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Resumo  Muitos são os fatores que vem contribuindo para a 
desmotivação, o desinteresse nas aulas de Língua 
Portuguesa. Considera-se que a prática de leitura é 
fundamental para a formação do senso crítico do aluno, no 
entanto, ela não tem sido constante no espaço escolar. 
Porém, essa função de propiciar momentos motivadores com 
a leitura é de responsabilidade do corpo docente. Pensando 
numa proposta que pudesse canalizar o interesse por algo 
que fosse interessante, construtivo, e considerando o prazer 
que os adolescentes demonstram em ouvir música, é que 
será desenvolvido um projeto de intervenção pedagógica 
com o gênero textual “letras de música”, com o objetivo de 
unir o lúdico ao pedagógico favorecendo a sensibilidade ativa 
e receptiva dos estudantes. Apoiado na DCE de Língua 
Portuguesa acredita-se que a música é uma ferramenta 
riquíssima, um recurso didático positivo para o 
ensino/aprendizagem da leitura, além de ser um objeto de 
estudo bem próximo do educando, podendo garantir 
situações motivadoras e significativas de aprendizagem. 
Assim, as letras de música especificadas, bem como, textos 
poéticos, vídeos, serão relacionados abordando temas 
diferentes, onde se possa perceber a ideologia, o contexto de 
produção que cada temática apresenta. As atividades com 
conteúdo linguístico serão contempladas, porém, 
privilegiando a leitura crítica dos alunos em relação  letra da 
música trabalhada. 
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PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 Esta Unidade Didática está sendo elaborada dando continuidade ao 

cumprimento do trabalho proposto no Programa de Desenvolvimento 

Educacional (PDE), conforme previsto no Projeto de Intervenção Pedagógica.  

 O tema proposto é “ensino significativo e lúdico na Língua Portuguesa a 

partir do gênero música”, pois se acredita que a música pode ser uma 

ferramenta riquíssima, uma das melhores metodologias e recursos didáticos 

para o ensino/aprendizagem de leitura.                                                                   

     Para Silva (2005, p.24)                                                                                                                                                                

 

[...] a prática de leitura é um princípio de cidadania, ou seja, o 

leitor cidadão, pelas diferentes práticas de leitura, pode ficar 

sabendo quais são suas obrigações e também pode defender 

os seus direitos, além de ficar aberto às conquistas de outros 

direitos necessários para uma sociedade justa, democrática e 

feliz. (p.57)          

 

   De fato, a prática de leitura é fundamental para formação do senso 

crítico e do conhecimento sobre os diversos assuntos que circulam em nossa 

sociedade. E essa prática faz do leitor um questionador, sempre em busca de 

novas conquistas, bem como sabedores de seus direitos e deveres e, assim 

exercer sua cidadania com dignidade.                                                                                                                          

Segundo Ferreira, (2006, p.13) “Com a música, é possível ainda 

despertar e desenvolver nos alunos sensibilidade mais aguçada na observação 

de questões próprias da disciplina alvo”.                                            

Nesse contexto, o trabalho com letra de músicas nas aulas de Língua 

Portuguesa, é uma estratégia para motivar o aluno para leitura, interpretação e 

produção de textos, bem como a análise do discurso.                                                                                                                                                                      

O trabalho encaminha para a construção de uma Unidade Didática 

direcionada aos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de 

mostrar que por meio da letra de música, aliada a poema e vídeos, a aula pode 

se tornar significativa, propiciar um ambiente mais agradável de estudo, 



despertando no aluno uma escuta sensível, ativa e receptiva e, 

consequentemente auxiliando de forma positiva e relevante no ensino.                                                                                                                                     

No dia a dia da maioria das pessoas, a fala é a prática discursiva mais 

utilizada. Nesse sentido, as atividades orais precisam oferecer condições ao 

aluno de falar com fluência em situações formais; adequar a linguagem 

conforme as circunstâncias (interlocutores, assunto, intenções); aproveitar os 

imensos recursos expressivos da língua e, principalmente, praticar e aprender 

a convivência democrática que supõe o falar e o ouvir (DCE, 2008, p.65). 

Com base nisso é que a disciplina de Língua Portuguesa deve contribuir 

para ampliar e aperfeiçoar as competências linguísticas dos alunos, na leitura, 

na oralidade, na escrita, bem como no desenvolvimento crítico do sujeito-

educando. É importante assinalar que no espaço escolar nos deparamos com 

discursos de professores que buscam respostas para tanto desinteresse, como 

também a falta de limites dos alunos em sala de aula, porém cabe à escola 

priorizar uma dinâmica interativa, buscando novas alternativas de 

aprendizagem que visem o desenvolvimento do aluno. 

Essa busca em fazer com que o aluno sinta prazer em aprender, de 

modo que as aulas tornem-se significativas e interessantes tem sido uma 

preocupação constante na vida da maioria dos educadores, principalmente na 

disciplina de língua portuguesa, a qual tem por objetivo, em qualquer nível, 

produzir um falante/leitor/escritor competente, interpretando com clareza e 

objetividade. No entanto, isso vem acontecendo de uma forma lenta, com 

muitas deformidades. Em consequência disso, nos afligimos, enquanto 

educadores.                                                                                

         Dessa forma, como interagir com alunos desinteressados, indisciplinados 

que são solicitados por mil e um estímulos que dispersam a atenção?                                                                

Para Cury (2003) os alunos estão alienados, não se concentram, não 

tem prazer em aprender e são ansiosos (...) e, frequentemente, os educadores 

precisam gritar para obter o mínimo de atenção. 

        Assim sendo, com tantos desafios que deparamos, e na árdua tarefa de 

educar, acredita-se que o momento é de reflexão, e busca de novas 

alternativas, novos posicionamentos em relação às práticas de ensino que 

auxiliem o professor em sala de aula.  



Para tanto, a intenção é produzir um trabalho que reúna um conjunto de 

atividades escolares organizadas em torno de gêneros discursivos/textuais 

poema, vídeo e letra de músicas, dos quais, esse último, será mais enfatizado, 

sendo que a proposta principal desse gênero é a fusão entre o lúdico e o 

pedagógico, pois segundo Faria (2001), a música está presente na vida de 

todos os seres humanos, e ela deve estar presente na escola para dar vida ao 

ambiente escolar, além de despertar o senso crítico daqueles que ouvem e 

como isso refletem em sua vida.  

Realmente, a música na sua grande diversidade humaniza, reflete fatos 

do dia a dia do cidadão. Não deixa de ser um documento privilegiado para 

compreensão sociocultural, fazendo uma interação com o leitor. A partir dessa 

proposta metodológica, espera-se que os alunos tenham prazer e motivação, 

de modo a apropriar-se da leitura com entusiasmo, e ao mesmo tempo, 

percebam as ideologias presente no gênero musical que será trabalhado, 

sendo na maioria das vezes, temáticas contrárias, similares, proporcionando 

um diálogo entre os textos, tendo em vista, possibilitar uma leitura mais 

reflexiva, com condições do aluno  posicionar-se diante do que lê. 

Para Kleiman (2002, p.9) 

 

[...] a leitura significa lidar com a complexidade do ato de 

compreender e a multiplicidade de processos cognitivos que 

constituem a atividade em que o leitor se engaja para construir o 

sentido de um texto escrito”.  

 

Por meio de análise dos gêneros discursivos, é possível desenvolver a 

capacidade de pensar partindo de uma intencionalidade, desenvolvendo a 

criticidade. Assim, a mediação da leitura vai depender também da ação do 

professor, considerando que compreender um texto, além de envolver a 

capacidade, envolverá a interatividade entre o leitor e o autor, pois a leitura é 

uma ação conjunta e social que tem por objetivos dar sentido ao texto. 

Conforme Luckesi (2003, p.119) “A leitura, para atender o seu pleno sentido e 

significado, deve, intencionalmente, referir-se à realidade. Caso contrário, ela 

será um processo mecânico de decodificação de símbolos”. 



Nesse sentido, é relevante atentar que os gêneros a serem trabalhados, 

principalmente, letras de música com sua grande diversidade temática 

oportuniza ao aluno uma análise reflexiva acerca dos fatos presentes no 

cotidiano, e não apenas a reprodução sonora. 

Neste sentido, propõe-se atividades que garantam momentos lúdicos 

aos alunos, tendo em vista atividades motivadoras, bem como, exercícios de 

imaginação, criatividade e de reflexão, ao mesmo tempo aprimorar a 

construção do conhecimento, amenizando as dificuldades encontradas na sala 

de aula, principalmente no que diz respeito a leitura e na produção.  

Para Marcushi (2010)  

 

“[...] a construção do significado da linguagem é 

concebida como um produto da interação entre o leitor e o texto. 

Ao ler a letra de uma música, por exemplo, os alunos podem 

trazer para o ato da leitura seu conhecimento prévio da língua 

tomada esta holisticamente, favorecendo uma compreensão 

integrada do texto de mundo, favorecendo uma compreensão 

integrada do texto com o contexto.” 

 

 É oportuno dizer que “a música” é um objeto de estudo próximo do 

aluno, além de propiciar momentos de interação. É notório o interesse que os 

adolescentes demonstram em ouvir música, o quanto essa atividade é forte pra 

eles, pois vivem momentos de ficção e imaginação constantemente, no pátio 

da escola, na rua, no ponto de ônibus, seja pelo celular, MP3, entre outros. 

Somando todos esses fatores, planejando um trabalho que pudesse canalizar 

esse interesse por algo que fosse construtivo, interessante e motivador na 

prática de leitura, no aperfeiçoamento da escrita, bem como na aprendizagem 

do aluno, é que inicia-se a prática proposta, assim procedendo: 

- a partir do gênero textual “letra de música”, serão agregadas “poema e 

vídeos” para entremear as atividades, a fim de refletir, instrumentalizar a ação 

pedagógica. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

 Vitor e Leo “Deus e eu no Sertão” – Música e letra de música 

 Titãs “Violência” – Música e letra de música 

 Zé Rodrix “Casa no campo” – Música e letra de música 

 Poema de Ferreira Gullar “Bicho urbano” 

 Vídeos de Chico Bento: “Vida no sítio é diferente” e “Chico 

Bento na cidade” 

 

Gênero Discursivo: Letra de música 

Explanação teórica  1 aula 

 

Letras de música são textos que abordam temas diversos, 

com vocabulário amplo e com a presença de figuras de linguagem 

que dão às palavras outros arranjos e significados. As letras de 

canções são escritas para entrar na música e ambas se tornarem 

uma só composição. A música também chama o corpo para dançar. 

É possível brincar de criar novas letras para músicas, mudar uma 

palavra de forma a continuar a rimar, também se pode cantar uma letra em 

outro ritmo. A exploração dos recursos sonoros e rítmicos de uma letra de 

música ou de um poema, como rimas e aliterações, deve ser sempre de forma 

lúdica.  

Fonte:(http://cdnbi.tvescola.org.br/resources/VMSResources/contents/document/publications/140

1132412496.pdf) 

Todo o gênero representa um momento histórico, bem como a maneira 

de olhar do seu produtor. Assim, também, a música traz a vivência de cada 

época, ou seja, o modo de viver naquele momento de produção.  



Poema: Um poema é uma obra literária que pertence ao âmbito da 

poesia. O texto pode ser apresentado/redigido sob a forma de verso, 

estrofes ou prosa. (Fonte: http://conceito.de/poema) 

 

 

 Características de um poema: 

- Verso: Cada linha de um poema; 

- Estrofe: Conjunto de versos de um poema; 

- Rima: Sons semelhantes, ou mesmo idênticos, geralmente no final dos 

versos; 

- Ritmo: Combinação harmoniosa de sons, vozes ou palavras incluindo as 

pausas, os silêncios e os cortes; 

 

- Eu lírico: O eu-lírico é aquele elemento do texto poético que expõe ao leitor o 

sentimento que emerge do poema. Se compararmos o gênero lírico com o 

narrativo, o eu-lírico será equivalente ao narrador.  

(Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO: http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/34394/eu-lirico-

sujeito-lirico-ou-eu-poetico#ixzz3HiR1qln4). 

 Cada gênero textual tem características próprias e a situação de 

produção também varia, ou seja, é preciso levar em conta alguns dados tais 

como: “Quem é o público alvo?” “Qual é a finalidade?” - entre outros. Após os 

devidos esclarecimentos mencionados acima e, tendo em vista um ambiente 

descontraído e favorável que possibilite uma escuta sensível e ativa da 

compreensão e da imaginação, iniciam-se as atividades com a música: “Deus 

e eu no sertão de Vitor e Leo” 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

ATIVIDADE 1  7 Aulas 

 



“Deus e eu no sertão” de Vitor e Leo – a letra retrata a relação do homem 

com Deus, a simplicidade e a beleza lírica, tendo como cenário, o dia no 

campo, que transmite paz e harmonia. 

1. Os alunos serão convidados para cantar ou simplesmente, ouvir a 

melodia da letra; 

2. Será projetado no multimídia a letra da música (clipe oficial); 

3. Observar as paisagens que compõem a natureza; 

4. Os alunos receberão cópias da letra e farão uma leitura silenciosa, 

seguido de uma leitura oral expressiva pela professora. 

 Assim, prosseguindo, alguns questionamentos serão levantados, 

tais como:  

a. Que tipo de sentimentos a música despertou em você?  

b. Qual a temática apresentada pela música? 

c. Há pontos em comum com sua vida? 

d. Você vê a vida no campo, conforme relata a música? 

e. Ocorreram mudanças no campo? Quais? 

f. O que se perdeu, e o que se ganhou com essa transformação? 

g. Como você vê a relação do eu lírico com Deus na letra? 

h. Como se caracteriza o “eu lírico” da música “Deus e eu no sertão”? 

i. A música faz descrição de lugares:  

- Como são caracterizados esses lugares?  

- Como se sente o “eu lírico” diante desse quadro? 

 

                       

 

 Conversar com seus pais ou pessoas da comunidade a respeito das 

mudanças ocorridas no campo, e após produzir um texto expondo sua 

opinião acerca dessas transformações. Houve mais vantagens ou 

desvantagens? Comente. 

 



 

 

 Confeccionar dois cartazes, divididos em pequenos grupos, sendo um 

que retrate o espaço urbano, e o outro o espaço rural 

 

 
 

ORDEM DIRETA E ORDEM INVERSA 

 

Um dos requisitos essenciais à compreensão de todo e qualquer 

enunciado linguístico é a maneira pela qual o emissor organiza seu discurso 

e o distribui mediante um contexto oracional. Ao nos referirmos a esta 

“distribuição” estamos exatamente enfatizando a ordem direta a que se 

relacionam as palavras. Vejamos, pois, um caso representativo: “Alternativas 

precisamos viáveis problema buscar este para.” 

De forma notória, constatamos que as ideias não foram organizadas de 

modo a estabelecer uma comunicação de maneira clara e precisa, 

representando, desta forma, a ordem inversa dos termos. Mediante tal 

ocorrência, menciona-se a importância relacionada aos termos essenciais da 

oração, isto é, o sujeito, predicado e seus respectivos complementos. Sendo 

assim, o exemplo supracitado mostra-se passível de uma reformulação, uma 



vez representada por: “Precisamos buscar alternativas viáveis para este 

problema.”  

Significado de inverso: adj. Invertido; contrário ou oposto ao sentido ou 

direção natural das coisas.  

(Fonte: http://www.brasilescola.com/gramatica/ordem-direta-inversa-das-palavras.htm) 

 

 Observe o trecho da música “Deus e eu no sertão” 

 

“Das horas não sei 

Mas vejo o clarão 

Lá vou eu cuidar do chão” 

 

a) No verso: “Das horas não sei” – a frase a seguir se encontra em que 

ordem? 

b) Reescreva o verso acima na ordem direta. 

c) A ordem direta é mais ou menos sonora do que a original? 

 

 Releia a seguinte estrofe, e explique com suas palavras o que você 

entendeu do verso destacado: 

 

“Casa simplesinha 

Rede pra dormir 

De noite um show no céu 

Deito pra assistir” 

 

 

No verso: “casa simplesinha”, o diminutivo negritado, significa que se trata 

de uma casa suja, desorganizada, mal cuidada? Explique. 

 

Os versos acima, bem como a letra dessa música traz uma descrição de 

cena. 

 

 Descrever é retratar, isto é, apresentar as características de um ser: 

pode ser uma pessoa; um animal; um objeto. Pode ser também um ambiente 

ou paisagem. Na descrição, o autor procura ressaltar as características daquilo 

que descreve. 



 Descrição objetiva: quando se descreve os aspectos físicos e tangíveis 

de algo, como altura, largura, peso, cor etc., ou seja, a realidade concreta, 

como todo mundo vê o objeto. 

 Descrição subjetiva: participação maior da emotividade de quem 

escreve, ou seja, tem foco nas impressões causadas pelo descritor nem 

sempre sendo comprovável por meio da observação.  

(Fonte: WIKIPÉDIA -http://pt.wikipedia.org/wiki/Descricão) 

 

 No vídeo clipe da letra “Deus eu no sertão”, a descrição é feita por meio 

de imagens, animais, e demais elementos que formam a paisagem do campo e 

da cidade, ressaltando o modo de vida no interior. 

 

 A partir dos aspectos relacionados abaixo, produzir textos descritivos 

bem como:      

a) Do lugar relatado na música (sertão, casa simples, cavalo, rede, 

clarão, etc.) 

b) Do autor da música (fé, felicidade, vida rural).      

 

      

 

 Fazer um cartaz (cartolina ou papel craft) com desenhos ou gravuras 

relacionadas à letra trabalhada.       

 

 

ATIVIDADE 2  5 Aulas 

 



“Violência” de Titãs – a letra da música chama a atenção para os escapismos 

e os subterfúgios que a sociedade emprega para conviver com a violência, 

relegando a culpa a Deus ou ao Diabo. 

      

1. Serão utilizados videoclipes da canção com imagens, CDs, e demais 

recursos audiovisuais; 

2. Todos os alunos receberão a cópia da letra reproduzida, para realizar 

uma leitura e ainda cantar, observando o ritmo, a sonoridade da 

música;  

3. Consultar o dicionário para compreensão das palavras 

desconhecidas como, por exemplo: escapismos, subterfúgios, 

entre outras.   

 

Compreensão e interpretação sobre a temática da letra de 

música em estudo 

 

 A música faz referências aos males de uma típica cidade grande e 

moderna.   

 

a. Cite alguns desses males enunciados pela música? 

b. Quais os problemas sociais existentes na canção? 

c. Que sentimentos o eu-lírico revela em relação à violência? 

d. Quais as críticas presentes na letra dessa música? 

e. Segundo o eu poético, quem é o culpado pela violência? Comprove 

sua resposta com base na letra.                          

 

 A letra da música retrata uma situação comum nas grandes cidades. 

a. Que situação é essa? 

b. Qual é a condição social das pessoas envolvidas na situação? 

Justifique sua resposta com elementos do texto. 

 

 Identifique as palavras relacionadas à letra da música, em questão: 

   (  ) gemidos     (  ) indiferença    (  ) provocação (  ) frustração  

   (  ) desespero  (  ) satisfação   (  ) medo   (  ) alegria  



 

 Explique com as suas palavras os versos do quadro abaixo: 

 

 

 Pesquisar uma letra de música que aborde o tema 

violência. Não se esqueça do título e do autor.    

 Observe os dois primeiros versos da música “Violência” 

 

“O movimento começou, o lixo fede nas calçadas.  

“Todo mundo circulando, as avenidas congestionadas.” 

 

a) Esses versos retratam a cidade de forma positiva ou negativa? Explique. 

 

b) Os versos fazem uma descrição que nos remetem a alguns órgãos do 

sentido, expressando sensações vivenciadas na cena descrita na letra 

da música. Considerando isso, assinale as alternativas abaixo que nos 

conduzem a essas percepções: 

  (  ) visão   (  ) audição    (  ) olfato   (  ) paladar  (  ) tato 

 

 Releia os seguintes versos: “É difícil acreditar que somos nós os 

culpados, é mais fácil culpar Deus ou então o Diabo.” É correto afirmar que 

esses versos apresentam: 

(  ) Um questionamento a respeito da existência de Deus; 

( ) Uma forma de crítica das pessoas não aceitarem seu próprio erro, e 

eleger outros culpados; 

(  ) Uma afirmação de que não somos nós os culpados; 

(  ) Uma antipatia para com a religião; 



 Justifique a opção escolhida como correta: 

 

 

 

 Realizar uma pesquisa na sua cidade, identificando que tipo de violência 

é mais comum. Após as informações obtidas, apresentar aos colegas, fazendo 

as comparações. 

 Em sua opinião, quais as medidas deveriam ser tomadas para se 

proteger dessa violência? 

 

 

ATIVIDADE 3  5 Aulas 

 

“Casa no campo” de Zé Rodrix – a letra da música fala dos desejos em viver 

no campo. 

1. Consultar um dicionário, e explicar o significado das palavras 

destacadas, de acordo com o sentido da música. 

  Rebuliço: 

  Inspiração: 

  Solenes: 

  Pau-a-pique: 

2. Serão disponibilizados vídeos do “youtube”; 

3. Observar as paisagens retratadas na letra; 

4.  Cópias reproduzidas para acompanhar a canção; 



 

 Com base na letra da música, responda as questões de 1 a 5:  

 a) Como você acha que se sente o eu-lírico? 

 b) Que sentimentos desperta em você ao ouvir a música? 

 c) Justifique o título com as ideias presentes na letra. 

 d) O que há em comum entre as letras das músicas “Deus e eu no 

sertão” e “casa no campo”? 

 

 Podemos observar que há uma expressão que se repete no início das 

estrofes dessa letra. Identifique-a: 

 Que efeito essa repetição sugere? 

 

 Em relação às letras de músicas “Deus e eu no sertão”, e “Casa no 

campo”, é incorreto afirmar que:  

( ) Ambas as composições relatam o gosto, a simplicidade pela vida no 

campo; 

( ) As letras falam das estações do ano, e do trabalho rural, o qual é 

muito exaustivo; 

(  ) Tratam de temas completamente diferentes; 

(  ) Os dois textos pertencem ao mesmo gênero textual. 

 

 

 

 

 Orientação para a realização da atividade: 

1. Falar das semelhanças, diferenças e singularidades referentes ao 

assunto das canções apresentadas e estudadas até o momento; 



2. Dividir a turma em dois grupos: 

 Grupo A: defenderá o ponto de vista que, a vida é melhor se vivida de 

maneira simples, num lugar tranquilo;  

Grupo B: defenderá que a vida é melhor vivendo na cidade, num lugar 

agitado. 

 

 As letras de músicas são classificadas também como gêneros textuais. São 

escritas para serem interpretadas, mas principalmente para serem cantadas. 

Apresenta, portanto, características especiais. Agora que você já teve um 

pouco mais de contato com esse gênero, responda: 

 Quais as características que esse gênero “música” apresenta? 

 Analisando as letras de músicas trabalhadas, é notório que uma delas 

apresenta diferenciação, particularidades quanto à musicalidade, ritmo, 

sonoridade e imagens.  

 Identifique dentre as letras de músicas trabalhadas, quais se 

assemelham e qual se diferencia quanto às particularidades citadas e 

negritadas acima. Justifique sua resposta. 

           

 

 Realizar uma pesquisa relacionada aos temas das letras de músicas 

estudadas, tendo como fonte, para nortear esse trabalho: a família, a internet, o 

laboratório de informática, rádio, etc; 

 Reescrever trechos que mais chamaram atenção para compreensão e 

interpretação de texto. 

 

Atividade 4  7 aulas 

 



“Bicho urbano” poema de Ferreira Gullar – no poema, o poeta fala da sua 

preferência em morar numa metrópole, deixando evidente que não gostaria de 

morar numa cidadezinha do interior. 

1. Distribuir cópias do poema para leitura e compreensão; 

2. Analisar as características que compõe esse gênero. 

   

 Contextualizar os fragmentos abaixo, e responder as duas questões a 

seguir: 

 

Deus e eu no sertão (Vitor e Leo) 

“Nunca vi ninguém viver tão feliz 

Como eu no sertão 

Perto de uma mata e de um ribeirão 

Deus e eu no sertão” 

 

Bicho urbano (Ferreira Gullar) 

“Se eu disser que prefiro morar em Pirapemas 

Ou em outra qualquer pequena cidade 

Do país 

Estou mentindo” 

 Na música “Deus e eu no sertão” você observou que o eu-lírico prefere 

simplicidade da vida no campo e o poeta de “Bicho urbano” têm pontos de vista 

divergentes. 

a. Quais seriam essas divergências?  

b. Ele apresenta uma posição favorável, ou desfavorável a uma vida simples no 

sertão? Justifique a sua resposta.  

 

 Nos poemas, é comum o eu lírico expor seus sentimentos e 

pensamentos. 



a. Que sentimentos do eu lírico se depreendem nesse poema? 

b. Com que palavras (adjetivos) você descreveria esses sentimentos? 

c.  Justifique o título com as ideias do poema. 

d. Como você imagina que seja essa cidade retratada. Justifique sua 

resposta com elementos do poema. 

e. Qual é a relação da forma do poema com o seu conteúdo? 

f. O que predomina nesse poema: Aspectos sociais ou individuais? 

g. Qual é o tema desse poema? 

 

 No trecho: “Ainda que lá se possa pela manhã 

lavar o rosto no orvalho 

e o pão preserve aquele branco 

sabor da alvorada” 

Percebe-se nos versos acima, que o poeta embora não consiga viver numa 

pequena cidade, reconhece elementos de valor cotidiano das pequenas 

comunidades. Que elementos são esses? 

 

  Releia a estrofe abaixo do poema, e assinale a alternativa que descreve 

os sentimentos do poeta em relação a Pirapemas. 

“Como qualquer outro motor urbano 

A natureza me assusta. 

Com seus matos sombrios suas águas 

Suas aves são como aparições 

me assusta quase tanto quanto esse abismo 

de gases e de estrelas aberto sob minha cabeça.” 

(  ) alegria, medo, raiva 



(  ) medo, angústia, solidão 

(  ) paz, prazer, felicidade 

 

 Quais motivos levam o poeta a não querer viver em Pirapemas? 

 

   O que você entendeu dos versos: “meu coração queima gasolina 

(da comum) como qualquer outro motor urbano” 

 

 O compositor ao escrever uma música ou um poema, usa uma forma de 

linguagem mais dirigida à emoção – razão e a sensibilidade, do que ao 

raciocínio. Ao ouvir, ler a letra de uma música, bem como a leitura de um 

poema nota-se dois tipos de sentido que são: Denotativo e Conotativo.   

 

 Denotação ou sentido literal é o sentido mais usual, mais comum da 

palavra; aquele que geralmente aparece no dicionário. 

 Conotação ou sentido figurado é o sentido que a palavra apresenta 

quando empregada em situações particulares; é portanto, incomum, diferente 

do usual.               (FERREIRA, 2002) 

 

 Analisando os versos das música - Casa no Campo “Onde eu possa 

plantar meus amigos”. Meus discos e livros e nada mais.”  

 E no poema Bicho urbano “E o pão preserve aquele branco sabor de 

alvorada” 

RESPONDA: 

a. As expressões em negrito estão empregadas em sentido real, literal 

(denotativo), ou em sentido figurado (conotativo)? 

b.  A que elas se referem? 



c. O substantivo “gasolina”, faz referência a uma outra palavra que está 

entre parênteses. Qual foi a função desse sinal de pontuação na frase? 

 

 Recursos de caracterização dos seres: 

 Ao produzir um texto, o autor pode empregar diferentes recursos 

linguísticos ou visuais para apresentar características dos seres (pessoas, 

objetos, lugares, situações). O mais usual é a adjetivação, ou seja, a utilização 

de adjetivos.  

 Há, ainda, um recurso especial, a comparação: 

Comparação: caracterização de um ser comparando-o a outro, por meio de 

um termo comparativo. Exemplos como, assim como, tal, igual a, etc. 

Ferreira et al. (2004) 

“Meu povo e meu poema crescem juntos: 

Como cresce no fruto a árvore nova” (Ferreira Gullar) 

               

 Leia a última estrofe do poema “Bicho urbano” 

                                  “A natureza me assusta. 

                                  Com seus matos sombrios suas águas 

                                  Suas aves que são como aparições 

                                  Me assusta quase tanto quanto esse abismo...” 

a. O que está sendo comparado nessa estrofe, no verso destacado? 

b. Qual palavra fez com que você percebesse essa comparação? 

 

 

 



Linguagem verbal e Linguagem não verbal 

 

 Na linguagem do cotidiano, o homem faz uso da linguagem verbal e não-

verbal para se comunicar. A linguagem verbal integra a fala e a escrita 

(diálogo, informações no rádio, televisão ou imprensa, etc.). Todos os outros 

recursos de comunicação como imagens, desenhos, símbolos, músicas, 

gestos, tom de voz, etc., fazem parte da linguagem não-verbal.  

Fonte: (http://www.significados.com.br/linguagem/). 

 

Observe: 

 O que essas imagens sugerem? 

 

 

Fonte: Casa no campo: http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/396215/gd/1197121195/QUADRO-DE-

PAISAGEM.jpg;Lixonasruas:http://2.bp.blogspot.com/_KuPld_jgTl0/S9XfvDruHCI/AAAAAAAAAFw/m6G9tDhNlsY/s160

0/augusto3.jpg. 

 

a) Relacionar as imagens às letras de músicas trabalhadas. 

b) Você conhece outras músicas que poderiam ser ilustradas por essas 

imagens? Quais? 

c) O que pode ser observado nessas imagens?  

d) Que tipo de leitura podemos fazer a partir dessas imagens? 

e) Qual a importância de aprendermos a ler imagens, isto é, textos sem 

palavras? 

f) O que desperta em você ao ver essas imagens? 

 

 



 

Variedades Linguísticas    

 

(Fonte: WIKIPÉDIA - http://www.significados.com.br/linguagem) 

 

 Nas letras de músicas, observamos traços de regionalismos e alguns 

fenômenos linguísticos. Tomando como referência a música “Violência” de 

Titãs, percebemos que o “eu poético” apresenta variações linguísticas 

sociais e etárias. Observe os versos abaixo da letra musical mencionada 

acima: 

“O movimento começou, o lixo fede na rua” 

“Você não tem o que fazer, sai pra rua” 

“Pra quebrar minha cabeça ou pra quebrarem a sua” 

 

 

 

 

 

 

 

 Análise de variação linguística a partir dos vídeos a seguir: 

 

ATIVIDADE 5  7 Aulas 



 Após a definição acima, os alunos assistirão aos vídeos 

“Chico Bento no Shopping” e “ Chico Bento – Na roça é 

diferente”, os quais relatam o modo de vida do primo de 

Chico que mora na cidade, e a realidade de Chico 

(personagem típico caipira brasileiro, criado por Mauricio 

de Sousa em 1961), sendo ambos com experiências de 

vidas completamente diferentes, até mesmo em relação à produção e consumo 

no campo e na cidade;  

 

1. Com base no vídeo 1 “ Chico Bento – Na roça é diferente”, 

responda: 

a. Em que momento da cena o primo de Chico “perde a paciência” com o 

burro?  

b. Por que isso aconteceu? 

c. Em sua opinião, o primo de Chico gostou ou não de passar as férias no 

sítio? Por quê? 

d. Podemos afirmar que ao retornar para casa, o primo de Chico levou 

consigo um aprendizado? Que atitude tomada por ele torna essa 

afirmação evidente? 

 

2. Com base no vídeo 2 “Chico Bento no Shopping”, responda: 

a. Qual foi a sensação de Chico ao chegar no shopping pela primeira vez? 

b. Chico acabou se equivocando em determinadas situações. Que 

situações foram essas?  Por que isso aconteceu? 

c. Há um trecho na cena em que Chico fala que “a professora ensinou tudo 

errado”. Essa fala dele está relacionada à quê? 

                               

 Analisando os vídeos 

Refletir e comentar sobre as cenas retratadas nos vídeos, tendo em vista os 

cenários, cores, relações espaciais, equilíbrio, desequilíbrio, bem como a 



relação das pessoas que vivem no campo e na cidade, e partir 

disso, fazer uma produção escrita. 

 

 Questões para serem discutidas em coletividade 

1. De uma maneira geral, é comum as pessoas 

conversarem como Chico?  

2. Será que ele fala de forma correta ou errada? Em sua 

opinião existe maneira correta, ou errada de falar? Ou 

as pessoas falam de maneira diferentes? Explique? 

3. Embora Chico Bento não fale de acordo com as normas 

da gramática, compreendemos o que ele fala? 

4.  Você sabe o porquê se deve estudar o português 

padrão na escola? 

5.  Diante da fala de Chico com a de seu primo que mora na cidade: 

a) Quem são as pessoas que usam a variedade padrão? 

b) Quem não usa a variedade padrão? 

 

6. Rever novamente um trecho do vídeo, e após transcrever uma fala 

de cada personagem, que corresponda à variedade padrão e a não 

padrão. 

 Chico Bento:  

 Primo do Chico Bento:  

 

7. Em relação à música Casa no Campo, o verso - “E um filho de cuca 

legal”. Podemos afirmar que foi escrito na linguagem formal, ou 

informal? Como você reescreveria esse verso, retirando as gírias, de 

modo a ficar mais padronizado? 

 



A partir dos temas trabalhados, correlacionados, e demais informações 

assimiladas durante as aulas, desafiar os alunos, em momento único, em que 

cada um será o compositor da sua própria letra, a escreverem uma “letra de 

música” podendo ser qualquer estilo (sertanejo, rock, rap, samba, pagode, 

romântica, gospel, etc.);  

           Após essa produção, apresentá-la aos colegas, bem como às demais 

turmas do colégio. 

 

CONCLUSÃO 

 A Produção Didática Pedagógica a ser desenvolvida, reúne um conjunto 

de atividades organizadas em torno do gênero discursivo, “letra de música” e 

demais mecanismos de instrumentalização, visando metodologias ativas de 

compreensão da escrita e a ampliação de leitura sobre as temáticas propostas.   

A partir dessa intervenção, espera-se que o aluno sinta-se mais motivado e 

sensibilizado, torne-se um leitor crítico, aprimorando sua competência 

linguística e aperfeiçoando sua escrita. Assim, tornando isso uma rotina 

constante em sua vida diária.   
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