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1- APRESENTAÇÃO 

 

No atual contexto social e educacional que estamos vivenciando, as mídias 

exercem forte influência em nosso dia a dia, principalmente da geração mais jovem, 

que cresceu em meio aos avanços tecnológicos. Hoje os meios de comunicação 

estão presentes em todos os lares, que variam desde televisão, rádio, computador, 

celular, enfim, são tantas ferramentas midiáticas disponíveis em nossa realidade, 

que viver sem o uso desses equipamentos é consideravelmente impossível. Frente a 

esse panorama, torna-se fundamental à escola integrar os meios tecnológicos, aos 

recursos didáticos, como suporte ao trabalho docente, a fim de melhorar a qualidade 

de ensino e fazer com que o conhecimento produzido em sala de aula seja 

significativo, levando o educando a ser um cidadão socialmente ativo na sociedade 

globalizada, a qual está inserido. 

Em vista disso, propõem-se nesta unidade didática, atividades integradas ao uso 

das ferramentas midiáticas, como estratégias motivadoras ao processo de ensino-

aprendizagem do movimento literário romântico, com o objetivo de levar o educando 

a interagir com o conteúdo científico, levando-o a compreensão e a ampliação dos 

seus conhecimentos. 

Assim, a organização desta proposta de trabalho, a qual denomina-se UNIDADE 

DIDÁTICA, faz parte das atividades propostas pelo Programa de Desenvolvimento 

Educacional – PDE/2014, que será implementada através de ações e práticas 

pedagógicas em sala de aula. Todavia, optou-se pelo tema “O uso das mídias como 



ferramentas impulsionadoras ao processo de ensino-aprendizagem do movimento 

literário: Romantismo”, o qual será aplicado em uma turma do 2º ano do Ensino 

Médio, localizado na cidade de Santa Izabel D'Oeste (PR).  

Inicialmente será feita à apresentação da proposta aos professores, direção, 

equipe pedagógica e funcionários da escola, durante a semana pedagógica (período 

que antecede ao início do ano letivo de 2015), para o conhecimento do trabalho a 

ser desenvolvido. 

Em seguida, a proposta será estendida aos educandos para que saibam como o 

trabalho será realizado e solicitar a colaboração da turma para que juntos 

consigamos efetivar as ações e obter resultados satisfatórios.  

A implementação das atividades perfazerá 32 horas/aulas referentes ao conteúdo 

proposto, sendo distribuídas em 06 horas/aulas semanais (já que o colégio oferece 

ensino por blocos) nos meses de fevereiro, março e abril, no período diurno. 

Reforça-se que a escolha desta temática, deve-se principalmente, à necessidade de 

usar as mídias, como ferramentas que darão suporte à prática docente, partindo da 

realidade dos educandos, uma vez que as ferramentas tecnológicas fazem parte do 

seu dia a dia, e quando incorporadas à sala de aula, proporcionam maior interação 

entre professor e aluno.  

2- ESTA UNIDADE DIDÁTICA COMPÕE-SE DE 11 SEQUÊNCIAS DE 
ATIVIDADES PREVISTAS DA SEGUINTE MANEIRA: 
 
* ATIVIDADE 01: Questionário disponibilizado no Google Drive; (01 H/A) 
* ATIVIDADE 02: Vídeo “Uma História de Amor”; (01 H/A) 
* ATIVIDADE 03: Música “Amor I love You” de Mariza Monte; (01 H/A) 
* ATIVIDADE 04: Contextualização histórica do Romantismo (aula expositiva; vídeo; 
atividades escritas); (06 H/A) 
* ATIVIDADE 05: Texto e trecho do filme “Tempos Modernos” sobre a Revolução 
Francesa; (02 H/A) 
* ATIVIDADE 06: Trabalho de pesquisa no laboratório de informática e apresentação 
sobre as três gerações românticas; (06 H/A) 
* ATIVIDADE 07: Enquete sobre à figura da mulher na sociedade do passado X 
atual; (03 H/A) 
* ATIVIDADE 08: Interpretação de poesias que fizeram parte do movimento 
romântico;(02 H/A) 
* ATIVIDADE 09: Intertextualidade entre os gêneros: Poema, canção e texto bíblico; 
(02 H/A) 
* ATIVIDADE 10: Paráfrase das poesias: “Canção do Exílio” de Gonçalves Dias e 
“Meus oito anos” de Casemiro de Abreu; (02 H/A) 
* ATIVIDADE 11: Leitura do clássico e filme “A Moreninha”, seguido de uma 
produção textual (Resenha Crítica); (06 H/A) 



 
 

ATIVIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
 
Após a explanação do projeto, segue a seguinte ordem das atividades: 
 
1ª ATIVIDADE: 
 
Questionário: Será disponibilizado no e-mail de cada educando um questionário, 
envolvendo perguntas objetivas e subjetivas, referente a presença das novas 
tecnologias na escola e na sociedade em geral. O questionário foi produzido no 
“Google Drive”. Os educandos terão disponibilidade para responder no laboratório de 
informática da escola. As respostas servirão para o encaminhamento das atividades, 
pois através delas teremos uma noção maior do que os alunos já conhecem sobre o 
que será trabalhado e também, quais serão suas expectativas. 
 
Questionário para a implementação PDE 
 
Este questionário faz parte do projeto PDE, intitulado como “A incorporação das 
mídias na abordagem do movimento literário romântico na Educação Básica”, o qual 
será aplicado a alunos do 2º ano do Ensino Médio, fazendo parte da 1ª atividade de 
implementação. 
 
1- Idade:  
 
2- Você mora na ( ) zona rural ( ) zona urbana 
 
3- Com quais recursos didáticos, usados durante as aulas, você mais se identifica?  
( ) Livro 
( ) Data show  
( ) Laboratório de informática 
( ) Lousa digital  
( ) Tv Multimídia 
( ) Quadro negro 
( ) Outro: Qual?______________ 
 
4- Você possui computador em sua casa? Possui acesso à internet?  
( ) Sim, mas não tenho acesso à internet; 
( ) Não, mas acesso à internet pelo celular; 
( ) Não tenho computador em casa, e acesso à internet somente no colégio; 
( ) Sim, tenho acesso à internet própria. 
( ) Outro. Qual? _______________ 
 
5- Para que, normalmente, você usa à internet?  
( ) Para fazer pesquisas e trabalhos escolares; 
( ) Para entrar no Facebook; 
( ) Para fazer compras; 
( ) Para baixar músicas, vídeos, jogos e outros aplicativos; 
( ) Para mandar e receber e-mails; 
( ) Para fins de entretenimento; 



( ) Outro: ________________________________ 
 
6- Você possui perfil no Facebook? Quanto tempo do seu dia você gasta nas redes 
sociais? 
 
7- O que mais lhe atrai nas redes sociais? 
(  ) A interação com os amigos; 
(  ) As informações, novidades e fofocas do meio social; 
(  ) A possibilidade de ver, comentar e compartilhar vídeos, fotos e imagens; 
(  ) Jogos virtuais; 
(  ) Outros. Quais? ______________ 
 
8- Você acha que as novas tecnologias digitais são ferramentas importantes para o 
desenvolvimento intelectual? Comente. 
 
9- Em sua opinião, as redes sociais contribuem para promover as habilidades de 
leitura e escrita? 
 
10- No Colégio, você usa bastante o laboratório de informática? Para que? 
 
11- Você percebe a incorporação das novas tecnologias no espaço escolar através 
do que?  
( ) Sala de aula equipada com TV Multimídia; 
( ) Laboratório de informática; 
( ) Uso das mídias digitais: data show e lousa digital; 
( ) Não sei informar. 
 
12- Em sua opinião, o uso das mídias contribui para facilitar a aprendizagem? De 
que maneira? 
 
13- Você considera que os usos das novas tecnologias são importantes para tornar 
as aulas mais dinâmicas e atrativas?  
( ) Sim, o uso das tecnologias é fundamental para tornar as aulas mais 
interessantes; 
( ) Não faz diferença; 
( ) É interessante, desde que haja uma participação coletiva; 
( ) Tornar as aulas mais atrativas, não depende das tecnologias, mas sim do modo 
como o professor repassa o conteúdo; 
 
14- Quanto à leitura, você costuma fazer leitura nas mídias digitais? Que gêneros 
digitais você prefere?  
 
15- Quanto à disciplina de Língua Portuguesa, com qual conteúdo você mais se 
identifica?  
( ) Literatura; 
( ) Produção de texto; 
( ) Análise linguística; 
( ) Interpretação de textos; 
 
16- Considerando a atual contexto, você acha possível viver alienado às novas 



tecnologias, sem incorporá-las ao nosso dia a dia? Comente.  
 
Referência: 
<https://docs.google.com/forms/d/1OAYXOF-
wrOXpx9SQ6RgBdijJoL09Su_Y66Fzq19ETuU/viewform?usp=send_form> 
 
 
2ª ATIVIDADE:  
 
Para introduzir o assunto “Romantismo”, os educandos assistirão a um vídeo de 
animação, o qual retratará uma história de amor perfeita. Para envolver e despertar 
a curiosidade dos educandos, poderão ser feitos alguns questionamentos 
antecedentes ao vídeo. Tais como: 
 
a) Quando pensamos em “Romantismo”, qual é a primeira palavra que nos vem à 
mente? 
b) Qual é o símbolo do amor?  
c) Quais os tipos de amor que existem? 
d) De que maneira podemos demonstrar amor por alguém? 
 
Vídeo de animação retirado do YOUTUBE  
Ellie and Carl - Uma História de Amor 
 
Site: <http://www.youtube.com/watch?v=3peUsIIEj4k> 
Acesso em: 07 mai. 2014 
Duração: 4minutos e 38 segundos 
 
Após os educandos assistirem o vídeo, será feita uma discussão, podendo seguir o 
roteiro abaixo: 
 
a) Que tipo de amor retrata a história? Você conhece uma história de amor como a 
de Ellie e Carl? 
b) Você gostou da história de amor retratada no vídeo? Fez você recordar de algo 
especial já visto ou vivido em sua vida? 
c) Na atual sociedade que vivemos, é fácil viver um amor eterno? Por quê? 
d) Na sua opinião, o que se deve ter para que um casal viva um relacionamento 
feliz? 
e) Você tem algum preconceito, quanto ao amor vivenciado por pessoas do mesmo 
sexo? 
f) O que é ser romântico? De que maneira podemos demonstrar o romantismo? 
g) Você já ouviu falar do movimento literário romântico?  
h) Como podemos definir as palavras: romantismo x Romantismo? 
 
Produção de comentário: Após ter realizados esses questionamentos, 
encaminharemos os educandos ao laboratório de informática, onde irão abrir o vídeo 
no youtube, assisti-lo novamente e postar seus comentários. 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1OAYXOF-wrOXpx9SQ6RgBdijJoL09Su_Y66Fzq19ETuU/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1OAYXOF-wrOXpx9SQ6RgBdijJoL09Su_Y66Fzq19ETuU/viewform?usp=send_form


3ª ATIVIDADE: 
 
Esta atividade contemplará um videoclipe da música “Amor I love you” de Marisa 
Monte. Algumas questões poderão anteceder ao vídeo, a fim de motivar os 
educandos a exporem suas opiniões a respeito das canções que circulam nas 
mídias: 
 
a) Você gosta de ouvir música? Em que tipo de mídia você costuma ouvir? 
b) Que estilo musical você prefere?  
c) Quais artistas da música são seus preferidos? 
d) Você aprecia músicas que falam de amor? 
 
Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=bwYlaB6ujVg> 
Duração do vídeo: 3 min. e 30 seg. 
Acesso em 29 mai. 2014 
 
Letra da música: 
<http://www.paixaoeromance.com/sec21_2000/amor_y_love_you/h_amor_y_love_yo
u.htm> 
Acesso em 29 mai. 2014 
 
Na sequência, poderemos tecer o seguinte comentário: Amor, I Love You – A música 
mais tocada no país em 2000 teve também um dos videoclipes mais vistos, pedidos 
e celebrados da época. Inspirado na obra O Primo Basílio de Eça de Queiroz, do 
qual Arnaldo Antunes lê um trecho ao final da música. 
 
Roteiro de perguntas para discussão e interpretação oral e escrita: 
1- Gostaram do vídeo? Qual é o tema da canção? As imagens têm relação com a 
letra da música? 
2- O que é um amor platônico? Podemos considerar que o tema da música é um 
amor platônico? 
3- Em quais versos podemos imaginar que o amor que ela sente não é 
correspondido? 
4- Podemos afirmar que o amor a deixa alucinada, quando diz “Hoje eu contei pras 
paredes/ Coisas do meu coração/ Passeei no tempo, caminhei nas horas/ Mais do 
que passo a paixão”? 
5- E nos versos “Meu peito agora dispara/ Vivo em constante alegria/ É o amor que 
está aqui” podemos interpretar que o seu par romântico está presente, e diz que a 
ama, mas em um outro idioma? 
6- Que outras canções você conhece que falam de amor? Pesquise uma letra de 
música que fala sobre este sentimento e traga para a sala de aula para compartilhar 
com os colegas. 
 
4ª ATIVIDADE: 
 
Introdução ao conteúdo específico “Romantismo”, através de aulas expositivas, com 
a apresentação de slides em Power point, seguida de vídeo complementar.  
 
Referência dos Slides: 
<http://www.educacional.com.br/upload/dados/materialapoio/124860001/8866260/R

http://www.educacional.com.br/upload/dados/materialapoio/124860001/8866260/ROMANTISMO%20SLIDE.ppt


OMANTISMO%20SLIDE.ppt> 
Acesso em 22 jun. 2014 
 
Referência do Vídeo: 
Literatura - Aula 02 - Romantismo I 
<http://www.youtube.com/watch?v=M6bbfC6AcKQ> 
Acesso em:22 jun. 2014  
Duração: 21 min.50 seg. 
 
Questionamentos abordados (interpretação escrita): 
1- A partir do contexto estudado, defina com suas palavras o que você entendeu 
sobre o Movimento Literário “Romantismo”? 
2- Acontecimentos históricos culminam com surgimento do Romantismo na Europa e 
no Brasil. Cite esses acontecimentos e comente-os. 
3- Cite algumas características que esse movimento evidencia?  
4- O Romantismo divide-se em três gerações. Quais são elas? Quem eram os 
maiores representantes de cada geração? 
5- Cite algumas obras e autores clássicos que mais lhe chamaram a atenção. 
6- Qual obra é conhecida como o marco inaugural do Romantismo no Brasil? Como 
ela está estruturada? Que temas ela retrata? 
7- Qual foi o primeiro romance da literatura brasileira? Você já teve a oportunidade 
de fazer a leitura desta obra?  
8- Com relação às poesias apresentadas, você já conhecia alguma delas? Podemos 
classificá-las como poesias românticas? Quais temas elas abordam? 
9- Você já conhecia o autor da obra artística intitulada “Liberdade guiando o povo” do 
autor Èugene Delacroix? Comente. 
 
Distribuir a obra “A Moreninha” aos alunos (podem baixar o livro em PDF, salvar num 
pendrive ou enviar por e-mail) para que realizem uma leitura extraclasse e 
posteriormente trabalharmos com esse clássico. 
Disponível em: 
http://docente.ifrn.edu.br/paulomartins/livros-classicos-de-literatura/a-moreninha-de-
joaquim-manuel-de-macedo-pdf/view 
Acesso em: 22 jun. 2014. 
 
Pesquisa: Levar os alunos no laboratório de informática para que conheçam a 
biografia do autor Èugene Delacroix, as características da obra, o que ela retrata, 
que técnica de pintura foi utilizada, a que movimento ela pertence, entre outros 
aspectos. Além desta obra, os alunos ainda podem pesquisar outras obras artísticas 
que se destacaram no Romantismo. Após este trabalho, podemos promover um 
momento de discussão, em sala de aula, para que os alunos compartilhem sua 
pesquisa. Se desejarem, os alunos podem gravar as imagens em JPEG, para que 
todos possam visualizar na Tv Multimídia.  
 
Sugestão: Compartilhar o conteúdo pesquisado no DROPBOX para que todos 
possam visualizar e comentar. Para isso, disponibilizamos uma apostila no link 
abaixo, a qual explica como trabalhar com o dropbox. 
<https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#my-drive> 
 
 

http://www.educacional.com.br/upload/dados/materialapoio/124860001/8866260/ROMANTISMO%20SLIDE.ppt
http://www.youtube.com/watch?v=M6bbfC6AcKQ
http://docente.ifrn.edu.br/paulomartins/livros-classicos-de-literatura/a-moreninha-de-joaquim-manuel-de-macedo-pdf/view
http://docente.ifrn.edu.br/paulomartins/livros-classicos-de-literatura/a-moreninha-de-joaquim-manuel-de-macedo-pdf/view
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#my-drive


5ª ATIVIDADE: 
 
Leitura e discussão de textos que abordam os ideais da Revolução Francesa, 
seguida da Revolução Industrial, ambas ocorridas na Europa no séc. XVIII, também 
de um breve trecho sobre a declaração dos direitos do homem, seguido de um vídeo 
complementar que enfatiza o capitalismo:  
 
Texto1: Porque aconteceu a revolução francesa, industrial e russa. 
Disponível em:  
<http://www.educacao.cc/historia/porque-aconteceu-a-revolucao-francesa-revolucao-
industrial-e-russa/> 
Acesso em: 27 jun. 2014 
 
Texto 2: Revolução Francesa 
Disponível em: <http://cejarj.cecierj.edu.br/pdf_mod2/Unidade02_His.pdf> 
Acesso em: 27 jun. 2014 
 
Texto 3: Ideais da Revolução Francesa 
Disponível em: <http://www.infoescola.com/historia/ideais-da-revolucao-francesa/> 
Acesso em: 27 jun. 2014 
 
Vídeo “Tempos Modernos” de Charllin Chapllin -legendado em Português 
Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ> 
Duração: 4,09 min 
Acesso em: 27 jun. 2014 
 

 
Ao professor: (O comentário abaixo é uma sugestão para que o professor possa 
introduzir as atividades propostas na sequência.) 
 
“A Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas, com 
profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na 
Inglaterra no século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Ao longo 
do processo, a era agrícola foi superada, a máquina foi suplantando o trabalho 
humano, uma nova relação entre capital e trabalho se impôs, novas relações entre 
nações se estabeleceram e surgiu o fenômeno da cultura de massa, entre outros 
eventos. Essa transformação foi possível devido a uma combinação de fatores, 
como o liberalismo econômico, a acumulação de capital e uma série de invenções, 
tais como o motor a vapor. O capitalismo tornou-se o sistema econômico vigente.” 
 

 
 
Comentário acima disponível em:  
<http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/uma-reflexao-do-individuo-em-
sociedade-e-o-surgimento-do-problema-social-na-abordagem-sociologica-com-o-
advento-da-revolucao-industrial/25891/> Alcélio Amorim, 22 de outubro de 2008. 
Acesso em: 27 jun. 2014 
 
Após a leitura dos textos propostos e visualização do vídeo, segue o seguinte roteiro 

http://www.infoescola.com/historia/ideais-da-revolucao-francesa/
https://www.youtube.com/watch?v=XFXg7nEa7vQ


de atividades a serem desenvolvidas: 
1- Conforme os textos lidos, podemos afirmar que os ideais da Revolução Francesa 
estão presentes na sociedade atual. Como esses ideais se manifestam?  
2- O Brasil é um país capitalista, de caráter democrático. É possível afirmar que a 
sociedade em que vivemos é justa, igualitária e fraterna? 
3- A partir da leitura do texto nº 3, e considerando o atual mundo contemporâneo, 
podemos afirmar que estes conceitos são respeitados? Qual a sua opinião? 
4- Quais políticas públicas promovem esses ideais? Você concorda com a cota 
reservada aos afrodescendentes e indígenas? Comente. 
5- Considerando o vídeo apresentado e o atual contexto fabril, podemos afirmar que 
o homem é livre ou de certa forma ainda é escravo do mundo capitalista? De que 
maneira? E por que se submete a este sistema? 
 
6ª ATIVIDADE: 
 
Trabalho de pesquisa em grupos sobre as 3 gerações românticas no Brasil e em 
Portugal feita no laboratório de informática. Após realizada a pesquisa, os 
educandos deverão socializar com a turma, apresentando em slides (Power Point ou 
prezi) o resultado da pesquisa.  Para desenvolver uma apresentação no prezi, 
sugerimos o link, o qual disponibiliza de uma apostila que explica como trabalhar 
com este aplicativo:  
<https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#my-drive> 
 
1º grupo: 1ª Geração Romântica Portuguesa; 
2º grupo: 2ª Geração Romântica Portuguesa; 
3º grupo: 3ª Geração Romântica Portuguesa; 
4º grupo: 1ª Geração Romântica Brasileira; 
5º grupo: 2ª Geração Romântica Brasileira; 
6º grupo: 3ª Geração Romântica Brasileira; 
 
Sugestão de links para realizar a pesquisa: 

 <http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_rom%C3%A2ntica_em_Portugal> 

 <www.soliteratura.com.br/romantismo/> 

 <http://www.brasilescola.com/literatura/o-romantismo-portugal.htm> 

 <http://www.infoescola.com/movimentos-literarios/romantismo2/> 

 <http://aprovadonovestibular.com/romantismo-caracteristicas-autores.html> 

 <http://guiadoestudante.abril.com.br/estudar/portugues/romantismo-portugal-
contexto-historico-fases-autores-dicas-questao-comentada-598894.shtml> 

 <http://professoramarialucia.wordpress.com/2010/12/12/romantismo-em-
portugal/> 
 
 

7ª ATIVIDADE:  
 
Dando ênfase a uma das características presentes no Romantismo que é a 
idealização da mulher, os educandos produzirão uma enquete no Google Drive com 
o objetivo de discutir o papel da mulher na sociedade, traçando um paralelo entre a 
mulher do século XVIII e a mulher do século XXI. Antes de elaborar as questões, os 
educandos terão como base para produção, a leitura dos textos abaixo: 
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Texto 01: A mulher do século XVIII 
Disponível em: 
<https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120313215930AA9iNg5> 
Acesso em 28 jun. 2014 
 
Texto 02: O papel da mulher na sociedade atual 
Disponível em: <http://flaviajaine.blogspot.com.br/2013/06/a-principio-e-importante-
destacar-que.html> 
Acesso em:28 jun. 2014 
 
Texto 03: Alguns direitos que as mulheres conquistaram ao longo dos anos 
Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/dh/br/pb/dhparaiba/5/mulher2.html> 
Acesso em: 28 jun. 2014 
 
Posteriormente, a enquete será publicada no perfil da turma na rede social 
“FACEBOOK” e também no site da escola. 
 
Exemplo de perguntas que poderão ser elaboradas:  
1- Você conhece alguma mulher que já sofreu violência doméstica ou qualquer outro 
tipo de violência? Ela fez denúncia contra o agressor? 
2- Quanto ao papel da mulher na política, você acha interessante a mulher participar 
da elaboração e aprovação das leis que regem este país? 
3- E no mercado de trabalho, por que em muitos casos a mulher ainda continua 
ganhando menores salários que os homens? 
4- Comparando o papel da mulher e do homem na família, em especial na criação 
dos filhos, em sua opinião quem exerce maior responsabilidade? Por quê? 
 
 
8ª ATIVIDADE: 
 
Esta atividade será desenvolvida com o uso da lousa digital, onde trechos de 
poesias serão lidas e os educandos terão que identificar oralmente, quais 
características do romantismo elas expressam:  
 
1ª - Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães; 
Disponível em: http://www.soliteratura.com.br/romantismo/romantismo02.php 
Acesso em 29 jun. 2104 
2ª- Canção do Exílio Gonçalves Dias; 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Canção_do_Exílio> 
Acesso em 29 jun. 2104 
3ª- I-Juca Pirama de Gonçalves Dias; 
Disponível em: <http://not1.xpg.uol.com.br/goncalves-dias-poesias-e-caracteristicas-
obras-do-romantismo-brasil/> 
Acesso em 29 jun. 2104 
4ª - “Se eu morresse amanhã”, de Álvares de Azevedo; 
Disponível em: <http://blogtextocontexto.blogspot.com.br/2012/11/se-eu-morresse-
amanha-de-alvares-de.html> 
Acesso em 29 jun. 2104 
5ª - MEUS OITO ANOS de Casimiro de Abreu; 
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Disponível em: <http://www.cruiser.com.br/jcsj/oito.html> 
Acesso em 29 jun. 2104 
6ª -O Navio Negreiro de Castro Alves (obs.: O poema é dividido em 06 partes, 
estudaremos apenas a 2ª parte). 
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Navio_Negreiro> 
Acesso em 29 jun. 2104 
 
 
9ª ATIVIDADE: 
 
Aqui faremos um trabalho de intertextualidade, analisando três gêneros textuais 
diferentes: a letra da música “Monte Castelo” de Renato Russo; o poema “O amor é 
fogo que arde sem se ver” de Luis Vaz de Camões; e o Capítulo 13 da primeira carta 
de São Paulo aos Coríntios. Esta atividade será desenvolvida com o uso da TV 
Multimídia. 
 
Passos: 
 
1º - O professor deverá trabalhar com os alunos o que é intertextualidade e 
exemplos de textos que apresentam dialogismos. Para isso, disponibilizamos os 
seguintes textos de apoio, os quais estão disponíveis nos links:  
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Intertextualidade> 
Acesso em: 01/07/2014 
<http://educacao.globo.com/portugues/assunto/estudo-do-
texto/intertextualidade.html> 
Acesso em: 05/09/2014 
 
2º- Exibir para os alunos o videoclipe da canção “Monte Castelo” de Renato Russo e 
o vídeo do poema “O amor é fogo que arde sem se ver” de Luís Vaz de Camões. 
 
Canção “Monte Castelo” disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=AKqLU7aMU7M> 
Duração: 3:46 min 
Acesso em: 01 jul. 2014 
 
Poema “O amor é fogo que arde sem se ver” disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=VQXI6zqd_m4&feature=related> 
Duração: 2:18 min 
Acesso em 01 jul. 2014 
 
3º - Após a apresentação dos vídeos, o professor deverá reproduzir para os alunos: 
a letra da música “Monte Castelo” de Renato Russo; o poema “O amor é fogo que 
arde sem se ver” de Luis Vaz de Camões; e o Capítulo 13 da primeira carta de São 
Paulo aos Coríntios. 
 
Texto 01: “Monte Castelo” de Renato Russo; 
Letra da música disponível em: 
<http://letras.terra.com.br/renato-russo/176305/> 
Acesso em: 01 jul. 2014 
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Texto 02: Poesia “Amor é fogo que arde sem se ver” de Luís Vaz de Camões; 
Disponível em: <http://users.isr.ist.utl.pt/~cfb/VdS/v301.txt> 
Acesso em: 01 jul. 2014 
 
Texto 3: I carta de São Paulo aos Coríntios; 
Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Ep%C3%ADstola_aos_Cor%C3%ADntios> 
Acesso em: 01 jul. 2014 
 
4º – Questões sobre os textos 1, 2 e 3. 
1- Identifique nos três textos os trechos que se correspondem, ou seja, que 
apresentam uma relação dialógica. 
2- Há figuras de linguagens presentes nos textos 01 e 02. Identifique em quais 
versos elas estão presentes e classifique-as. 
3- Como podemos classificar o poema de Camões? Justifique sua resposta. 
4- Que características do Romantismo podemos identificar a partir da leitura desses 
textos? 
5- Retire uma frase de um dos textos estudados, que segundo a sua opinião é 
considerada a expressão máxima do amor. Comente sua escolha. 
6- Qual é a definição de amor, segundo a música de Renato Russo? 
7- Levar os educandos ao laboratório de informática para que eles possam 
pesquisar a biografia de Luís de camões. Solicitar que anotem as principais 
informações, para posteriormente socializar em sala de aula com os demais colegas 
e que também compartilhem no Facebook da turma algumas frases famosas 
produzidas pelo autor. 
 
10ª ATIVIDADE: 
 
Produção de paráfrase: Esta atividade leva em consideração o que os educandos já 
aprenderam sobre intertextualidade. Nesta proposta de trabalho os alunos, que já 
conhecem as duas poesias “Canção do Exílio e Meus oito anos”, irão parafraseá-las, 
considerando o seu contexto, ou com a qual mais se identificaram, podendo 
escolher uma delas. Essa atividade será realizada em duplas. Disponibilizaremos de 
um momento em sala de aula, onde as duplas vão produzir seu texto. Num segundo 
momento, como trabalho extraclasse, os educandos produzirão um vídeo num 
ambiente que desejarem, o qual deverá ser compartilhado do perfil da turma, no site 
da escola ou ainda, postado no youtube. Como sugestão, todos os educandos 
poderão acessar os vídeos e postar seus comentários. 
 
Texto de apoio para este tipo de gênero textual 
Disponível em: <http://www.infoescola.com/portugues/intertextualidade-parafrase-e-
parodia/> 
Acesso em: 01 jul. 2014 
 
11ª ATIVIDADE:  
 
Resenha crítica, leitura da obra “A Moreninha” e exibição do filme da obra.  
 
Observação: Lembramos que na 4ª atividade desta proposta já foi solicitada a leitura 
do romance “A Moreninha” de Joaquim Manoel Macedo como tarefa extraescolar. 
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Essa atividade acontecerá em vários momentos:  
1º -  Como produção de texto, aprenderemos a fazer uma resenha crítica. 
Textos de apoio disponíveis em:  
<http://marilzavernireis.blogspot.com.br/2010/10/passo-passo-da-resenha-
critica.html>  
<http://rodadeleitura.drang.com.br/resenhas-dos-alunos/> 
<http://www.infoescola.com/redacao/resenha-critica/> 
<http://www.significados.com.br/resenha/> 
Acesso em 02 jul. 2014. 
3º - Filme da obra em estudo; 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=49oMlwE9qak> 
Duração: 1:37 min 
Acesso: 04 set. 2014 
4º - Discussão oral comparando alguns aspectos da obra lida com o filme, como por 
exemplo: enredo, personagens, ambiente, entre outras características relevantes; 
5º- Produção em duplas da resenha crítica; 
6º- Correção do texto; 
7º- Reescrita da produção textual; 
8º- Publicação da Resenha Crítica no site da escola e perfil da turma. 
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