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Resumo  
O presente projeto visa, em primeiro lugar, levar ao conhecimento dos 
alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, a prática de leitura através 
do gênero canção, sendo um desafio a formação de leitor  tornando-o  
crítico, reflexivo e independente. Para tanto, será utilizado material que 
leve o aluno a ampliar o seu autoconhecimento. Serão desenvolvidas 
nesta  implementação   atividades que despertem o interesse  pela 
oralidade, leitura e escrita  levando o aluno a procurar compreender o 
impacto que a produção, de canções pode causar no conceito de 
ensino-aprendizagem que estará sendo construído no âmbito escolar. 
Parte do trabalho com canções está voltado para reflexão, 
compreensão e interpretação e suas relações com os grupos sociais, 
colaborando para transformação de uma escola transformadora. A 
Unidade Didática propõe atividades que despertem no aluno o 
interesse e a motivação pelas práticas de leitura, através do gênero 
canção, levando em consideração: musicalidade, letra, contexto sócio- 
histórico de produção e circulação, pois quando as aulas são mais 
atraente desperta o interesse.  

 

Palavras-chave Leitura; gêneros textuais; ensino- aprendizagem. 
 

Formato  
Unidade  Didática 
 

Público alvo Alunos  do 9º ano do Ensino Fundamental 

 
 



 
 

REGINA ERTHAL CARDOSO 
PRODUÇÃO DITÁTICO PEDAGÓGICA 

 

                          

 
 
 

 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

 
GÊNERO CANÇÃO COMO PRÁTICA SOCIAL: UMA PROPOSTA DE 

LETRAMENTOS MÚLTIPLOS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA 
LEITURA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidade Didática elaborada como subsídio ao Projeto de 
Intervenção Pedagógica a ser implementado na Escola 
Estadual Newton Sampaio- EF no município de São José da 
Boa Vista- PR e apresentado à Universidade Estadual de 
Ponta Grossa – UEPG pela Professora PDE Regina Erthal 
Cardoso.    

                                                   

Orientadora: Profª Drª Cloris Porto Torquato 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    PONTA GROSSA 

 
DEZEMBRO/2012



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A leitu a é uma  onte inesgotável de p aze , mas por incrível que pareça, a quase 

totalidade, não sente esta sede”  

Carlos Drummond de Andrade 



APRESENTAÇÃO  

 

 A canção é um importante meio de comunicação e expressão existente em 

nossa vida, e por isso pode produtivamente fazer parte do contexto educacional. 

Trabalhar esse gênero e outros a ele relacionados, no cotidiano escolar, significa 

ampliar a variedade de linguagens e permitir a descoberta de novos caminhos de 

aprendizagem; é, antes de tudo, trabalhar com a sensibilidade humana, de uma 

forma prazerosa e saudável para com o aluno.  

 Pretendemos refletir sobre esse gênero canção (musicalidade, letra, 

contexto sócio- histórico de produção e circulação) relacionando-o a outros gêneros 

(notícia, resenha, crítica, biografia dos cantores, poema, paródia, blog) e propor 

atividades que visem a didatização destes gêneros com vistas a auxiliar os 

processos de letramento de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental   de uma 

escola pública de São José da Boa Vista - Estado do Paraná. 

  Desta forma, o estudo da canção e dos gêneros a ela relacionados parte do 

pressuposto de que o gênero canção integra uma determinada esfera social – a da 

cultura – e, portanto, está relacionada à produção e circulação cultural dos distintos 

grupos socioculturais. Igualmente, os gêneros relacionados à canção também fazem 

parte de esferas sociais (por exemplo, as notícias sobre cantores e compositores e 

as resenhas sobre CDs fazem parte da esfera da comunicação social). 

 As canções e frequentemente as notícias e resenhas de produtos culturais   

relacionam linguagem verbal e não verbal. As canções relacionam a linguagem 

verbal das letras das canções à linguagem musical (ritmo, melodia); as notícias e 

resenhas de produtos culturais podem relacionar linguagem verbal a imagens (fotos 

dos cantores, fotos dos CDs, ilustrações). Assim, na leitura do gênero canção, esses 

aspectos precisam ser abordados.   

 Através do texto canção, a sonoridade e a musicalidade, não só aproxima 

ao gênero leitura, como também exerce papel importante na formação de sua 

expressão verbal.  

Além disso, compreendemos que o indivíduo somente desenvolve 

conhecimento crítico da leitura se tiver o conhecimento acerca de assuntos diversos, 

assim, com o trabalho com canções, o professor deve planejar ações e estratégias 

que viabilizem o contato com obras que abordem perspectivas de gênero diferentes 



para que o mesmo possa ter contato com conjunturas distintas e ter o potencial de 

colocar a sua significação no contexto, fazendo a sua leitura específica do texto.  

No que se refere à leitura, que é o foco principal deste p ojeto, as  CE’s 

entendem “a leitu a como um ato dialógico, inte locutivo, que envolve demandas 

sociais, históricas, políticas, econômicas, pedagógicas e ideológicas de determinado 

momento” (PARANÁ, 2008, p  56)  Nesta pe spectiva, ler é, sobretudo, dialogar com 

os textos (tanto orais quanto escritos).   

Segundo Isabel Solé (1998, p. 67), 

 

[...] as estratégias de leitura são as ferramentas necessárias para o 

desenvolvimento da leitura proficiente. Sua utilização permite 

compreender e interpretar de forma autônoma os textos lidos e 

pretende despertar o professor para a importância em desenvolver 

um trabalho efetivo no sentido da formação do leitor independente, 

crítico e reflexivo. 

 

O conteúdo principal a ser tratado na aplicação desta Unidade Didática é 

a importância da diversidade de gênero do discurso como forma de processo 

ensino/aprendizagem da leitura, objetivando propiciar dinâmicas incisivas para que 

o aluno desenvolva a competência de leitura e compreensão textual, efetivando 

com isso o letramento. 

  Roxane Rojo (2009, p.3) explica que a partir dos anos 1990, a leitura é 

considerada numa perspectiva discu siva, como “um ato de se coloca  em  elação 

a um discurso (texto) com outros discursos anteriores a ele, emaranhados nele e 

posteriores a ele, como possibilidades infinitas de réplica e novos discursos”. 

Diante dessa perspectiva, está patente que um texto não é homogêneo, 

mas sim heterogêneo, pois há o diálogo de informações, cujo discurso foi construído 

a partir deste dialogismo intertexto. 

 

 

 

 

 

 



 

http://institutoveritas2010.blogspot.com.br/ acesso em: 27/11/2012 

 

 

Atividade 01 

 

 
“Minha pátria é a língua portuguesa”... 

Fernando Pessoa 

 

 

Diante dessa afirmação de Fernando Pessoa tem-se como proposta de atividade 

trabalhar o poema “Pát ia amada”, de Vinícius de Moraes, vídeo e letra encontrado 

no http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/87292/ acesso  em 30/10/2012 e a canção  

“B asil“, de Cazuza  a fim de que vocês percebam a relação entre os  textos - letra e 

vídeo encontrada no http://letras.mus.br/cazuza/7246/  acesso em 30/10/2012  

 

 
 
Professor, será realizado um quadro/ gráfico com as informações da turma, 

referentes às questões abaixo. Solicite dois voluntários da turma para serem os 

relatores da discussão. Peça que eles tomem notas das respostas dos colegas. A 

ideia é que – com as respostas das três últimas questões – seja formulado um 

quadro/gráfico informando sobre: quantos alunos tem canção favorita; em que 

momentos os alunos ouvem músicas; estilos musicais preferidos na turma. Esses 

http://institutoveritas2010.blogspot.com.br/
http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/87292/
http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/87292/
http://letras.mus.br/cazuza/7246/


gráficos devem ficar expostos na sala no decorrer do projeto. Ao final do projeto, 

pode-se repetir as questões e observar se ouve alguma mudança no comportamento 

musical da turma 

 

 
 O que você entende  sobre canção? 

 Tem alguma canção  que marcou a sua vida?  

 Em que momento  você ouve?   

 Que estilo  musical você prefere?  

 
Agora, vamos nos organizar em  círculo para  o nosso primeiro 

estudo do gênero canção como prática de leitura nesta unidade didática. 

 

Pátria minha 

Vinícius de Moraes 

[...] 

 
Não te direi o nome, pátria minha 

Teu nome é pátria amada, é patriazinha 

Não rima com mãe gentil 

Vives em mim como uma filha, que és 

Uma ilha de ternura: a Ilha 

Brasil, talvez. 

Agora chamarei a amiga cotovia 

E pedirei que peça ao rouxinol do dia 

Que peça ao sabiá 

Para levar-te presto este avigrama: 

"Pátria minha, saudades de quem te ama… 

 

 

 

 

Vinicius de Moraes (19 de outubro de 1913 - 9 de julho de 1980) foi um 

diplomata, dramaturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro. 

            Poeta essencialmente lírico, o poetinha (como ficou conhecido) 

notabilizou-se pelos seus sonetos. Conhecido como um boêmio inveterado, 

fumante e apreciador do uísque, era também conhecido por ser um grande 

conquistador. O poetinha casou-se por nove vezes ao longo de sua vida. 

http://vinicius-de-moraes.blogspot.com.br/2009/07/vinicius-de-moraes-

biografia.html   acesso em 31/10/2012  

http://vinicius-de-moraes.blogspot.com.br/2009/07/vinicius-de-moraes-biografia.html
http://vinicius-de-moraes.blogspot.com.br/2009/07/vinicius-de-moraes-biografia.html


Em seguida vamos assisti  ao Vídeo clip  “Pát ia minha”- Chico Buarque, Caetano 

Veloso, Edu Lobo comparando com o poeta Vinícius de Moraes.  

http://www.youtube.com/watch?v=wAu1Z8t0kfg  acessado em 29/10/2012. Os 

alunos irão ouvir a declamação do poeta e observar os recursos de entonação 

usados por ele na leitura. Percebendo que, em alguns trechos, a entonação é 

diferente, o que acaba por gerar sentidos diferentes para o poema. 

 

Compreensão e Interpretação do poema. 

1. O que o autor compreende por pátria? Como ele descreve sua pátria? 

 

2. No poema, a que o poeta compara a pátria? Que sentidos são atribuídos à pátria 

a partir dessas comparações?   

 

3. O poeta expressava uma grande tristeza e saudade por estar no exílio, longe do 

seu país natal. Que momento político o Brasil vivia?  

4. Em que pessoa o poema está escrito? Comprove retirando versos. 

5. Se você desconhece alguma palavra, vale reler o período em que está a palavra 

desconhecida e tentar identificar o sentido a partir do co-texto, mas se não 

conseguiu identificar o significado pesquise no dicionário. 

6. “A minha pátria não é florão, nem ostenta 

lábaro... mais do que a mais garrida a minha pátria” ...não rima com mãe 

gentil....Que texto o autor retoma nesses versos? (Perguntando de outro modo, em 

que outro texto podemos encontrar versos semelhantes?) O que o poeta exprime 

nestes versos ao retomar esse outro texto? 

7. No último verso  da décima primeira estrofe, encontramos a palavra batuque. Que 

sentido ela expressa no poema? 

8. O que a  declamação do poema  despertou em você? Que sentimento você tem 

em relação à pátria?  

 

http://www.youtube.com/watch?v=wAu1Z8t0kfg


9.  Cite algum momento que o povo brasileiro demonstrou o ato desse sentimento. 

 

10. Em algum momento da sua vida, você já sentiu vergonha ou orgulho de ser 

brasileiro? Quando e por quê? 

   

 

 

 Atividade 02 

 

Vejo o Brasil do avião. 
É tudo verde, é tudo em vão. 

Baby, nada é verde  mas é tudo verdade. 

Cazuza 
 

http://pensador.uol.com.br/autor/cazuza/7/ acesso em 04/11/2012 

 

BRASIL  

Cazuza 

 

Não me convidaram 

Pra esta festa pobre 

Que os homens armaram 

Pra me convencer 

A pagar sem ver 

Toda essa droga 

Que já vem malhada 

Antes de eu nascer... 

Não me ofereceram 

Nem um cigarro 

Fiquei na porta 

Estacionando os carros 

Não me elegeram 

Chefe de nada 

http://pensador.uol.com.br/autor/cazuza/7/


O meu cartão de crédito 

É uma navalha... 

Brasil! 

Mostra tua cara 

Quero ver quem paga 

Pra gente ficar assim 

Brasil! 

Qual é o teu negócio? 

O nome do teu sócio? 

Confia em mim... 

[...] 

Disponível em http://letras.mus.br/cazuza/7246/ acesso dia 31/10/2012 

 

 

 

 

 

 

 

Essa canção “Brasil”, de Cazuza, faz parte do rock nacional dos anos 80, momento 

que o Brasil passava por um período de transição da ditadura militar. Na época, o 

Brasil contraiu grande valor financiado pelo Fundo Monetário Internacional, sendo 

que esta dívida não era divulgada de forma transparente para sociedade brasileira.  

 

Compreensão e interpretação do texto  

1. Você conhece as músicas do Cazuza? Gosta das músicas? 

2. Você conhece pessoas que gostam das músicas do Cazuza? Qual é o perfil 

dessas pessoas? 

Cazuza (1958-1990) foi um cantor e compositor brasileiro, um dos maiores 

ídolos da geração do pop-rock dos anos 80 no Brasil. 

Agenor de Miranda Araújo Neto nasceu no Rio de Janeiro e foi criado em 

Ipanema. Filho de João Araújo, um dos gerentes da gravadora  Som Livre. 

O nome Cazuza é um apelido que significava “moleque” no nordeste, já que 

o seu pai tinha origem pernambucana. 

 
http://letras.mus.br/cazuza/7246/ acesso dia 31/10/2012 
 

http://letras.mus.br/cazuza/7246/
http://letras.mus.br/cazuza/7246/


3. Mesmo diante de um cenário corrupto de injustiça social, e de políticas de 

interesse pessoal, qual era o sentimento do autor para com o país? 

 

4.  Qual o assunto principal que trata na  canção? 

 

5. Nessa representação poética/musical, “Brasil”, ocorre nas estrofes, a repetição do 

advérbio não.  Por que o autor repete várias vezes? Que efeito gera essa repetição? 

 

6. No ve so “Que eu sabia, mas amanheceu   ” Po  que o auto  utilizou as 

reticências? 

 

7. Sabemos que o eu- lírico é a voz de quem fala no poema. Quem é o eu- lírico do 

poema? 

 

8. Ambos os textos relatam o sentimento pela sua pátria? Qual relação há entre 

eles? 

 

9. O texto da canção fala sobre a manipulação dos cidadãos. Os meios de 

comunicação em massa possuem poder de manipular a forma de pensar do 

cidadão? Como?   

 

10. O gênero textual canção, é composto por textos verbais para serem cantados. 

Assim são textos produzidos levando-se em consideração ritmo e musicalidade. Ao  

ver e ler uma letra de música, você nota que é parecido com outro gênero textual 

que você conhece e que também leva em consideração ritmo? Qual? Que 

elementos há em comum entre as letras de músicas e esses outros gêneros que 

você conhece?  

 

11. Os meios de comunicação em massa possui poder de manipular a forma de 

pensar do cidadão? Como? 

 

12. Quais os critérios utilizados para seleção de pessoas, para ocupar os cargos 

públicos? 

 



Agora é sua vez! 

 

Agora vamos nos dividir em grupos.  

Cada grupo vai ilustrar cada estrofe do poema  de Vinícius de Moraes ou vai ilustrar 

a música de Cazuza. Essa Ilustração tem a finalidade  de criar vídeos para o 

youtube . Depois vocês irão apresentar os vídeos para a turma. O melhor vídeo com   

a melhor ilustração será postado no youtube.  

 

 

               Vamos  refletir sobre esta imagem, e responda: 
 

 

http://www.senado.gov.br/portaldoservidor/jornal/jornal118/politica_trilogia.aspx    

acesso em 25/10/2012 

 

 

1. Descreva o que você observa nessa imagem. 

 

2. Este é um texto não- verbal e nos diz bastante mesmo sem palavras. Para        

você, o que este texto diz? 

 

3. O tema dos textos anteriores pode ser relacionado com essa imagem? Se sim, 

por que e como? Se não, por quê? 

 

 

 

http://www.senado.gov.br/portaldoservidor/jornal/jornal118/politica_trilogia.aspx


  Atividade 03 

 

É quase impossível esquecer o menor abandonado, nossas dívidas, o racismo, as guerras... 

Mas graças a Deus, existe sempre a música 

Renato Russo 

http://pensador.uol.com.br/racismo/ acesso em 04/11/2012 

 

Você já ouviu  falar sobre estilos contemporâneos?  

Então vamos saber um pouquinho antes de ouvir as músicas como no estilo rap e 

sertanejo. 

Contemporaneamente os estilos de músicas brasileiras são diversos entre 

os jovens, como, por exemplo, o rap e o sertanejo. Ao que se refere ao primeiro 

estilo, comumente se caracteriza por representar o ponto de vistas de jovens em 

relação à realidade social, principalmente, daqueles jovens de comunidades 

socialmente marginalizadas, excluídas; com pouca participação social; já o 

sertanejo, principalmente o estilo universitário, representa outra realidade, 

praticamente oposta ao do rap, na qual busca retratar um comportamento social em 

que a diversão é inequívoca, portanto, sem questionamentos em relação aos 

aspectos sociais da qual fazem parte.  

Queridos alunos, esta atividade pauta-se na compreensão  de duas canções 

de gêneros diferentes um rap do g upo Racionais MC com o título “A vida é um 

desa io” (http://letras.mus.br/racionais-mcs/66802/) acesso dia 04/11/2012; e uma do 

se tanejo unive sitá io, da dupla Munhoz e Ma iano com o titulo “Cama o Ama elo” .( 

http://letras.mus.br/munhoz-mariano/camaro-amarelo/) acesso dia 04/11/2012 

 

 

A Vida É Um Desafio 

Racionais Mc's 

"tem que acreditar. 

Desde cedo a mãe da gente fala assim: 

'filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor.' 

http://letras.mus.br/racionais-mcs/66802/
http://letras.mus.br/munhoz-mariano/camaro-amarelo/
http://letras.mus.br/racionais-mcs/


Aí passado alguns anos eu pensei: 

Como fazer duas vezes melhor, se você tá pelo menos cem vezes atrasado pela 

escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses... por tudo 

que aconteceu? duas vezes melhor como ? 

Ou melhora ou ser o melhor ou o pior de uma vez. 

E sempre foi assim. 

Você vai escolher o que tiver mais perto de você, 

O que tiver dentro da sua realidade. 

Você vai ser duas vezes melhor como? 

Quem inventou isso aí? 

Quem foi o pilantra que inventou isso aí ? 

Acorda pra vida rapaz" 

[...] 

http://letras.mus.br/racionais-mcs/66802/ acesso em 04/11/2012 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Após a leitura atenta do texto, vamos assitir ao vídeo clip 
http://www.youtube.com/watch?v=52NT9cSWC_8  acesso dia 04/11/2012 

Racionais MC's é um grupo brasileiro, fundado em 1988 na periferia da cidade 

de São Paulo. Suas letras falam sobre a realidade das periferias urbanas 

brasileiras, discutindo temas como o crime, pobreza, preconceito social e racial, 

droga e  consciência política.Usando a linguagem da periferia, com expressões 

típicas das comunidades pobres com o objetivo de comunicar-se de forma mais 

eficaz com o público jovem de baixa renda, as letras do grupo fazem um 

discurso contra a opressão à população marginalizada na periferia e procuram 

passar uma postura contra a submissão e amiséria. Apesar de atuar 

essencialmente na periferia paulistana, de não fazer uso de grandes mídias e 

se recusar a participar de grandes festivais pelo Brasil, o grupo vendeu durante 

a carreira cerca de 1 milhão em álbuns.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Racionais_MC's   acesso em 04/11/2012  

 

 

 

 

 

http://letras.mus.br/racionais-mcs/66802/
http://www.youtube.com/watch?v=52NT9cSWC_8
http://pt.wikipedia.org/wiki/Racionais_MC's%20%20%20acesso%20em%2004/11/2012


Compreendendo e  interpretando  a canção  “A vida é um desafio”`. 

 

1. Nos versos: “Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, 

você tem que ser duas vezes mellhor”. A que tipo de problema social se faz 

referência nesses versos.   

 

2. Na música, tem algumas palavras escrita de forma reduzida.  Por que isso ocorre? 

Explique  a ocorrência dessa redução. 

 

3. O título e o ritmo da música tem a ver com a mensagem? Como se dá essa 

relação? 

 

4. Qual o assunto abordado na canção? 

 

5. Quais são os questionamentos do eu- lírico?   

 

6. Escolha uma parte que mais chamou sua atenção e comente oralmente para a 

seus colegas, explicando o porquê essa parte lhe chamou atenção. 

 

7. Podemos estabelecer alguma aproximação entre esse assunto da canção e os 

textos analisados anteriormente? Se sim, em que se aproximam? Se não, por que 

não se aproximam?     

 

8. Em sua opinião, quem curte o rap?   

 

9. Você acha que quem curte rap está ligado nas letras das canções? Percebe as 

reivindicações sociais nessas letras? 

 

Agora é sua vez! 

Como atividade extraclasse, você irá pesquisar sobre as músicas do grupo 

Racionais MCs ou de outros cantores do rap e trazer para ouvirmos na sala.  



Escolha um grupo de rap ou rapper e observe a temática abordada em suas 

músicas. 

 Escolha um desses temas e produza um cartaz ilustrativo desta temática. Neste 

cartaz, que será exposto na escola, você deve colocar versos das letras do rap que 

sejam representativos desta temática e imagens que ilustrem os versos. Mostre para 

seus colegas na escola como as letras de rap podem estar bem ligadas nos 

problemas sociais que vivemos. 

 

 

Atividade 04 

 

 

 

 

Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,show-do-racionais-mcs-vai-

encerrar-video-music-brasil,933277,0.htm  acesso em 04/11/2012 

 

1. Você costuma ler notícias sobre seu/sua cantor/a ou banda preferido/a na     

Internet? Como você acompanha a carreira de seus músicos preferidos?  

 

Entre nesse site e leia  na íntegra “ show do Racionais MCs”. 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,show-do-racionais-mcs-vai-encerrar-video-music-brasil,933277,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,show-do-racionais-mcs-vai-encerrar-video-music-brasil,933277,0.htm


2. A quem este texto é dirigido? Como você sabe disto? 

 

3. Qual a função deste texto? 

 
4. Essa notícia está disponível num site do jornal, no setor de cultura, como se pode 

observar em estadão.com.br/cultura. Por que o texto  está na parte de cultura do 

jornal?  

 
5. Por que um jornal tem uma parte dedicada à cultura? Que tipo de notícia costuma 

ser veiculada nesta parte do jornal? 

 

6. No texto, o auto  a i ma que o show dos Racionais “se á a ce eja do bolo da  esta 

Vídeo Music Brasil, da MTV, a partir da 19 horas, no Espaço das Américas em São 

Paulo ” O que o auto  que  dize  com essa exp essão “ce eja do bolo”? 

 

7. O auto  da notícia diz: “Eles devem p omove  uma ocupação no palco, com uma 

centena de  appe s, MCs, dança inos e chegados dominando a cena”  O que se ia 

essa ocupação? Quem são os chegados?  

 

8. Obse ve o seguinte t echo da notícia: “É a segunda vez que a MTV reverencia os 

Racionais. A primeira, há 14 anos, foi conturbada, e nunca mais se repetiu. 

Disseram que foi por causa da galera que os Racionais levaram consigo ao show, 

em 1998, mas agora eles voltaram justamente com aquela galera- só que 

tremendamente aumentada  Ou seja: a MTV só te ia “capitulado”   ente ao  ap de 

forma incondicional, esquecendo o emo, po que está agonizando”  

Neste trecho, assim como no anteriormente citado, há algumas expressões que 

dificilmente encontramos em outras notícias, como galera, chegados, 

tremendamente aumentada. Por que essas expressões são utilizadas neste texto? 

Será que há alguma relação com o conteúdo da notícia e com os possíveis leitores? 

Se sim, como e por quê? Se não, por quê? 

 

9. Por que os Racionas vão fazer a ocupação do palco? O que isto pode significar 

para os músicos e para o público da festa? 

 



Procure na internet ou em revistas e jornais as últimas notícias sobre sua 

banda ou sobre seu/sua cantor/a preferido/a. Você vai compartilhar oralmente 

com a turma essa notícia na próxima aula. 

 

Camaro Amarelo 

Munhoz & Mariano 

 

Agora eu fiquei doce, doce, doce, doce 

Agora eu fiquei dodododo doce, doce 

Agora eu fiquei doce, doce, doce, doce. 

Agora eu fiquei dodododo doce, doce. 

E agora eu fiquei doce igual caramelo, 

To tirando onda de Camaro amarelo. 

E agora você diz: vem cá que eu te quero, 

Quando eu passo no Camaro amarelo. 

Quando eu passava por você, 

Na minha CG você nem me olhava. 

Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, 

Mas nem me olhava. 

[...] 

http://letras.mus.br/munhoz-mariano/camaro-amarelo/ acesso 04/11/2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A dupla Munhoz e Mariano é nome garantido no sucesso da música 

sertaneja brasileira. Naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Raphael 

e Ricardo tocavam por hobby em um boteco da cidade, começaram a ganhar 

admiração das pessoas. Entre conversas com amigos e familiares, foi sugerido 

o uso dos sobrenomes dos dois: Munhoz e Mariano. Com o passar do tempo, o 

nome pegou, e as modas de viola desta dupla caíram no gosto popular de todos 

em Campo Grande e região.  

 
Disponível em: http://www.letras.com.br/#!biografia/munhoz-e-mariano  acesso dia 04/11/2012 

 
 
 
 

http://letras.mus.br/munhoz-mariano/
http://letras.mus.br/munhoz-mariano/camaro-amarelo/
http://www.letras.com.br/#!biografia/munhoz-e-mariano


 Você já ficou DO-DO-DO-DO-DOCE-DOCE de tanto ouvir essa 

música? Que tal assistir ao clip agora? Disponível em: http://letras.mus.br/munhoz-

mariano/camaro-amarelo/  acesso 04/11/2012  

 

 

Antes de passarmos à atividade de compreensão textual, leia silenciosamente 
a letra da canção. 
 

 

 

Compreensão e interpretação da canção  

 

1. O texto diz, “está tirando onda de “Camaro Amarelo”. Qual é o sentido dessa 

expressão sublinhada neste contexto?  

 

2.  Na canção se estabelecem dois momentos: antes e depois  do Camaro Amarelo. 

O que caracteriza cada um desses momentos? 

 

3  A música “Cama o Ama elo” é  epleta de gí ias  Po  que os auto es  azem uso 

desse recurso linguístico? No texto, o uso dessas gírias ajuda a construir a imagem 

do eu- lírico. Que imagem é construída? 

 

4. Os ve sos “Quando eu passava por você / Na minha CG você nem me olhava/ 

Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber/ Mas nem me olhava”. Fazem parte do 

período anterior ao Camaro Amarelo. Você acha que tem pessoas que procura um/a 

parceiro/a pelo status ( posição social)? . Dê sua opinião.  

 

5. O tema da música tem relação com o título? 

 

 

 

 

 

http://letras.mus.br/munhoz-mariano/camaro-amarelo/
http://letras.mus.br/munhoz-mariano/camaro-amarelo/


Observe a capa do CD: 

 

 

 

 Disponível em: http://www.google.com.br/search?num=10&hl=pt-

BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=673&q=cd+camaro+amarelo&oq=cd+camaro+

amarelo&gs_l=img.3..0j0i24l4.1886.6864.0.7216.17.11.0.6.6.2.678.2167.3j4j1j1j0j1.10.0...0.0...1ac.1.

m7RydH_HJ24 acesso em 04/11/2012 

 

1. Por que o título da música Camaro Amarelo, as letras são maiores que as 

demais? 

 

2. Qual a função de lista de títulos de música na contra- capa do CD? 

 
3.  Quais razões teria  a dupla sertaneja em  escolher o veículo Camaro Amarelo?  

 

4. Podemos perceber a posição social abordada nos  textos “A vida é um desa io” e  

“Cama o Ama elo”. É feito o mesmo tipo de abordagem nos dois textos? É possível 

estabelece  ap oximações ent e a canção “Cama o Ama elo” e a canção “B asil”, de 

Cazuza? Se sim, quais? Se não, por quê? 

 

Atividade de Pesquisa e Produção 

 

Produza em grupo, uma paródia a partir da música “Camaro Amarelo”. 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=cd+camaro+amarelo&num=10&hl=pt-BR&biw=1366&bih=673&tbm=isch&tbnid=lxhIU0tz611-ZM:&imgrefurl=http://capaseditadas2.blogspot.com/2012/07/cd-munhoz-e-mariano-camaro-amarelo-2012.html&docid=0dxgDOe6tk3hJM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-cwLc2eq11cE/UAOvhN2M6nI/AAAAAAAAAUk/xTH0_q6MHLA/s1600/CD+MUNHOZ+E+MARIANO+-+CAMARO+AMARELO+(2012).jpg&w=1600&h=800&ei=3KiWUKu5J-n10gH5iICoDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=613&vpy=85&dur=14867&hovh=159&hovw=318&tx=187&ty=125&sig=117800738648897968380&page=1&tbnh=134&tbnw=268&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78
http://www.google.com.br/search?num=10&hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=673&q=cd+camaro+amarelo&oq=cd+camaro+amarelo&gs_l=img.3..0j0i24l4.1886.6864.0.7216.17.11.0.6.6.2.678.2167.3j4j1j1j0j1.10.0...0.0...1ac.1.m7RydH_HJ24
http://www.google.com.br/search?num=10&hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=673&q=cd+camaro+amarelo&oq=cd+camaro+amarelo&gs_l=img.3..0j0i24l4.1886.6864.0.7216.17.11.0.6.6.2.678.2167.3j4j1j1j0j1.10.0...0.0...1ac.1.m7RydH_HJ24
http://www.google.com.br/search?num=10&hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=673&q=cd+camaro+amarelo&oq=cd+camaro+amarelo&gs_l=img.3..0j0i24l4.1886.6864.0.7216.17.11.0.6.6.2.678.2167.3j4j1j1j0j1.10.0...0.0...1ac.1.m7RydH_HJ24
http://www.google.com.br/search?num=10&hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=673&q=cd+camaro+amarelo&oq=cd+camaro+amarelo&gs_l=img.3..0j0i24l4.1886.6864.0.7216.17.11.0.6.6.2.678.2167.3j4j1j1j0j1.10.0...0.0...1ac.1.m7RydH_HJ24


Professor: 

Ao final desta implementação os alunos irão apresentar para a escola a 

paródia que foi desenvolvida em classe. Será postada no blog da turma a melhor 

apresentação. 

 

 

 

 

 

 

http://entretenimento.r7.com/musica/noticias/com-sucesso-de-camaro-amarelo-munhoz-

mariano-confirmam-turne-internacional-20120729.html?question=0 acesso em 20/11/2012 

 

Acesse a internet, e leia na íntegra a notícia! 

 

 Qual  era a intenção de quem produziu e publicou essa entrevista? 

 Por que a entrevista está na parte dedicada ao entretenimento no site R7? 

 Além do Entretenimento R7, o que este site divulga? 

 Que aspectos aproximam o site R7 Entretenimento e o 

www.estadão.com.br/cultura? 

 

http://entretenimento.r7.com/musica/noticias/com-sucesso-de-camaro-amarelo-munhoz-mariano-confirmam-turne-internacional-20120729.html?question=0
http://entretenimento.r7.com/musica/noticias/com-sucesso-de-camaro-amarelo-munhoz-mariano-confirmam-turne-internacional-20120729.html?question=0
http://www.estadão.com.br/cultura


1. Na leitura da entrevista, observamos que tem um aspecto da vida real dos 

cantores que se aproxima do conteúdo da música. Que aspecto é este? 

 

2. Que tipo de questão o entrevistador fez aos cantores? Qual o teor das perguntas?  

 

3. Considerando o público leitor do site, por que o entrevistador fez esse estilo de 

pergunta?  

 

4. As respostas dos cantores levam em consideração as fãs  os leitores do site? 

Como você sabe disto? 

 

5. No corpo da entrevista, há links para outras matérias. Sobre o que tratam essas 

outras matérias/ Tem relação com a entrevista e/ou com os cantores 

entrevistados?  

 

 

Após, vamos acessar o blog da dupla sertaneja e postar uma mensagem 

escrita pela turma.  

 

 

 

Atividade  05 

 

“Não consigo escrever poesia: não sou poeta. Não consigo dispor as palavras com tal arte 

que elas reflictam as sombras e a luz: não sou pintor... Mas consigo fazer tudo isso com a 

música...” 

Wolfgang Amadeus Mozart (n. Salzburg 1756;  

m. Viena 1791) 

 

http://www.aceav.pt/blogs/anabelarajado/Lists/Categorias/Category.aspx?Name=Pensamentos%20m

usicais acesso em 04/11/2012 

 



Análise da posição social do negro por meio de análise composição musical. 

 

O negro, no Brasil, embora tenha conseguido sua liberdade em relação à 

escravidão, nunca conseguiu em sua essência a sua liberdade social, ou seja no 

contexto social infelizmente ainda tem sido considerado um ser inferior em relação 

ao branco, isso é perceptível em termos de emprego, educação, inclusão social 

dentre outras perspectivas. A música é uma arte que reflete bem a condição social 

do negro no Brasil. A proposta para essa atividade é que o aluno possa analisar as 

músicas e o filme e seja capaz de compreender que ao longo dos anos não obstante 

as transformações de valores sociais; o negro ainda tem limitação de participação 

social. 

Dessa forma, vamos desenvolver o trabalho com  composição: “O teu cabelo 

não nega” (http://letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/473883/)  de Castro Barbosa 

e com o vídeo: Mãos Talentosas- A história  de Benjamin Carson.   

http://www.youtube.com/watch?v=Ee0cZRZ4G4Y acesso em 08/11/2012 

 

 

O Teu Cabelo Não Nega 

O teu cabelo não nega, mulata, 

Porque és mulata na cor, 

Mas como a cor não pega, mulata, 

Mulata eu quero o teu amor. 

 

Tens um sabor bem do Brasil; 

Tens a alma cor de anil; 

Mulata, mulatinha, meu amor, 

Fui nomeado teu tenente interventor. 

[...] 

 

Vamos conhecer a biografia de Castro Barbosa, que gravou a marchinha de 

carnaval - Teu cabelo não nega.  

 

http://letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/473883/
http://www.youtube.com/watch?v=Ee0cZRZ4G4Y


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora, faremos a Leitura das canções, em seguida ouviremos a música “O teu 

cabelo não nega”. 

 

Estudo do texto 

1.  Qual o tema tratado na canção? 

2. Que ideia expressa o termo sublinhado na estrofe abaixo?  

 

Joaquim Silvério de Castro Barbosa, cantor e humorista (Sabará MG 07/05/1905 

- Rio de Janeiro RJ 20/04/1975). Em 1931, quando trabalhava no Lóide 

Brasileiro, fez um teste na Rádio Educadora, do Rio de Janeiro, sendo 

apresentado a Almirante, que o convidou a participar de um programa. Na 

emissora ficou conhecendo Noel Rosa, Custódio Mesquita, Nonô e Francisco 

Alves. Convidado pelo compositor André Filho, gravou seu primeiro disco em 

fevereiro de 1931, com a marcha Uvinha (André Filho) e o samba Tu hás de 

sentir (Heitor dos Prazeres), pela Parlophon. Gravou também, na Brunswick, o 

samba Tá de mona (Maércio e Mazinho), com o Bando da Lua. Por essa época, 

conheceu Jonjoca (João de Freitas Ferreira), com quem formou uma dupla para 

concorrer com Mário Reis e Francisco Alves. Levado por Paulo Neto para a 

gravadora Victor, foi apresentado ao diretor artístico Rogério Guimarães. Nessa 

gravadora lançou, em 1931, Sinto falta de você e A cana está dura, ambas de 

Jonjoca e gravadas pela dupla, seguindo-se mais 20 gravações até 1933. 

Lançou a rumba Aqueles olhos verdes (Menendez, versão de João de Barro), 

em 1932; os sambas  Vou pegá Lampião (J. Tomás) e Carioca, e o fox-samba 

Flor de asfalto (ambas de J. Tomas e Orestes Barbosa), em 1933. Para o 

Carnaval de 1932, gravou a marcha Teu cabelo não nega (Irmãos Valença e 

Lamartine Babo), que se transformou num dos maiores sucessos carnavalescos 

de todos os tempos, e Passarinho... passarinho (Lamartine Babo). A partir daí 

foram vários os seus sucessos carnavalescos. 

 
http://www.revivendomusicas.com.br/biografias_detalhes.asp?id=92 acesso em 06/11/2012 

 

 

http://www.revivendomusicas.com.br/biografias_detalhes.asp?id=92


O teu cabelo não nega, mulata, 

Porque és mulata na cor, 
Mas como a cor não pega, mulata, 
Mulata eu quero o teu amor. 

3. O conectivo mas estabelece uma relação de sentido entre duas informações. 
Quais são as informações conectadas pelo uso do mas e que relação de sentido é 
esta?  

4. Que ritmo percebe nesta canção ao ouvi-la? 

 

Produção de texto 

 

Releia a biografia de Joaquim Silvério de Castro Barbosa e responda as questões 

abaixo. 

 Você sabe o que é biografia? 

 Em que lugar podemos encontrar esse tipo de texto? 

 Qual a finalidade/função das biografias? 

 Observe as biografias já apresentadas nesta unidade. O que há em comum entre 

elas? 

 

A partir das biografias estudadas dos compositores, vocês vão  escrever as 

biografias uns dos outros aqui na turma. Vamos colocar num varal para que 

seus colegas conheçam um pouco mais sobre você!  

 

Resenha do filme Mãos Talentosas 

Queridos alunos, resenha é um texto curto sobre a opinião que o autor faz de  um 

livro, filme, de uma peça teatral etc. Leiamos! 



Mãos Talentosas retrata a vida de Ben, um menino pobre, negro, que não tinha 

muita chance de crescer na vida, ou seja, de se tornar um homem bem sucedido. 

Ben sempre tirava notas muito baixas na escola e por conta disto era altamente 

criticado pelos colegas, fazendo com que ele se sentisse como uma pessoa burra, e 

assim desenvolvendo um temperamento muito agressivo. A mãe de Ben sempre 

acreditou no potencial de seu filho, incentivando-o a estudar, a trocar a TV por bons 

livros, a não desistir, pois acreditava que o filho teria um futuro totalmente diferente 

do seu. Através do esforço, incentivo e dedicação da mãe, Ben chegou a ser o 

melhor aluno da sala. Cresceu e conseguiu alcançar o seu objetivo, não só se tornou 

médico, mas o melhor neurocirurgião do mundo. Isso aconteceu graças a duas 

cirurgias realizadas com sucesso. A primeira foi realizada numa menina que 

apresentava convulsões por ter parte do cérebro lesionada, nesse caso, ele 

removeu esse pedaço e conseguiu assim controlar as convulsões. A segunda, mais 

brilhante ainda, aconteceu quando o neurocirurgião Ben Carson separou, pela 

primeira vez na história, dois bebês gêmeos siameses. A cirurgia demorou 

exatamente 22 horas, mas ele conseguiu realizar esse milagre da separação, sem 

que um deles entrasse em óbito. Ben Carson criou um centro de operações 

neurológicas e pelo seu trabalho foi aplaudido e reconhecido nos Estados Unidos. 

Quando analisamos o filme, logo podemos perceber o poder da Programação 

Mental Positiva, exercida pela mãe de Ben, que o ensinava todo o tempo a 

materialização dos seus pensamentos, ou seja, fazendo com que ele acreditasse 

que pensar positivamente o levaria a uma realidade de sucesso, amor e paz. A mãe 

de Ben trabalhava em seu filho a Lei da Atenção Concentrada, esta lei dispõe que 

quando uma pessoa concentra a sua atenção numa ideia, esta se concretiza por si 

mesma. Ela fez com que ele acreditasse que podia fazer tudo o que as outras 

pessoas faziam, mas sempre de uma forma melhor. Ajudou-o a expandir sua 

inteligência e sua crença em Deus e em si mesmo. Ben foi ajudado por sua mãe a 

quebrar crenças limitantes e potencializar a sua autoestima, despertando e 

aumentando a consciência do seu poder pessoal. Ben passou a caminhar para a 

evolução do seu eu. Sua fé o levou a perseguir e a alcançar o seu sonho de se 

tornar um dos mais importantes neurocirurgiões do mundo. 

 



CONCLUSÃO: 

"Mãos Talentosas" conta essa história de superação de dificuldades a partir do apoio 

de uma devotada mãe. A senhora Carson insistiu para que os filhos tivessem 

oportunidades que ela não teve. Ajudou-os a expandir a imaginação, inteligência, 

confiança em si mesmo e em Deus, acima de tudo. É um desses exemplos de vida 

que merece ser divulgado.  

http://pt.scribd.com/doc/88823584/Resenha-do-filme-Maos-Talentosas acesso em 20/11/2012 

 Onde podemos encontrar resenhas como esta? 

 Qual a função da resenha?  

 Pela leitura que você acabou de fazer dessa resenha, você gostaria de ver o 

filme? Se sim, por quê? Se não por quê? 

 

Professor, após a leitura da Resenha, passar o filme Mãos Talentosas de Ben 
Carson. 

 

Atividade 06 

Observe o  texto reproduzido e responda às questões a seguir: 

 

Fonte: refer-curric-EF-78.pdf.   

http://pt.scribd.com/doc/88823584/Resenha-do-filme-Maos-Talentosas%20acesso%20em%2020/11/2012


 Nesta capa de CD, há pessoas de frente e de perfil, o que isso pode 

representar? 

  Por que o  nome Paratodos está escrito junto? 

 O que o compositor quer nos transmitir a partir desta imagem?  

 Você já ouviu Chico Buarque ou leu alguma obra dele? 

 

 

Professor, sugerimos que explore todos os elementos que aparecem nesta imagem. 

 

.  

Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o compositor e escritor lendo  a 

letra da canção “Apesar de você” e ouvi-la. 

 

Apesar de você (Chico Buarque, 1970) 

Hoje é você quem manda 

Falou, tá falado 

Não tem discussão  

A minha gente hoje anda 

Falando de lado 

E olhando pro chão, viu 

Você que inventou de inventar  

Toda a escuridão  

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar 

O perdão 

[...] 

 

TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala de aula 2: leitura, interpretação e produção de textos. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2012  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos saber um pouquinho do contexto histórico da música “Apesar de 

Você”. 

“Em 1964, houve o golpe militar,  onde conseguiu derrubar João Goulart 

da Presidência do Brasil, e o Regime militar ocupou o comando da nação Brasileira. 

Neste período houve grande perseguição pelos militares, utilizou de violência e 

tortura para aqueles que não concordavam com o regime militar. 

O autor Chico Buarque ficou exilado na Itália em 1969 enquanto a 

repressão continuava no Brasil. 

Em 1970 Chico Buarque decidiu voltar para o Brasil, nesta época todo o 

trabalho era submetido a uma rígida censura prévia pelos militares. Neste mesmo 

ano Chico Bua que compôs “Apesa  de Você” como uma  o ma de p otesto  A 

música  oi p oibida pela censu a, que conside ava “Você” se  e e indo ao P esidente 

Médici- conseguiu gravar em  um compacto, começou a tocar no rádio. Após um 

mês de lançamento, vendeu mais de 100.000 cópias, o que despertou o regime 

milita , vindo a  ecolhe  de todas as lojas o mate ial ” ( TELLES, 2012, p.104 a 106) 

 

Leitura e interpretação do Poema após a apreciação do mesmo. 

 

1. Qual a mensagem que o autor Chico Buarque quer comunicar em seu poema? 

2. O que o  egime milita  tem em comum com o conteúdo da música “Apesa  de 

Você”  

3. Analisando os aspectos estruturais do poema, quantas estrofes tem o poema?   

Francisco Buarque de Hollanda, mais conhecido por Chico Buarque ou Chico 

Buarque de Hollanda, ( Rio de Janeiro, 19 de junho de 1994) é um músico, dramaturgo 

e escritor brasileiro. É conhecido por ser um dos maiores nomes da MPB. Sua 

discografia conta com aproximadamente oitenta discos, entre eles discos-solo, em 

parceira com outros músicos e compactos. É compositor de Construção, considerada 

uma das melhores músicas brasileiras já feitas.
  

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Buarque acesso em 31/10/2012 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Buarque


4. Em que tempo está marcado a primeira estrofe? 

5. Quais as conquistas que a sociedade atual usufrui em comparação ao regime da 

ditadura? 

6. Se você desconhece alguma palavra, vale reler o período em que está a palavra 

desconhecida e tentar identificar o sentido a partir do co-texto, mas se não 

conseguiu identificar o significado, pesquise no dicionário. 

7. Na música Apesar de Você, há a referência, em diversas partes, de palavras 

como: hoje, amanhã, quando, não; desempenham o papel de advérbios ( 

termos que marcam circunstâncias). Que circunstância indica os advérbios em 

destaque?  

8. Nos versos: Você que inventou a tristeza /Ora tenha a fineza /De "desinventar" 

/Você vai pagar, e é dobrado / Cada lágrima rolada/ Nesse meu penar. Comente 

o que esses versos querem dizer. 

 

Agora vamos pesquisar mais sobre Chico Buarque no laboratório de 

informática e sobre o Presidente Médici no período histórico em que a música 

foi composta. 

 

 Agora é sua vez de produzir!    

 

 

http://www.portalpower.com.br/diversao/a-importancia-de-escrever-bem/ acesso em 28/10/12  

 

http://www.portalpower.com.br/diversao/a-importancia-de-escrever-bem/


“Após ter conhecido um pouco mais sobre o contexto histórico em que está inserida 

a canção “Apesar de Você”, suponha que o Presidente Médici seja você, no poema.  

Escreva uma carta manifestando-se a favor ou contra suas atitudes no governo”. 

(TELLES, 2012, p.117) 

 

Entretenimento 

Chico Buarque é capa de fevereiro de ALFA 

ALFA de fevereiro nas bancas e na App Store a partir de sexta-feira, 11 

Data da Redação10h43 10/02/2011 
 
Observe a imagem e leia. 

 

http://revistaalfa.abril.com.br/entretenimento/musica/chico-buarque-e-capa-de-

fevereiro-de-alfa/  acesso em 06/11/2012 

http://revistaalfa.abril.com.br/entretenimento/
http://revistaalfa.abril.com.br/entretenimento/musica/chico-buarque-e-capa-de-fevereiro-de-alfa/
http://revistaalfa.abril.com.br/entretenimento/musica/chico-buarque-e-capa-de-fevereiro-de-alfa/


Estudo do texto  

1. O cantor e compositor Chico Buarque é capa de ALFA de fevereiro. A que público 

é destinado à matéria desta revista? 

2. No anúncio, diz que a revista estará disponível nas bancas e na App Store a partir 

do dia 11. Você sabe o que é App Store?  

3. O que levou a revista Alfa, a colocar o compositor Chico na capa? 

4. Que tipo de atributos os leitores  buscam encontrar nessa revista? 

5. Qual outra celebridade identifica na capa?      

6. Você lê revista? Que revistas costumam ler?  

7. Costuma acessar revista ou jornais através da internet? 

Atividade 07 

              

Agora, vamos nos apropriar de mais um gênero textual, chamado conto.  

Se você nunca leu esta história, agora é o momento para conhecê-la. Vamos fazer 

uma compreensão oral e fazer uma leitura silenciosamente do conto. 

   

O Flautista de Hamelin ( Irmãos Grimm) 

 

Há muito, muitíssimo tempo, na próspera cidade de Hamelin, aconteceu algo muito 

estranho: uma manhã, quando seus gordos e satisfeitos habitantes saíram de suas 

casas, encontraram as ruas invadidas por milhares de ratos que iam devorando, 

insaciáveis, os grãos dos celeiros e a comida de suas bem providas despensas. 

Ninguém conseguia imaginar a causa de tal invasão e, o que era pior, ninguém 

sabia o que fazer para acabar com tão inquietante praga. 

Por mais que tentassem exterminá-los, ou ao menos afugentá-los, parecia ao 

contrário que mais e mais ratos apareciam na cidade. Tal era a quantidade de ratos 

que, dia após dia, começaram a esvaziar as ruas e as casas, e até mesmo os gatos 

fugiram assustados. 

 



Ante a gravidade da situação, os homens importantes da cidade, vendo perigar suas 

riquezas pela voracidade dos ratos, convocaram o conselho e disseram: Daremos 

cem moedas de ouro a quem nos livrar dos ratos. 

Pouco depois se apresentou a eles um flautista taciturno, alto e desengonçado, a 

quem ninguém havia visto antes, e lhes disse: "A recompensa será minha. Esta noite 

não haverá um só rato em Hamelin".  

[...] 
 
http://educabrasil-telma.blogspot.com.br/2009/11/na-proposta-o-flautista-de-
hamelin.html 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://educabrasil-telma.blogspot.com.br/2009/11/na-proposta-o-flautista-de-
hamelin.html   acesso em  21/11/12. 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

O Flautista de Hamelin é um conto folclorico, reescrito pela primeira vez pelos 

Irmãos Grimm que narra um desastre incomum acontecido na cidade de 
Hamelin, na Alemanha, em 26 de junho de1284. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Flautista_de_Hamelin acesso em 05/11/2012 

 

 

http://educabrasil-telma.blogspot.com.br/2009/11/na-proposta-o-flautista-de-hamelin.html
http://educabrasil-telma.blogspot.com.br/2009/11/na-proposta-o-flautista-de-hamelin.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Flautista_de_Hamelin%20acesso%20em%2005/11/2012


Agora, faremos a leitura do seguinte poema: 

 

 

 
Compreendendo e interpretando o texto poético: 

 
 

1. Flauta é um instrumento de sopro. Você conhece outros instrumentos 

semelhantes a esse? Cite-os, caso não os conheça faça uma pesquisa e 

enumere os instrumentos encontrados e quais as diferenças entre eles. 

2. Que tipo de encantamento (feitiço) a flauta provocava em quem a ouvia? 

http://educabrasil-telma.blogspot.com.br/2009/11/na-proposta-o-flautista-de-hamelin.html%20%20%20acesso%20em%20%2026/11


3. Leia novamente a 2ª estrofe. Há estribilhos no texto? Quantas vezes se repetem? 

Explique este uso no poema. 

4. Você tem conhecimento de alguma história infantil em que apareça a flauta como 

forma de amor e salvação de uma cidade? Se sim, qual? 

5. Estrofe é um agrupamento de versos. Verso é cada linha de um poema. Quantos 

versos compõem este poema? Ele está dividido em estrofes? Quantas são? 

Existe algum significado para este numero de estrofes? Por quê? 

6. Na 3º estrofe temos a presença dos pontos de interrogação, exclamação, e 

reticências. Sabendo-se que utilizamos o ponto de interrogação em 

questionamentos, o que é questionado no 7º e 8º versos? Em que outras 

situações aparecem esta pergunta retórica? 

7. Também o ponto de exclamação é utilizado com uma intenção sentimental. 

Quais sentimentos ele nos aponta no último verso da 3ª estrofe? 

8. As reticências são utilizadas também para indicar reflexão. Com base nesta 

afirmativa explique esta reflexão. 

9. Você tem uma voz no poema. De quem é esta voz que fala? 

10. Como é reconhecido no texto o término da festa? 

11. Entre a 5ª e a 6ª estrofe aparece uma linha pontilhada. O que ela expressa neste 

poema? 

12. Que sentimento está expresso no último verso do poema? 

13. O título nos dá alguma indicação do que o texto insinua? 

 

 Vamos assistir a um vídeo da música “Luzes da Ribalta” solo de flauta 

transversal 

http://www.youtube.com/watch?v=VMGs4OTMYzA acesso em 26/11/2012 

 

 

Produção e avaliação  

 

Vamos levantar palavras que possuam sonoridade e listá-las porque agora, você é o 

poeta. Com base nos conhecimentos adquiridos através da compreensão e 

interpretação desta poesia, produza o seu poema. Não esqueça de dar um título a 

ele. Bom trabalho! Será feito um varal, para que todos os colegas da classe possa 

ler o texto do colega. O melhor poema será postado no blog da nossa turma. 

http://www.youtube.com/watch?v=VMGs4OTMYzA


Atividade 08 

 

Observe  esta tela e responda as questões oralmente. 

 

https://www.facebook.com/home.php#!/1AnaPaulaMoraes 

 

 Vocês conhecem  páginas como esta?   

 Que outra  rede social de relacionamento você conhece?  

 O que motiva  navegar nesta página?  

 Que tipo de conteúdo apresenta na tela? 

   

 

Depois de ter ouvido declamações no início da implementação das atividades, 

ter aprimorado sobre os textos poéticos, e lido nas páginas de redes sociais 

poemas, agora é sua vez de produzir um poema. Lembrando que seus poemas 

estarão exposto num varal na escola e o melhor será postado no Blog da 

turma!   

 

Atividade extraclasse  

 

 Pesquise quem foi o criador desta página do Facebook e depois  relate um pouco 

desta história na sala de aula!   

https://www.facebook.com/home.php#!/1AnaPaulaMoraes


Atividade 09 

 

Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores 

Geraldo Vandré 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

Somos todos iguais 

Braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas 

Campos, construções 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 

Pelos campos há fome 

Em grandes plantações 

Pelas ruas marchando 

Indecisos cordões 

Ainda fazem da flor 

Seu mais forte refrão 

E acreditam nas flores 

Vencendo o canhão 

[...] 

 

Disponível em: http://letras.mus.br/geraldo-vandre/46168/ acesso em 04/11/2012 

 

Essa música do Geraldo Vandré foi feita para protestar a ferida dos militares, em 

plena ditadura militar. No momento em que ele parou de cantar essa música ele foi 

retirado do palco pelos militares.  

 

 

http://letras.mus.br/geraldo-vandre/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faremos a leitura da letra, em seguida vamos assistir o vídeo clipe da música 

que se encontra disponível em http://letras.mus.br/geraldo-vandre/46168/  

acesso em 07/11/2012  

Estudo do Texto 

1. Nessa época o povo brasileiro vivia em momentos de instabilidade social, 

econômica e política, aliado a um regime de opressão. O que esta canção quer 

manifestar diante desse período?  

2. Na canção, percebemos nos versos, que o autor quer lutar pela  igualdade, 

integração e união do povo. Identifique os versos que  comprove esse pensamento  

Geraldo Vandré foi um nome artísitco utilizado por Geraldo Pedroso de Araújo Dias é 

advogado,  um dos maiores cantores e compositoresbrasileiros. Em 1968, participou do III 

Festival Internacional da Canção Pra não dizer que não falei de flores, mais conhecida por 

Caminhando. A composição se tornou um hino de resistência do movimento civil e 

estudantil que fazia oposição à ditadura militar durante o governo militar, e foi censurado. 

O Refrão "Vem, vamos embora / Que esperar não é saber / Quem sabe faz a hora, / Não 

espera acontecer" foi interpretado como uma chamada à luta armada contra os ditadores. 

No festival, a música ficou em segundo lugar, perdendo para Sabiá, de Chico Buarque e 

Tom Jobim. A música Sabiá foi vaiada pelo público presente.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldo_Vandr%C3%A9 acesso em 07/11/2012 

 

http://letras.mus.br/geraldo-vandre/46168/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geraldo_Vandr%C3%A9


3. Nos versos:  

Há soldados, armados ou não/ Quase todos perdidos, de armas na mão/ Nos 

quarteis lhes ensinam uma antiga lição/ De morrer pela pátria e viver sem razão." 

O que esses versos querem mostrar para o ouvinte? 

4. O título tem relação com o assunto da música? 

5. Escolha uma estrofe e comente sobre a mensagem. 

6. Por que no clipe a imagem é em preto e branco?  O que você sentiu ao assistir o 

vídeo? 

Pesquisa no Laboratório 

http://www.kpbjosebonifacio.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu

do=4 acesso em 03/12/2012 

 Convido vocês a irem ao laboratório de informática e acessar o site  

http://g1.globo.com/platb/geneton/2010/09/21/geraldo-vandre-especial-tudo-o-que-o-grande-

mudo-da-mpb-disse-na-primeira-gravacao-que-faz-para-uma-tv-depois-de-decadas-hoje-ele-

garantenao-existe-nada-mais-subversivo-do-que-um-subdesenvolvi/ acesso em 07/11/2012  

para ler a entrevista de Geraldo Vandré da primeira gravação que faz para uma TV.  

 

Professor: 

Esta música “P a não dize  que  alei das  lo es” terá como atividade, a formação e  apresentação  

de um  coral na escola. 

 

 Que tal você produzir um convite, convidando seu amigo para assistir esta apresentação?   

http://www.kpbjosebonifacio.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4
http://www.kpbjosebonifacio.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=4
http://g1.globo.com/platb/geneton/2010/09/21/geraldo-vandre-especial-tudo-o-que-o-grande-mudo-da-mpb-disse-na-primeira-gravacao-que-faz-para-uma-tv-depois-de-decadas-hoje-ele-garantenao-existe-nada-mais-subversivo-do-que-um-subdesenvolvi/
http://g1.globo.com/platb/geneton/2010/09/21/geraldo-vandre-especial-tudo-o-que-o-grande-mudo-da-mpb-disse-na-primeira-gravacao-que-faz-para-uma-tv-depois-de-decadas-hoje-ele-garantenao-existe-nada-mais-subversivo-do-que-um-subdesenvolvi/
http://g1.globo.com/platb/geneton/2010/09/21/geraldo-vandre-especial-tudo-o-que-o-grande-mudo-da-mpb-disse-na-primeira-gravacao-que-faz-para-uma-tv-depois-de-decadas-hoje-ele-garantenao-existe-nada-mais-subversivo-do-que-um-subdesenvolvi/
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