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Você já ouviu falar do desenho Capitão Planeta? 

Leia o texto a seguir e fique por dentro desse clássico. 

 

 
Capitão Planeta 
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Terra, fogo, vento, água, coração! A união desses cinco elementos fez 
surgir, na década de 90, um novo super-herói. Criado por Ted Turner, o 
fundador da rede de televisão CNN e do canal Cartoon Network, o Capitão 
Planeta tinha como função principal livrar o mundo de vilões que desejavam 
destruir a Terra por meio de ações contra a natureza. A ideia, com o desenho, 
era ensinar às crianças sobre a consciência ambiental e fazer com que elas 
pudessem levar a mensagem desse cuidado até pais e outros amigos. 

Os primeiros episódios do desenho foram transmitidos entre 1990 e 
1992. Aqui no Brasil, quem transmitiu o Capitão Planeta foi a Xuxa, na TV 
Globo. Para que o Capitão Planeta fosse formado, era necessário que cinco 
jovens se unissem e o chamassem. A criançada daquela época achava aqueles 
anéis que eles usavam sensacionais! Tanto que, às vezes, vinham, em alguns 
docinhos, uns anéis de plástico, coloridos, que elas colocavam no dedo para 
imitar os Guardiões do Planeta.  

Esses heróis eram escolhidos por Gaia e, por meio dos anéis, podiam 
também controlar alguns elementos da natureza. Gaia era a protetora do 
planeta e aquela que escolheu os cinco guardiões. Ela só podia se 
materializar, na forma humana, em sua casa, na Ilha da Esperança. Ela era a 
mistura de todas as culturas e sua cor de pele vinha da miscigenação entre os 
povos da América, África, Europa e Ásia. Ela tinha o poder de interagir com as 
pessoas por meio da telepatia, tinha grande afinidade espiritual com as 
pessoas e era muito parecida com Ma-ti, o guardião do anel coração, que 
apostava na bondade das pessoas. 

Ao aparecer, quando chamado pelos guardiões, o capitão exclamava:  

− Pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! - e eram os 
elementos da natureza que lhe davam força enquanto que os poluentes é 
que o enfraqueciam. Com uma pele cristalina, os cabelos verdes e os olhos 
azuis, ele levava no peito um globo terrestre dourado e usava botas e luvas 
vermelhas. Junto com os jovens escolhidos por Gaia para serem guardiões 
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dos elementos, ele lutava contra vilões, como, , o Zarm, que já havia 
destruído outros planetas no universo e, ao tentar acabar com a Terra, foi 
destruído por Gaia; havia ainda o Porco Greedly, que queria acabar com a 
água. 

Mas o Capitão Planeta sabia que não poderia resolver todos os 
problemas ecológicos do mundo, até porque, ano após ano, as pessoas 
continuariam matando o planeta. E era por esse motivo que, ao final dos 
episódios, ele dizia: “O poder é de vocês!” A frase era dita para incentivar que 
a mensagem fosse transmitida através das pessoas, ao longo do tempo. 

https://www.semprefamilia.com.br/milnovecentosebolinha/pela-uniao-de-seus-poderes-eu-sou-o-capitao-planeta-voce-se-lembra-desse-heroi-

da-decada-de-90/ 

1.  A história que você leu é uma narrativa. 

a)  Que fatos são narrados ao longo do texto?  

 

 

b)  O tempo em que os fatos ocorreram é...  

 Indeterminado                                     Determinado 

 Copie do texto uma frase que justifique sua resposta.  

 

 

c)  Nas narrativas, pode haver fala de personagens. 
De quem é a fala dessa narrativa?  

 

d)  Quando o Capitão Planeta era chamado pelos guardiões, o que lhe dava...  

 força?  

 

 E o que lhe enfraquecia? 

 

 
2.  De acordo com as informações apresentadas no texto, leia as frases abaixo e marque C para as afirmações 

corretas e E para as erradas.  

a. (    )  O fundador do canal Cartoon Network realizou a estreia do desenho no Brasil em 1992. 

b. (    )  O surgimento do herói era capaz de ocorrer com a união dos poderes dos guardiões. 

c. (    )  Outro marco importante daquela época eram os anéis que os guardiões usavam. 
 

3.  Ao longo do texto, há várias frases e expressões que podem ser utilizadas em nosso dia a dia. 

Leia as frases da primeira coluna e faça a relação com a segunda coluna, identificando, corretamente, o 
sinônimo ou a explicação do significado das palavras destacadas.  

(1) "Ela só podia se materializar na forma humana..."        

(2) "... tinha grande afinidade..."                                                                     

(3) "...as pessoas continuariam matando o planeta."                                 

 Sintonia, gostar 

 Concretizar, transformar 

 Descer, andar         

 Avançar, seguir 
  

4.  Baseado(a) na narrativa que você leu, responda às questões a seguir. 

a)  O que Ted Turner queria despertar nas crianças ao criar o desenho do Capitão Planeta?  
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b)  Qual era a principal função do personagem criado por Ted Turner?  

 

 

 

 

c)  Identifique e escreva, nos , os cinco elementos citados no texto, que levaram à criação de um novo 

super-herói.  
 

  

      

 

 

 

 No decorrer do nosso ano letivo, também estudamos alguns elementos da natureza. Volte aos 
quadrinhos e pinte-os com lápis de cor da sua preferência.  

 

5.  Segundo o texto, além do Capitão Planeta e dos guardiões, quem era a protetora do planeta.  

 

 

6.  Releia o trecho abaixo e, em seguida, responda às questões propostas. 

 

d)  A quem se refere o pronome "Ela"?  

 

e)  Que poder tornava a guardiã do planeta especial?  

 

 

f)  Por que as palavras grifadas no trecho foram escritas com letra inicial maiúscula?  

 

 

g)  Identifique e contorne, no trecho, com lápis de cor da sua preferência, dois artigos.  

 

7.  Ao final de cada episódio, um problema preocupava o Capitão Planeta. 

Que problema era esse?  

 

 

 

 

 

"Ela era a mistura de todas as culturas e sua cor de pele vinha da miscigenação entre os 
povos da América, África, Europa e Ásia. Ela tinha o poder de interagir com as pessoas por meio 
da telepatia, tinha grande afinidade espiritual com as pessoas e era muito parecida com Ma-ti, o 
guardião do anel coração, que apostava na bondade das pessoas." 
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8.  Cada guardião, no desenho, tinha poderes especiais. 

Leia um pouco a respeito de cada um deles. 

Terra: Kwane era a pessoa que tinha influência sobre o 
solo. Em seu país, ele viu florestas se tornarem desertos, e por 
isso fazia de tudo para poder livrar a Terra deste mal. Além disso, 
ele protegia animais da extinção. Ele podia, por exemplo, criar 
terremotos e ilhas, e fazer rochas virarem lama, e vice-versa. 

Fogo: Wheeler era o guardião do fogo e o mais 
encrenqueiro de todos. Com cabelos ruivos, o garoto costumava 
ser o mais divertido também. Com seu anel, ele podia criar 
chamas, iluminar lugares que estivessem na escuridão e até 
esquentar alguns objetos metálicos. 

Vento: A guardiã do vento era Linka, uma jovem com um grande conhecimento sobre computadores 
e outros aparelhos eletrônicos; ela costumava ser a mais lógica em todas as situações e suas decisões 
eram tomadas de maneira mais calculada. Sua facilidade com o vento permitia que ela mudasse a direção 
de correntes de ar e até que provocasse pequenos tornados. 

Água: Gi era estudante de BIOLOGIA MARINHA e especialista em seres vivos e ecossistemas do fundo 
mar. Por toda essa afinidade com os oceanos, seu esporte preferido era o Surf e o animal, o golfinho. Ela 
controlava, com facilidade, pequenas quantidades de água, fazendo ondas e redemoinhos, por exemplo. 

Coração: Nunca foi dito oficialmente que Ma-ti era brasileiro, apesar de ele vir de uma tribo de 
índios caiapós. O mais jovem de todos os guardiões tinha o anel do coração, que lhe dava as possibilidades 
de se comunicar com animais por meio da telepatia e de trazer bons sentimentos aos humanos. Por sua 
origem, tinha um grande conhecimento sobre o ecossistema, florestas tropicais e plantas exóticas. 

 

h)  A respeito da guardiã do vento, é correto afirmar que...  

  ela era a mais esperta de todos porque usava o computador. 

  ela sempre pensava antes de tomar alguma decisão. 

  ela conseguia formar pequenas ondas no mar. 

 

i)  Gi, a guardiã da água, era capaz de...  

  conversar com os golfinhos. 

  fazer o curso de veterinária. 

  controlar a água. 

 

j)  Releia, a seguir, a frase que caracterizava o Guardião do Fogo. 

 “Com cabelos ruivos, o garoto costumava ser o mais divertido também.” 

 

 Que características são atribuídas a ele?  

 

 A palavra que caracteriza algo ou alguém é classificada como:  

 

 Substantivo.                    Adjetivo.                 Verbo.                 Artigo.           Pronome.   

 

k)  O guardião da terra podia, por exemplo, criar terremotos e ilhas, e fazer rochas virarem lama, e vice-
versa. 

 A expressão destacada na frase acima foi utilizada no sentido...  

 real.  figurado. 
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Justifique sua resposta. (0,3) 

 

 

 

9.  Releia o trecho abaixo. 

“O mais jovem de todos os guardiões tinha o anel do coração, que lhe dava a possibilidade de se 
comunicar com animais por meio da telepatia e de trazer bons sentimentos aos humanos.” 

l)  Reescreva o trecho alterando o gênero para o feminino.  

 

 

 

 

m)  Escreva o antônimo da palavra destacada no trecho acima: ___________________________ 

n)  Identifique e pinte, no trecho, um verbo.  

 

10.  Em uma narrativa, muitas palavras empregadas se referem a outras para construir a lógica, a coerência 
textual. 

Localize, no texto, as palavras a seguir. Ao lado de cada uma, escreva a que palavra, no texto, elas se referem. 

o)  "ambiental" (linha 4) ___________________________  

p)  "sensacionais" (linha 9) _________________________  

q)  "Esperança" (linha 13) _____________________________ 

r)  "ecológicos" (linha 24) _____________________________ 

 

 

 
 
 
 
 

O poder de cuidar do planeta é seu! 
 

 

                                                                                                                       

 
 


