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“Morre lentamente quem não viaja, 
 Quem não lê, 
 Quem não ouve música, 
 [...]” 
                                      Pablo Neruda 

 
 

  
 

   Es.wikipedia.org 

 
 
MAS, POR QUE LER POESIA? 
 
  

Veja o que disse Eugênio de Andrade, poeta português, sobre a leitura de 

poesia e como deve ser essa leitura. 

“Claro que deve ensinar-se a ler poesia. E quem a ensina pode começar por 

prevenir que não se comem sílabas aos versos, porque são altamente venenosas. 

[...] a sua leitura deve fazer-se em voz alta, porque todas aquelas palavras 

aguardam uma voz para tomarem forma e figura. Voz que terá em conta o que é 

inerente ao próprio poema: tom, ritmo, acentos, pausas e até dissonâncias. Depois, 

sem a menor ênfase, como quem fala de amigo para amigo, quem lê deve deixar-se 

levar por essa música, pura delícia sem caminho”. (Revista Relâmpago. A poesia 

no ensino.  2002, p.11-14) 
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CURIOSIDADE                              
 

Você sabia que na Antigüidade Grega não havia 

separação entre poesia e música? O símbolo mítico 

dessa união, segundo a mitologia grega é Orfeu. Este 

era filho de Apolo e, com sua música e poesia, 

amansava as feras, animava as pedras, fazia mover as 

árvores e pacificava os homens com seu canto. A poesia 

lírica, comum nessa época, era acompanhada por 

instrumentos musicais como a lira, a cítara e a flauta. Era cantada por uma só 

pessoa ou por um coral. 
 

Ainda hoje a poesia e a música possuem características comuns, 

especialmente o ritmo e o som. O gênero musical RAP é um exemplo desse 

casamento entre poesia e música. Vamos fazer a leitura de um RAP de Gabriel O 

Pensador e observar essas características. 

 
Até quando?  

Cantor e Compositor: Gabriel O Pensador 

 

Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta 

Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve 

Você pode e você deve, pode crer 

 
Não adianta olhar pro chão, virar a cara para não ver 

Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus Sofreu 

Num quer dizer que você tenha que sofrer 

 
Até quando você vai ficar usando rédea 

Rindo da própria tragédia? 

Até quando você vai ficar usando rédea 

Pobre, rico ou classe média? 

Até quando você vai levar cascudo mudo? 

Muda, muda essa postura 

Até quando você vai ficando mudo? 

Muda que o medo é um modo de fazer censura 
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(Refrão) 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando vai ficar sem fazer nada? 

Até quando você vai levando porrada, porrada? 

Até quando vai ser saco de pancada? 
 

[...] 
 

Muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente 

A gente muda o mundo na mudança da mente 

E quando a mente muda a gente anda pra frente 

E quando a gente manda ninguém manda na gente 
 

Na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura 

Na mudança de postura a gente fica mais seguro 

Na mudança do presente a gente molda o futuro 
 

(http://letras.terra.com.br) 

 
ORALIDADE 
 

Vamos debater as idéias do texto. 

1. Qual é o tema abordado neste Rap? 

2. A expressão “até quando” é repetida muitas vezes no texto e também 

compõe o título. Que idéia essa expressão pode nos passar? 

3. Como você entendeu o verso “Muda que o medo é um modo de fazer 

censura?” 

4. Observe o seguinte verso: 

“A gente muda o mundo na mudança da mente” 

Você concorda com esse pensamento? Como pode acontecer essa 

mudança? 

 
QUEM É GABRIEL O PENSADOR? 

 

Gabriel Contino, conhecido como Gabriel O Pensador, 

nasceu no Rio de Janeiro, em 4 de março de 1974. Gabriel é um 

dos maiores nomes do Rap brasileiro. Aos dezesseis anos já 

escrevia suas letras e aos dezoito começou a cantar. Suas 
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composições são fortemente carregadas de crítica social, principal característica do 

Rap.  
 

PESQUISA 
      

O RAP é um estilo musical do movimento HIP HOP. Você com certeza já 

ouviu falar desse movimento. Vamos ampliar nosso conhecimento sobre ele, 

fazendo uma pesquisa sobre o seu surgimento e sua importância em nossa 

sociedade. Faça uma coletânea de textos, fotos, gravuras, etc., para elaborarmos 

um belo mural sobre esse movimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO 
 

Vamos ler um excerto do texto “A complicada arte de ver” de Rubem Alves e 

refletir sobre suas idéias. 

“Ela entrou, deitou-se no divã e disse: ‘Acho que estou ficando louca’. Eu 

fiquei em silêncio aguardando que ela me revelasse os sinais de sua loucura. ‘Um 

dos meus prazeres é cozinhar, Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os 

pimentões – é uma alegria! Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha para fazer 

aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar cebolas. Ato banal sem surpresas. 

Mas, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive um susto. 

Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis 

perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles: tive a 

impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral 

gótica. De repente a cebola, de objeto a ser comido, se 

transformou em obra de arte para ser vista! E o pior é que o 

mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões... Agora, tudo o que vejo 

me causa espanto.’ 

Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de 

livros e de lá retirei as ‘Odes Elementales’, de Pablo Neruda. Procurei a ‘Ode à 
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cebola’ e lhe disse: ‘Essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os 

poetas. Veja o que Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou 

assombro: ‘Rosa de água com escamas de cristal’. Não, você não está louca. Você 

ganhou olhos de poeta... Os poetas ensinam a ver”. [...]. (Rubem Alves. Livros novos para 

crianças e adultos-crianças: “Os Três Reis” (Loyola) e “Caindo na Real: Cinderela e Chapeuzinho 

Vermelho para o Tempo Atual” (Papirus). In.: Folha [sinapse], p. 19, 26 out. 2004) 

 
ATIVIDADE 
 

1) Você concorda com a afirmação no texto de que os poetas ensinam a ver? 

2) Se sua resposta foi afirmativa, explique de que forma eles nos ensinam a 

ver. 
 

Para entendermos a função poética da linguagem é importante conhecermos 

o sentido das palavras utilizadas no texto. Precisamos reconhecer nas palavras o 

sentido denotativo e o sentido conotativo. 
 

Sentido denotativo – uso geral, comum, literal. É a significação objetiva da 

palavra; é a palavra com o sentido comum do dicionário. 
 

Sentido conotativo – uso expressivo, figurado. É a significação subjetiva da 

palavra: é a palavra usada de modo criativo, cujos sentidos extrapolam o significado 

comum. 

 
ATIVIDADE 
 

Observe o seguinte verso do RAP de Gabriel Pensador e depois responda às 

questões. 

“Até quando você vai ficar usando rédea?” 

a) Procure o significado da palavra rédea no dicionário e depois reflita sobre 

o seu uso no verso acima. Ela possui o mesmo significado? Em qual 

sentido ela foi empregada no RAP? 

b) Releia o RAP e descubra outras palavras empregadas no sentido 

conotativo. 
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FIGURAS DE LINGUAGEM 
 

A linguagem literária diferencia-se da comum por possuir efeitos expressivos. 

Para tornar o texto mais criativo e original, o escritor explora o sentido figurado das 

palavras, isto é, o sentido conotativo. Há várias possibilidades do emprego desse 

sentido, as quais chamamos de figuras de linguagem. As principais figuras de 

linguagem são classificadas em três tipos: figuras de palavras, de construção e de 

pensamento. 

Dentre as figuras de linguagem mais conhecidas está a metáfora,  a qual é 

classificada como figura de palavra, você provavelmente já ouviu falar dela.  

Observe novamente o verso do RAP de Gabriel O Pensador: 

“Até quando você vai ficar usando rédea? “ 
 

A palavra rédea está sendo usada fora do seu significado usual, percebemos 

que há uma comparação implícita entre o seu significado comum e as atitudes do 

povo a quem se dirige o autor. Quando uma palavra é usada fora do seu sentido 

habitual a chamamos de metáfora. 
 

 
ATIVIDADE 
 

Releia o texto de Rubens Alves “A complicada arte de ver ” e encontre dois 

exemplos de metáforas citados nele. 
 

Para descontrair e entender melhor, vamos ouvir e comentar Metáfora  de 

Gilberto Gil. 

 

Metáfora 

 
Uma lata existe para conter algo 

Mas quando o poeta diz: “Lata” 

Pode estar querendo dizer o incontível 

 
Uma meta existe para ser um alvo 

Mas quando o poeta diz: “Meta” 

Pode estar querendo dizer o inatingível 

[...] 
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PESQUISA 
 

Vamos conhecer as outras figuras de linguagem. Em duplas, façam uma 

pesquisa e descubram quais são elas. Depois escolham três dessas figuras e 

elaborem um cartaz, claro e objetivo, definindo-as e citando exemplos, para expor na 

sala de aula. Vocês podem ilustrar o trabalho (desenhando ou utilizando colagens) 

de acordo com o tema apresentado em cada exemplo citado. 

 
ROMPENDO HORIZONTES 
 

A metáfora é uma das mais poderosas armas no processo comunicativo, pois 

possui o poder de quebrar resistências, levando as mensagens que você quer 

comunicar. Foi o que fez Chico Buarque com a peça “Os Saltimbancos ”, que traz 

uma forte crítica social contada em um texto infantil. Com esse texto, ele conseguiu 

burlar a censura durante a ditadura militar. 

Vamos ler e ouvir um dos textos musicais da peça “Os Saltimbancos ” 

 
Todos Juntos 
Enriquez - Bardotti - Chico Buarque/1977 
Para o musical infantil Os saltimbancos 
 

 
Uma gata, o que é que tem? 
- As unhas 
E a galinha, o que é que tem?  
- O bico 
Dito assim, parece até ridículo 
Um bichinho se assanhar 
E o jumento, o que é que tem? 
- As patas 
E o cachorro, o que é que tem? 
- Os dentes 
Ponha tudo junto e de repente  
Vamos ver no que é que dá 
 
Junte um bico com dez unhas 
Quatro patas, trinta dentes 
E o valente dos valentes 
Ainda vai te respeitar 
Todos juntos somos fortes 
Somos flecha e somos arco 
Todos nós no mesmo barco 
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Não há nada pra temer 
- Ao meu lado há um amigo 
Que é preciso proteger 
Todos juntos somos fortes 
Não há nada pra temer 
[...] 
 

(http://www.chicobuarque.com.br/letras/todosjun_77.htm) 

 

ATIVIDADES 
 

1. Qual é o tema desta letra de música? De que forma você poderia 

relacioná-la ao RAP de Gabriel O Pensador, apresentado no início dessa 

unidade? 

2. Em relação à linguagem das duas letras, qual delas se utiliza mais de 

metáforas?  

3. Qual seria a razão dessas diferenças? 

4. Em relação ao tema apresentado pelas músicas, em qual das duas letras 

é mais fácil relacioná-lo com a realidade? Por quê? 

 
QUEM É CHICO BUARQUE? 
 

Francisco Buarque de Holanda, conhecido como Chico 

Buarque, nasceu no Rio de Janeiro, em 19 de junho de 1944. 

Compositor, intérprete, poeta e escritor, Chico Buarque é 

referência obrigatória para qualquer estudioso da Música 

Popular Brasileira dos anos 60 até hoje. Sua participação no 

cenário musical brasileiro é de grande importância, isso se deve à requintada 

melodia e ao alto grau poético apresentados em sua obra. 

 

Vamos ler e ouvir outra letra de música da peça “Os Saltimbancos” 
 

A cidade ideal 

Luiz Enriquez & Sérgio Bardotti  
(versão: Chico Buarque) 

 

Cachorro: 

A cidade ideal dum cachorro 

Tem um poste por metro quadrado 
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Não tem carro, não corro, não morro 

E Também nunca fico apertado 
 

 

A cidade ideal da Galinha 

Tem as ruas cheias de minhoca 

A barriga fica tão quentinha 

Que transforma o milho em pipoca 
 

[...]  
 

(http://cifraclub.terra.com.br/cifras/chico-buarque/a-cidade-ideal-tzsmp.html) 

 
ATIVIDADE 
 

1. Percebemos que há muito humor nesta letra de música. Na sua opinião 

o que nos faz rir ao ouvir esta canção? 

2. Ao fazermos uma leitura mais atenta, também percebemos que há fortes 

críticas sociais implícitas no texto, quais seriam elas? 

3. E para você, como seria a sua cidade ideal? O que você poderia fazer 

para realizá-la? 

 
RIMA 
 

A rima  é um recurso poético fundado na semelhança de sons das palavras no 

final dos versos, chamada rima externa ou no interior dos versos, rima interna. 
 

Observe as rimas presentes na primeira estrofe da música “A Cidade Ideal”. 
 

A cidade ideal do cachorro                  A 

Tem um poste por metro quadrado     B 

Não tem carro, não corro, não morro  A 

E também nunca fico apertado             B 
 

Observe que a letra A indica os versos terminados em –orro  e a letra B os 

versos terminados em –ado . Temos, assim, o esquema de rimas ABAB . Neste 

caso, o primeiro verso rimou com o terceiro e o segundo com o quarto, quando isso 

acontece, as rimas são chamadas de alternadas ou cruzadas . Quando 

encontramos o esquema ABBA, as rimas são chamadas de interpoladas.  Quando 

o esquema encontrado é AABB , chamamos as rimas de emparelhadas. 
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Os versos que não apresentam rimas são chamados de versos brancos.  

 
ATIVIDADE 
 

Veja agora outros versos rimados do musical “Os Saltimbancos”. Vamos 

identificar as suas rimas e classificá-las como alternadas , interpoladas  ou 

emparelhadas . 
 

a) A Galinha 
                                                            

Todo o ovo 

Que eu choco 

Me toco                                               

De novo 

[...] 

 

b) A Pousada do Bom Barão  
 

[...] 

Caramba, caramba, como é que é 

Eu acho que é hora de dar no pé 

Pra quem não quiser entrar de gaiato 

O melhor negócio é dormir no mato 

[...] 
 

c) A cidade ideal de uma gata 
 

A cidade ideal de uma gata 

É um prato de tripa fresquinha 

Tem sardinha num bonde de lata 

Tem alcatra no fim da linha 
 

 
ATIVIDADE 
 

Pensando em como seria a sua cidade ideal. Escreva um poema 

descrevendo essa cidade. Lembre-se de que se você usar recursos poéticos como 

figuras de linguagem e rima, a sua composição será muito mais rica. Depois de 

prontos os poemas, vamos marcar uma aula para leitura ou declamação dos 

mesmos. 

SUGESTÃO DE DRAMATIZAÇÃO 
 

Juntamente com seu professor, vocês podem organizar a encenação da peça 

completa de Chico Buarque. Dessa forma, vocês conhecerão toda a peça de uma 

maneira divertida. No dia da apresentação, poderão ser apresentados também os 

poemas compostos por vocês na atividade anterior. 
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PESQUISA 
A ditadura militar tentou calar a voz da nação, o país sofreu com a censura, 

repressão policial, exílios, torturas, assassinatos de líderes opositores, entre outras 

barbáries a que o povo ficou sujeito. O regime militar brasileiro foi instaurado com o 

Golpe Militar de 1964 e perdurou por mais de 20 anos (1964-1985). 
 

Em duplas, vocês vão realizar uma 

pesquisa sobre o período da Ditadura Militar no 

Brasil. Deverá ser uma pesquisa bastante 

ampla sobre os acontecimentos dessa época. 

Depois selecionem os fatos que vocês acharem 

mais relevantes e organizem um “Fanzine”. 

Procurem ser criativos, utilizem textos curtos, 

claros, objetivos. Lembrem-se de pesquisar o tema dentro dos vários gêneros 

textuais (frases, quadrinhos, charges, manchetes de jornal, notícias, letras de 

música, poemas, fotos, etc.). 

 
SUGESTÃO 

Você pode conversar com seu professor de História sobre o período da 

ditadura militar. Com certeza ele o ajudará muito nessa pesquisa. 

 
QUESTIONANDO SEUS HORIZONTES 
 

Depois da pesquisa sobre o Período Militar, você consegue estabelecer 

relação entre esse fato histórico e o musical “Os Saltimbancos”? 

 
VOCÊ SABIA? 

 
O musical “Os Saltimbancos” foi inspirado no conto 

de fadas “Os Músicos de Bremen” escrito pelos Irmãos 

Grimm. O conto narra a história de um burro, um cão, um 

gato e um galo que são maltratados por seus proprietários. 

Certo dia, eles resolvem abandonar os seus donos e 

decidem ir para a cidade de Bremen, onde serão livres. A 

figura ao lado mostra uma estátua erigida em Bremen, em 

1951, em homenagem ao conto. 
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AMPLIANDO HORIZONTES 
 

Você sabia que muitos compositores, na verdade, são grandes poetas? Chico 

Buarque, Vinicius de Moraes e Arnaldo Antunes já publicaram vários livros de poesia 

também. Vamos conhecer melhor o trabalho desses poetas? Em duplas, façam uma 

pesquisa sobre a obra deles e escolham um texto de cada autor para ler em sala de 

aula. Seu professor marcará a data para a leitura dos textos escolhidos. 

 
VOLTANDO À PERGUNTA INICIAL 
 
POR QUE LER POESIA? 
 

Veja o que algumas personalidades falaram a respeito da poesia. 

• “Quando o poder conduz a homens para a arrogância, a poesia lembra-o 

de suas limitações. Quando o poder estreita as áreas de interesse do 

homem, a poesia lembra-o da riqueza e da diversidade de sua 

existência. Quando o poder corrompe, a poesia limpa.” (John F. Kennedy 

– ex-presidente americano) 

• “A poesia é necessária em excesso na época de crise. Porque ela 

inquieta, consola, mostra saídas.” (Ênio Silveira – Sociólogo Brasileiro)  

• “Deixa o caráter ser formado pela poesia, fixado pelas leis do bom 

comportamento e aperfeiçoado pela música”. (Confúcio – Filósofo e 

Teórico Político chinês) 

• “A poesia é a música da alma, e, de almas grandes e sentimentais”. 

(Voltaire – poeta francês) 

• “Ao desenvolver a linguagem enriquecendo o significado das palavras, o 

poeta está tornando possível uma gama muito mais ampla de emoções e 

percepções para outros homens, porque lhes dá a fala na qual é 

possível expressar-se melhor”. (Thomas Steams Eliot) 

 
 

Agora é a sua vez, como você responderia a essa per gunta? 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGUIAR, Vera T. de; BORDINI, Maria da Glória. Literatura: a formação do leitor – 
Alternativas Metodológicas. 2. ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1993. 
 
AMARAL, Emília; FERREIRA, Mauro; LEITE, Ricardo et al. Novas Palavras.  
Português, Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: FTD, 2003.  
 
FERREIRA, Martins. Como Usar a Música na Sala de Aula.  São Paulo: Contexto, 
2002. 
 
FERREIRA, Mauro. Aprender e Praticar Gramática.  São Paulo: FTD, 2003. 
   
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares Estaduais 
de Língua Portuguesa para a Educação Básica.  Curitiba: SEED, 2007. 
 
REVISTA DE LETRAS – Universidade Estadual Paulista/UNESP. Editora Unesp. 
ISSN 0101 – 3505 – RLETD6 – Rev. Let.  São Paulo, v. 40, p.1-263. 2000. 
 
ZILBERMAN, Regina. Estética da Recepção e História da Literatura. São Paulo: 
Ática, 1989. 
 
 
Sites consultados: 
 
http://cifraclub.terra.com.br/cifras/chico-buarque/a-cidade-ideal-tzsmp.html. Acesso 
em: 15 nov. 2008. 
 
http://www.brasilescola.com/redacao/funcao-poetica-linguagem.htm. Acesso em: 12 
nov. 2008. 
 
http://www.chicobuarque.com.br/letras/todosjun_77.htm. Acesso em: 15 nov. 2008. 
 
http://cliquemusica.uol.com.br. Acesso em: 16 out. 2008. 
 
http//commons.wikimedia.org. Acesso em: 20 out. 2008. 
 
http://letras.terra.com.br. Acesso em: 15 nov. 2008. 
 
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci/article/viewFile/ 
146/69>. Acesso em: 25 set. 2008. 
 
http://pt.wikipedia.org. Acesso em: 16 out. 2008.  
 
www.ronaud.com. Acesso em: 18 out. 2008. 
 
www.scielo.br/scielo.php. Acesso em: 12 nov. 2008. 
 
www.sitequente.com. Acesso em: 18 out. 2008. 



 14 

PARECER DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DOS  
 PROFESSORES PDE – 2ª Edição (2008/2009) 

  
 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 
a) INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: Unicentro 
 
b) PROFESSOR ORIENTADOR IES: Mariana Sbaraini Cordeiro 
 
c) PROFESSOR PDE: Joana D’Arc Vargas  
 
d) NRE: Guarapuava 
 
d) ÁREA/DISCIPLINA: Língua Portuguesa 
 
e) TÍTULO DA PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: Cantando e Pensando em 
sala de aula – Uma proposta de ensino de Literatura 
 

 
 
2. PARECER CONCLUSIVO:  ( X  ) Favorável   (    ) D esfavorável 

 
3. JUSTIFICATIVA DO PARECER: 
 

A produção (Folhas) realizada pela professora Joana D’Arc Vargas se 

mostrou muito bem fundamentada teoricamente e, com isso, muito bem relacionada 

à sua área de atuação. A produção didática está bem articulada com a sua disciplina 

e, portanto, plenamente realizável a sua aplicação em sala de aula. A proposta visa 

atender uma área deficiente do ensino de língua portuguesa – o ensino de poesia 

em sala de aula. Conhecedora da realidade escolar onde irá atuar, o seu projeto 

viabilizará a realização de uma atuação didática pautada nas necessidades daquela 

clientela discente. Baseado nesses pré-conhecimentos, o seu projeto é compatível 

ao público a que se destina e assim ser incorporado às práticas pedagógicas da 

escola. 

 
Guarapuava, 10 de dezembro de 2008  

 
 

______________________________________________ 
               Mariana Sbaraini Cordeiro - Professora Orientadora 
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 PARECER: INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA 

 

O trabalho da professora Joana D’Arc sobre a utilização da literatura musical, 

com o objetivo de compreender a prática social de um determinado período histórico, 

atraindo os jovens para a leitura e interpretação é pertinente e plausível. 

 O Projeto Cantando e Pensando em sala de aula – Uma proposta de ensino 

de Literatura, possibilita uma ampla aproximação com o conteúdo de História, pois a 

literatura e a música são utilizadas como fontes históricas utilizadas pelos 

historiadores para entender os movimentos sociais que envolvem determinados 

momentos no processo de mudanças econômicas, culturais e sociais, levando com 

certeza os estudantes a compreenderem de forma mais atraente o ensino da história 

e, sem perceber, exercitando a leitura e compreensão de textos essenciais para a 

vida acadêmica e profissional. 

 Como professor titular de História do Colégio César Stange, entendemos que 

o trabalho da professora trará uma grande contribuição para o enriquecimento 

cultural e social dos alunos que estarão envolvidos no projeto. 

 

Guarapuava, 11 de dezembro de 2008. 

 

Professor Colaborador: 

René Wagner Ramos 

Disciplina: História 

RG 7.091.330-5 

 

 

Parecer Nº 01/2008 
 
   O material didático intitulado “Cantando e pensando em sala de aula – Uma 

proposta de ensino de Literatura”. Além de apresentar a ligação entre duas das 

linguagens mais antigas da civilização: a música e a poesia, ratifica o gênero poético 

como forma de expressão que corresponde a uma das demandas mais fortemente 

presentes na alma dos seres humanos desde os tempos mais remotos, ou seja, a 

necessidade de expressar-se diante das problemáticas da vida, favorece o 
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desenvolvimento de práticas significativas de leitura na perspectiva de atribuições de 

sentidos tão próprias do texto poético e de transformação criativa na produção de 

textos na educação Básica. 

   As atividades de leitura propiciam a interação dos alunos com os textos, 

promovendo a compreensão e interpretação leitora. Nas propostas de produção 

escrita, leva em conta os elementos constitutivos da linguagem de cada gênero e a 

interação que todo texto pressupõe. 

   A distribuição das atividades permite o movimento de ampliação do saber no 

processo de construção do conhecimento. E ainda, a seleção de textos evidencia o 

uso da linguagem como prática social, percepção necessária para significar as 

práticas de ensino-aprendizagem. 

 

Guarapuava, 11 de dezembro de 2008. 

 

Professora Colaboradora: 

Terezinha dos Santos Daiprai 

Disciplina: Português 

RG 4.215607-8 

    

 
 

 


