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Conversa com o professor 
 

Caro (a) colega,  

Todas as sequências didáticas  apresentadas foram elaboradas e aplicadas  por  

mim na  instituição federal de ensino  em  que  atuo e  publicadas posteriormente, 

com  outro formato, em meu blog  Conversa de Português. 

Cada  uma das sequências destina-se a turmas do Ensino Médio, mas  creio que 

algumas possam ser adaptadas para o  Ensino Fundamental.  Para  a  elaboração 

deste material, considerei a  média de alunos matriculados  nas  turmas  em  que  

trabalhei: cerca de 30  indivíduos. Compreendo que, em  muitas  redes   de  ensino, 

esse  número passa de  40.  Assim, é  necessário que  o  professor  esteja  atento  

à  sua realidade e  à  viabilidade  de  execução das  propostas. 

Este e-book está organizado em  cinco partes: o que é  sequência didática (SD), 

estudos linguísticos, estudos literários, estudos culturais e produção textual. Na  

primeira, explico brevemente em que consiste uma SD e suas partes 

constituintes; na segunda e  na  terceira,  são abordados os  pontos gramaticais 

e  literários; na  quarta, enfatiza-se o  ensino da  cultura afro-brasileira, conforme  

previsto na  Lei  Nº 10.639/03 e na Lei Nº 11.645/08; na  última, a produção textual.  

Espero  que este material  seja  útil aos colegas e sirva de  inspiração para outras 

atividades. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para 

contato@conversadeportugues.com.br.  

 

Profª Andréa Motta 

21 de abril de 2016 
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O que é uma sequência didática 
 

O  que  é? 

 

Sequência didática é  um conjunto de  atividades, estratégias e intervenções 

planejadas  etapa  por etapa  pelo  professor para  promover, entre os  alunos,  o  

entendimento do conteúdo/ tema.  Apesar de  ser semelhante a um plano de 

aula, aborda diversas estratégias de ensino e aprendizagem e a atividade é 

desenvolvida  em mais de  um dia.  

 

Elementos da sequência  didática 

  

Uma sequência  didática  é constituída dos seguintes itens: 

 Tema 

 Ano de escolaridade 

 Objetivos 

 Justificativa 

 Material  necessário 

 Tempo de  execução (horas-aula previstas) 

 Descrição da atividade 

 Avaliação 
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Estudos linguísticos 
 

1. Língua Portuguesa  no  mundo1 

 

Tema: Expansão da  língua  portuguesa.  

Conteúdos relacionados: História da língua portuguesa, Conquistas 

ultramarinas de Portugual.  

Ano de  escolaridade: Primeiro ano do  Ensino Médio. 

Objetivos: 

 Conhecer  o  processo de  expansão da língua portuguesa. 

 Identificar os  países  lusófonos. 

 Reconhecer a  linguagem  como fator de  unidade entre diversos povos. 

 Conhecer  algumas  das diferenças  culturais  da  lusofonia.  

Justificativa: 

Na  maioria  das escolas,  o programa  do  1º  ano do Ensino  Médio contém o  

tópico  Origem e expansão da língua portuguesa. Assim,  o  professor abordará 

a língua portuguesa  como  uma das línguas  neolatinas, as suas fases  de 

evolução e o processo de  expansão linguística.  O docente deve mostrar aos 

alunos  que  tal processo é  consequência  da  expansão marítima portuguesa.  

Material  necessário: mapa das  viagens  ultramarinas,  mapa demonstrativo dos  

países  lusófonos, material teórico sobre a origem da língua  portuguesa e  suas  

fases; projetor, notebook; se possível, o documentário Língua: vidas em português.  

                                            
1 Texto original disponível em http://conversadeportugues.com.br/2009/05/lingua-portuguesa-no-mundo-e-a-

tarefa-dos-alunos/. Publicado em 22/05/2009.  

http://conversadeportugues.com.br/2009/05/lingua-portuguesa-no-mundo-e-a-tarefa-dos-alunos/
http://conversadeportugues.com.br/2009/05/lingua-portuguesa-no-mundo-e-a-tarefa-dos-alunos/
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Tempo de  execução (horas-aula previstas): 6 horas-aula 

Descrição da atividade: 

Aulas 1 e  2 (1º dia) -  Duas  aulas de  45 minutos 

Tema: Origem da língua portuguesa. 

Objetivo: Reconhecer a  língua  portuguesa como uma das  línguas neolatinas.  

Recursos: Material didático contendo  informações sobre o latim clássico, latim 

vulgar, fases da  evolução da língua portuguesa,  mapas.  

Motivação: O docente fará algumas  perguntas  aos  alunos,  a fim de  verificar o 

conhecimento  da turma acerca do tema: De onde vem a  língua portuguesa? Em 

quantos  lugares ela falada? Por que e como  nosso idioma chegou a tantos países? 

Desenvolvimento: O professor  apresentará  um mapa –  o  que  pode  ser  feito 

com o  uso de  um projetor ou  um globo – e mostrará  à turma  a  região italiana  

do  Lazio, destacando  ser  aquela região  a  origem do  Latim,  de que  provêm 

as  dez  línguas neolatinas: português, francês, espanhol, galego, catalão, provençal, 

rético, italiano, sardo e romeno. Nesse momento, podem ser abordadas as 

diferenças entre  o  latim clássico e o latim vulgar.   

Em  seguida, o  professor deve conversar com a turma sobre as fases de  formação 

da língua  portuguesa e – caso a  turma  já esteja estudando o Trovadorismo –  

citar também o  galego-português. 

Avaliação: Participação dos alunos nas discussões.  

Aulas 3 e 4 (2º dia) 

Tema:  Conquistas ultramarinas e expansão da língua portuguesa.  
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Objetivo: Compreender que  a  expansão da  língua  portuguesa  é resultado das 

navegações  portuguesas.  

Recursos: Material didático normalmente utilizado pelos alunos, mapas das 

viagens  portuguesas, documentário Língua: vidas em português (Cf. Dicas para o 

professor).   

Desenvolvimento: O professor fará uma breve revisão dos tópicos abordados no 

primeiro dia e retomará a seguinte  pergunta: Como a  língua portuguesa chegou 

a tantos lugares?  

O professor pode projetar  um mapa antigo das viagens  portuguesas  e  mostrar 

os pontos onde  foram criadas  colônias  portuguesas. Nesse ponto,  pode-se  

provocar  a turma com a  indação “Como vivem  hoje  as  pessoas nas  ex-colônias  

portuguesas?” e  apresentar o documentário sugerido (Essa  etapa ocupará as 

duas  aulas.). 

Após assistir ao documentário, os  alunos serão separados em grupos e o  

professor  explicará a atividade de pesquisa a ser   apresentada na  aula seguinte. 

A atividade  será desenvolvida conforme  descrito abaixo: 

 Divisão da  turma  em  grupos: um  grupo para cada local onde a língua  

portuguesa é falada (incluindo Goa, Damão e Diu), ou conforme o professor  

achar  mais adequado.  

 Pesquisa eletrônica e bibliográfica: sites, livros e revistas de História e 

Língua Portuguesa.  A turma  deve pesquisar sobre a  cultura de  cada  um 

dos lugares.  

  Apresentação dos seminários. Cada grupo terá 10 minutos.  

 

Avaliação: Participação dos alunos nas discussões.  
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Avaliação  geral da  atividade: 

Tema: Língua Portuguesa no mundo 

Objetivos: 

 Desevolver a expressão oral.  

 Compartilhar oralmente resultados de pesquisas.  

Recursos:  Notebook e  projetor.  

Desenvolvimento: A turma  apresentará os seminários que  foram  organizados 

na aula do 2º dia.  

Avaliação: O professor  verificará  se a turma  realizou  a  tarefa  de  acordo com 

a proposta apresentada.  

 

DICA PARA O PROFESSOR: 

O documentário Língua: vidas em português, produzido por Victor Lopes, tem 

aproximadamente 90 min de duração e  mostra  a  vida  moderna nos diversos  países da 

lusofonia,  sob o  ponto de vista de seus moradores. Participam os escritores José Saramago, 

Mia Couto, João Ubaldo Ribeiro e o  compositor  Martinho da Vila.  Se, por  acaso,  o professor   

não tiver  tempo de mostrá-lo todo,  pode-se optar  por  um pequeno  trecho.  

Como alternativa,  o docente pode utilizar  dois vídeos produzidos  por  mim e disponibilizados  

no  canal Conversa de  Português: 

 Origem  da  língua portuguesa - https://youtu.be/jIlZ3Pi7L6Y 

 Quais  são os países  onde  a língua  portuguesa é oficial? - 

https://youtu.be/VSd7TtzzpKo 

Se  for possível, a atividade  pode ser desenvolvida em parceria  com os professores  de  

História e Geografia. 

https://youtu.be/jIlZ3Pi7L6Y
https://youtu.be/VSd7TtzzpKo
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2. Variedades  linguísticas – Proposta  12:  A língua de Eulália 

 

Tema: Variedades linguísticas 

Conteúdos relacionados:  Linguagem,  língua e  fala. Diversidade na  unidade 

linguística. Modalidades  oral e escrita. Português padrão e  português não-

padrão. Preconceito  linguístico.  

Ano de escolarida : Primeiro  ano do  Ensino Médio. 

Objetivos: 

 Reconhecer as  diversas variações e  variedades  da  língua  portuguesa.  

 Debater sobre o uso da  linguagem  como fator de distinção social. 

Justificativa:  Os Parâmetros Curriculares da Educação Nacional enfatizam o  

ensino de língua  portuguesa por  meio de  abordagens  que  respeitem  as  

diversas expressões linguísticas e não apenas a gramática normativa,  

principalmente  se  isto significar  a  análise  sintática e morfológica de  frases  

descontextualizadas e  distantes  da realidade do aluno. Ao contrário  do que é 

divulgado com base  no senso comum, o papel da  escola  é  ensinar  a  língua  

padrão (POSSENTI, 2006) , mas  o aluno  precisa  compreender  que a  linguagem  

não  pode  ser um fator de exclusão social (BAGNO, 2009). 

Material  necessário: Livro A  língua de Eulália: novela sociolinguística, de  Marcos 

Bagno.  

Tempo de  execução (horas-aula previstas):  6 horas-aula (3 dias) 

 

                                            
2 Texto original em <http://conversadeportugues.com.br/2010/04/sala-de-aula-%E2%80%93-variedades-

linguisticas/>. Publicado em 30/04/2010.  

http://conversadeportugues.com.br/2010/04/sala-de-aula-%E2%80%93-variedades-linguisticas/
http://conversadeportugues.com.br/2010/04/sala-de-aula-%E2%80%93-variedades-linguisticas/
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Descrição da atividade: 

Aula 1  (1º dia) – Uma aula de 45 minutos.  

Tema: Organização do  debate. 

Objetivos: Organizar a  atividade a ser  executada  na  aula  seguinte. 

Recursos:  Livro A língua  de  Eulália e  outros  materiais  que  o  professor  julgar 

pertinente para a execução do  debate. Em minha turma, usei  apenas  o  livro.  

Desenvolvimento: Cada aluno deverá ter começado a ler o texto com, pelo  

menos,   um mês de  antecedência. O  docente  deve deixar  bem claro que a 

leitura não será  feita  durante as aulas e a  atividade  será organizada como  um 

debate. 

Nesta aula, o professor  dividirá a  turma  em 10  grupos de  leitores, que   ficarão 

responsáveis  por  conduzir  o  debate sobre dois  ou três capítulos cada um.   O  

professor deve  sondar  se a turma já participou de algum debate –  ou  roda de 

conversa – em outra  disciplina  e, caso  a resposta  seja  afirmativa, os alunos 

devem fazer seus comentários  sobre os  pontos  positivos  e  negativos.  Caso  

ocorra o contrário,  o  professor deve esclarecer  quais  são as  etapas de  um 

evento como  esse. 

Avaliação:   Participação dos alunos.  

 

Aulas 2 e 3 (2º  dia) -  duas aulas de  45 minutos.  

Tema:  Variedades  linguísticas 

 Objetivos:  Compreender  o uso da  linguagem  como fator de distinção 

social. 
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 Desenvolver a expressão  oral. 

Recursos:  Material dos  alunos.  Livro indicado. 

Desenvolvimento: O professor poderá, se o número de alunos permitir,  organizar  

a  turma em um  círculo. Cada grupo  –  organizado  na  aula  anterior – deverá  

apresentar  um breve  resumo dos  capítulos lidos e fazer  a  análise   de  seus 

conteúdos. O  professor  deverá conduzir  a  turma para a reflexão acerca do  

conceito de  preconceito linguístico e  como  ele se  manifesta.  

Avaliação 

Participação da turma no debate ou outra atividade que o professor julgar  

pertinente.  

 

 

 

 

 

DICA PARA O PROFESSOR  

A  atividade  pode  ser realizada como um debate, mediado pelos  alunos  ou  o  professor.  A  

segunda opção é  realizar  uma  roda de  conversa –  o que  combina  mais  com a  narrativa 

apresentada  no  livro; nesse caso, o  professor deve estar atento para que todos os   estudantes  

participem. 

Sugiro  que o  professor leia antes outro   livro:  Preconceito  linguístico – o  que é como  se faz,  

cuja  resenha  está  indicada na  sequência didática. O  profissional  notará  que o tema  é 

exatamente  o mesmo,  porém com  uma abordagem teórica que  interessará bastante ao  

docente.   
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3. Variedades  linguísticas – Proposta 23: Pra  mim fazer e  o  Dia do Índio 

 

Tema: Preconceito linguístico e  preconceito social 

Conteúdos relacionados: Variedades linguísticas 

Ano de escolaridade: Primeiro ano do Ensino Médio (Cf. a  seção Dica para o  

professor  no  final desta  sequência didática.)  

Objetivos: Reconhecer a  linguagem  como  meio de  transmissão de ideologias.  

Justificativa: Com  a  aproximação do  Dia  do  Índio (19 de  abril), as redes 

sociais digitais ficam repletas de imagens em que os indígenas  são 

ridicularizados por  sua cultura e  por  seu  suposto modo de falar a  língua  

portuguesa. Desde 2010, circula a  imagem com  os  dizeres “Feliz  Dia do índio 

pra  você que fala ‘pra mim  fazer’!”. Esta  atividade foi desenvolvida com   base 

em  uma  dessas  imagens.  

Material necessário: Folhas de papel, imagens  de  índios compartilhadas  nas  

redes sociais.  

Tempo de execução: 2 horas-aula (1 dia ) 

Descrição da atividade: 

Aula 1  (45 minutos)  

Tema:  Variedades linguísticas 

Objetivos: Debater  sobre os  preconceitos sociais  que se  manifestam  por  

meio da linguagem.  

 

                                            
3 Texto original em http://conversadeportugues.com.br/2012/04/sala-de-aula-pra-mim-fazer/.  Publicado em 

20/04/2012. 

http://conversadeportugues.com.br/2012/04/sala-de-aula-pra-mim-fazer/
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Desenvolvimento:  

1. Divisão da  turma em  grupo e distribuição da imagem  impressa.  O professor  

dividirá  a  turma grupos de, no  máximo,  5 componentes  e entregará a  cada 

um deles   uma  folha  tamanho A4  com a  imagem de um  índio e  a  legenda  

“Feliz  Dia do índio  pra  você  que   fala ‘pra  mim fazer’!”  e  explicará  à turma 

que esta é  uma das  muitas  imagens  compartilhadas todos  os  anos  em   19 

de abril.  A  turma  deverá observar  a  imagem e, nos  grupos,  responder  à  

seguinte  pergunta: “O  que  você  pensa sobre essa imagem?”.  

2.  Exposição da  opinião do grupo. O  professor  não deve  interferir nessa  etapa, 

mas  seria  interessante  andar  pela  sala e  anotar algumas das  declarações   

feitas  pelos  alunos  sem que eles  o  percebessem. As  anotações podem  ser  

usadas como  mote para  uma  conversa com a  turma. (Cf. a  Dica para o  

professor  no  final da  atividade).  

3. Após  ouvir  as considerações dos   grupos, o  professor pode explicar o porquê 

de haver, no português não-padrão, a construção “pra mim fazer” e  

confrontá-la  com o  que  determina a  gramática normativa. Nesse momento  

também, o professor  deve  levar  a turma a  perceber os  vários preconceitos 

implícitos  na  imagem  que  foi distribuída: racial,  linguístico e social.  

Aula  2 (45 minutos) 

A turma  deverá,  durante  esse tempo,  produzir  um  artigo de  opinião (ou  

outro gênero da  escolha do  professor)  sobre  o tema da imagem e  o debate  

feito  na  aula  anterior.  

Avaliação: 

Participação dos  alunos  e  análise  da  produção textual.  
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Estudos literários 
 

4. Trovadorismo4 

 

Tema: Origem  da literatura de língua  portuguesa 

Conteúdos relacionados:  O  que  é  literatura.   Gêneros  literários. História da 

língua  portuguesa.  

        Ano de  escolaridade: 1º  ano do  Ensino  Médio 

Objetivos: Reconhecer  a literatura  medieval  portuguesa  como origem  da 

literatura brasileira.  

Justificativa: O  Trovadorismo é  considerado  a primeira  expressão  literária em 

língua  portuguesa. Historicamente, relaciona-se com  o  período das  grandes  

navegações  europeias e é  considerado por  alguns  pesquisadores como   a  

literatura de  saudades desse período. Nas  cantigas de  amigo,  por  exemplo,  

há  sempre  uma dama  queixando-se  da  ausência  do  amado, que  partiu em   

alguma  viagem  longa;  as  cantigas  Ondas do  Mar de  Vigo e Ai flores de  verde 

pinho são  textos   representativos dessa característica.   

Material  necessário:  Material teórico sobre a origem da literatura portuguesa 

e  suas  fases; cópias de  cantigas  medievais; cópia da canção Para viver um 

grande amor, de  Vinícius de  Moraes; projetor, notebook;  vídeo com 

apresentação do Grupo de  Música  Galega Martin  Codax. 

 

Tempo de  execução (horas-aula previstas): 4 aulas de  45 minutos. 

                                            
4 Texto  original em  http://conversadeportugues.com.br/2015/05/trovadorismo-a-atividade-dos-alunos/ 

Publicado  em  23/05/2015. 

http://conversadeportugues.com.br/2015/05/trovadorismo-a-atividade-dos-alunos/
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Descrição da atividade 

Aulas 1 e 2 (90 minutos) 

Tema: Cantigas medievais (cantiga de  amor, cantiga de  amigo, cantiga de  

escárnio, cantiga de  maldizer, cantigas de gesta, cantigas de  Santa  Maria).  

Objetivos: Conhecer e identificar os diversos  tipos de  cantigas produzidas  na   

Idade Média.  

Recursos: Cópias das  cantigas  que serão apresentadas aos alunos e  material  

teórico sobre o tema.  

Desenvolvimento:   

1. O  professor entregará  à  turma  uma  cópia  de diversas cantigas, dentre as 

quais,  Ai flores de  verde  pinho e  Quer’eu a  moda provençal, ambas  do  rei  

Dom Dinis. O  ideial  é  que  os  alunos recebam  as cantigas em duas versões 

(galego-português e  português moderno), a fim de  que conheçam uma das 

fases da língua  portuguesa.  

 

2. Após  observar o  conteúdo, os aspectos  linguísticos  e  a  estrutura do  texto,  

os  alunos  receberão  material  teórico sobre o  Trovadorismo (contexto  

histórico e  características).  

 

3. O  professor   apresentará a  canção   Para  viver  um grande  amor, de Vinícius 

de  Moraes, e pedirá  à turma  que identifique  as  semelhanças do texto  

contemporâneo com as  cantigas  medievais. Essa  apresentação  pode  ser 

feita  por  meio da entrega do texto  impresso, CD  ou  vídeo disponibilizado 

no   site  YouTube.  
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4. Divisão da  turma  em  grupos e orientação  para  a atividade  que  será  

desenvolvida  nas  aulas  3  e  4.  

Avaliação:  Participação dos alunos  na  atividade. 

Aulas  3  e  4 (90 minutos) 

Tema: Intertextualidade entre   textos  contemporâneos  e  medievais. 

Objetivos:  Reconhecer características das cantigas  estudadas em  textos dos  

séculos XX e  XXI.  

Recursos: DVD,   CD, projetor, notebook,  textos   impressos.   

Desenvolvimento: 

1.  Os grupos terão, no  máximo,  10  minutos cada  um para apresentar uma  

canção contemporânea em  que  se  possam  observar aspectos  semelhantes 

aos  observados  nas  cantigas medievais.  Para a realização desta  tarefa,  o 

professor   pode  estimular os  alunos a  levar –  além da  mídia  com   a 

gravação das  músicas escolhidas – instrumentos  musicais,  caso  algum  aluno 

o  deseje.  

Avaliação: 

O  professor   julgará se  a turma atendeu  à  proposta  da  atividade.  

DICA PARA O  PROFESSOR  

Atividade  semelhante  também   pode  ser aplicada com outros períodos literários.  O  leitor  

pode conferir o texto Romantismo brasileiro e o Brasil em letra de música:  

<http://conversadeportugues.com.br/2014/08/brasil-em-letra-de-musica/.> Publicado em  

09/08/2014.  

O  professor  pode baixar  o  nosso  material  sobre o  Trovadorismo  por  meio do  link  

https://docs.com/cportugues/8673/trovadorismo.  

http://conversadeportugues.com.br/2014/08/brasil-em-letra-de-musica/
https://docs.com/cportugues/8673/trovadorismo
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5. Romantismo brasileiro e as culturas  indígenas5 

 

Tema: Primeira geração do Romantismo brasileiro 

Ano de escolaridade: 2º ano do Ensino  Médio 

Objetivos:  

 Reconhecer  a produção literária do Romantismo  brasileiro como expressão 

de  identidade nacional e o índio como seu  representante. 

 Reconhecer as culturas  indígenas como elemento formador da cultura 

nacional brasileira.  

 Debater sobre as  condições  de  vida das  comunidades indígenas  no Brasil 

atual.  

Justificativa: O Romantismo brasileiro – como   movimento  literário –  começa  

oficialmente  14 anos  após a proclamação da  Independência, com a publicação 

de  Suspiros poéticos e  saudades, de  Gonçalves de  Magalhães. Em busca de  uma  

literatura  que refletisse a cultura  brasileira,  o movimento  –  seguindo o exemplo 

do  que  acontecia  na  Europa –  foi buscar na  História do país a   inspiração 

para adequar-se à  ideologia de  identidade nacional. Desse  modo, enquanto a   

literatura  europeia trazia a  imagem de jovens  cavaleiros medievais em  luta  

pela  pátria, o Romantismo  brasileiro – talvez,  ainda inspirado pelo homem 

natural de  Jean- Jacques Rousseau – elegeu o índio como  símbolo  nacional, 

sob o  argumento de  que  esse seria o verdadeiro dono da  terra. Como  

consequência desse pensamento, os romances mostravam uma imagem  

idealizada e  deturpada das  comunidades indígenas.  

                                            
5 Texto original em  < http://conversadeportugues.com.br/2016/04/romantismo-culturas-indigenas/>. 

Publicado em 7/04/2016.  

http://conversadeportugues.com.br/2016/04/romantismo-culturas-indigenas/


 

 

www.conversadeportugues.com.br 

Material  necessário:  Projetor,  notebook. Mídia  com os   vídeos Índios Pataxó 

e a Terra do  Descobrimento e   Índios do Brasil: 180  povos,  200  línguas.  

Cópias dos  seguintes textos: 

 Carta, de  Pero  Vaz de Caminha. 

 O  que  pensam os brasileiros sobre os  indígenas  brasileiros?, de  

Gersen  Baniwa.  

 Canção do exílio e  Minha  terra, de  Gonçalves Dias.  

Tempo de  execução (horas-aula previstas): 4  horas-aula 

Descrição da atividade: 

Aula 1 e 2-   90 minutos 

Tema: 1 ª  geração romântica. 

Objetivos: Reconhecer a produção literária do Romantismo brasileiro como 

expressão de  identidade nacional e o índio como seu  representante. 

Recursos:  Cópias  da Carta do Descobrimento e dos textos de  Gonçalves  Dias.  

Desenvolvimento 

1. O  professor  escreverá  a  palavra  Romantismo  no quadro e  perguntará  à   

turma o seu  significado (Cf. a Dica para o  professor).  

2. A turma receberá  cópias de  alguns  textos da  primeira fase do  Romantismo  

brasileiro  (Canção do exílio, Minha terra,  Canto do índio, de  Gonçalves  Dias). 

Os  alunos  devem  observar que  os  textos  fazem  a  exaltação do  Brasil e o   

índio é  um personagem  idealizado  no  período).  

3. O  professor  explicará  aos alunos o  porquê de  o  índio ter  sido  adotado 

como  símbolo do povo brasileiro no século XIX e  deve debater  com  a  turma  

a  respeito da  imagem  feita sobre as  comunidades  indígenas.  
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4. A fim de  demonstrar à turma que  a visão do século  XIX era reflexo do período 

de  colonização, o  professor  entregará  aos   estudantes alguns  trechos da  

Carta, de Pero Vaz de  Caminha, e observará como o escrivão das naus  

portuguesas  descreveu  os  indígenas.  

Aula  3  e  4 -   90 minutos 

Tema:  Comunidades  indígenas  na atualidade 

Objetivos:  

 Compreender  a importância dos  povos  índigenas. 

 Desconstruir o  mito do  bom selvagem,  criado pelos   românticos.  

Recursos:  DVD  e  TV ou    projetor  e  noteboo; cópias do texto  O  que  pensam  

os brasileiros  sobre os  índios brasileiros, de  Gersen  Baniwa.  

Desenvolvimento 

1. O  professor apresentará  aos  alunos  dois  documentários: Tapajós e  a Terra 

do descobrimento (25 min.)  e Índios do Brasil:  180 povos, 200  línguas  (20 

min.). Após  a  apresentação a  turma  debaterá sobre os  vídeos. 

2. Leitura do  texto de  Gersen  Baniwa.  

 

DICA PARA  O  PROFESSOR 

Sugiro  que, antes desta atividade,  o  professor apresente  as características gerais do  

movimento  romântico. Pode  ser  utilizado  o  nosso  vídeo sobre o tema: 

https://www.youtube.com/watch?v=ET6KQHmIeV0 

Os  documentários  citados  podem  ser encontrados  também no  YouTube.  

https://www.youtube.com/watch?v=ET6KQHmIeV0
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Avaliação 

Participação dos  alunos nas atividades propostas.  

6. Vanguardas  Europeias6 

 

Tema : Movimentos  artísticos das  décadas  de  1910 e  1920.  

Conteúdo relacionado:   Primeira  Guerra  Mundial. 

Ano de escolaridade:  3º  ano  do  Ensino Médio 

Objetivos: Conhecer as  diversas  expressões artísticas  do  início do  século XX.  

Justificativa: A primeira década do  século XX foi um período de intensa  

produção artística,  principalmente  na Europa. Os  artistas plásticos  e demais  

intelectuais  da  época usavam sua  arte  como   forma de  representar e contestar 

os  acontecimentos  políticos como, por exemplo,  a  Primeira  Guerra Mundial. 

Nesse contexto, nasceram movimentos como o Futurismo, Cubismo, o  Dadaísmo 

e o  Surrealismo.  Anos mais  tarde,  os  Manifestos  literários  escritos  no  período 

serviram de  inspiração ao  Movimento Modernista Brasileiro.  

Material  necessário: Slide com imagens representativas de cada um dos 

movimentos. Cópias do Manifesto do  Futurismo, de  Felippo Tommaso Marinetti.  

Tempo de  execução:  2  aulas de  45 minutos.  

Descrição da atividade: 

Aulas  1 e 2 (90  minutos) 

Tema: Movimentos  artísticos: Futurismo, Cubismo, Dadaísmo e Surrealismo.  

Objetivos: Conhecer  as  diferentes  manifestações artísticas  do  início do  século 

XX.  

                                            
6 Texto  original em http://conversadeportugues.com.br/2010/03/sala-de-aula-vanguardas/. Publicado em 

21/03/2010.  

http://conversadeportugues.com.br/2010/03/sala-de-aula-vanguardas/
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Recursos: Projetor,  notebook;  material  teórico sobre as  vanguardas.  

Desenvolvimento:  

1. O professor selecionará e apresentará diversas telas que representem os 

movimentos  artísticos  de  interesse para  a aula e , com  a  turma,  comentará  

sobre as  características  de cada uma das imagens. 

2. Após  os comentários,  o  professor  entregará  uma cópia do Manifesto do  

Futurismo e debaterá  com a  turma sobre a  importância do texto para o  início 

da  geração modernista: Por que  é um  Manifesto e  o  que  isso significa? 

Quais  são as reivindicações do Manifesto? Que ideologias  políticas ele parece  

representar? 

Avaliação: 

Participação dos alunos  nas discussões. 

 

 

 

 

 

 

DICA PARA O PROFESSOR 

O professor, se desejar,  pode  baixar  nosso material sobre as  vanguardas  por  meio do link  

https://docs.com/cportugues/5295/vanguardas-europeias. 

 

https://docs.com/cportugues/5295/vanguardas-europeias
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7. Dadaísmo7 

 

Tema: Dadaísmo 

Conteúdo relacionado:  Vanguardas Europeias 

Ano de escolaridade:  3º  ano  do Ensino Médio 

Objetivos:  Reconhecer a influência dos eventos  históricos para o surgimento 

de novas  correntes artísticas.  

Justificativa: A primeira  década do  século XX foi um  período de  intensa  

produção artística,  principalmente  na Europa. Os  artistas  plásticos  e demais  

intelectuais  da  época usavam sua  arte  como  forma de  representar e contestar 

os  acontecimentos  políticos como, por exemplo,  a  Primeira  Guerra Mundial. 

O movimento dadaísta surge do questionamento de  cinco jovens europeus 

refugiados na   Suíça durante a Primeira  Guerra  Mundial.  

Material  necessário: Cópias  de  trechos do Movimento Dadaísta (1918). Cópias 

do  texto  Para  fazer um poema dadaísta, de Tristan Tzara.  Jornais  velhos.  Cola.  

Tesoura.  Papel A4 ou  maior. Sacos  plásticos. Slides com  obras do  Dadaísmo.  

Tempo de  execução:   2  horas-aula (90  minutos) 

Descrição da atividade:  

Aulas  1  e  2 

1. A turma  lerá  o  Manifesto do Dadaísmo  e  o professor  fará a contextualização 

com o momento  histórico em  que  o movimento artístico está inserido. O  

docente  deve  aproveitar os  conhecimentos  que  a turma  já  adquiriu  com  

a  aula  sobre as  Vanguardas   Europeias.  

                                            
7 Texto  original  em  http://conversadeportugues.com.br/2011/05/sala-de-aula-dadaismo/ . Publicado  em  

31/05/2011.  

http://conversadeportugues.com.br/2011/05/sala-de-aula-dadaismo/
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2. O  professor entregará  aos  alunos uma cópia do poema de  Tristan Tzara e  

cada  um deverá  produzir  um  novo texto de  acordo  com as  instruções do  

poeta.  

Avaliação 

Cada  aluno fará  uma  breve apresentação do texto  produzido.  
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Estudos culturais 
 

8. África  na  escola8 

 

Tema: Culturas  africanas  e  cultura afro-brasileira. 

Conteúdos  relacionados: Tráfico negreiro.  Abolição dos escravos. Combate ao  

racismo.   

Ano de escolaridade:  A  partir do 9º ano do Ensino  Fundamental. 

Objetivos:  

 Identificar  espaços em  que a  presença  do   povo  negro foi  marcante. 

 Reconhecer e valorizar a influência das culturas  africanas na formação da  

cultura brasileira.  

Justificativa:  A  Lei de  Diretrizes e  Bases da  Educação Nacional (Lei 9.394, de 

12 de  dezembro de  1996)  foi  alterada, em  2003, pela   Lei Nº 10.639, que 

estabelece  a  obrigatoriedade do  ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

nas  escolas públicas e  particulares.  A lei  foi promulgada em resposta  aos  

apelos do  Movimento  Negro, ciente  de  que  os  livros  didáticos brasileiros   e  

as  práticas  pedagógicas não contemplavam a cultura afro-brasileira, embora 

esta  esteja  presente em  diversos  aspectos:   linguagem,  vestuário, religiosidade, 

música, culinária.  

Material  necessário:  nenhum material específico. 

Tempo de  execução:   01 manhã ou   01   tarde (atividade  externa).  

                                            
8 Relatos  originais em  http://conversadeportugues.com.br/2011/09/africa-na-escola/ e  

http://conversadeportugues.com.br/2011/10/pretos-novos/. Publicados em  22/09/ 2011 e  27/10/2011, 

respectivamente.  

http://conversadeportugues.com.br/2011/09/africa-na-escola/
http://conversadeportugues.com.br/2011/10/pretos-novos/
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Descrição da atividade: (Professor, leia  a Dica no final desta  sequência didática).  

Nesta  atividade,  o   docente  promoverá –  em parceria com o professor  de  

História –   visitas  a espaços históricos  relacionados  à  presença  negra (antigas  

fazendas, comunidades quilombolas, irmandades religiosas, centros  culturais).  

Com  minha  turma, realizei quatro saídas: no município de Nova Iguaçu, 

conheceram Espaço Cultural Odé Gbomi  e foram à  sede da Diocese, a fim de   

conversar um padre recém-chegado do Congo; no  município do Rio de Janeiro, 

fomos à Pedra do Sal e  ao Instituto de  Pesquisa e Memória  Pretos  Novos.  

O professor  de  História  teve papel fundamental nas visitas: durante o  

deslocamento, o historiador  conversou   com  os  meninos acerca do período de 

escravidão e como  as  comunidades se  organizaram antes e  depois da  Abolição.  

Avaliação 

Participação dos  alunos.  

 

 

 

 

DICA PARA O  PROFESSOR 

A atividade  aqui descrita era  parte de  um projeto intitulado Circuito AfroNil, coordenado 

pela  pedagoga  Doris  Barros, razão  pela  qual  descrevi  apenas as  ações  de que participei 

como   professora  de  Língua  Portuguesa de  uma das  turmas  envolvidas.  

O  professor  residente  no Rio de  Janeiro  pode levar suas turmas aos  espaços citados e  a  

outros como,  por  exemplo, o  Cais do  Valongo e  à  Irmandade  de  Nossa  Senhora  do  

Rosário e  São  Benedito dos  Homens  Pretos, onde  há um importante  museu sobre o  período 

de  escravidão.  Os  professores  residentes em  outras  cidades podem,  em parceria com os  

alunos,  investigar  sobre presença  negra  na região onde residem e  visitar os  espaços.  
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Produção textual 
 

9. A  notícia  como  exercício de  produção  textual9 

 

Tema:  Estrutura da notícia. 

Conteúdos relacionados:  Realismo e  a produção de  Machado de  Assis.  

Ano de escolaridade: 2º ano do  Ensino Médio. 

Objetivos: 

 Identificar as  características do texto  jornalístico.  

 Redigir  um texto no   gênero textual  notícia.  

Justificativa:  Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua  Portuguesa 

chamam a atenção do  professor  para a  elaboração de  propostas pedagógicas  

em que  o  aluno  seja um  usuário competente  da  linguagem em  suas  diversas  

modalidades.  Desse modo,  não   há  mais espaço para  uma  aula em  que  o  

estudante seja  limitado a decorar regras  e  terminologias.  O aluno  deve  ser  

levado a  ler e  produzir textos de  tipologias  e  gêneros diversos.  

Material  necessário: Cópias dos  contos machadianos A cartomante, Causa 

secreta e A carteira (ou outros de  escolha do professor). Jornais ou  revistas.   

Tempo de  execução (horas-aula previstas): 2 horas-aula  

Descrição da atividade:  

                                            
9 Texto original em  < http://conversadeportugues.com.br/2016/01/noticia/> . Publicado em 25/ 01/2016.  

http://conversadeportugues.com.br/2016/01/noticia/
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O  professor  selecionará  alguns  contos  do  Realismo  brasileiro  e  os  lerá  

com  a  turma, tecendo os  comentários  que  julgar pertinentes. Sugere-se  a  

leitura do texto A  carteira,  de  Machado de Assis.  

1. Após  a leitura, o  professor   pedirá  aos   alunos  que  transformem  o  conto  

lido em  uma  notícia de  jornal.   Os  estudantes deverão atentar  para  alguns 

detalhes do texto  original: local, época  em  que  a  narrativa  acontece,  nomes 

dos personagens.  

2. Antes  que  a  turma  comece  a  produzir a  notícia,  o professor deve  distribuir 

alguns  jornais ou  revistas  e pedir  aos  alunos que identifiquem a  estrutura 

do  gênero textual  estudado. Em seguida, o docente  pode  entregar um 

esquema  com  os  itens constituintes de  uma notícia.  

 

10. O  conto como  exercício de produção textual10 

 

Tema:  Estrutura do conto. 

Conteúdos relacionados:  Realismo. 

Ano de escolaridade:  Segundo ano do  Ensino Médio. 

Objetivos: 

 Redigir  um texto no   gênero conto.  

Justificativa: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua  Portuguesa orientam 

sobre o ensino de  produção textual em suas  modalidades oral e escrita.  Desse 

                                            
10 Texto original  em < http://conversadeportugues.com.br/2015/12/sala-de-aula-o-conto-como-exercicio-de-

producao-textual/>. Publicado em 13/12/ 2015. 

http://conversadeportugues.com.br/2015/12/sala-de-aula-o-conto-como-exercicio-de-producao-textual/
http://conversadeportugues.com.br/2015/12/sala-de-aula-o-conto-como-exercicio-de-producao-textual/
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modo,  o  estudante deve  ser  levado a  ler e  produzir textos de  tipologias  e  

gêneros diversos.  

Material  necessário: Slide com  imagens de  telas  produzidas no período do  

Realismo.  

Tempo de  execução (horas-aula previstas): 2 horas-aula  

Descrição da atividade: 

1. O  professor apresentará  à turma   um slide com  reproduções de  telas  

produzidas durante o  Realismo.  Sugere-se  o uso das  seguintes  imagens: 

Moças  peneirando  trigo (1855), de  Gustave Coubert; Angelus (1857), de 

Milliet; Vagão de  3ª classe (1862), de  Honorè Daumier; Arrufos (1887), de 

Belmiro de  Almeida.  

2. A turma  observará cada  uma das imagens e, oralmente,  fará  uma descrição 

objetiva de  cada  tela.  

3. O  professor –  que  já  terá  apresentado as características  do conto em  outra 

aula –  pedirá  aos  alunos que  escolham  uma  das imagens  e faça a  produção 

de  um texto ficcional  sobre a  cena observada.  Os   textos  produzidos 

deverão responder às  seguintes  indagações: Quem  são as pessoas na tela? 

O  que  estão fazendo? O  que as  levou  ao momento retratado? Qual  é  o  

cenário? 

DICA PARA O PROFESSOR 

É recomendável  que  esta  atividade  seja  aplicada após  uma  aula  sobre as  características 

do conto.   Sugiro  a  leitura do texto  publicado em 

http://conversadeportugues.com.br/2015/12/caracteristicas-do-conto/ 

http://conversadeportugues.com.br/2015/12/caracteristicas-do-conto/
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