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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (17 de Novembro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -  “Morre Wlademir Dias-Pino, pioneiro da poesia visual, aos 91 

anos” – Interpretação. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 17 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Ler a página 95 e 96 “Morre Wlademir Dias-Pino, pioneiro da poesia visual, aos 91 anos”. 

2. Responder às páginas 96, 97 e 98. 

 

 

 



 

Correção referente ao dia 16-11 – Apostila volume 4 

Página 94 e 95 

Atividade 1: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno discorra sobre ter, no  primeiro olhar, 

percebido  que o formato do poema é o de um celular. Pode  ainda comentar sobre as  

expectativas geradas para a  leitura depois de percebido  seu formato. 

Atividade 2: O neologismo “zumbizar” significa agir como zumbi. Ele é pertinente ao  contexto 

porque trata de como as pessoas ficam ao estarem “diante de uma tela” – no  caso, do celular. 

Atividade 3: Nesse retângulo é questionado se o mundo ainda estaria rodando sob o  próprio 

eixo sem parar. Mesmo efeito causado pela leitura ininterrupta desse retângulo.  A leitura é 

retomada, girando sobre um mesmo eixo sem parar. 

Atividade 4: O eu lírico  possui dúvidas como: se o  mundo continua girando; se  o norte segue 

sendo norte;  ou se o sol ainda brilha  porque está concentrado na  tela do celular, sem olhar à  

sua volta. 

Atividade 5: A crítica  realizada no poema é  sobre o uso exagerado dos  celulares, sobre o 

vício na  tela e a falta de atenção para com o mundo ao redor. 

Atividade 6: O poema  trata sobre o uso exagerado  de celulares e o modo  como as pessoas 

ficam  presas em suas telas. O formato do poema é  também o contorno de  um celular – sua 

temática central –, o que impulsiona  uma leitura cíclica (uma  vez que as partes finais das  

frases são ligadas entre si).  Assim, como quem fica  hipnotizado diante da tela de um celular, o 

leitor  também pode demorar-se  na leitura do poema,  terminando e recomeçando  a leitura 

ininterruptamente. 

 

 

 

 

 

 


