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Subvertendo a poesia 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Arte: música, Língua Portuguesa 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua 

estrangeira, abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e 

corporais, bem como a multiplicidade de manifestações sociais que emergem de 

grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos que sustentem hipóteses 

sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de discursos variados, 

além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante das 

diferentes linguagens. 

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - 

linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar 

conhecimentos sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a 

multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, posicionando-se de 

forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 

regional, nacional e/ou internacional. 

[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio 

de estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem 

sociocultural, aprimorando as relações da vida em sociedade, as possibilidades 

de fruição cultural coletiva e o respeito à diversidade e ao meio ambiente. 

[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, 

favorecendo a escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento 

de iniciativas e/ou empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; 

fomentando a participação juvenil e a iniciativa empreendedora. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Avaliação 360, apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de 

fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, 

avaliação para as aprendizagens, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, dramatização, ensino com pesquisa, 

estudo de texto, estudo dirigido, exposições/excursões e visitas, feiras do 

conhecimento, filmes e vídeos, grupo de verbalização e de observação, júri 

simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, leitura textual de 

gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, lista de discussão por meios 

digitais, mesa redonda, painel, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, 

portfólio, produção de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, 

projeto de pesquisa, resolução de exercícios, revisão das aprendizagens, sarau 
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literário, seminário sobre temáticas em estudo, Utilização de recursos 

audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Biblioteca da escola, internet (para pesquisas em plataformas diversas) e sala de 

aula. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) Os objetivos serão alcançados por meio do estudo das características das 

obras e dos perfis artísticos de seus autores, bem como pela interpretação textual 

e pela dramatização dos trabalhos lidos e produzidos, o que fará com que os 

estudantes tenham vivência real daquilo que estudaram e que criaram.  

2) Os trabalhos terão início com estudos teóricos para dar preparo conceitual aos 

estudantes sobre os gêneros literários e, em particular, sobre a lírica. Além disso, 

será analisada, de modo mais panorâmico, a história do gênero lírico, com suas 

formas de apresentação e variações estilísticas no decorrer dos séculos, desde 

a antiguidade. 

3) As aulas serão, em um primeiro momento, mediadas pelo professor regente 

(preferencialmente de Língua Portuguesa), o qual fará exposições mais objetivas 

sobre os gêneros literários e a história literária. Em em segundo momento, o 

professor estudará obras selecionadas de épocas e estilos diferentes, tanto de 

autores nacionais quanto estrangeiros, procurando analisar com a turma as 

características formais e estilísticas das mesmas e dos seus autores, bem como 

interpretar as mensagens contidas nos textos. 

4) Os alunos, durante todo o curso, serão instigados a participarem, seja por meio 

da reflexão crítica sobre um autor, um estilo ou mesmo uma obra literária 

específica. O professor os levará ao pensamento criativo também, tendo em vista 

que deverão produzir, a partir de determinado momento, suas próprias obras 

literárias. As obras autorais dos jovens serão, após seleção prévia feita pela 

própria turma, reunidas em um livro a ser editado e publicado (dentro das 

possibilidades de recursos disponíveis na escola - ou com apoio da comunidade 

- para este fim). Haverá, ainda, a dramatização de obras literárias, já conhecidas 

ou de autoria dos próprios estudantes, o que servirá como forma de expressar (e  

compartilhar com outras pessoas, tanto dentro quanto fora da escola) mais 

intensamente as ideias e sentimentos nelas contidos.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Resenha crítica, produção de textos literários, mesa redonda, estudo dirigido e 

dramatização de obras conhecidas e também de textos dos próprios estudantes. 
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Referências 

1) Livros de literatura em geral, com destaque para os do gênero lírico, tanto de 

autores nacionais quanto estrangeiros. 

2) Revistas literárias (ex: Cult, Língua Portuguesa etc). 

3) Livros de teoria da literatura. 

4) Links sobre estudos de literatura (universitários, preferencialmente) e de obras 

literárias. 

5) Vídeos sobre literatura que estão disponíveis nas plataformas digitais (ex: 

YouTube).  

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

geovanny.moreira@edu.se.df.gov.br 

GEOVANNY CEZAR DE ARAUJO MOREIRA 

CED 03 DE PLANALTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


