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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo será trabalhado o gênero Poema, que é o gênero predominante 
no Trovadorismo e será a escola literária que será estudada em breve. 

Aqui aparecerão o conceito, a estrutura e a forma de um poema, além da 
proposta de escrita. A proposta do livro para o capítulo é bastante completa e 
pode ser dividida entre parte teórica (conceitos e exercícios) e prática (produ-
ção de textos poéticos).

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Compreender o conceito de poema.

 • Apropriar-se da estrutura do poema.

 • Produzir um poema.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Representação e comunicação.

 • Contextualização sociocultural. 

 • Introdução à literatura.

 • Pintura.

 • Arte e contexto sociocultural.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Projetor multimídia.

 • Livro didático

 • Internet.

O Poema
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Comece o capítulo com uma sondagem acerca do que os alunos sabem so-
bre poema. É interessante anotar para verificar se as hipóteses levantadas 
vão ao encontro da teoria apresentada.

Faça a leitura, preferencialmente compartilhada, do texto (página 50). Em se-
guida, pergunte se algum aluno já ouviu falar de “eu lírico”. Se as respostas 
forem positivas, anote o significado dado pelos alunos. Caso seja negativa, 
passe à primeira questão (página 51). Conceitue eu-lírico (Questione: Você 
sabe o que é eu lírico? Existem outras denominações, como eu poético e sujei-
to lírico, mas o termo mais conhecido e divulgado é este: eu lírico. Esse termo 
designa uma espécie de narrador do poema, e assim seria chamado se não 
estivéssemos falando dos textos literários, sobretudo do gênero lírico).

Quando se lê um poema e percebe-se a manifestação de um “eu literário”, 
aquela voz, aquela personagem presente nos versos, não é necessariamente 
o autor real do poema.

Solicite que os alunos façam os exercícios de 2 a 11 (página 51). Neste exer-
cício, é preciso ter as unidades básicas de um poema: verso, estrofe, rima, 
sonoridade, métrica. Tente sistematizar com as respostas dos alunos.

Utilize de toda a teoria apresentada no livro. Peça que os alunos grifem os 
conceitos que irão surgir.

AULA 1

AULA 2

PREPARAÇÃO

Leve os alunos à produção de um texto poético e, para isso, leia os conceitos 
apresentados no livro didático.

É interessante, também, produzir alguns textos poéticos e mostrá-los aos alu-
nos, no primeiro momento sem dizer que são seus. Depois que terminarem 
suas produções, dizer que aqueles apresentados anteriormente foram pro-
duzidos por você. Caso não veja necessidade, tenha em mãos alguns textos 
poéticos de autores menos conhecidos pelos alunos.

Solicite a sala de informática para a aula 3.
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AULA 3 
Inicie a aula retomando a lição de casa e fazendo a correção dos exercícios. 
Em seguida, projete alguns poemas concretos para explicar que eles podem 
fugir a toda aquela parte estrutural apresentada nas aulas anteriores, mas 
nem por isso não são considerados poemas, pois eles servem também, além 
do conteúdo, para dar forma ao texto.

Fale também da importância das Figuras de Linguagem para a construção de 
poemas (aliteração, assonância – para a estrutura – e metáfora para o conte-
údo. As figuras serão estudadas mais profundamente no capítulo 9.

Peça que os alunos resolvam os exercícios de 1 a 3 (página 56) como lição 
de casa.

 

Décio Pignatari    E.M. de Melo e Castro

Augusto de Campos

Apresentados os poemas concretos, passe à explicação da literatura de cor-
del (páginas 57 e 58). Acesse os sites sugeridos na mesma página.
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AULA 4
Inicie a aula fazendo uma pequena retomada das aulas anteriores. Lembre-
se de reler os textos produzidos por você, sem dizer que são seus, ou os dos 
poetas escolhidos. Faça, com os alunos, o exercício 1 (página 58).

Em seguida, fale um pouco de rap, que é uma música declamada como um 
poema e que surgiu como um dos pilares do hip hop e normalmente faz críti-
cas ou trata de temas relacionados à minoria.

Realize a produção do exercício 2 (página 59).

As aulas podem ter a declamação de poemas e raps ao fundo durante toda a 
execução dos exercícios.

Para a verificação do capítulo, pegue os textos dos alunos corrigidos, com as 
observações necessárias (sobre versos, estrofes, métrica, figuras de lingua-
gem, tema, finalidade etc.) e peça que façam a reescrita desses textos. Essa 
tarefa fará parte do material a ser exposto ou apresentado. Caso não haja 
necessidade de reescrita, sugira produções coletivas de poemas (cordel, rap).

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


