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1 INTRODUÇÃO 

  

  

 A relevância do presente planejamento de material didático se justifica pela 

necessidade de se conhecer o motivo pelo qual os alunos da 1ª série do EM (Ensino 

Médio) encontram dificuldades em ler e interpretar diferentes textos, dentre eles, os 

textos poéticos. Diante das dificuldades apresentadas, constata-se que é possível 

fazer um aprofundamento teórico e didático acerca do tema. Formar leitores é um 

dos anseios que vem ao encontro com o papel do professor e da proposta das 

Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para os anos finais do ensino 

fundamental e ensino Médio (2008). No Método Recepcional, proposto por Bordini 

(1988), o aluno desenvolverá uma responsabilidade ideológica, o que intervém nas 

relações pessoais, de forma que isso contribuirá para uma melhor leitura que será 

desenvolvida passo a passo. 

A poesia, ao ser trabalhada pelo Método Recepcional, proposto por Bordini 

(1998), aguça o mágico e o lúdico. Partindo da realidade dos alunos, o professor 

poderá desenvolver estratégias que os levem à compreensão dos clássicos, pode-se 

pensar na prática de leitura de poemas, observando o discurso literário por meio 

dessa atividade de leitura. Fazendo relações, elaborando hipóteses, chegando à 

interpretações e à compreensões feitas sem a interferência direta de um leitor mais 

experiente. Levando o aluno a refletir suas próprias práticas de linguagem e refletir 

sobre as informações explícitas e implícitas presentes no texto. 
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2 CONTEÚDO 

 

 

1  Questionário de sondagem 

2  Música “Olhos nos olhos” – (Autor: Chico Buarque) 

3  Poema – “A poesia Está Abandonada” - (Autor: Augusto Federico Schmidt) 

4  Rima, ritmo, estrofe e métrica  

5  Poema  “Operário em Construção”- (Autor: Vinícius de Moraes) 

6  Música “Cidadão”- (Autor: Zé Ramalho) 

7  Poesia –“ Eu, Etiqueta” – (Autor: Carlos Drummond de Andrade). 

8  Leituras 
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3 AVALIAÇÃO OU ACOMPANHAMENTO 

 

 

A avaliação contínua irá contribuir para o êxito do ensino. Sendo que ela 

deverá existir com o propósito de reconhecer, no processo de ensino-aprendizagem, 

as mudanças que necessitam ser feitas para que haja aprendizagem efetiva. 

A avaliação deverá ser clara para professores e alunos, partindo de uma 

sondagem diagnóstica, sendo diagnosticada em todo momento as dificuldades do 

educando. 

O que importará essencialmente é menos o produto e mais o processo, 

proporcionando ao educando a oportunidade de se tornar sujeito da aprendizagem, 

facilitando o “aprender e o aprender a aprender”. Sendo assim, a avaliação deverá 

ser contínua, fazendo parte de todas as atividades, tornando-se parte do dia-a-dia 

em sala de aula. Com base no conhecimento inicial, partiremos para a avaliação 

reguladora. 

Nas Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, propõe-se formar 
sujeitos que construam sentidos para o mundo, que compreendam 
criticamente o contexto social e histórico de que são frutos e que, pelo 
acesso ao conhecimento, sejam capazes de uma inserção cidadã e 
transformadora na sociedade. (Diretrizes Curriculares Estaduais para a 
Educação Básica - Seed, 2008) 

  

A avaliação incentivará a ampliação do repertório de leitura poética, 

comparando os textos lidos e estudados durante a aplicação do projeto, resultando 

em interesse e gosto pela poesia, facilitando a interpretação e compreensão de um 

leitor mais experiente. 

Na leitura, “O aluno ativa seus conhecimentos prévios; compreende o 

significado das palavras desconhecidas a partir do contexto, reconhece o gênero e o 

suporte textual, coloca-se diante do texto” (Diretrizes Curriculares, 2008, pg.76). 

No método recepcional, na etapa de ampliação do horizonte de expectativa, o 

professor pode propor questões abertas, debates, opiniões e discussões, 

possibilitando ao aluno uma avaliação à reflexão permitindo que o mesmo faça sua 

própria avaliação a partir do texto.  

 Desta forma, o professor poderá avaliar o uso de recursos linguísticos e 

estilísticos, linguagem formal e informal, oralidade, informações explícitas e 

implícitas, capacidade de se colocar diante do texto (escrito, gráfico, oral etc.). 
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 A avaliação, por ser diagnóstica e contínua, possibilita uma aprendizagem 

contínua a todo tempo, apontando as dificuldades, respeitando as diferenças e 

promovendo uma ação pedagógica de qualidade a todos os alunos. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

Partindo da realidade dos alunos, o professor poderá desenvolver estratégias 

que os levem à compreensão dos clássicos, pode-se pensar na prática de leitura e 

análise, auxiliando os alunos a observarem: o discurso literário por meio da análise 

de textos, em seus aspectos estéticos e composicionais. Utilizando seu 

conhecimento prévio sobre o tema, o aluno terá maiores condições de fazer 

relações, elaborar hipóteses, chegando a interpretações e a compreensões feitas 

sem a interferência direta de um leitor mais experiente. 
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5 RECURSOS UTILIZADOS 

 

 

 Para o desenvolvimento das atividades elaboradas abaixo, será necessário 

música, poemas, livros, vídeo, textos digitados ou fotocopiados, acesso à internet, e 

acesso à ambientes como a biblioteca e o laboratório de informática,  
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6 CRONOGRAMA        

 

 

 Esta unidade didática será desenvolvida no segundo semestre letivo de 2011, 

no Colégio Estadual Leôncio Correia, com os alunos de 1° ano do Ensino Médio. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

   

As sequências didáticas, ou 
caderno de atividades são: “um 
conjunto de atividades 
ordenadas, estruturadas e 
articuladas para a relação de 
certos objetivos educacionais 
que tem um princípio e um fim” 
(ZABALA, 1998, p.18). 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO PROJETO PDE 
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 1 ATIVIDADE 

   

Gênero principal: poesia 

Gênero de apoio: questionário de sondagem 

Objetivo: Verificar o conhecimento do aluno quanto ao conhecimento prévio sobre a 

poesia. 

Metodologia: Aplicação de um questionário para verificar o nível de conhecimento 

dos alunos sobre Poesia. 

Carga horária: 02 horas aula. 

 

 

  Questionário de sondagem  

 

1) O que você já ouviu falar sobre poesia e poema? 

2) Você sabe a diferença entre poesia e poema? 

Para responder a essas questões, sugiro as seguintes reflexões: Poesia – Não há 

uma definição objetiva, mas a poesia expressa emoções, sentimento do poeta, 

muitas vezes, assemelha-se a um apelo, uma canção. Caráter do que emociona, 

toca a sensibilidade. Sugerir emoções por meio de uma linguagem. (FERREIRA, 

2005). 

A diferença entre poema e poesia é que a poesia emociona, sensibiliza, 

expressa emoções e sentimentos do poeta. 

  Poema é a obra em verso em que há poesia, destacando-se da maneira que 

ele se dispõe na página, cada verso tem um ritmo específico e ocupa uma linha. 

Essa organização do poema em verso é um traço que define a diferença entre 

poema e poesia. 

3) Você se lembra de alguma poesia que já leu? 

4) Durante o Ensino Fundamental, você teve oportunidade de ler alguns poemas?O 

que você mais gostou da obra? 

5) Caso lembre-se de alguma poesia, comente-a. 

6) Você sabe diferenciar a poesia de outros textos? 

7) Você curte música? Que tipo de música? 

8) Ultimamente tem lido alguma poesia? Gostou? Comente. 

9) Em sua opinião qual o local mais propício para a leitura? Por quê?  
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Suporte para o professor 
Algumas poesias de domínio público a serem mostradas aos alunos 

Ao longe, ao luar (Fernando Pessoa) 

 

Ao longe, ao luar, 

No rio uma vela, 

Serena a passar, 

Que é que me revela? 

 

Não sei, mas meu ser 

Tornou-se-me estranho, 

E eu sonho sem ver 

Os sonhos que tenho. 

 

Que angústia me enlaça ? 

Que amor não se explica? 

É a vela que passa 

Na noite que fica. 

Aqui onde 

 

 

Cada Coisa (Fernando Pessoa) 

 

Cada coisa a seu tempo tem seu tempo. 

Não florescem no inverno os arvoredos, 

Nem pela primavera Têm branco frio os campos. 

À noite, que entra, não pertence, Lídia, 

 

O mesmo ardor que o dia nos pedia. 

Com mais sossego amemos A nossa incerta vida. 

À lareira, cansados não da obra 

Mas porque a hora é a hora dos cansaços, 

 

Não puxemos a voz Acima de um segredo, 
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E casuais, interrompidas, sejam 

Nossas palavras de reminiscência 

(Não para mais nos serve A negra ida do Sol) 

Pouco a pouco o passado recordemos 

E as histórias contadas no passado 

Agora duas vezes Histórias, que nos falem 

Das flores que na nossa infância ida 

 

Com outra consciência nós colhíamos 

E sob uma outra espécie 

De olhar lançado ao mundo. 

E assim, Lídia, à lareira, como estando, 

 

Deuses lares, ali na eternidade, 

Como quem compõe roupas 

O outrora compúnhamos 

 

Nesse desassossego que o descanso 

Nos traz às vidas quando só pensamos 

Naquilo que já fomos, E há só noite lá fora. 

 

 

 

MEUS OITO ANOS. (Casimiro de Abreu) 

 

Oh! que saudades que tenho  

Da aurora da minha vida,  

Da minha infância querida  

Que os anos não trazem mais!  

Que amor, que sonhos, que flores.  

Naquelas tardes fagueiras  



16 

 

À sombra das bananeiras,  

Debaixo dos laranjais!  

 

Como são belos os dias  

Do despontar da existência!  

– Respira a alma inocência  

Como perfumes a flor;  

O mar é – lago sereno,  

O céu – um manto azulado,  

O mundo – um sonho dourado,  

A vida – um hino d’amor!  

 

Que auroras, que sol, que vida,  

Que noites de melodia  

Naquela doce alegria,  

Naquele ingênuo folgar!  

O céu bordado d’estrelas,  

A terra de aromas cheia,  

As ondas beijando a areia  

E a lua beijando o mar!  

 

Oh! dias da minha infância!  

Oh! meu céu de primavera  

Que doce a vida não era  

Nessa risonha manhã!  

Em vez das mágoas de agora,  

Eu tinha nessas delícias 

 De minha mãe as carícias  

E beijos de minha irmã!  
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Livre filho das montanhas,  

Eu ia bem satisfeito,  

Da camisa aberto o peito,  

– Pés descalços, braços nus –  

Correndo pelas campinas  

À roda das cachoeiras.  

Atrás das asas ligeiras  

Das borboletas azuis!  

 

Naqueles tempos ditosos  

Ia colher as pitangas,  

Trepava a tirar as mangas,  

Brincava à beira do mar;  

Rezava às Ave-Marias,  

Achava o céu sempre lindo,  

Adormecia sorrindo  

E despertava a cantar!  

 

Oh! que saudades que tenho  

Da aurora da minha vida,  

Da minha infância querida  

Que os anos não trazem mais!  

– Que amor, que sonhos, que flores,  

 

Naquelas tardes fagueiras  

À sombra das bananeiras,  

Debaixo dos laranjais!  

 

Lisboa – 1857. 

A PORTA 

Vinicius de Moraes  

Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichatecnicaaula.html?aula=19124 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichatecnicaaula.html?aula=19124
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Eu sou feita de madeira 

Madeira, matéria morta 

Mas não há coisa no mundo 

Mais viva do que uma porta. 

 

Eu abro devagarinho 

Pra passar o menininho 

Eu abro bem com cuidado 

Pra passar o namorado 

Eu abro bem prazenteira 

Pra passar a cozinheira 

Eu abro de supetão 

Pra passar o capitão. 

 

Só não abro pra essa gente 

Que diz (a mim bem me importa...) 

Que se uma pessoa é burra 

É burra como uma porta. 

 

Eu sou muito inteligente! 

Eu fecho a frente da casa 

Fecho a frente do quartel 

Fecho tudo nesse mundo 

Só vivo aberta no céu! 
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2  ATIVIDADE 

 

Gênero Principal: poesia 

Gênero de Apoio: música (“Olhos nos olhos” de Chico Buarque) 

Objetivo: Despertar o prazer e o interesse pela leitura de diferentes gêneros 

poéticos. 

Estratégia: Propor aos alunos que ouçam a música “Olhos nos olhos” de Chico 

Buarque e que façam uma análise do eu lírico quando se encontra abandonado do 

ser amado e o que ele precisa para reconquistá-la. 

Carga horária: 04 horas aula. 

 

A música introduzirá as atividades que buscarão relacionar o modo de tratar o 

tema com a construção do eu – lírico. Na canção, o amor é envolvente e o eu – 

lírico aparece como parte envolvente.  

 

  A música “Olho nos olhos” de Chico Buarque será apresentada na TV e os 

alunos também terão posse da letra para fazer acompanhamento da música. 

Letra: Disponível em: 

http://letras.terra.com.br/chico-buarque/65962/ Acesso em: 13 / 06 / 2011 

Vídeo: Disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?v=piznex3ldmu&feature=related acesso em: 13/ 06/ 

2011.  

 

Olhos Nos Olhos (Fragmento) 

 

Chico Buarque 

Composição: Chico Buarque 

 

Quando você me deixou, meu bem, 

Me disse pra ser feliz e passar bem... 

 

 

http://letras.terra.com.br/chico-buarque/65962/
http://www.youtube.com/watch?v=PizNex3ldmU&feature=related
http://letras.terra.com.br/chico-buarque/
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INTERANDO – SE COM O POEMA “Olho nos Olhos” 

 

Questões interpretativas para ajudar os alunos a construírem sentidos sobre a 

temática e constituição do eu – lírico. 

 

1. No poema (música) está presente o eu – lírico. Qual situação é essa?  

 

Suporte para o professor 

Poesia: expressa emoção, sentimentos do poeta. 

 

Poema: é a obra escrita em verso, cada verso tem um ritmo especifico. É o 

verso que diferencia entre poema e poesia. 

 

Música: “Música e poesia são duas artes de comunicação que vivem do som, 

da articulação da expressão”... (POMBO, Fatima. 2001). 

“Há diferenças entre música e poesia, mas a fronteira entre ela não é tão 

nítida” 

(MELO C.João 2001). 

 

A poesia e a música têm relação por suas origens. Elas nasceram juntas e é 

por isso que a poesia tem certo rítmo. (NOVA. V.Sebastião) sociólogo e 

músico. 

 

 

 

2. Quem representa o eu – lírico? Justifique sua resposta a partir do poema. 

3. No verso: 

“Quis morrer de ciúme”. 

 Qual é o sentido e a causa para a expressão vivida pelo eu – lírico? 

4. Existem, na música, dois momentos distintos: um no qual o eu – lírico se 

encontra desesperado pelo abandono do ser amado // o outro em que o eu – lírico 

se sente recuperado. Identifiquem, na música, quais são esses dois momentos.  

5. Nos versos 1, 7 e 10, o autor utiliza “você”, a quem ele se refere?  
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6. Nos versos “Olhos nos olhos / quero ver o que você faz / ao sentir sem você / eu 

passo bem demais”. O eu – lírico se posiciona de maneira diferenciada em relação à 

pessoa amada. Qual é essa posição? 

7. No poema é usada a expressão “Olhos nos olhos”. Qual é a relação desse verso 

com todo o poema? 

8. No verso “E que venho até remoçando”, o que o eu – lírico afirma neste verso? 

9. O que o autor quis dizer nos versos: “me pego cantando, / sem mais nem por 

que”? 

10. Qual o sentido do verso “E tantas águas rolaram”? 

11. No poema, o eu – lirico faz uma comparação acerca de outros amores / amantes 

que teve. Identifique no poema e certifique-se se a comparação foi positiva / ou / 

negativa e por quê?  

12.  No verso “a casa é sempre sua” a que moradia ele está se referindo? 

13. O poeta vivencia uma situação amorosa por uma mulher ou por um homem? 

Qual verso do poema comprova sua resposta. 

 

 

FRANCISCO BUARQUE DE HOLANDA 

Conhecido como Chico Buarque de Holanda. Nasceu em 19 de Junho de 

1944 no Rio de Janeiro. Poeta, Escritor, Compositor e Interprete. 

Em 1960 participa do movimento popular estudantil que precedeu ao golpe 

militar em 1964. Chico esteve sempre na luta pela democracia do país. “Chico 

escondia a Revolução entre as linhas de suas letras” (Carô Murgel). Foi 

perseguido a todo o momento na época da Ditadura, mas sabia burlar a 

censura com suas palavras usando sua genealidade. 

 

Para conhecer um pouco mais sobre Chico Buarque de Holanda acesse o 

link: 

 

Fonte: http://www.mpbnet.com.br/musicos/chico.buarque/index.html 

 

 

 

http://www.mpbnet.com.br/musicos/chico.buarque/index.html
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3  ATIVIDADE  

 

GÊNERO PRINCIPAL: poesia 

GENERO DE APOIO: poesia – A poesia Está Abandonada         

  (Autor: Augusto Federico Schmidt) 

  

Objetivo: Relacionar a mensagem poética às experiências humanas peculiares, 

esforçando-se para que o aluno entenda-se como parte dessas experiências. 

Estratégia: será ouvida a música, observando o ritmo e a métrica. A partir dessa 

atividade de escuta e observação, serão desenvolvidas atividades de interpretação. 

Carga horária: 04 horas aula.     

             

A POESIA ESTÁ ABANDONADA 

A Poesia está abandonada. Os cantos e os clamores 

Que aqueciam outrora e sempre as almas, hoje estão 

                                           [sem forças e sem poder... 

                            (Autor: Augusto Federico Schmidt) 

Fonte de pesquisa: Poesias Completas. Rio de Janeiro, José Olimpio, 1956. 

 

INTERANDO – SE COM O POEMA ”A POESIA ESTÁ ABANDONADA” 

Observação: após a leitura da poesia, questionar: O que é poesia? O que é ser 

poeta? Qual a importância da poesia para as pessoas? 

Estudo do vocabulário. (Neste momento, os alunos irão até a biblioteca, pesquisar o 

sentido das palavras abaixo, a fim de que ampliem seu vocabulário). 

 

Clamores:    evasão:   quimeras: 

Errante:   líricos;    crepusculares: 

Veemente:   rumores:   tangendo: 

Estudo do poema: 

 

1. Relacione o significado dos seguintes versos: 

 

 A – “... aqueciam outrora e sempre as almas...” (verso 2) 

B – “No fundo mar do coração” ( versos 7, 11,16,22 ) 
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C – “De ver a vida, há tanto deserta, palpitar de novo...” (verso 21) 

D – “... ser levado pelas correntes, ao sabor das águas!” (verso 34) 

(   ) Estar livre, deixar a vida fluir espontaneamente. 

(   ) Emocionavam, sensibilizavam as pessoas. 

(   ) No intimo, no âmago, nos segredos de cada ser humano. 

(  ) De ver as pessoas se emocionarem mais, não terem medo de expor seus 

sentimentos. 

 

2. No século XXI parece não haver lugar para a poesia. O poeta confirma nos 

versos do poema (versos 1 a 4). Você concorda com o poeta? Comente. 

3. Para o poeta, a palavra “Poesia” tem um destaque porque ela aparece em 

letra maiúscula? 

4. De acordo com o poema, o que é ser poeta?  

5. Por que o poeta afirma: no verso 42. ”A hora é da Poesia! A hora é do 

Canto!”? Neste verso, ele coloca que a poesia tem um poder. Qual é? 

6. No verso 38 o poeta afirma: “... a Poesia está errante, sem lar, desabrigada” 

nos dia de hoje. Comente. 

7. Em sua opinião, a poesia é importante na vida das pessoas? Por quê? 

8. Você acha que a poesia está abandonada? Comente 

9. Defina o poema numa frase: 

 

 

Augusto Federico Schmidt 

 

Nascimento: 1906/04/18 Rio de Janeiro RJ 

Morte: 1965/02/08 Rio de Janeiro RJ 

Época: Modernismo (Segunda Geração) 

País: Brasil 

 

 Foi jornalista, prosador e poeta. Suas obras principais: Navio Perdido, Pássaro 

Cego, A Estrela Solitária, Aurora Lívida e Fonte Invisível, Mensagens aos Poetas 

Novos (1950), Caminhos do Frio (1964). Em 1995 foi lançado Poesia Completa, 

reunindo suas obras. Poeta pertencente a segunda geração do modernismo, 
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tematizou em suas obras: a morte, a perda e a ausência.  

Fonte: http://www.revista.agulha.nom.br/afs2.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revista.agulha.nom.br/afs2.html
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4   ATIVIDADE  
 

 
Gênero principal: poesia 

Gênero de apoio: versificação (verso/ estrofe/ rima/ metro) 

Objetivo: Aprender noções básicas sobre versificação 

Estratégia: O professor vai expor para os alunos por meio de aula expositiva o 

conteúdo sobre versificação e trocar ideias com os alunos sobre o devido tema. 

Carga horária: 06 aulas 

 

INTERANDO - SE COM A VERSIFICAÇÃO 

 

Nesse momento, reforçaremos o conceito de poema e de poesia, bem como 

trabalharemos ainda com as diferenças entre ambas. 

 Os poemas se dividem em: 

 Poema lírico / Poema narrativo / Poema dramático 

Poema lírico – é curto, carrega grande musicalidade, ritmo e rima e as vezes parece 

ser canções. O poeta expressa seus sentimentos quanto ao que ouve, sente e 

pensa. 

Poema narrativo – conta uma historia, é mais longo que os outros. O poeta 

expressa ambientes, acontecimentos e personagens e é dada uma significação. 

Poema dramático – tem muita semelhança ao narrativo ele conta historias e é 

longo. O poeta narra através das falas dos personagens. Aparecem muito em peças 

de teatro, de uma suposta conversa entre duas pessoas ou mais. 

Versificação – Conjunto de normas que fazem parte da construção dos poemas. È 

a “técnica ou a arte” de produzir versos. 

Verso – Cada uma das linhas que compõem um poema, podendo possuir métrica, 

ritmo e rima. 

Fonte de pesquisa: MORAES, J.V de. Conheça as diferentes formas de escrever 

poesia. Disponível em: http://educacao.uol.com.br/portugues/versificacao-rima.jhtm. 

Acesso em: 10/07/11. 

 

 

 

 

http://educacao.uol.com.br/portugues/versificacao-rima.jhtm
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Estrofe – é um conjunto de versos que podem se dividir em: 

1. Monóstico: estrofe de um verso; 

2. Dístico:          estrofe de dois versos; 

3. Terceto:         estrofe de três versos; 

4. Quarteto:       estrofe de quatro versos; (ou quadra) 

5. Quintilha:       estrofe de cinco versos; 

6. Sextilha:         estrofe de seis versos; 

7. Sptilha:           estrofe de sete versos; 

8. Oitava:           estrofe de oito versos; 

9. Nona:             estrofe de nove versos  

10. Versos ou mais: estrofes irregulares 

Fonte de pesquisa: http://rosabe.sites.uol.com.br/versificacao2.htm. Acesso em 

10/07/11.  

Observação: O verso que se repete no início de todas as estrofes chama-se 

Antecanto e o que se repete no final, chama-se Bordão. 

O conjunto de versos repetidos no percurso do poema chama-se Estribilho ou 

Refrão. 

Métrica – é a medida do verso (metrificação) é um dos recursos usados na poesia, 

contagem dos sons dos versos. 

Quanto a sua métrica um verso pode ser: 

1. Monossílabo:     verso com uma sílaba; 

2. Dissílabo:           verso com duas silabas; 

3. Trissílabo:          verso com três silabas; 

4. Tetrassílabo:      verso com quatro silabas; 

5. Pentassilabo:      verso com cinco silabas / ou chamado Redondilha maior; 

6. Hexassílabo:       verso com seis silabas; 

7. Heptassílabo:      verso com sete silabas / ou chamado de Redondilha Maior; 

8. Octossílabo:       verso com oito sílabas; 

9. Eneassílabo:       verso com nove sílabas; 

10. Decassílabo:       verso com dez sílabas / ou chamado de Heróico; 

11. Hendecassílabo: verso com onze silabas; 

12. Dodecassílabo: verso com doze silabas / ou chamado de Alexandrino.   

http://rosabe.sites.uol.com.br/versificacao2.htm


27 

 

Fonte de pesquisa: http://rosabe.sites.uol.com.br/versificacao2.htm. Acesso em 

10/07/2011.  

Ritmo – O ritmo além da rima, da sonoridade ele dá beleza ao poema. Sua 

presença no “tecido do poema” é de fácil conhecimento, percebe-se no contexto o 

seu lado sonoro e musical. 

Observação: Os versos que não seguem as normas de Versificação, quanto ao 

ritmo e a métrica são chamados de Versos Livres. 

Rima – A rima “identidade sonora” normalmente usada no final de um verso. Quanto 

a sua fonética ela pode ser perfeita/imperfeita // pobre / rica) 

Perfeita: terminações idênticas (neve / leve) 

Imperfeita: apenas semelhanças (estrela / vela) 

Pobre: pertence à mesma classe gramatical (or e dor) amor / sonhador. 

Rica: pertence à classe gramatical diferente. (brilha / maravilhosa) (tisne / cisne) 

As rimas quanto à posição na estrofe se classificam em; 

A -  Emparelhadas ou paralelas: (aabb)  

Ex.  ...lento     

     ...vento 

    ...pombo 

    ...tombo 

B – Cruzadas ou alternadas: (abab) 

  ...casa 

  ... forte 

  ...brasa 

  ...morte 

C – Opostas // intercaladas ou interpoladas (Abba) 

      ...piso 

     ...fraca 

    ...maca 

    ...liso 

D – Continuas: Compõe-se  por todo o poema com a mesma rima. 

E – Misturadas: São as rimas que não seguem uma esquematização regular. 

Versos Brancos: São poemas sem rima. 

http://rosabe.sites.uol.com.br/versificacao2.htm
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Fonte: (Texto e contexto: 8ª. Série / Lídio Tesoto; produção de textos Norma Discini. 

– São Paulo: Editora do Brasil,1986. 
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5  ATIVIDADE  
 
Gênero principal: poesia 

Gênero de apoio: poema Operário em Construção (Vinicius de Moraes) 

Objetivo: Resgatar sentimentos e valores.   

Estratégia: Professor e alunos farão uma reflexão, questionando acerca do tema 

trabalho e, logo em seguida, assistirão a um vídeo do poema “O Operário em 

Construção”, de Vinícius de Moraes. Em grupo, os alunos irão fazer uma análise 

mais profunda do poema, e, logo após, será apresentada à sala por intermédio de 

um porta-voz do grupo, sendo que os demais grupos poderão intervir nos 

questionamentos. 

Carga horária: 04 horas aula. 

 

Questões orais: 

Antes de iniciarmos o estudo sobre o poema “Operário em Construção” de Vinicius 

de Moraes, propõe-se uma reflexão a respeito do tema “Trabalho”. A partir das 

questões propostas: 

1. Qual o significado da palavra Trabalho segundo o dicionário Aurélio – 

(pesquisar)? 

2. Diante do significado da palavra “Trabalho”, podemos nos questionar sobre a 

citação “O trabalho enobrece e dignifica o homem”. Você está de acordo com está 

afirmação? Por quê? 

3. Existem infinidades de Trabalho, você acha que existe trabalhos mais importantes 

do que outros e que, por isso, devem ter mais prestígio? 

4. Qual é o melhor Trabalho: aquele que traz ao trabalhador realização pessoal ou 

aquele que propõe mais bens financeiros?  

5. Em sua opinião, o trabalhador tem consciência de seus direitos ou são alienados? 

 

Ver o vídeo: O operário em Construção (Analogia ao poema de Vinicius de Moraes, 

por meio de figuras polêmicas, cotidianas e... interessantes). 

Vídeo Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=vzoptj7s-fo acesso em: 03 

jun.2011. Autor do vídeo: s2aisinha em 06/11/2009. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vZOPTJ7S-Fo
http://www.youtube.com/user/s2aisinha
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Letra - disponível em:  

  http://levi.ipso.org.br/2011/06/02/vinicius-de-moraes-o-operario-em-construcao/ 

acesso em: 03. Jun.2011. 

Será apresentado ao aluno o vídeo Operário em construção, sendo que o aluno terá 
oportunidade de acompanhar o vídeo e logo após fazer leitura do poema “operário” 
em construção e fazer análise do poema. 

 

E o Diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos 
os reinos do mundo. E disse-lhe o Diabo: 
– Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a 
quem quero; portanto, se tu me adorares tudo será teu. 
E Jesus, respondendo, disse-lhe: 
– Vai-te, Satanás; porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele 
servirás. 
Lucas, cap. V, vs. 5-8. 

 

Operário em construção (Vinícius de Moraes) 

(...) 

Sentindo que a violência 
Não dobraria o operário 
Um dia tentou o patrão 
Dobrá-lo de modo vário.  
De sorte que o foi levando 
Ao alto da construção 
E num momento de tempo 
Mostrou-lhe toda a região 
E apontando-a ao operário 
Fez-lhe esta declaração: 
- Dar-te-ei todo esse poder 
E a sua satisfação 
Porque a mim me foi entregue 
E dou-o a quem bem quiser. 
Dou-te tempo de lazer 
Dou-te tempo de mulher. 
Portanto, tudo o que vês 
Será teu se me adorares 
E, ainda mais, se abandonares 
O que te faz dizer não. 

 

 

http://levi.ipso.org.br/2011/06/02/vinicius-de-moraes-o-operario-em-construcao/
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INTERANDO - SE COM O POEMA “OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO” 

Cada grupo, por intermédio de um porta-voz, apresentará o resultado da discussão, 

a partir das questões que serão postas. A cada item apresentado, os outros grupos 

poderão complementar, trocar idéias. 

 

1.  Após ouvir e ler o poema “Operário em Construção”, fazer junto com os alunos 

uma coleta de impressões sobre o poema (cada aluno terá oportunidade de falar à 

idéia que teve). 

2.  A partir da leitura: “E o Diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num 

momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o Diabo: 

– Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a 

quem quero; portanto, se tu me adorares tudo será teu. 

E Jesus, respondendo, disse-lhe: 

– Vai-te, Satanás; porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele 

servirás.” 

Lucas, cap. V, vs. 5-8. 

Compare o “não” de Jesus e o do operário/ são semelhantes? / são diferentes? 

Comente.  

3.  Qual é o tema do poema? Como podemos identificá-lo? 

4.  O que o operário faz? Identifique as ações do personagem? Por que ele deixou o 

norte? 

5.  O operário era o construtor de tudo e não se dava conta dos valores e utilidades 

de cada construção? Qual é o único lugar que o operário pode entrar?Por quê? 

6. O trabalhador que constrói a cidade também usufrui dela e dos bens de 

consumo? 

7. O que o operário pensa, qual a sua conclusão ao término do poema? 

  

Nesta atividade, será dividida a sala em vários grupos com um número de artigo da 

Lei do trabalhador, para ser lido e discutido em grupo. Após o término do estudo, 

cada grupo vai expor seu artigo para a sala, sendo assim toda a sala tomará 

conhecimento da Lei que garante ao trabalhador. Essa atividade será realizada no 

Laboratório de Informática, onde os alunos poderão tomar conhecimento sobre a 

Lei. 
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8. O que a lei garante ao trabalhador?  

Os 34 incisos do artigo 7o do capítulo II da Constituição listam todos os 

direitos de quem tem um emprego 

 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4507.pdf 

acesso: 06. Jun.2011 - Cadernos de EJA – Emprego e Trabalho 

 

9. Agora que já tem um conhecimento mais profundo do poema, como podemos 

explicar o título? (observe a frase “O Operário em Construção se repete ao longo do 

texto”). (lojas, clubes, igreja, carros, escolas, lazer...) 

Suporte para o professor 

Vinicius de Moraes 

Nascimento: 19/10/1913 

Rio de Janeiro 

Morte: 07/07/1980 

Rio de Janeiro 

Época: Modernismo/bossa nova 

Local: Brasil 

 

Aos nove anos acompanhado de sua irmã, teve a audácia de ir ao cartório de 

registro mudar seu nome de nascimento Marcos Vinicius da Cruz e Mello 

Moraes por Vinicius de Moraes. 

Poeta da paixão que viveu para se ultrapassar e para se desmentir. Para 

saber que a vida nada mais é que uma forma encarnada de ficção. Obcecado 

pelo dom de viver e apaixonada pelo mundo. O que tornou Vinicius um grande 

poeta é ser conhecedor por meio dos sentidos do lado desconhecido do 

homem, com a coragem de enfrentá-lo por meio dos seguintes temas: a 

paixão, o mistério e a morte. 

Admirado não apenas por suas obras, mas também pelos amigos,, parceiros e  

companheiros. Dele disse Carlos Drummond de Andrade: "Vinicius é o único 

poeta brasileiro que ousou viver sob o signo da paixão. Quer dizer, da poesia 

em estado natural".  "Eu queria ter sido Vinicius de Moraes". Otto Lara 

Resende assim o definiu: "Manuel Bandeira viveu e morreu com as raízes 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me4507.pdf


33 

 

enterradas no Recife. João Cabral continua ligado à cana-de-

açúcar. Drummond nunca deixou de ser mineiro. Vinicius é um poeta em paz 

com a sua cidade, o Rio. É o único poeta carioca". Mas ele dizia nada mais ser 

que "um labirinto em busca de uma saída". (Disponível 

em: http://www.releituras.com/viniciusm_bio.asp acesso em :04 jun.2010) 

A obra poética de Vinicius de Moraes é dividida habitualmente em duas fases: 

uma de sentido místico e lírico, e outra mais sensual e de linguagem mais 

simples, que ele mostra também nas composições populares. Seu domínio da 

linguagem culta foi decisivo para conferir qualidade literária à música popular 

brasileira, enriquecida com suas letras.  

Disponível em: 

http://www.spiner.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=1081 

Acesso: 04 jun.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.releituras.com/viniciusm_bio.asp%20acesso%20em%20:04
http://www.spiner.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=1081


34 

 

6 ATIVIDADE  

 

Gênero: poesia. 

Gênero de Apoio: música (Cidadão). 

Objetivo: Resgatar sentimentos e valores.    

Estratégia: Professor e alunos farão uma reflexão e logo em seguida irão assistir a 

um vídeo do poema “Cidadão” de Zé Ramalho. Em grupo irão fazer uma análise 

mais profunda do poema, e logo após será apresentado à sala por intermédio de um 

porta – voz do grupo, sendo que os demais grupos poderão intervir nos 

questionamentos. 

Carga horária: 04 horas aula. 

 

Vamos ouvir a canção – “Cidadão” 

Letra – disponível em: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichatecnicaaula.html?aula=5270  
Acesso em: 27. Maio. 2011 

 

Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=wnujdnoj7gm Acesso em: 

27. Maio. 2011. 

 

 

 

Imagem disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br acesso em: 19 / 06 / 2011 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=5270
http://www.youtube.com/watch?v=wNUJdnoJ7gM
http://www.dominiopublico.gov.br/
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Cidadão – Zé Ramalho  

Tá vendo aquele edifício moço 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição 
Eram quatro condução 
Duas prá ir, duas prá voltar 
Hoje depois dele pronto 
Olho prá cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado 
"Tu tá aí admirado? 
Ou tá querendo roubar?" 
Meu domingo tá perdido 
Vou prá casa entristecido 
Dá vontade de beber 
E prá aumentar meu tédio 
Eu nem posso olhar pro prédio 
Que eu ajudei a fazer... 

(...) 

Durante a leitura 

Disponha a música através da TV pendrive para que os alunos a 

ouçam. Após, deixe tocar mais uma vez e vá pausando, para 

apresentar as estratégias durante a leitura, com perguntas como: Qual 

a idéia principal? Qual é o sentimento do sujeito-lírico no texto? O 

sujeito lírico chama o ouvinte a todo o momento, como em um 

desabafo a um amigo, que palavras ele usa para interpelar seu 

interlocutor? 

 

INTERANDO – SE COM O POEMA “CIDADÃO” 

Após a leitura e comentários, o professor poderá introduzir as definições do verbete 

cidadão e permitir que os alunos comentem sobre o tema. Depois faça a parte 

escrita da compreensão leitora. 

NOTA DO DICIONÁRIO 

Leia a definição abaixo retirada de um dicionário de Língua Portuguesa: 

Cidadão: s.m. 1. indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um estado, ou no 

desempenho de seus deveres para com este.(Novíssimo Dicionário Aurélio de Língua 
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Portuguesa) 

1. Leia: 

“A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania 

está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando 

numa posição de inferioridade dentro do grupo social”. (DALLARI, Direitos Humanos 

e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p.14) 

 

2. Faça uma reflexão: 

Conforme o enunciado acima todos os brasileiros possuem cidadania? Explique. 

3. Na canção, o operário (trabalhador) encontrou na cidade grande muitas 

dificuldades. Quais obstáculos que ele encontrou no seu cotidiano? 

4. Retire da canção o verso que comprova que ele é um migrante. 

5. Na estrófe 

  “Foi lá que Cristo me disse: 

  Rapaz deixe de tolice 

  Não se deixe amedrontar 

  Fui eu quem criou a terra 

  Enchi os rios e fiz as serras 

  Não deixe nada faltar” 

Nestes versos o eu – lírico deposita confiança em um ser sobrenatural “Criador”. Em 

sua opinião essa idealização que o eu – lírico coloca é idealização? Como ficam os 

bens da humanidade diante da população mundial? 

6. A canção coloca alguns problemas sociais (educação; trabalho, habitação) 

Comente, explicite sua opinião e argumente. 

7. Com base na canção “Cidadão” compare com a canção “O Operário em 

Construção” O que elas têm em comum”? 
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7 ATIVIDADE  

 

Gênero: poesia. 

Gênero de Apoio: poema - Eu, Etiqueta (Carlos Drummond de Andrade). 

Objetivo: Compreender e interpretar criticamente as mensagens do poema, 

posicionando-se como indivíduo. 

Estratégia: Professor e alunos irão assistir a um vídeo do poema “Eu, Etiqueta” de 

Carlos Drummond de Andrade na voz de Paulo Autran. Logo após, os alunos, em 

grupo, irão fazer uma análise mais profunda do poema. Assim que for concluída a 

atividade, será apresentada à sala por intermédio de um porta - voz do grupo, sendo 

que os demais grupos poderão intervir nos questionamentos. 

 Carga horária: 04 horas aula. 

 

Para iniciarmos o estudo do poema Eu, Etiqueta de Carlos Drummond de Andrade, 

será apresentado um anúncio publicitário no Slide. 

 

 

Imagem disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichatecnicaaula.html?aula=10444  

Autor da foto:  http://domfernando.files.wordpress.com/2009/05/garoto_propaganda15.jpg 

acesso em: 13.JUN.2011  

 

Sobre o anúncio:  

1.  Esta imagem exerce forte efeito. Causa impacto? 

2.  O “garoto propaganda” é produto de que situação? 

3.  Na imagem há uma relação entre os anúncios e a sociedade consumista. 

Comente. 

4.  Quais propagandas de TV e rádio você lembra? Por quê? 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=10444
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O poema no formato de áudio encontra-se no seguinte endereço: 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=nUtOvvY0zfo&feature=related O 

poema está na voz do ator Paulo Autran. Acesso em: 25.Maio.2011 

 

Reflexões orais sobre o áudio: 

1.  O poema que acabamos de ouvir/ ler, podemos classificá-lo como: 

(descritivo/ literário/ argumentativo)? 

2.  O autor do poema é Carlos Drummond de Andrade. Por que ele escreveu 

este poema? 

3.  O que o título do poema Eu, Etiqueta significa? 

4.  Apresentação do vídeo: 

Vídeo: Eu, Etiqueta 

Direção: Paulo Autran 

Produtora: Rádio Bandeirante News FM 

Duração: 03’: 25 

Ano: 2006 

 

 

INTERPRETANDO COM O POEMA –“ Eu, Etiqueta” Vinicius de Moraes  

 

1. Fazer uma leitura do poema “Eu Etiqueta” de Carlos Drummond de Andrade 

Reflexão após a leitura: 

Diante do poema, sou aquilo que aparento exteriormente, jóias, perfumes sapatos 

roupas, ou os meus valores (caráter) são o que sou realmente? O autor faz uma 

crítica social. Qual é está crítica? 

2. O que é logotipo? 

3. Faça um levantamento dos logotipos mais conhecidos? 

4.– O poema se divide em três momentos. Localize-os: 

1º momento –  

2º momento –  

3º momento –  

5. Nos versos 1 ao 13, o eu poético fala de coisas que vão invadindo seus pertences 

de uso pessoal. Que coisas são essas? 

http://www.youtube.com/watch?v=nUtOvvY0zfo&feature=related
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6. Qual a intenção do autor ao citar de forma exagerada as propagandas que 

envolvem as pessoas? 

7. O que expressa o verso 27 “escravo da matéria anunciada”? 

8- O que o eu poético diz quando afirma que está na moda é trocar a sua identidade 

por mil identidades (versos 29 a 33). 

9. Releia os versos 34 a 39. Que sentimentos o eu poético revela nestes versos? 

Justifique. 

10. Nos versos 40 e 45, que sentimentos o eu poético reconhece? Que situação é 

essa? 

11.  As pessoas identificam o produto pela marca? Você concorda? Comente. 

12.  As pessoas muitas vezes se entregam ao modismo, às vezes passageiros e 

fúteis. O que você acha disso? Dê sua opinião? 

13. Se você fosse comprar um produto de uso pessoal (calça, tênis, bolsa....), você 

escolheria pela marca (etiqueta )? Por quê? 

14.  As roupas “falante” fizeram sucesso nos anos 70 / 90 e continua fazendo até 

hoje. Responda: 

a- A “griffe” (do nome, da marca) altera a beleza ou a qualidade da roupa ou 

produto. Opine e justifique. 

b- As logomarcas estão por toda a parte transformando o consumidor em um 

“outdoor”. Você acha que vale apena ser garoto propaganda das grandes “grifes”, 

sem nada receber em troca? E pagar mais caro pelo produto? Dê sua opinião. 

c- Leia e comente: “O jovem quer ter um certificado da roupa da moda e a marca 

(etiqueta) é a sua certidão de nascimento”.  

15. Qual é sua opinião: 

a) A aparência de uma pessoa diz, realmente, quem ela é? 

b) Até que ponto você deixa a propaganda influenciar no seu modo de vestir? 

c) O consumismo desenfreado que estamos vivendo no mundo globalizado torna o 

homem mais feliz? 
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8  ATIVIDADE 

Gênero poético: poesia  

Gênero de Apoio: leitura de poemas.   

Objetivo: Leitura de obras poéticas para a formação do gosto pela leitura, 

conhecimento de novas realidades e ampliação de visão de mundo do aluno.  

Estratégia: O Professor irá apresentar obras poéticas disponíveis na biblioteca da 

escola, onde os alunos terão oportunidade de manusear, escolher e ler livros de 

grandes escritores poetas. 

Esse momento proporcionará ainda um contato com diferentes textos, 

poesias, o que contribuirá ainda mais para que a habilidade de leitura desse tipo de 

texto se efetive de forma cada vez mais satisfatória. 

Carga horária: 10 horas aula. 
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