de
Rochester e um renomado construtor de castelos e igrejas. William é Normando (Hoje, a
França). Foi Duque da Normandia e Rei da Inglaterra

Contei o mito de Bran, fazendo algumas perguntas aos alunos. Obtive o seguinte comentário:
Mara: Mostra a origem de onde nasce o mito: O fato de ela mandar o corvo e seu
significado...
Marco: Hoje em dia a gente não tem uma mitologia. Por isso que eles têm história.E isso é
legal. È interessante. Será que daqui há mil anos vamos ter um mito da nossa época?
Prof: vamos ver como esses mitos aparecem na cultura britânica. Por exemplo, a questão da
água, das pedras.
Então, comecei com a compreensão de leitura. Pedi para eles fazerem um skimming: Eles
“bateram o olho” em:
Eva: I am not dead.
She satisfied his desire.
Prof: o que isso significa pra você, Mara?
Mara: Igraine auto-encanta Uther com sua beleza.
Marco: Confirma o que Mara falou
Mara: because she danced for him…lindamente.
Prof (ajuda): beautifully
Raul: he opened the gate
Eva: ele não pôde entrar no castelo
Raul: No momento, quando abriu a porta, ele entrou
Tita:The king procura Igraine e satisfied his desire.
Raul: O rei gastou a noite com Igraine satisfazendo seu desejo
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Grupo: make love. Eles fazem amor.
Marco: Tem Tintagel, o castelo
Tita/Eva: That time she conceived Arthur.
Raul: ele estava se divertindo e ela olhou prá ele.
Vera: He was a famous man
Eva They live equal together
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ANEXO E - Gramática - 24/8

A aula começou com a preocupação dos alunos em sistematizar a gramática. Então, tentei
tranqüilizá-los, dizendo que faríamos isso conforme cada um descrevia seu personagem.
Também tentei acalmá-los quanto à ansiedade que todos possuem ao aprender uma língua
estrangeira: aprender tudo rapidamente e saber todo o vocabulário. Por isso, disse a eles que
seria permitido usar a língua materna, pois ela é um suporte para aprendermos uma língua
estrangeira. Também disse que o que era importante era eles comunicarem, sobretudo, o que
sentiam, sem que a falta de vocabulário atrapalhasse o fluir de seus pensamentos. Senti que
eles aceitaram minhas palavras e que estavam curiosos em saber como a aula transcorreria.
Desse modo, mediei a apresentação oral da aluna Dida. A aluna falou sua primeira frase: I
am a peasant e a partir de então, ajudei-os a fazerem perguntas com os pronomes
interrogativos. Coloquei o pronome “who”na lousa e pedi para eles fazerem uma pergunta à
colega.
Marco: Who are you?
Dida: I am a peasant ( já ajudada anteriormente com o vocabulário)
Vera: How do you do? (com dúvidas em relação ao sentido que queria transmitir de “Como
vai”?)
Então, parei e comecei a explicar o que a frase significava, cumprimentando cada
aluno.O aluno Raul perguntou:
Raul: Então, a formação é uma pergunta?
Eva: é porque a gente não está acostumado! Nossa, que difícil!
Raul: Então, como se chama esse Who/How?
Prof: São pronomes interrogativos. Mostrei a pergunta “What do you do?”
Dida: I am a peasant
Marco; Where do you work?
Dida:I work no campo
Marco: field
Prof: Mais que isso, o camponês trabalha “in the countryside”.
Raul: é, countryside, mesmo. “Country” é país e “side” dá idéia de dentro, né?
(Continuei a incentivar a discussão e também mostrei que “side” significa “lado”.
Raul: Ah! No redor!
Prof: é isso aí! Grande sacada!
.......................................
Mara: Do you work a weekend? Se trabalha no final de semana.
Prof: Do you...
Mara: work on the weekend? ( junto com o professor)
Dida: Yes. I do.
Marco: Do you have animals in your countryside? Ou: Are there animals in your
countryside? ( pedindo confirmação ao professor e este, concordando )
Dida: Yes. There are.
Marco: Many...
Dida: many dogs
(Nesse momento, ajudo, incentivando o uso de “there is”).
Dida: There is a dog, a cat, a vaca…
Sala: cow
Dida: cow
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Vera? Peru?
Dida: turkey, chicken
Eva: Tá muito grande o seu personagem!
(Então, os alunos me pediram para explicar o uso de “There is/are” e o verbo “to have”.
Nesse momento, interrompemos a descrição do personagem da aluna Dida).

12/9
A.
Eva: I feel the story is very strong. I feel curiosity to an end… see an end.
Raul: Eu senti dificuldade nas ligações; na, numa...Uther Pendragon was uma das pessoas
more wild in the world.
Eu ajudei o grupo e formamos a seguinte sentença:
Grupo:Uther was one of the wildest man in the world.
Nesse momento, os alunos levantaram uma discussão sobre o superlativo. O aluno Marco
comentou:
Marco: aquele wildest – aquela terminação já é o mais.
Confirmei a explicação do aluno e disse que não iria ater-me sistematicamente ao
superlativo, pois iríamos nos ater em todos os itens gramaticais que eventualmente pudessem
aparecer.
………………………………………………
B.
Mara: Uther Pendragon was a king.... in front of a nation….O Uther é um rei a frente de um
povo e ele não mede conseqüências nem para o bem nem para o mal
Eu ajudei e pedi para eles desdobrarem a frase. Com ajuda, tivemos a seguinte produção:
He was a king of a people that doesn´t measure consequences.
Marco: Tem uma questão que ele se tornou sensível por causa do filho. The Uther´s
child become... became...
Os colegas ajudam: Uther became sensitive with his son.
(Discussão sobre “child” e “children” – singular e plural)
Discussão sobre a sensibilidade de Uther:
Marco: Ele poderia mudar com o nascimento do filho, mas Merlin não deixou. Então ele
“não se tornou”. É que a criança “deixou” o coração dele sensível.
Tita: Isso não teria acontecido sem a participação de Merlin.
Então o grupo discute: Por que Merlin aparece? É que Merlin disse que ele não nasceu
para ser pai, mas ele ficou sensível com o filho.
Marco: Ele mostrou seu lado sensível.
Com a minha ajuda, o grupo monta: He showed his sensitive side when he saw his child.
Tita: Aqui era a oportunidade de ele mudar e o Merlin não deixou.
Prof: Então, ele não ouviu a voz do Merlin....
Marco: Vamos colocar aí que ele teve que cumprir o trato.
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C.
Raul: Your name até que se assemelha à sua personality.
Com ajuda do professor: his name is like his personality.
Raul: Pendragon remember “dragon” – a creature abominável e que...
(riso).
Raul: e que não deixa ninguém chegar perto.
Professor e grupo: Pendragon reminds “dragon”.
Expliquei a diferença entre “remember” e “remind”, a pedido dos alunos. Depois, pedi para
que me dessem um adjetivo que descrevesse o personagem:
Mara: powerful
Eva: assustadora
Grupo:terrifying, bad.
Então, pedi para Raul escolher o adjetivo:
Raul: He is a terrifying creature.
Com a minha ajuda e a do grupo, o aluno produziu a seguinte frase:
He doesn´t permit nobody to come closer.
Marco: Posso dizer: Uther wanted...broken... (discutindo sobre o passado dos verbos “want”
e “break”).
Marco Então: Uther wanted to break the pact
………………………………………
19/9 –
A: Aula em que os alunos falavam o que vinha à mente deles ao pensarem em Rei Arthur:
Leo: Warrior.
Eva: espada na pedra... sword and stone.
Mara: Igraine.
Grupo: battles, King Arthur.
Leo: lady.
Prof: De onde?
Vera: Lady of the lake.
Classe: the magic of the legend.
Classe: Onde aparece a Dama do Lago?
Eu explico que ela aparece para dar a primeira espada a Arthur e em outro momento,
quando Arthur supostamente morre.
Tita: È uma lenda que eles cultivavam, né? Uma Lady of the Lake
Eu explique que a Dama do Lago refere-se à água devido à importância da água na cultura.
Continuando.....
Tita: a magia do mito... the magic of Merlin.
Leo: obligation and protection of the king.
Ambition, sofrimento.
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Eu colocava em Inglês, as palavras que eles falavam em Português.
Grupo: Suffering, wish, desire, dragon, Morgana,
Tita: a maneria como ele seduziu Igraine... Maldade.
Então, colocamos na lista: bad, desire, seduction.
Raul: a camponesa ( lembrando da personagem da aluna Dida, que não estava na aula).
Grupo: peasant, countryside, garden, gates,
Depois, pedi para eles construírem frases ou um texto com as palavras que
escreveram.Comecei dando exemplos : sword and stone – estão relacionadas a quem?
Grupo: Ao rei Arthur
Prof: Então, como vocês podem montar uma frase?
Classe: King Arthur took the sword off the stone ( com a minha ajuda)
Leo: Uther seduction the Igraine
Eu ajudei e a sala construiui: Uther seduced Igraine
Tita: Igraine “concebed” Arthur.
Prof.: Arthur was conceived.
Tita: (tentando construir uma frase): Father... Igraine... Marriage of Igraine....começa uma
nova estória. Com a morte do marido dela...
Sala e Tita: With the death of Igraine´s husband a new age starts.
Leo: O poder do rei está na espada… The power of king Arthur is sword
Tita: The magic of Merlin…resultou
Prof: resulted
Tita: resulted no nascimento de Arthur
Prof: resulted in the birth of Arthur( ajudando).
Então, Tita repete a frase.
Raul: the magic of the land seduction the heart of people
Prof: the magic of the land seduced the heart of people?
Raul: É. Eu quis dizer que a magia da lenda seduziu o coração das pessoas.
Tita: He is seduced because she danced for hi,
Eva: a dança da sedução
Prof: The dance of seduction (n ajudando os alunos)
Raul: Bad desire of Uther fez...
Prof: made
Raul: made the gates close for peace
Eva: mas o que é um “bad desire” prá ele?
Raul: um desejo maldoso
Tita: Merlin and Uther made a pact
Leo: King Arthur rides a horse in the morning
B- Depois de eles montarem as frases, eu pedi para eles pensarem que perguntas seriam
aceitas para as respostas que eles deram. Então eles falaram o seguinte:
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Eva: Quem tirou a espada da pedra?Eva e grupo: Who took the sword off the stone? ( com ajuda do professor)
Dúvida em relação ao uso do auxiliar “did”. Não respondi naquele momento e pedi para eles
continuarem as perguntas.Incentivei-os a descobrirem como o auxiliar “did”era usado.
Tita: Como ele tirou a espada da pedra?
Eva: o que o Rei Arthur tirou da pedra?
Professor ajuda: What....
Grupo: did King Arthur...take off the stone?
Outras perguntas: How did King Arthur take the sword off the stone?
Naquela hora, pedi para os alunos tentarem responder a pergunta de Raul a respeito do uso
do auxiliar “did”. Os alunos perceberam o uso do auxiliar, mas não perceberam porque não
aparecia naquela pergunta. Então, Vera disse:
Vera: é que é por causa do sujeito.
Percebi que essa construção ficou difícil para eles e disse que, aos poucos, perceberíamos
mais facilmente a sua construção. O aluno Leo ainda ficou em dúvida, mas continuou a
participar).
Outras perguntas:
How did King Arthur take the sword off the stone?
Percebi que a discussão ficou em nível gramatical. Eles pediram mais exemplos. Eu dei,
discutimos, mas para o aluno Leo não ficou muito claro. O aluno disse que para ele não
tinha lógica o não uso do auxiliar “did.” Disse a ele para não se preocupar com isso no
momento e tentar “sentir” a língua, pois muitas vezes, construímos frases “de ouvido”.
Outras perguntas: How was Arthur conceived?
Tita: Queria perguntar “Com quem foi o pacto?”
Eu ajudei a formular essa pergunta, pois a construção era desconhecida para os alunos:Who
did he make the pact with?
Tita: How did she seduce Uther?

Outras perguntas:
Grupo:Why did Merlin and Uther make a pact?
Raul/ Vera: because Uther wanted to seduce Igraine.
Tita: Merlin queria o fruto daquela relação.
Sala: Merlin wanted the fruit of that relation.. (Vera arriscou a palavra “fruit”)
Tita: Que fruto foi esse?
Vera: What was the fruit of this?
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21/9
Prof: Como ele tirou? Cuidadosamente, desesperadamente, vagarosamente?
Eva: facilmente, despreocupadamente.
Prof: então, onde podemos colocar esse advérbio?
Eva: Despreocupadamente ele tirou a espada
Grupo: Easily he took the sword off the stone
OBS: Expliquei que o advérbio pode aparecer no começo da frase ou depois do sujeito.
Então, a frase começou a crescer e ficou:
The good King Arthur easily took the sword off the stone
Tita: we don´t speak that he is real or legend
Expliquei brevemente sobre os verbos “speak” e “say”.
Raul: We can´t say that he is real or a legend
Grupo: porém it is a story intrigante
Tita: But it is a intriguing story
Eva: Logo, ele se tornou rei.
Grupo com minha ajuda: So, he became king.
Grupo: Uther was extremely ambitious
Tita: The land of the sun
Vera:The mysterious land of the sun
Eva: King Arthur rides a horse in the morning
Grupo: The good King Arthur rides a beautiful horse every day in the morning
Eva: A gente tem que colocar o adjetivo de acordo com o que a gente vai falar. A gente pode
dizer: O corajoso Rei Arthur saiu cedo a procura do inimigo.
Então, montamos outra frase: The brave King Arthur rides a beautiful horse in the
morning to look for the enemy.
Eva:Uther viveu numa era nebulosa.
Grupo( com minha ajuda): Uther lived in the Dark Ages. So, his death ended this era.
A new age started. The people were tired of suffering

3/10:
Continuamos a passar o filme Excalibur. As cenas foram: Arthur protege o castelo de
Leodegrance, vê Guinevere e é tratado por ela. Luta de Arthur com Uriens; Luta de Arthur
com Lancelote; A Dama do lago que entrega a segunda espada a Arthur; Lancelote que
escolta Guinevere para o casamento com Arthur até o momento em que Lancelote encontra
Perceval.
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Eva: He was the best friend of the king.
Nesse momento, ajudo na formação dessa frase: He was the king´s best friend. Então, Eva
pergunta sobre a estrutura gramatical que é o uso do possessivo.Eu explico. Depois, volto à
pergunta do Aluno Leo, tentando ajudá-lo a colocar a pergunta em inglês.
Prof: Does...
Grupo: Lancelote...
Prof: Betray...
Grupo: the king?
(Incentivo o aluno a fazer a pergunta inteira)
Leo: Does Lancelote betray the king?
Eva: Mas não é ele quem trai, né?
(Incentivo a observação da aluna em inglês. Ajudo-a a apontar algumas direções):
Prof: In fact, he...
Eva: doesn´t betray the king.
Prof: Que outras perguntas vocês se fariam até então?
Vera: Se ela vai ter um filho com Lancelote..
Eu ajudo em inglês, mostrando que a pergunta refere-se a um futuro. Os alunos identificaram
o auxiliar de futuro: “will”. Então, com minha ajuda, a pergunta ficou)
Grupo: will she have a baby with Lancelote?
Eva: Eu gostei de uma frase do Merlin que diz: “Saboreiem esse momento porque a
desgraça do homem é esquecer.” E é verdade. Até hoje.
Eva: porque a desgraça do homem é esquecer, mesmo. Tanto os bons quanto os maus.
Por exemplo, a política.
Leo: Maluf
Grupo: mensalão.
Eva: A desgraça é esquecer, realmente.
Eu incentivei em inglês: The disgrace is...
Leo: Forget
Prof: the disgrace
Eva: Of man…
Prof: the disgrace of man is forgeting.
…………………………………..
(Continuação)
Vera: O único Deus será o Rei Arthur?
(Eu os ajudo a colocar a frase em inglês)
Grupo: Is King Arthur the only God?
Vera repete a frase. E diz :O King Arthur irá unir tudo?
Prof: Em inglês…
Grupo:Will King Arthur unite everything? (os alunos começaram a frase sozinhos,
usando o futuro “will”).
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Eu instigo: Será que esse único Deus será o Rei Arthur? Incentivei as perguntas deles e, aos
poucos, os alunos começaram a colocar a frase em inglês sozinhos. Quem começou foi Mara:
Mara:Will King Arthur unite everything?
Prof: Então: Será que o fato de ser esse único Deus é porque é o Rei Arthur o único
Deus?
Leo: E onde está DEUS na frase em inglês?
Vera então, começou a explicar que ela se referia a Deus e Rei como sinônimos, dizendo:
“ Na cultura egípcia é assim. O rei, os faraós não eram Deuses?”
Logo a discussão continuou para: Quem será esse Deus que virá acabar com todos os
Deuses?
Mara: Is King Arthur?
Professor e grupo: Who is this only God? Is the King Arthur who will unite everything?
(Então, eu disse que não iria responder; que eles encontrariam essas respostas)

19/10/06: Recriação da cena da Dama do Lago
Nessa aula, deixei como imagem de fundo, a Dama do Lago quando entrega a espada a
Arthur e a imagem final quando a espada volta para ela. O propósito era proporcionar um
momento de criação por meio do mito arturiano.Congelei a imagem da Dama do Lago na
tela da TV e a partir dela, pedi aos alunos tudo o que lhes viesse à mente – um tipo de
atividade de associação: sentimentos de arrepio, angústia, amor, etc.
Mara: Eu digo o seguinte: A Excalibur representa o poder.
Prof: In English: represents...
Mara: Excalibur represent the power. Ela foi dada a um man que foi concebido com grande
amor. Porque foi uma loucura o que Uther fez para ter a Igraine.
Enquanto ela falava, eu colocava o vocabulário na lousa com a ajuda dos alunos. A frase da
aluna, ficou assim:
Sala: It was given to a man who was conceived from a great love.
Mara: E esse poder não foi aproveitado como deveria ser.
Prof: In English...
Mara: The power was not...usado
Sala: used
Mara: para fins... para a transformação da humanidade
Prof: transformation...
Sala: of humanity
Marco: De um lugar seguro: The place security
Prof: A security place...
Mara: A security place to keep the sword in the hands of the Lady of the Lake
Prof: O que mais? Que sensações a cena passou?
Mara: O poder retorna à origem, a espera de um novo líder que merecesse, de fato, ter
novamente esse poder para liderar. Aí, como eu falo em inglês?
Sala: The power...
Prof: returns..
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Mara e sala: The power returns to the Lady of the Lake a espera de um novo líder...para
esperar um novo rei merecedor.
Marco: To wait the new.
Prof: for
Marco/ Mara: To wait for a new king that…
Marco: could…
Prof: deserve
Mara: Ah! Deserve!! Merecer esse poder novamente para ser de fato um líder do coração.
Marco: Ela ‘tá poética!
Tita: a power...
Mara: the power returns to the Lady of the Lake to wait for a new king that could deserve the
power… Administrar... poder por merecimento para ser líder desse povo.
Um poder usado com o coração.
Sala: Power that could be used with heart.
Prof: O que mais que essa cena te traz?
Tita: O Perceval que é o escolhido para que a espada retornasse para as mãos da Lady.
Leo: a fidelidade, a obediência do cavaleiro frente ao rei. Ele jogou a espada
Mesmo contra a vontade dele.
Prof: So, he shows...
Sala: obedience for king
Prof: Obedience from Perceval to the King
Mara: The king... o Arthur nessa última cena, ele percebe que falhou
Marco: que é o fim dele. Não era mais hora, que ele não tinha mais forças
Prof: Feel... felt
Sala: He felt...
Marco: he ele morreria: He should die?
Sala: He felt the could die
Prof: é isso? Como fica, então? e você, Lady?
Vera: I have the power.

Então, enquanto texto, tivemos:
A security place to keep the sword in the hands of the Lady of the Lake
Excalibur represent the power
The power was not.. used to transformation of humanity
The power returns to the Lady of the Lake to wait for a new king that could deserve the
power that could be used with heart.
Obedience from Perceval to the King
He felt the could die
Lady: I have the power.
Depois,coloquei no chão uma cartolina com várias fotos e objetos que eu trouxe. Pedi para
os alunos acrescentarem essas fotos e objetos à imagem da Lady of the Lake. Também levei
lápis de cor. Todos sentaram no chão para a montagem da cena.
OBS: Quando eu peguei o meu cálice do Graal, ele havia quebrado. Foi um choque para
todos, inclusive para mim. O aluno Marco comentou: Enquanto o Graal estiver quebrado , o
reino não voltaria ao normal. Tirei fotos. Então, obtivemos um lindo cenário, cuja construção
ocorreu da seguinte maneira
Prof: O que mais vocês colocariam na cena da Lady e por que?
Vera: Eu faria a dama sair do lago por inteiro.
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Pedi para a aluna colocar algo na cartolina que representasse isso. Então, ela colocou a
minha Dama do Lago
Leo: Eu colocaria um outro guerreiro recebendo a espada.
Prof:Em inglês...
Leo: This is the warrior recept the sword
Prof: receiving...
Leo: receiving the sword.
Prof:Lady?
Vera: A dama sairia do lago por inteiro, por corpo inteiro.
Prof: Então, em inglês..
Vera: This is the Lady of the Lake.. saindo.
Prof: leaving...
Vera: ...leaving the lake
Vera: ( com ajuda dos colegas):... to receive the sword
Tita: eu ficaria com a espada que na verdade a estória gira toda em torno dessa espada.
Prof: the story...
Tita: ... around
Prof.: The story is about...
Tita: ... The story is about the sword...
Mara: eu também ficaria com a espada: The sword.. power.. powerful
Prof: A powerful.
Mara: a powerful sword.
Mara: O rei Arthur ... foi o apoio que ele teve para permanecer no governo. E motivá-lo a
realizar o que ele herdou, mesmo não tendo atingido o objetivo que ele quisesse e por isso a
espada retorna para a Lady.
Prof: alguma sentença em inglês que você colocaria?
Mara: the sword is powerful
Prof: o que mais? Coloquem mais coisas.
Tita: Merlin...
Eva: the dragon that Merlin represent
Prof. (juntamente com ajuda da sala): Merlin is the representative of the dragon
Marco: The Graal
Prof: The Grail in the scene. Why?
Marco: O motivo é de ele lutar pela terra, prá ele voltar. Então eu acho que é importante,
também porque se ele não tivesse voltado ele não entregaria a espada. Ele não ia atrás da
Guinevere; receber a espada.
Prof: Vamos tentar em inglês? The Grail is important because...
Marco: … because is the symbol... the union
Prof: It is the symbol of union
Marco: It is the symbol of union... of the King and the ground
Prof: earth.. land
Marco: the land
Tita: Eu ficaria com a Távola Redonda
Prof: E onde você a coloca?
Tita: Junto do povo
Prof: Então, fala, Tita. The Round Table...
Tita: The Round Table .. It is...
Prof. e sala:... together
Tita: The Round Table together with the people and...
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Marco: the knights..
Tita: eles acreditavam no poder da espada e da Lady.
Prof: They believed...
Sala: in the power of the sword and the Lady
Mara: The Round Table is the symbol of union
Vera: eles encontram o Graal?
Marco: encontram para a resposta que queriam
Então, Marco e a sala explicam o final do filme para a aluna Vera
Marco: o Rei Arthur não podia ficar lá sem lutar. Então, o Perceval e os outros cavaleiros
saem em busca do objetivo.
Mara: The Lady of the Lake reabsorve o poder...
Prof: get back...
Mara: She gets back the power
Marco: ela reconstitui a espada
Prof: então, she...
Sala: She reconstitutes the sword.
Marco: Ela chegou quebrada e ela reconstitui. Ela tem poder
Prof: The Lady...
Sala: The Lady of the lake has power
Marco: She is powerful.
Leo: Acho que na cena faltou um casal para que tenha um final feliz. Casal?...
Prof: a couple
Leo: a couple.. happy end... O que faltou na cena foi um casal feliz.
Prof: It is necessary…
Leo: It is necessary a happy.
Vera: couple
Leo: for a happy end.
Tita: a partir do momento em que a espada retorna ao lago, inicia-se uma nova era na
estória da Inglaterra.
Prof: Perfect, Tita. In English.When the…
Tita: When the sword... return to the Lady of the lake…
Prof: o que acontece?
Tita e sala: a new age begins in the story of England
Mara: The King Arthur. Vai em busca…
Prof: goes in search for
Mara: goes in search for the power perdido
Prof: lost
Mara: goes in search for the lost power
Marco: They rode for all night ( lendo o que estava escrito em uma das figuras). Então, eles
circulam toda a noite por seu próprio castelo?
Prof: por que?
Marco: na época em que não tinha guerra, eles se movimentavam ao redor do castelo.
Prof: quem é o casal?
Marco: The King Arthur and Guinevere
Mara: The king and the Queen.
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SENTENÇAS A e B
Sentenças escolhidas por mim para a discussão gramatical nas aulas dos dias 26 e 30/10:
Grupo A: sentenças referentes à discussão da cena de Uriens
King Arthur has a big heart and he is humble
The sword had power or The sword was powerful
Uriens fears the power of the sword
He contested the power of the king, of Arthur
Why did you like this scene?
Because all the warriors knee to King Arthur
Because King Arthur brought togetherness
Why did Uriens accept that job? Because he felt responsible for Arthur´s attitude

Grupo B: Sentenças referentes à criação da imagem da Dama do Lago
A security place to keep the sword in the hands of the Lady of the Lake
Excalibur represents the power
The power was not.. used to transformation of humanity
The power returns to the Lady of the Lake to wait for a new king that could deserve the power
that could be used with heart.
Obedience from Perceval to the King
He felt he could die
Lady: I have the power.
26/10.
A.
Continuei a trabalhar com gramática. Dessa vez, entreguei aos alunos o texto produzido por
eles, referente às cenas que eles escolheram: Uriens e da Dama – além do texto referente à
recriação da imagem da Dama.Então, pedi para eles identificarem sentenças e perguntas que
estavam no Presente , Passado, Futuro e o uso do verbo modal “can.” As frases que compõe
o texto abaixo foram retiradas do diálogo ocorrido em sala de aula – quando os alunos
comentavam a cena. A idéia era a de que os alunos reconhecessem os tópicos gramaticais a
partir do que eles próprios produziram oralmente.
O primeiro texto foi:
Cena em que Arthur entrega a espada para Uriens torná-lo cavaleiro:
King Arthur has a big heart and he is humble
The sword had power or The sword was powerful
Uriens fears the power of the sword
He contested the power of the king, of Arthur
Why did you like this scene?
Because all the warriors knee to King Arthur
Because King Arthur brought togetherness
Why did Uriens accept that job? Because he felt responsible for Arthur´s attitude
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Transcrevo partes das discussões gramaticais, bem como algumas observações por mim
anotadas:
Pedi para os alunos lerem o texto e identificarem os tempos verbais.Primeiro, cada aluno leu
uma sentença e eu ia verificando se eles tinham dúvida com o vocabulário. Depois pedi para
eles fazerem a atividade em duplas.
Marco começou a falar sobre a primeira frase: King Arthur has a big heart and he is humble
O aluno imediatamente identificou o Presente simples do verbo “to have” e “to be” – e os
demais confirmaram.:
Marco: Verb to have na... third person singular
Raul:had – Past that is infinitive of “have” and was, past of “To Be’.
Os alunos perceberam a diferença entre o substantivo “POWER” e o adjetivo
“POWERFUL”.
Os alunos identificaram “fears” – como terceira pessoa do singular. O aluno Marco explicou
a regra:” Tem o “S” para identificar a terceira pessoa do singular. Não é plural”.
Em relação ao verbo “contested” – o aluno Raul identificou que é Passado, regular por
causa da terminação -ed. Ele é o que mais tentou explicar a gramática em inglês.
Tita sempre perguntava suas dúvidas:” Então se eu quisesse perguntar no Presente era
“do?”
Discutiram o verbo “knee” – identificaram que era presente.Perguntaram como seria o
passado do verbo e eu disse que o que me chamou atenção é que eu própria nunca havia
usado o verbo “knee” no passado. Os alunos relacionaram o verbo “knee” a casamento,
igreja, ajoelhar– como sendo usado mais no passado.
Depois, discutiram o verbo “brought” – não lembravam o presente do verbo.
“Felt” – passado de “feel” – identificado pelos alunos.
Marco: “Bring” também pode ser usado para “levar”, né? Aqui no dicionário tem um
exemplo: Can I bring a friend?
B. Então, eu pedi que cada aluno escrevesse uma sentença que fosse muito significativa para
eles, a respeito da cena. A idéia era observar qual o campo semântico que os alunos
utilizariam. Obtive as seguintes sentenças:
Leo: The courage of the King Arthur front danger
( Então, fizemos as correções e a sentença do aluno Leo ficou:)
Leo: The courage of King Arthur facing danger.
(O aluno Leo disse que usou “front” porque lembrou da Informática: front page)
Raul: The scene show me the combat of the two mens.
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Então, fizemos as correções.
Tita: The story of King Arthur is very envolving ( a aluna me perguntou como ela
falaria o adjetivo envolvente)
Kate: The moment of the glory to King Arthur
Mara: The sword is power …powerful because it is magic.
Marco: He gave the sword to King Arthur because King Arthur showed his humility.
Vera: The King Arthur had humility to recognize that didn´t knight
A aluna Vera reconheceu o seguinte:” falta uma palavra aí.” – referindo-se à falta do sujeito
“he”. Também reconheceu que não era “didn’t” e sim, “wasn’t.”
OBS: Interessante notar que até então, a aluna Eva não havia apresentado sua sentença. Eu,
particularmente, já havia me esquecido, quando ela levantou-se para escrever sua sentença
na lousa Então, comentei o seguinte: Enquanto Merlin, o mágico, ela fez uma mágica para
que a agente não percebesse! Olha só como o personagem que você escolheram aparece nas
suas ações!
Também comentei sobre o susbtantivo “glory”, usado pela aluna Kate (cujo personagem era
uma montanha). Do aluno Raul, o “combat between two men”. A sentença de Eva foi a
seguinte:
Eva: I thought the scene is better because the moment of violent and sensibility.
30/10A:
Começamos a aula identificando tempos verbais: presente, passado e futuro, nas sentenças
que enviei a eles por e-mail A seguir, pensamos em perguntas que poderíamos fazer para
obter tais sentenças.Por exemplo: What does Excalibur represent? Excalibur represents the
power.
Nesse momento, os alunos começaram a reconhecer o uso do auxiliar ‘do/does”.
A aluna Tita também começa a reconhecer a diferença entre passado e presente.
Professor: Que tipo de lugar é esse?
Então, eu dei as dicas na lousa:What kind of... e pedi para eles montarem a frase. Juntamente
com os alunos, montamos a pergunta: What kind of place is this?A seguir, direcionei a
pergunta para: What kind of music do you like? - e os alunos deram diferentes respostas:
Rock, MPB, samba, etc.
Em outra frase : He felt the could die - pedi a pergunta referente àquela frase. Então, o aluno
Marco tomou a palavra:
Marco: What does he felt?
Direcionei, pedindo qual é o auxiliar de passado. Os alunos reconheceram e montaram:
What did he feel?
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Outra sentença: The power returns to the Lady of the Lake to wait for a new king that could
deserve the power that could be used with heart.Com minha ajuda, montamos: Who has the
power?
Nessa pergunta ficou a dúvida sobre o uso de”do/does”. Expliquei que o auxiliar não
aparece porque na resposta, procuramos por um sujeito. Discutimos, então, a construção
dessa pergunta.
Eva: Tem muita coisa prá gente ver!
Percebi que era realmente, muita informação para eles. Disse que o que importava era que
eles começassem a montar as perguntas. Aos poucos, eles iam reconhecendo como
montariam determinadas perguntas com “who” e outros pronomes interrogativos.
Outra sentença para identificar uma pergunta:
The story is about the sword... a powerful sword.
Prof: What ...
E os alunos continuaram: What is the story?
Prof: ...about.
Tita: Who is Merlin?
Raul: Eu faria outra pergunta: Quem é o representante do dragão? Who is the representative
of the dragon?
Marco: Who does Merlin represent? – tem alguma coisa aí. É o b”does”, disse o aluno.
Marco: Why is the Grail important?
Leo: What is the Grail?
A todo momento, eu requisitava a participação da Lady of the Lake.
Marco: Merlin represents the dragon.
Marco:Why is the Grail important?
Leo: What is the Grail?
O aluno Raul fez uma observação de que se todos fizessem uma pergunta, para a mesma
resposta, teríamos muitas respostas diferentes, e isso era muito. Concordei com ele, mas
mostrei a possibilidade de perguntas diferentes. Então, outras perguntas surgiram:Quem
reconstituiu a espada?
Sala: Who reconstituted the sword?
Então, a sala voltou a discutir a falta do auxiliar “does” nessa pergunta. O próprio aluno
Raul, começou a responder e dizer o porquê.
Outra pergunta: Why is the Lady of the Lake powerful?
30/10 – B
Pedi para que cada aluno acrescentasse sua própria sentença Às cenas da Dama do Lago.
Cada um escreveu e colocou na lousa. Depois, corrigimos a gramática de cada sentença.
Então, tivemos

Kate: The Lady of the Lake comes in a mysterious and magic…
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Prof: mysterious and magic.. o que? Power, way? O que você prefere, Kate?
Kate: way
Kate repete sua frase: The Lady of the Lake comes in a mysterious and magic way.
Tita: The Lady of the Lake is important person in story of the King Arthur.
Prof. e grupo (corrigindo):The Lady of the Lake is an important person in the story of King
Arthur.
Raul: The Lady bring the sword giving a new change for Arthur and your kingdom.
OBS: O aluno, imediatamente corrigiu “chance”e “his”. A sala, corrigiu”brings”.
Vera: I give and take off the sword when I want. The sword is my creation
(Então, corrigimos a preposição “off”)
Mara: The sword is the representative the story of the King Arthur.
Também corrigimos em conjunto: “Não tem esse the”.
A aluna Mara hoje, começou a escrever frases com começo, meio e fim, ou seja, sujeito,
verbo e complemento.
Marco: The Lady of the Lake keeps the sword in security and gives all the power for the
sword.
Grupo: Aí, tem “s” porque é singular ( mostrando reconhecimento dos tempos verbais)
Leo: Other chance for King Arthur.
( Eu apontei para a palavra “other”, pedindo que corrigissem)
Grupo: Another chance for King Arthur.
Imediatamente depois de corrigir a frase do colega, Leo perguntou se ele poderia fazer uma
sentença, pensando no que ele acrescentaria à cena. A sentença do aluno foi: Other warrior
receiving the sword. O aluno imediatamente corrigiu: “another.”.

30/10-C
Então, aproveitando a iniciativa do aluno, perguntei aos demais que outras imagens eles
acrescentariam à cena. Então, obtive as seguintes respostas:

Kate: o barulho da água
Prof. e grupo: the noise of the water.
Raul: Eu colocaria o barulho da batalha. Mostrar a batalha
Eva: eu daria voz para a Dama.
Prof. e grupo: The battle inside the river (Obs: A preposição “inside” foi dada pelo
próprio aluno Raul)
Vera: Eu queria que ela saísse da água de corpo inteiro
Prof. e grupo: the whole body of the Lady
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Mara: Um foco de luz sobre a Lady
Prof. e grupo: a light on the Lady
Eva: The voice of the Lady. Eu diria: você está recebendo de volta porque você mereceu...
Vera: A Lady saindo da água.
Prof. e grupo: The lady leaving the lake
Tita: Eu colocaria o Rei Arthur e a Igraine nessa cena e ...
Alguém falou: The dragon
Tita: Em inglês: Arthur and Igraine together with the Lady
Leo: a lady kissing the warrior
Terminamos a aula com essas novas imagens acrescentadas às cenas da Dama do Lago.
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ANEXO F – Desenvolvimento escrito individual.
EVA: Favorite scene
A.
After confrontation between Arthur and Lancelot, Arthur quietly told:
“Merlin, your wisdom has forget this ring. Here after so that we remember our bonds…We
shall always come together in a circle…to hear and tell of deeds good and brave. I will build
a Round Table”.
The ring was born to remember the bond of men and victories the good and brave deeds.
Merlin told: “The doom of men is that they forget”.
The people forget the politicians they vote for. There will be, all over, corrupt politicians.
There aren´t trustful and honest politicians? We must find…
We must learn through our mistakes…
We have the right to want the peace in the our country and our world.

B. Apresentação do personagem Merlin:
My name is Merlin
I´m an important person for the story
I was a wizard with wisdom very strong and intelligent
My power and magic resulted in the birth of Arthur
I can advise Arthur
I truly devoted my life time and used my power for the harmony of the kingdom
Easily, I called attention to Arthur for his obligation as a king.
I can remember the fight for a better world , also the power should unite all men.
What I have done?
I´d like that my search for peace had an end.
However I had luck to participate in this great victory.
I was always loyal to King Arthur

My preference for that character was because his magic power and feeling.
He helped to end the eternal fight of good against evil.
To my mind his life was very dedicated and an honourable.
Merlin conquested his reputation and fame all over the world evermore.
I would like indeed, it in my dream to have more people like Merlin. All wee need is love.
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ANEXO F – KATE
A: The mountain:
I am Mezzy, an old forest. I am the people´s blanket or the simplest home. I am very calm and
my heart is pure. I am a quiet place, but people come to me so, sometimes I see war, peace,
pain, love and I already saw fights and such bloody battles that my land took so long time to
dry.
Day after day I continue to see the histories, the sun, the rain and i continue with the most
intense secrets in my heart and in my mind that no one can ever imagine.
OBS: Não sei ao certo que a aluna escreveu a composição sozinha. Parece-me uma escrita
muito avançada para ela!.No entanto, ela disse que escreveu sozinha.
B: Atividade de inglês
– Descreva a cena que você mais gostou do Rei Arthur
The most interesting moment was when Perseval was looking for Grail. I believe it was a
dream moment, he believes Arthur king in spite of so much effort he doesn't give up to seek
for Grail. His attitude brings a new hope and Arthur's force. Perseval was afraid, arrives
edge of death, he suffers with the cold the heat the abyss of death but he is a warrior because
he doesn't give up on finding the secret that could save Arthur king and the nation.
O momento mais interessante foi quando Perseval está a procura do Grail acho que é um
momento de sonho, apesar de tanto esforço ele acredita no rei Arthur e não desiste procurar
pela Grail. A atitude dele traz de volta uma nova esperança e a força do rei Arthur. Perseval
chega a beira da morte ele tem medo, sofre com o frio o calor o abismo da morte mas é um
guerreiro pois não desiste de encontrar o segredo que poderia salvar o rei Arthur e o povo.
C – Criar uma personagem e inseri-lo num contexto
Amélie is a brave and curious girl. She likes swords fights she feels sad because she wants to
study so munch and of participate in the wars to defend her people. Her house was invaded by
thieves food and objects matters. Amélie gets revolted and goes to the forest and observes
the youths. Wartice she tries to learn hidden until one day, going back to her town she sees a
combat between Arthur king and some unknown horsemen. She notices that the king is in
trouble ready to be hurt. The girl reaches the enemy and a fatal blow.... the king then laughs
for her and names the girl as the newest apprentice leaving the girl to study at the school. The
girl does gets happy knowing that she could be do part of the round Table one day but she
followed your road and she continued studying and believing in her dream.
Amélie é uma garota valente e curiosa. Ela gosta de lutas com espadas e fica triste, pois ela
tem muita vontade de estudar e participar das guerras para defender o seu povo. Sua casa
era invadida por ladrões de comida e objetos materiais. Amélie se revolta vai para floresta e
observa os jovens guerreiros treinando. Ela tenta aprender escondido até que um dia,
voltando para seu povoado ela vê um combate entre o rei Arthur e alguns cavaleiros
desconhecidos. Ela percebe que o rei está em apuros prestes a ser ferido. A garota atinge o
inimigo e da um golpe fatal ... o rei então sorriu para ela e nomeia a garota como a mais
nova aprendiz deixando a garota estudar na escola. A garota fica feliz da vida mesmo
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sabendo que não poderia fazer parte da Távola redonda um dia mas seguiu seu caminho e
continuou estudando e acreditando no seu sonho
D – Descreva-se:
I am a very critic, courageous and sometimes a little aggressive person, but I am not
embarrassed redeeming me. I like to do many friends I´m enthusiastic, I like culture, art and
dance. And my strong point at work is the commitment with friends is my honesty.
My largest characteristic it is to thrill art taste, culture, dance. My strong point in the work is
the compromising with my friends it is the honesty.
Sou uma pessoa muito crítica, corajosa, às vezes um pouco agressiva, mas não tenho
vergonha de me redimir. Gosto de fazer muitos amigos minha maior característica é a
empolgar gosto de arte, cultura, dança. Meu ponto forte no trabalho é o comprometimento
com os meus amigos e minha sinceridade.

E - Relacione a cena escolhida com os dias atuais

Today it is difficult the people to believe in your dreams. it is very common to see the people
giving up because of the obstacles that it is considerable because in the days today there are
many the barriers that we should surpass to reach our dreams, however if we leave of
believing in our dreams we are annihilating a chance of to be who are really. Therefore, I
believe that that scene of Perseval shows the persistence of a dream, of a hope that can be
reached. it is a good example so that we can believe and not to give up in what believed.

Hoje é difícil as pessoas acreditarem em seus sonhos é muito comum ver as pessoas
desistindo por causa dos obstáculos isso é considerável pois nos dias de hoje são muitas as
barreiras que devemos ultrapassar para alcançar os nossos sonhos, entretanto se deixarmos
de acreditar nos nossos sonhos estamos aniquilando uma chance de ser quem realmente
somos. Por isso, acredito que essa cena do Perseval mostra a persistência de um sonho, de
uma esperança que pode ser alcançada é um exemplo bom para que possamos acreditar e
não desistir no que acreditamos.

F- 28/11: A estória da Paula que os alunos começaram em sala
Sem correção, a composição de Kate ficou assim:
After coming back from trip, Paula it crossed the street and she looked at the other side and
she saw a tall and beautiful man. It was Perceval, a tall and attractive and strong man with a
load of warrior. Perseval also felt curiosity in knowing the young youth and approached and
it invited to take her coffee. Paula was afraid, but she didn´t refuse the invitation. She said
that could be then for a next opportunity Perseval she insisted and to call him the girl´s
attention, he recited a poetry. Then, Paula accepted the invitation... os two they talked plenty
and Perseval counted for Paula the all it was difficult to find Grail and as he felt lost. Paula
was animated by knowing somebody so strong and she asked for Perseval so that him of that

3

some clues… then he said her so that she never stopped dreaming and believing in your
dreams. When saying goodbye Perseval she gave a fort hug in the girl leaving a piece of your
history…Paula contemplated about that moment and she started to speak for the people that
the importance of believing in dreams… because she had discovered an enormous force
inside of herself.

Com correção (ressaltado em vermelho)
After coming back from her trip, Paula crossed the street and when she looked at the other
side she saw a tall and beautiful man. It was Perceval, a tall, attractive and strong man
looking like a warrior. Perseval also felt curiosity in knowing the young lady and approached
and invited her to take a coffee. Paula was afraid, but she didn´t refuse the invitation.First,
she said that it could be for a next opportunity , but Perseval insisted and called the girl´s
attention, reciting a poem. Then, Paula accepted the invitation. The two talked a lot and
Perseval told Paula how difficult it was to find the Grail and how he felt lost. Paula was
animated by knowing somebody so strong and she asked Perseval for some advice.Then, he
told her not to stop dreaming and believing in her dreams. When saying goodbye Perseval
gave a strong hug in the girl leaving a piece of his story…Paula contemplated that moment
and she started to tell the people about the importance of believing in dreams… because she
had discovered an enormous force inside herself.

Montagem da estória da Paula que ela preparou em quadrinhos.
OBS: ela entregou em CD

G - 31/10:
A aluna me entregou por escrito uma sentença que ela adicionaria à cena da Dama do Lago (
atividade realizada em grupo, em sala de aula, no dia 19/10):
The lady of the Lake comes in a mysterious and magic way when she appeared in king
Arthur´s drawing she was a pause, slowly we waited for the scene in that the Lady of the Lake
gives the sword.
Descrição de Uther: Ela só colocou adjetivos para descrevê-lo.
Fort
Ambitious
Weak
Treasonous –
False
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ANEXO F - Mara

A) Primeira composição escrita:
A luta de um povo que não mediu conseqüências nem para o bem nem para o mal. Passando
ao rei suas vontades, ambições, desejo de dominar e possuir o poder a qualquer custo. Um
rei que usava seu poder não em benefício do povo como primeiro objetivo. Um rei que não
tinha nenhum conhecimento sobre delicadeza, nem sabia respeitar os acordos firmados pela
paz. Importava, mais que tudo, satisfazer o orgulho não importando quantos seriam
sacrificados.
Show the sword
Uther, behol (mostre) de sword of power, Excalibur. Forged when the world was young and
bird and beast and flower were one with man and death was but a dream.
Speak the words!
One land, one king
Lord Uther, if I yield to the sword of power what will you yield?.
That is my place, Cornwall.
Uther, um Rei à frente de um povo que não media conseqüências nem para o bem nem para o
mal:
Uther, one king in front of one Nation that no thought of consequence neither at the to only
just.
Passando ao rei suas vontades, ambições, desejo de dominar e possuir o poder a qualquer
custo: Responsibility at King. Her will, ambition, appetite of dominate and be master over at
some kind of cost.
Um rei que usava seu poder não em benefício do povo como primeiro objetivo. Um rei que
não tinha nenhum conhecimento sobre delicadeza, nem sabia respeitar os acordos firmados
pela paz:
One king that seu ability no within benefit of in order to peace. One king que no recognize...a
delicadeza and no respect the accord agreement.. accomplishment pela peace.
Importava, mais que tudo, satisfazer o orgulho não importando quantos seriam
sacrificados.Preferably important that all meet with the pride no importando... what number
suffer.
B) Composição entregue em novembro, relatando algumas impressões sobre a estória:
Merlin is not a mago. It is a land. The power is of two and it is the symbol of union between
the king and the land.
Merlin and Morgana are witches. Morgana it is the beautiful sister of King. Planned a
revanche against Merlin. I am the secret fortress, the magic cave. Morgana betrays Merlin .
The powerful magic of Merlin, huge stones , the big energy,
Merlin speaks the keyword, the magic... Please
Morgana has plenitude of power. Merlin dreams she kept the best of it.
Morgana has the power of the land and the king has the power of the dragon.
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C)
My dream and faith is humble and gentle
I have a power magic
The Land of the sun is my school. It is my life. Have shadow, cave and powerful whether.
Easily and softly King Arthur retirou the sword of the stone.
Merlin is loyal for the King.

D) My story: (escrita)
Because I chose the Morgan personage?
I don’t know!
I do not know!
I chose to be the Morgan personage for identifying in it much sensibilidade.
To search on the life, in this I identify myself with Morgan
It is gracious, obedient and it loves the mother very.
It loves Lancelot but she is not loved by it.
It studies the plants also to cure.
Morgan is a researcher.
It has everything that the substance can give but it is not loved.
It sees its father dead and it suffers very.
It searches in the magic the balance to dominate.
It enchants its brother, to steal a son to it.
Morgan is an unfortunate person.
It in its suffering searches the form wrong to call the attention.
Comparing me with Morgan I am the opposite.

E) My scena favourit:
Guinevere go be married of King Arthur
Start out together with lady and sister´s.
The question a ser... Lancelot.
But surely there must be some lady some where in the world who inspires you (trecho do
filme “As Brumas de Avalon”quando, Morgana fala com Lancelote)
You it is a beautiful woman that in my heart.I love you forever. I love my king and my friend,
respectioning for ever my queen.(Esse trecho é, provavelmente, referente `a fala de
Lancelote)
Guinevere stagnate flattery and a big emotion go in your heart
The day it is a pretty.
The sky it is a lovely and bright blue .
Day beautiful for marriage.
I like romantic scena.
The world and human race need of peace and love
One day all about the human race viverá at standing together in all about the love.
The world is beautiful be live
Thank you my dear teacher. Thank you very much. By Mara.
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ANEXO F – MARCO
A- Composição:
I was born in São Paulo, Brasil
I work at Itautec since 1991
I always devote my time in the studies to my work. I´m determined and I fight for to achieve
my aims. I try to be a good person, but I also have many defects (faults). I make mistakes. I
think that one of the my mistakes is to be stubborn. I think also that the anxiety, sometimes, to
confuse my plans. I like music, I play guitar and drum. It´s my hobby.
B: Favorite scene: The fight between King Arthur and Lancelot
Characters: King Arthur and Lancelot
Arms used in the fight: sword
Place: In the stones near the river
Scene: Lancelot saw King Arthur and challenged him. King Arthur accepted this challenge.
Then, they took their sword and the fight started. King Arthur thought that he will win easily
but he was wrong. Lancelot fought very well and King Arthur felt that he would need to use
the power of Excalibur. In the fight Excalibur broke. King Arthur would lose the fight.
Lesson of life, I think: nobody is invencible.
Agora, eu vou fazer uma comparação com o que aconteceu por aqui:
Nobody would believe that the strong and courageous king Arthur some day would lose a
sword fight. But nobody is invencible.
(Os colegas pedem para ele ler mais devagar e Moacir repete)
King Arthur would lose the fight to Lancelot. Then, he needed the power of the Excalibur to
save himself. Nobody never would believe that the American Army would lose the war in the
forests of Vietnan or that the National security of the United States of America would be
vulnerable when it was attacked in twin towers.
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ANEXO F – RAUL

Primeira composição do personagem arturiano, juntamente com a descrição oral do
personagem:Essa leitura foi realizada em sala de aula.
Well, I will begin to present me. I am a warrior. I have a important part in the Arthurian
context. I protect the kingdom all of us contra dangers we can have. I swear to protect my
king. I go to tell know a little part of my story.
When I was a children I had a dream. This dream was to became a warrior.The time was
passed and I was proud with this dream that accompanied me. Today, I am a warrior in
formation. I am a peaceful and attentive person. Somebody call me of wild and bad but I
don´t feel this. I walk with the knights of the Round Table. I pride this. I live in the forest,
in the countryside of England. This place is fantastic; it has a supernatural magic and I
don´t myself describe. When I am in the battle I use the armour that my father leaved for
me. Search always honor. I used also a sword. Don´t is Excalibur, but this is so powerful as
much. Well, I am learning and I have certain of that I will to be a better warrior this
world já saw.

Posteriormente, o aluno adicionou outros aspectos à sua composição – que registro em
vermelho:
Well, I will begin to present myself. I am a warrior. I have an important part in the Arthurian
context. I protect the kingdom all of us from the dangers that can happen. I sweared to protect
my king. I will tell you now, a little part of my story.
When I was a child I had a dream. This dream was to become a warrior.The time passed and
I was growing with this dream following me. Today, I am a warrior in formation. I am a
peaceful and attentive person. Some people call me bad and wild but I don´t feel this. I walk
with the knights of the Round Table. I am proud of this. I live in the forest, in the countryside
of England. This place is fantastic; it has a supernatural magic that I can´t describe. When I
am in the battle I use the armour that my father left for me. I always try to honor it. I use also
a sword. It isn´t Excalibur, but it is as powerful as Excalibur. Well, I am learning and I have
certain of that I will to be the best warrior of the world.

Segunda composição:
Uther Pendragon was uma das pessoas mais wild of the world. He agia like an animal que
whenever cedia os their impulsos. Your name até que se assemelha a your personality.
Pendragon remembers DRAGON, creature abominável e que não deixa ninguém chegar
perto. Uther overcomes everything para have o love de Igraine. Show me your ambition. Of
course que isso não finished good.. Your finished was trágico, até mesmo na hour the your
dead deixa sua vontade de lado. Dead was finca sua espada in the stone, assegurando assim
que nenhum outro men assuma o cargo de detentor the Excalibur.
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Terceira composição:
I´m enjoying the history of King Arthur. I like so much the places where story.
Everything began in England in the Medieval Age; our shadows of the age.
We will find fabulous creature, Uther Pendragon and Igraine.
I will start by Uther. He was a bad man who overcome everything to have the love of Igraine.
Sometimes Uther became a sensitive person but soon returned his normal. He protected
Excalibur, this famous sword world has ever seen.
Igraine, a beautiful woman who suffer with unbridled passion of Uther. She couldn´t do
anything to escape him destine.
The fruit of the relationship was Arthur, the next king and hero in the nossa story.
OBS: O termo “unbridled passion” foi dado de exemplo num determinado momento de uma
aula em que eu disse que havia palavras e expressões que eu, a professora, não esqueço.
Então, citei essa e o aluno a mencionou nessa composição.

Comentário: dia 05/10: Os alunos escreveram sem minha interferência. Cena em que
Lancelote chega ao Reino, fica com Guinevere e Arthur os vê.

I am enjoy this scene. Show me a disputa two mens pelo love of Guinevere.
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ANEXO F – TITA: Desenvolvimento escrito individual
A.
The scene when Uther to take the child from arms of Igraine is very dramatic. We can make a
parallel nowadays when children are taken away from their parents because of wars. Ex:
Middle East and in other parts of the world. It also reminds me the history of Mexico at
colonization age when the natives prefer to die than be slaves from the Spaniards. At Canal
do Sumidero” native Mexicans suicide themselves by jumping to the Channel and they throw
the kids first. It´s really a very sad history”.

B. composição da aluna (14/11/06) escrevendo sobre a estória arturiana
During human history, women fight to be recognizes their rights of deciding on their destiny.
Fortunately, nowadays women can have their own space with equal rights to men.

C. Outra composição sobre Uther
The scene when Uther to take the child from arms of Igrayne is very dramatic. We can make a
parallel nowadays when children are taken away from their parents because of wars. Ex:
Middle East and in other parts of the world. It also reminds me the history of Mexico at
colonization age when the natives prefer to die than be slaves from the Spaniards. At Canal
do Sumidero” native Mexicans suicide themselves by jumping to the Channel and they throw
the kids first. It´s really a very sad history”.

D.Outra composição da aluna (14/11/06) escrevendo sobre a estória arturiana
During human history, women fight to be recognizes their rights of deciding on their destiny.
Fortunately, nowadays women can have their own space with equal rights to men.
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ANEXO F - VERA

A.
The scene that I like was the scene that King Arthur says: “My pride broke it…my rage broke
it” – referring to the sword.
Because we have to admit our errors and bring to ours the responsibility to everything that
we make. Doesn´t matter in which land we are, if we are the first or the last in the rung. We
have to be sufficiently humble to say: I am wrong, excuse, for only like this we grow up as
people and we show how strong we are
C.
I am the Lady of the Lake, the guardian of Excalibur sword. Mysterious woman that lives
alone. My castle is made of precious stones and stay in the bottom of the lake. It is illuminated
of sunlight during the day and moonlight at night.
I am soft and powerful. I give the sword to Uther when he carried the war with the Duke of
Cornawall and renovated the Excalibur sword when Arthhur broke it. I give and to take the
sword because creation, therefore I give whenever (aquele que) deserving it because it´s
mine. Wherever the sword goes I go, too. They don´t see me but I always with sword because
I am the sword.
D.
My name is Vera and I live in Caieiras. During the week I live house my grandparents and
on the weekend I go to the parents house.
I work on São Bento Street in downtown, São Paulo and I ´m twenty-three years old.
I think that I appear with the lady of the Lake a little first because I am beautiful how she.
After, because I don´t speak or I speak a little.
Despite that I speak, but that depends accommodation. I speak a lot and others I speak a
little. Not question why this about. I don´t know how to answer.
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ANEXO G – GRAMÁTICA ARTURIANA

1. COMPLETE THE SENTENCES WITH SIMPLE PRESENT USING THE VERBS
IN BRACKETS
What…………… this place? (to be)
Here, everything ………… possible (to be)
………. he dead? – (to be)
We …………. to find The Grail (to have)
What ……………. the secret of the Grail? (to be)
Who ………..it ………..? = A quem serve o Graal? (to serve)
The king and the kingdom ………… sick (to be)
You and the land ………. One (to be)
Uther………… a king that ………………………..consequences.
(to be)
(measure– negative form)
Uther........... a terrifying creature. (to be)
He ……….................... nobody to come closer. (permit: negative)
King Arthur ...................a horse in the morning (to ride)
Merlin …………………anybody (kill – negative)
Lancelote……………………………….the king. ( betray – negative)
2. COMPLETE THE SENTENCES WITH SIMPLE PAST
King Arthur ……………….the sword off the stone (to take)
….. you ……… it? Você o encontrou? (to find: interrogative)
They ………. not good enough = eles não eram tão bons (to be)
I…………..= Eu fracassei ( to fail )
Kay: (referindo-se à Merlin): He....................... to me in my dreams ( to speak)
Arthur: I ……………………… with him ( to dream)
Uther……………….Igraine by force (to seduce)
How………..King Arthur…………..the sword off the stone? (to take)
Perceval…………………a brave knight (to be)
He ……………….the King of England (become)
What …………. Arthur………………..? (to see)
Arthur …………..his wife and Lancelot in love (to see)
What …………. Merlin……….? (to say) : The Gods………away (to go)
King Arthur…………….for the lost power (to search).
3. WRITE THE SENTENCES IN ORDER AND AFTER ANSWER THE QUESTIONS
Who the pact did
make with
Uther?
How Uther Igraine
seduce did?
Who the Round table
the knights
were
Do have any children you, Merlin?
What you do everyday do warrior?
When
you
born
were?
What you of the Round Table do think?

of?
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4. PUT THE SENTENCES IN THE FUTURE:
When …… I…….king? (to be)
Where………………… he………………..? = Onde ele irá procurar? (look for)
Cena em que Uriens faz Arthur cavaleiro: You ………… me. (to knight)
I ……………..you. (to follow)
If you……………….…..give me the magic, I …………………….it.
(give – negativa – S.Present)
(future: steal: roubar)
…………… Guinevere………………a baby with Lancelote? (to have)
…………… King Arthur …… …… everything? (unite)
5. USE: CAN/CAN´T/COULD/MUST:
Arthur to Mordred: I ……………………… give you the land. Only my love (negative)
We ………………………find the Grail
We ………………. say that King Arthur is real or a legend. (negative)
What…………….I do to be the king?

6. COMPLETTE WITH IMPERATIVES: Show - Open – teach - go - send – tell

................... the gate and ..................him away
……………….me the power!
…………there and ……………..me the king inside you!
.................. me your secrets.
OBS: Send way = mandar embora
7. CHOOSE THE BEST ADVERBS FOR THE FOLLOWING SENTENCES:
violently easily softly extremely irrationally quietly
Uther was………………………….. ambitious
King Arthur ……………………took the sword off the stone
The Lady of the Lake…………………….came up to the waters.
Arthur and Mordred fought…………………..
The Lady of the Lake acts………………………
Uther was………………..and……………..cold
8. COMPLETE THE SENTENCES WITH: ALWAYS, NEVER, HARDLY EVER,
SOMETIMES

King Arthur ……………..rides his horse in the morning.
Merlin……………….does bad magics.
The knights……………………protect the king and the people
……Morgana is good………………she is bad.
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9. LINK THE SENTENCES WITH BECAUSE or SO.
Uther lived in the Dark Ages ……, his death ended this era.
The kingdom collapsed……………….the king failed.
King Arthur and Guinevere together brought harmony to the kingdom. ……….when they
separated, the kingdom collapsed.
King Arthur forgave Lancelote ……..he had a big heart.
The Grail is important …………….. it is the symbol of union between the King and the land
OBS: forgive (passado: forgave) = perdoar

10.COMPLETE WITH:THERE IS/ THERE ARE/ THERE WAS/ THERE WERE
For a moment, ……………………..peace in the kingdom
……………………..many knights in the Round Table
…………………..many violent battles

11. USE THE WRITE WORDS:
Uriens was…………………….. (humbleness/ humble)
The Lady of the Lake is a …………………..woman (power/ powerful)
Uriens felt himself ………….. …………..for King Arthur´s attitude (responsible/
responsibility)
Scene between Arthur and Uriens: The scene shows a moment
of................and........................( violent/violence; sensible/sensibility)
12. ANSWER THE QUESTIONS:
Why did you like that scene? (refiro-me à sua cena favorita)
What does the sword and the Grail represent?
Did you like King Arthur´s story? Why?
ABOUT YOU:
Where were you born?
How old are you?
What did you do last weekend?
Did you read any book you liked? Which one?
What do you usually do on weekends?
What kind of music do you like?
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ANEXO H – Vocabulário arturiano
Places:
Cornwall – Cornualha (Sudoeste da Inglaterra)
Glastonbury Abbey – Abadia de Glastonbury
Glastonbury: The Land of the sun = Terra do Sol or Avalon Island
Tintagel Castle – Castelo de Tintagel
Verbs:
Betray (ed) = trair Betrayal: traição
Born – nascida / gerada. NASCER
Burn – queimar
Collapse – cair, entrar em declínio
Dance(d)
Die (died) = morrer
disguise (d) = (disfarçar)
Drink/ drank/ drunk
Eat/ ate/eaten
Enter(ed)
Fail - fracassar
Fight – lutar. Passado: fought ou fighted
Follow – seguir. Passado: followed
Heat – aquecer
Imprison - aprisionar
Invoke (d)= invocar
Knee- ajoelhar
Learn – aprender
Lie - mentir
Live (d)
Obey (obeyed) = obedecer
Open - abrir
Pull out = puxar
Read/read/read = ler
Relax – relaxar
Search = procurar. Passado: searched
Seduce(d)
Send – enviar. Passado: sent
Sit –sit-sit = sentar
Sleep – dormir
Swear – jurar. Passado: swore
Take care of – tomar conta de
Tell – contar. Passado: told
Teach –taught – taught = ensinar
Trust - confiar
Try (tried) - tentar
Warm (ed)= acolher, aconchegar, aquecer
Weave - tecer
Wish - desejar
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Nouns:
Abbey – Abadia
Ally – aliado
Anguish - angústia
Anyone – alguém/ ninguém
Appearance
Armour = armadura
Battle = batalha
Blankets - mantas
castle = castelo
Cave – caverna
Charm - feitiço
Circles
Court - côrte
Dream – sonho. Também é o verbo SONHAR
Energy
Faith = fé
Fall - outono
Fog = nevoeiro
Forgiveness - perdão
Fortress = fortaleza
Grail - Graal
Hell – inferno
Hope – esperança
Humbleness - humildade
Husband – marido
Island – Ilha
Knight – cavaleiro
Knit - crochê
Life
mead - (hidromel)
Mists – brumas. Pode ser sinônimo de FOG = nevoeiro
Mountains
Myth - mito
nature
nephew = sobrinho.
Niece = sobrinha
plants
Power
River
Role – papel ( em um filme, teatro, etc.)
Ruins - ruínas
Sea
Search – busca
Shadow - sombra
Shame - vergonha
Shark - tubarão
Spirit
Spring – primavera
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Squire - escudeiro
Summer – verão
Stones = pedras
Sword = espada
The Round Table
Trees
well – poço
Wife = esposa
Winter – inverno
Witch = feiticeira
Wizard / sorcerer = bardo
Adjectives:
Ancient = antigo
Ashamed - envergonhado
Beautiful = bonita (adjetivo usado somente para mulher)
Blamed- culpado
Bloody = sangrenta
Classic
Dark – negro
Empty - vazio
Generous – generoso
Good looking – bonito, vistoso
Joy - alegria
Lonely – solitária
Loyal - leal
Handsome – bonito (para homem)
Heavy - pesado
Huge = enorme
Humble - humilde
loyal - leal
Magic
Noisy - barulhento
Pleasant = agradável
Powerful = poderoso
Romantic
Royal = Real. The Royal Family – A Famíla Real
Rude
Sick - doente
unpleasant = desagradável
ugly = feio
Well-being – bem estar
Wild = selvagem

Adverbs:
attentively = atentamente
Easily = facilmente
Extremely
Gently - gentilmente
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Powerfully – poderosamente
Quickly - rapidamente
romantically
Rudely
slowly = vagarosamente
softly – suavemente

Expressions:
Ancient times – tempos antigos
Once upon a time – era uma vez
Pieces of ceramic – pedaços de cerâmica
The Arthurian Legend – a lenda arturiana
The Knights of the Round Table – Os cavaleiros da Távola Redonda
The Lady of the lake – a Dama do Lago
The sword in the stone = a espada na pedra
SOME SENTENCES FROM THE FILM:
Sentences and questions in the Simple Present:
What is this place?
Here, everything is possible
Is he dead? – Ele está morto?
We have to find The Grail = temos que encontrar o Graal
What is the secret of the Grail?
Who does it serve? = A quem serve o Graal?
The king and the kingdom are sick
You and the land are one
Who Am I?
Simple Past:
Did you find it? Você o encontrou?
They were not good enough = eles não eram tão bons
Have you found what you seek? Você encontrou o que procurava?
I failed = Eu fracassei
Why did you like this scene?
Kay: (referindo-se à Merlin): He spoke to me in my dreams
Arthur: I dreamed with him
Future:
When am I going to be king? = When will I be king?
Where will he look for? = Onde ele irá procurar?
Cena em que Uriens faz Arthur cavaleiro: You will knight me.
I will follow you
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Imperative:
Never give up. Try again
O Imperativo também pode ser usado para: dar direções; instruções
Can/could/must:
Arthur to Mordred:I can´t give you the land. Only my love
We have to find the Grail = We MUST find the Grail
Arthur to Merlin: If you could see me
Preposições indicativas de lugares:
Between – entre duas pessoas ou coisas.
On – sobre
In – dentro
Behind – atrás
Under – embaixo
Opposite – do outro lado da rua
In front of – em frente
Near ou Next to – perto
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ANEXO I -28/11: Estória final: Paula searches for her personality
Obs: As correções que fiz encontram-se em vermelho. Desse modo, é possível perceber o que
os alunos produziram e as correções realizadas.
We met Paula when she was a child. We grew up together. We studied together. After a long
time, we met again in Paris. We sat in a beautiful and quiet café. It had a wonderful view. In
this scene, Paula showed up. We made a big party. In this party she told us her adventure
about her trip to Santiago de Compostela. Everything began when she was lost in her life.
We think this happened because many sad facts happened. She needed to search for her
objectives. The alternative for her was to make this beautiful adventure. Then , she went to
Santiago de Compostela, in Spain. During all the way she felt much emotion and a strong
energy. This strong energy will serve for the rest of her life. When she arrived there she met a
lot of people. These people helped her to look for herself and find her interior force. She
enjoyed everything because she learned many lessons for her life with this experience. She
wrote a poem: The call.
Leaving the café and coming back to her house, Paula crossed the street and when she
looked at the other side she saw a tall and handsome man. It was Perceval, a tall, attractive
and strong man looking like a warrior. Perseval also felt curiosity in knowing the young lady
and approached and invited her to take a coffee. Paula was afraid, but she didn´t refuse the
invitation. First, she said that it could be for a next opportunity, but Perseval insisted and
called the girl´s attention,reciting a poem. Then, Paula accepted the invitation. The two
talked a lot and Perseval told Paula how difficult it was to find the Grail and how he felt lost.
He pointed out that the transformation happens in our lives for the good or for the bad. Then
he showed the example of a friend´s childhood:Uther...It was a moment of solitude and his
unhappiness took another direction. For Uther it was a change based on ambition that
brought his life a lot of misfortune and sadness.For Paula she had to struggle for an
excellent transformation for the good. Paula was animated by knowing somebody so strong
and she asked Perceval for some advice. He told her not to stop dreaming and believing in
her dreams. When he said good-bye for her, Perseval gave a strong hug in the girl, leaving a
piece of his story... Paula contemplated that moment and she started to tell the people about
the importance of believing in dreams because she had discovered an enormous force inside
herself.
Paula left the café and she decided to return to her house. When arriving home the telephone
rang:
Paula answered:
- Hello, who speaks?
It was her friend Natália that said...
- Paula, is everything well? I need a lot to speak with you... I don't know which university
I will do.... I am quite sad. I feel myself lost...

Pregnância fonética :
O som de /t/: In this party she told us her adventure about her trip to Santiago de
Compostela
We sat in a beautiful and quiet café
O som de /n/: Everything began when she was lost in her life.
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O som de /o/ - she saw a tall and handsome man. It was Perceval, a tall, attractive and
strong man looking like a warrior.
Uso de adjetivos:
We sat in a beautiful and quiet café: O uso dos adjetivos mostram a beleza e a tranqüilidade
do lugar – que possuía uma vista maravilhosa:
It had a wonderful view – como se o local, assim como o personagem da floresta
(anteriormente criado por Kate) permitisse que todos observassem, do seu topo, as belezas do
mundo.
We made a big party – o adjetivo big frequentemente utilizado pelos alunos para descrever a
personalidade de Arthur – a big heart
We think this happened because many sad facts happened – Os alunos não mencionam a
razão da tristeza da personagem, mas indicam que tal tristeza foi necessária para que a
personagem se embrenhasse numa bonita aventura: The alternative for her was to make this
beautiful adventure.
During all the way she felt much emotion and a strong energy. This strong energy will serve
for the rest of her life. – indicação do estado de espírito de Paula. Repetição do uso do
adjetivo strong
When she arrived there she met a lot of people. These people helped her to look for herself
and find her interior force.
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ANEXO J: Aspectos evocados nos alunos ao aprenderem com mitos:

Mara: precisamos de um mito para acreditar; tem a ver com a cultura deles; é mágico;
gostoso, mais fácil, mais interessante;entusiasmada. I feel powerful.

Eva: curiosidade interessante; intrigante; desejo de fazer justiça; as pessoas criam isso.

Marco: levanta curiosidades. It raises curiosity. Ciência e arqueologia trabalham juntas; vai
de geração em geração e fica forte; a gente imagina se é real ou não.

Tita: Curioso, interessante; dá vontade de falar

Raul: dúvida da ciência; A ciência quer comprovar coisas; a gente imagina a história do Rei
Arthur; é curioso.

Kate:Intrigante; poder do mito

Vera: Curiosidade; conta coisas interessantes; intrigante

Opinião compartilhada pelo grupo: incentiva a imaginação; It is intriguing, very strong,
fantastic, powerful, curiosidade; dá vontade de falar.

1

ANEXO J: Imagens iniciais do aprendizado da língua

Mara: comunicação no aeroporto em NY: não quer ser humilhada; comunicar-se com
diferentes povos.
Eva: “Penso em mim, pois não gosto e nunca aprendi.”Sente-se incapaz.
Marco: comunicar: entender e responder. Livro Vidas Secas – “o cara não consegue se
comunicar”.
Tita: Teimosia. Última chance
Vera: dificuldade
Kate: caricatura de uma pessoa com a língua enrolada e o cérebro funcionando
Raul: escada em ascensão

Filmes: Pontes de Madison, Pride and Prejudice; Razão e Sensibilidade; Dance Comigo.
Personagens: Richard Gere, Omar Shariff, Cameron Dias, Julia Roberts, George Cloney.
Prevalece a dificuldade; a vontade de subir, de se comunicar com outros povos.
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ANEXO J: O caminho e personagens iniciais na aula de 17/08

Como percorreriam o caminho da aprendizagem a língua:
Mara: conhecendo pela natureza: aprender observando, sentindo, vendo, slowly. O caminho
desperta curiosidade
Eva: diferentemente; surprisingly; powerful; motivation; Caminho comprido, agradável,
compensador.
Algo que não gosta: não gosto do sombrio porque não tem sol na Inglaterra
Marco: tranqüilo; atentamente
Tita: bonita; relaxadamente
Raul: desafiante; lively; ajudar a tirar as “pedras do caminho”.
Dida: enfrentando obstáculos:pedras que quero tirar
Comentário em grupo:
Marco: Conhecer a cultura
Mara: desejo de conhecer o lugar. I like the... paisagem.
Tita: I like the archeology. I like the verde, vegetação.
Raul: It is very lively
Grupo: paz pura
Eva: I like the majestade do lugar, of nature. It …motive. Dá uma idéia de poder.
Prof: “powerful” - e os alunos comentam: Nós vamos ficar powerful!
Eva: I feel a... fortaleza.
Prof: fortress
Eva: I feel a fortress

Aula dia 17/8: Os alunos escolheram os seguintes personagens:
Eva: Merlin, o bardo
Mara: Morgana, árvore
Raul: a warrior
Marco: the king
Tita: generous queen
Kate: a mountain
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Diálogo:
Eva: I am a sábio bardo
Prof: a wise wizard
Eva: I am a wise wizard
Marco:I am a strong king (fazendo gestos)
Mara: Eu tomo conta do rei e das pessoas. I take care... the king and.
Prof: I take care of the king and the people
( e a aluna tentava repetir juntamente com a professora)
Raul: I am very strong warrior
Marco: A fighter
Dida: pedra. Porque a gente encontra pedra no caminho e eu quero tirá-la
Prof: I am a stone? Fala que você vai tirá-la do caminho? I want to take the stone out of my
way?
( e a aluna repetia com a professora)
Mara: I am a beautiful tree
Profa: extremely beautiful!
Mara: I am an extremely beautiful tree (falando com dificuldade)
Marco: I am a good king for the people
Tita: I am the queen generous
Prof: a generous queen?
Tita: I am a generous queen
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ANEXO K - IMAGENS FINAIS:
MARA:
No início do curso cada um de vocês pensou em uma imagem de aprendizado de língua.
Por exemplo: O Raul - uma escada em ascensão; Marco: o livro Vidas Secas; Mara: situação
de aeroporto; Eva - teimosia; Vera - dificuldade; Tita – chance.
E agora, que imagem você tem?
Mara:Saber me comunicar bem nessa língua conhecida em toda a Terra, e entender um
pouco mais da cultura de outros povos.
Se você tivesse que pensar em uma imagem de aprendizado de língua depois do curso, você
retomaria essas imagens ou apresentaria outra? Por que?
Mara:Essa imagem da poesia, magia, dramas, amores, paixão tudo nos estimula a pensar!A
vida nos foi dada para aprendermos, quando aprendo algo, percebo a quanto ainda preciso
aprender. Quando falar bem o Inglês, irei aprender outra.
Que sentimentos você possui a respeito desse trabalho?
Mara:Excelente, e muito motivador!
Quanto ao curso em si:
Mara: Muito bom, não aprendi mais, por minha própria dificuldade. Pouco tempo para me
dedicar aos estudos. Você, Elenice, é de uma dedicação que encanta! Foi muito belo o modo
como vibrava com tão pouco que fiz, e com todos pelo esforço e vontade em aprender uma
nova língua. Mostrou-nos que não basta aprender, mas sim, apreender a língua. Muito
obrigada por tanto, e espero continuar no próximo estágio com todos, sem dúvida com você
como nossa teacher!
Quanto ao conteúdo lingüístico emergente: o que você acredita que sabe mais usar: Tempos
verbais ( Presente, Passado ou Futuro?); advérbios ou adjetivos?
Mara: Pouco de cada, com muita dificuldade para identificar os tempos verbais.
Qual foi a sua maior dificuldade?
Mara: Os verbos e suas declinações. Passado, presente, futuro...
Sobre a estória final:
Mara: Gostei do modo como, em grupo e com o auxilio um do outro fomos construindo a
estória de ficção arturiana, mesmo com pouco vocabulário que tenho. --Excelente, e muito
motivador!
EVA:
Imagem:
Eva: Continuo com a teimosia no sentido de persistência, pois me propus a freqüentar o
curso e ser capaz de aprender. Me surpreendi, pois achei que seria muito mais difícil, ou
menos motivante.
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Que sentimentos você possui a respeito desse trabalho?
Eva: Acho que aprendi mais, neste ano, sobre a língua do que em minha vida toda. (sem
exagero!)
O que mais te chamou atenção:
Eva: É uma estória muito rica em conteúdo e em vocabulário, além de uma contribuição
extra a nossa cultura geral.
Quem é um herói para você?
Eva: Na verdade acho que todos nós somos heróis, todos que lutam para superar os
obstáculos que a vida coloca no caminho e com persistência, humildade e empenho correm
atrás e conseguem, com certeza, atingir seus objetivos.
Sobre a estória final:
Eva: Ajudar a construir a estória e ver o resultado final, com a contribuição de todo foi muito
legal!
KATE:
Imagem: caricatura de uma pessoa com a língua enrolada e o cérebro funcionando.
Se você tivesse que pensar em uma imagem de aprendizado de língua depois do curso, você
retomaria essas imagens ou apresentaria outra? Por que?
Kate: Faria a caricatura de uma pessoa com a língua menos enrolada do que a primeira (na
resposta da pergunta anterior).
Que sentimentos você possui a respeito desse trabalho?
Kate: Respeito. Acredito que é um trabalho híbrido, além do próprio aprendizado nos da
oportunidade de conhecer melhor os colegas da sala.
Quem é um herói para você?
Kate: Perseval e a professora. Acho que ela tenta tirar um pouco o medo que nós temos de
nos soltar é uma tarefa difícil nos deixa ver o quanto somos capazes de crescer.

VERA:
Se você tivesse que pensar em uma imagem de aprendizado de língua depois do curso, você
retomaria essas imagens ou apresentaria outra? Por que?
Vera: Ainda sinto dificuldade, mas sei que se estudar com afinco essa dificuldade diminui, eu
usaria a palavra desafio.
Sentimento:
Vera: Gostei muito, foi enriquecedor, pois não só aprendi inglês como um pouco também da
historia da Inglaterra e mitologia celta.
Me sinto completamente adaptada, gosto de todos e acho a turma muito unida.
Qual foi a sua maior dificuldade?
V era: Minha maior dificuldade é a pronúncia
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Para quem não esteve na aula (e para a Vera que precisou sair mais cedo): se você tivesse que
escolher um símbolo para a estória da Paula, qual você diria que é mais significativo e por
que?
Vera: Não sei se seria um símbolo, mas usaria a palavra perseverança, pois para se fazer
esse caminho é preciso de muita perseverança e determinação. É um lindo caminho, com
paisagens magníficas, porém não é fácil trilhá-lo.
O que mais te chamou atenção?
Vera - Gostei muito, foi enriquecedor, pois não só aprendi inglês como um pouco também da
historia da Inglaterra e mitologia celta.
O que você sugere?
V era: Gostei de quando falamos de estudar o livro A Revolução dos bichos. Seria muito
legal aprender inglês em cima dessa estória.
Quem é um herói prá você?
Vera:- Tenho como herói meu primo, uma pessoa que venceu na vida mesmo com tudo
contra. Começou a trabalhar cedo, teve uma família não muito nos padrões que estamos
acostumados e superou tudo.
Sobre a estória final:
Vera:- Foi muito bom poder contar a estória, perceber que sou capaz de escrever em inglês.

TITA:
Imagem: Chance – antes e depois
Sentimento sobre o trabalho:
Tita: Quanto ao trabalho posso dizer que foi prazeroso participar com o grupo nas diversas
atividades. Temos um grupo unido e estamos tendo uma nova e gratificante experiência,
apesar da minha idade. Chego a me sentir jovem como eles
Quem é um herói prá você?
Tita: Somos todos nós: a professora pela sua incansável dedicação e os alunos pelo esforço
de presença nas aulas
Sobre a estória final
Tita:- Foi prazeroso participar com o grupo nas diversas atividades
MARCO
Imagem: “Eu apresentaria outra imagem, talvez do “pagador de promessas” que faz uma
promessa que iria carregar uma cruz pesada até a igreja do Bonfim e lá entraria com a cruz.
Chegando lá, o padre não permitiu sua entrada, ocorreu muita confusão, mas ele persistiu
até a morte. Isto mostra que quando queremos aprender algo temos que ser persistentes e
jamais desistir do nosso objetivo.. Para mim, na aprendizagem de uma língua temos que ser
persistentes, teimosos e não desistir, por maior que sejam nossas dificuldades”.
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Sentimento: de liberdade, sem medo de errar na hora de falar, liberdade em trabalhar o meu
vocabulário mesmo que ainda seja tão limitado.
O personagem que mais te chamou atenção:
Marco - Embora King Arthur fosse o todo poderoso rei com sua poderosa espada Excalibur,
Merlin e Morgana praticamente dominavam ou conduziam os acontecimentos por terem
poderes sobrenaturais. Isto me chamou atenção.
Marco - Acredito que eu me identificaria mais com o jeito de ser do Perceval, embora eu
tenha trabalhado com o personagem do rei Arthur.
Marco - O personagem que mais me chamou atenção foi Perceval
Quem é um herói prá você?
Marco - Na estória do rei Arthur, foi o Perceval
Sobre a estória final
Marco: nessa atividade tudo foi prazeroso, apenas acho que tivemos pouco tempo juntos para
detalhar e trabalhar melhor a estória, mas ficou legal.
RAUL:
Imagem: Retorno a minha primeira concepção mais, só tenho um novo detalhe a considerar
antes estava um degrau mais baixo do que estou hoje.
Que sentimentos você possui a respeito desse trabalho?
Raul:- Sentimentos positivos, principalmente de esperança, esperança de um dia poder fazer,
escrever, falar e compreender essa língua que domina o mundo hoje.
O que mais te chamou atenção na estória arturiana e por que?
Raul:- A lenda em si, toda a cultura de um povo que resiste ao passar dos séculos.
Quem é um herói prá você?
Raul: Considero você professora, por que no mundo de hoje onde tudo se copia e se decora,
Você teve a coragem de inovar nesta parte de ensino, o que é algo muito importante, que
auxilia ainda mais no aprendizado de uma língua nova, ou de qualquer outra situação.
Sobre a estória final:
Raul: Prá mim foi muito legal essa experiência mesmo ainda não conseguindo criar muitas
falas e situações.

ANEXO L : O CHAMADO

O Caminho de Santiago é uma belíssima aventura. À medida que passei a
percorrê-lo, uma forte energia foi tomando conta de meu ser.
Esse é cheio de expectativas, alegrias, tristezas, dores, inquietações,
medos, encontros e desencontros, assim como de força garra, determinação,
perseverança, lutas, entre outros fatores que me mostraram como deixar de
sobreviver nesta sociedade tão doida e caótica, em que nos encontramos, a
aprender a viver com dignidade, respeito, solidariedade e muita paz.
O meu eu que antes estava em conflito, adquiriu ao longo desses dias,
uma intensa serenidade e leveza e, assim, pude reencontrar a minha essência
Hoje, tenho plena certeza que sou outra pessoa.
A cada passo dado, reflexões e inúmeras respostas,
fatores que me ensinaram a olhar a vida com cautela e muita fraternidade.
Sinto que o meu coração foi agraciado por gotas de afeto, ternura e amor,
sentimentos grandiosos que estão a me levar a desenrolar o novelo da minha
existência com mais segurança e tranqüilidade. Vejo-me a percorrer uma linda
caminhada tal qual um lindo céu azul coberto de estrelas, numa belíssima
noite de primavera, onde muitos vaga-lumes bailam entre verdes e majestosas árvores.
Ao longo do Caminho de Santiago, não só vivenciei emoções, desvendei mistérios
e dúvidas interiores, encontrando explicações para muitas de minhas inquietações
como também tive a oportunidade de adquirir novos conhecimentos e
construir grandes amizades.
Em 2005, fui chamada para uma nova vida a qual tem como pano de fundo a pintura,

a música e a literatura. Meu EU foi agraciado com grandes emoções e sentimentos;
assim, devo repassar o que aprendi nesta caminhada.

"Dificuldades reais podem ser resolvidas; apenas as imaginárias são insuperáveis."
(Theodore Vail)
Ana Paula Brasil (2003/2006)
São Paulo-SP
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ANEXO DA SEGUNDA EXPERÊNCIA - Extrato da atividade de Sandplay

Claudia : The key... it seems more old ( porque ela escolheu uma chave)
Isis: Would you like to change something? (o professor e os colegas a ajudaram a fazer a
pergunta)
Então, elas começaram a descrever o que montaram:
Drica e Glaucia brincavam com uma boneca e arriscavam comentários em inglês. A aluna
Drica perguntou:
O que é que ela está fazendo aqui?
(a boneca estava escondida no canto do tabuleiro).
Glaucia: it is none of your business. (em tom de brincadeira e muitos risos)
Glaucia: The jazz band seems to be dispersa.
(ela usou a expressão “ seems to be” que apareceu anteriormente no texto).
A aluna Isis acrescentou: They are all beautiful
Glaucia: is there another one? (referindo-se à “ponte”). Então, ela disse: Like a bridge over
troubled water.
Glaucia e Drica: landscape
Isis: Vocês querem dar um nome para esse cenário?
Depois, em Inglês, a aluna disse: Would you like to give a name to this scenary? (com ajuda
do professor)
Drica: I don´t feel necessity.
Na verdade, nenhuma delas quis dar nome ao cenário. Ela descreveu o que as colegas
levaram:
Drica: Glaucia bring the drink to the scenary; I bring the bird with the eggs in the nest (a
professora forneceu a palavra “ nest”)
Isis: The nest is on the tree
Glaucia: I bring not the water. I bring the celebration (referindo-se à bebida que ela colocou
no cenário).
Drica: In the group, too
Eu escolhi um urso para colocar no cenário e a aluna Glaucia disse: Teacher trouxe o bear
Arthur.
Claudia: The girl is outside.
Group: Why?
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Claudia: I don´t know . It is necessary the bridge. O que você está fazendo aí? (ainda para a
boneca escondida).
Drica: Ainda bem que tem...
Claudia: She seems all the time filming.
Drica: I am paranoic.
A aluna disse isso porque foi ela que colocou a menina filmando, no cenário.
Claudia: Difícil estar interagindo (referindo-se a todos os elementos do cenário). It´s always
difficult to interact completamente?
Teacher: Completely
A aluna Isis montou um canto com as nossas imagens de individuação:
Glaucia: The teacher´s picture
Isis: The teacher´s picture. Silvia´s sunflower; Glaucia red rose; Drica´s bone; Claudia – the
key; Isis´s stone; Marta´s shell
Drica: Congratulations, Isis.
Isis: A pedra coral representa o acolhimento
Drica: For me, our group is a jazz band
Claudia: Como identificar cada um com um instrumento?
A aluna queria identificar cada uma de nós com um bonequinho da banda de jazz que elas
montaram no tablado.
Cláudia: I was projected with pinóquio
A aluna disse isso porque o boneco estava fora do grupo.
Discussão sobre com que instrumento cada uma se identificava.
Claudia: Eu amo flauta.
Teacher:flute
Claudia: Flute
A aluna Drica, que montou a jazz band, curiosamente colocou sete bonequinhos (sem contar)
- o que equivale ao número de componentes do nosso grupo.
Drica: The leader is the teacher (mostrando a banda)
Glaucia. This is Marta. Why? Because she isn´t playing
(Risadas e comentários sobre quem era quem na jazz band)
Drica: Pinóquio é um trickster que coordena e descoordena a banda.
Isis: The sun (ilumina)
Teacher e colegas ajudaram: illuminate
Isis: illuminate this scenary
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Teacher: and the moon and the stars at night (apontando para os objetos que eu mesma
coloquei lá)
Claudia: The cat observa mais do que interage
Teacher: The cat observes more than interacts
A aluna Isis me pediu uma pedra, falando em português. Eu pedi a ela para fazer isso em
Inglês.
Isis: Please, give me the stone
Glaucia: The lovely teacher said: Please…
Drica: (brincando) Glaucia make noise in my head. I am paranoic because Glaucia is beside
me.
Os alunos brincavam e ajudavam a aluna Drica a falar a frase
Drica: The teacher, Claudia, Isis are my friend. Glaucia is my BEST friend!
Drica: The place of Isis is beautiful (referindo-se ao consultório)
Claudia: Isis´s place. Isis is a sandplay therapist.
Claudia: I don´t invite the group to the wet sand because the cave
A aluna disse que não havia convidado o grupo para a areia molhada porque na seca, já
haviam colocado a caverna que ela queria para representar a areia molhada.
Depois, ela consertou a frase: I didn´t invite the group to the wet sand because the dry sand
had a cave.

