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Caro(a) docente: 

 

A leitura de poesia e seu ensino ainda são um grande problema em nossas escolas. 

Primeiro porque o gênero poema e a arte poética como um todo, incluindo os textos que 

retomam a linguagem lírica, quase sempre são marginalizados, preteridos pelos professores 

de língua materna em suas aulas, sob a alegação de diversos motivos, dentre estes, o de que a 

poesia é bastante hermética e difícil; segundo porque, quando essa leitura ocorre no espaço 

escolar, ela se dá de forma inadequada; sem que se façam relações entre poesia e seus 

possíveis sentidos; não se prioriza a reflexão sobre a mensagem do texto nem a interação do 

educando com a arte poética, o que impossibilita aos alunos sentirem a poesia, aguçarem suas 

emoções e, enfim, tornarem-se mais humanizados.  

Pensando nos prejuízos oriundos do descaso com o gênero lírico e visando oferecer 

aos discentes da segunda fase do ensino fundamental, especificamente os do 9º ano, subsídios 

que os façam despertar para o gosto da poesia, desenvolvemos em sala de aula, na Escola 

Estadual José de Alencar Cardoso, em Aracaju/SE, o projeto intitulado “Leitura de poesia no 

9º ano do ensino fundamental: um caminho rumo ao letramento lírico”, que tem como uma 

de suas propostas minimizar a distância da poesia e da lírica com relação à sala de aula e à 

escola, proporcionando aos estudantes desse segmento da educação básica a leitura de 

poemas a fim de que os discentes desenvolvam sua sensibilidade para a arte poética, agucem 

seu senso estético e alcancem um significativo grau de humanização e cidadania. Para tanto, 

aplicamos aos alunos três textos motivadores (um conto, uma crônica e uma música – letra e 

melodia) e três poemas de autores nacionais – inclusive o de um sergipano – , por  meio de 

sequências didáticas.  

As sequências didáticas através das quais foi implementado este projeto de pesquisa 

intervencionista baseiam-se nas discussões, reflexões e interpretação do teor dos textos 

propostos, utilizando-se de leituras silenciosa e expressiva, buscando sempre envolver e 

motivar os alunos participantes.  Na primeira SD, que denominamos primeiro momento, 

exploramos o conto “A incapacidade de ser verdadeiro”, de Carlos Drummond de Andrade; 

na segunda SD, segundo momento, utilizamos a letra e a melodia da música “Era uma vez”, 

de Kell Smith, e a crônica “O pavão”, de Rubem Braga. No terceiro momento, sequência três, 



trabalhamos o poema “Quadras desafinadas”, do poeta e contista sergipano  Jeová Santana, 

com a reprodução da versão musicalizada desse texto pela compositora e cantora, também 

natural de Sergipe, Joésia Ramos; na quarta SD, momento quatro, lemos e discutimos o 

“Soneto de fidelidade”, de Vinicius de Moraes; na quinta sequência, que chamamos quinto e 

último momento, trabalhamos o poema “Assovio”, de Cecília Meireles, utilizando-nos das 

mesmas estratégias didáticas adotadas para os textos anteriores. 

Sendo assim, professor(a), uma vez que o Mestrado Profissional em Letras requer de 

seus concluintes a elaboração de um produto final que sirva de suporte e instrumento de 

ensino para os profissionais da educação linguística utilizarem em sua prática de sala de aula, 

confeccionamos este Caderno Pedagógico, que é constituído de dois textos em prosa, uma 

letra de música, três poemas, atividades didáticas, sugestões e dicas, cujo intuito é auxiliá-

lo(a) no trabalho significativo com o texto lírico e com os textos que se utilizam da 

linguagem lírica, a fim de que este gênero saia da marginalidade, receba a atenção e prestígio 

necessários por parte dos educadores da área de Língua Portuguesa e venha a contribuir 

sobremaneira para a formação e humanização dos nossos alunos.   

 

Um abraço, 

O autor.  
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 Ao longo das últimas décadas, nos segmentos acadêmicos vinculados às pesquisas da 

área do ensino de língua portuguesa, inclusive nos PCNs dessa disciplina, vem sendo 

bastante cogitada a necessidade de se trabalhar na escola e na sala de aula a maior variedade 

possível de gêneros textuais, abrangendo as esferas literária, acadêmica, científica, religiosa 

etc., a fim de que os estudantes conheçam os diversos usos da língua, em seus vários 

contextos e situações, e assim tornem-se proficientes no emprego de seu idioma. Antunes diz 

que o enunciado de um “problema de matemática, a análise de uma explicação de biologia, 

por exemplo, exigem o exercício de múltiplas interpretações, sem sucesso quando não se 

sabe mobilizar os diferentes tipos de conhecimento suscitados na atividade de leitura” 

(ANTUNES, 2009, p. 187).  

Quanto à leitura do texto literário, essa mesma autora afirma: “Ler textos literários 

possibilita-nos o contato com a arte da palavra, com o prazer estético da criação artística, 

com a beleza gratuita da ficção, da fantasia e do sonho, expressos por um jeito de falar tão 

singular, tão carregado de originalidade e beleza” (ANTUNES, 2009, p. 200). A não ou má 

escolarização da literatura é um fato bem visível nas escolas, tanto na educação básica quanto 

na universidade. Cosson assevera que o letramento literário é uma prática realizada na e pela 

sociedade e por esta razão, cabe à escola a responsabilidade de promovê-lo. Segundo esse 

autor, “A questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou não escolarizar a literatura (...) 

mas sim como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um 

simulacro de si mesma”, o qual mais nega do que ratifica seu poder de humanização. 

(COSSON, 2014, p. 23).  

No tocante ao letramento lírico, este permite ao indivíduo utilizar de forma 

competente o texto poético em seus vários contextos sociais, apropriarem-se dessas 

linguagens, terem a capacidade criativa e senso crítico ampliados, dotando-os de 

sensibilidade para a arte da palavra, educando-os para as emoções.  Não basta assegurar ao 

aluno o letramento literário, mas, sim, o letramento poético, lírico, tendo em vista o 

imensurável poder que a poesia tem de aguçar os sentimentos, gerar emoções, desenvolver a 

criatividade e o senso crítico; enfim, levar o aluno a ter uma visão de mundo bem mais 

ampla. Estas são apenas algumas razões para devermos priorizar esse tipo de letramento. 
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 A arte poética é rica em imagens, sentidos e linguagens. Porém, como os professores 

de língua materna poderão dar espaço ao texto lírico, se eles nem sequer exploram a literatura 

de âmbito geral? E quando o fazem, fazem-no de forma equivocada e inadequada, aplicando 

os textos poéticos com o objetivo muito mais de se analisar a estrutura e os aspectos 

linguísticos do que de se fazer sentir a beleza dessa arte e sentir prazer por e com ela. Lajolo 

enfatiza que a escola é a mediadora dos contatos mais sistematizados das crianças com a 

poesia, “[...] e como é frequente que os textos mesmo bons sejam seguidos de maus 

exercícios, é bem provável que a escola esteja, se não (sic) desensinando, ao menos 

prestando um desserviço à poesia”. (LAJOLO, 2000, p. 51; grifos da autora), tornando a 

poesia uma frágil vítima, conforme diz essa autora.  

No que concerne aos benefícios do poema, a professora, pesquisadora e poeta 

Christina Ramalho revela-nos que, na escola atual, é retirado do poema todo o seu potencial 

como um gênero de texto da esfera literária que tem a capacidade de seduzir, deslumbrar, 

comover e fazer pensar, tornando-se quase um grande obstáculo no cotidiano da escola. 

“Quando a questão é ampliada para o universo do Ensino Fundamental, a complexidade 

ainda aumenta, uma vez que, muitas vezes, o gênero „poema‟ é trabalhado mais em função de 

sua forma do que de sua importância como produto cultural” (RAMALHO, 2014, p. 83; 

aspas da autora). 

Entendemos que, quando o objetivo é conduzir os alunos do ensino fundamental nas 

leituras e vivências de textos literários, o docente de língua portuguesa deve demonstrar 

interesse e motivação no tocante à literatura, sendo um exemplo para que os discentes tomem 

gosto, sintam-se estimulados à leitura e adquiram a bagagem necessária para as inferências e 

para a construção de sentidos do texto. De acordo com Silva, “[...] o professor deve ser um 

leitor, não só um devorador de livros, mas alguém que, além de fruir a leitura individual, em 

silêncio, seja também capaz de ler com expressividade, partilhando sua experiência com [...] 

seus alunos” (SILVA, 2009, p. 110). 

No tocante à leitura e ensino da poesia na escola, podemos afirmar que a situação é 

mais complicada do que com o ensino dos demais textos literários. A poesia é marginalizada 

e, assim, quase sempre não ocupa um lugar de prestígio na sala de aula. Antes de entrar para 

a escola, a criança já teve contato com a poesia de diversas formas, a exemplo de cantigas de 

ninar, cantigas de roda, parlendas, quadrinhas populares e outros gêneros poéticos, 

principalmente os da modalidade oral. Abílio nos diz que as crianças, grosso modo, são 

poetas e que, para tanto, convém considerarmos as experiências linguística, lúdica e poética 

que elas têm, antes mesmo de ingressarem na escola. Tais experiências revelam-se por meio 
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da oralidade, sonoridade e jogos de palavras que elas criam, os quais passam “a constituir seu 

repertório presente nas cantigas, nas quadrinhas rimadas, ritmadas e em outras criações 

verbais tão próprias dessa fase de suas vidas”. (ABÍLIO, 2006, p. 151). Todavia, a escola, 

com sua prática muitas vezes autoritária e ineficiente, quebra esse vínculo da criança com a 

arte poética e a faz esquecer e perder o gosto pela poesia.  

O poeta e crítico mexicano Octavio Paz deixa-nos informados de que a poesia não é 

algo novo nem está presente apenas na época contemporânea. Segundo ele, todos os povos 

têm poesia, mas não se pode dizer o mesmo com referência à prosa. Isto é, existem 

civilizações sem prosa, mas não sem poesia, porque esta é a maneira natural de o ser humano 

expressar seus sentimentos e necessidades. Paz nos ensina que essa “forma natural” de o 

homem se expressar nada mais é do que aquilo que se constitui de canções, mitos e 

linguagem poética. Conforme o autor, “A poesia pertence a todas as épocas: é a forma natural 

de expressão dos homens. Não há povos sem poesia; mas sem prosa, sim. Portanto, pode-se 

dizer que a prosa não é uma forma de expressão inerente à sociedade [...]”, enquanto que não 

se concebe haver sociedade que não tenha canções, mitos ou outras expressões líricas. (PAZ, 

2012, pp. 74-75).  

Em se tratando da ausência de leitura e trabalho com a poesia na sala de aula, há uma 

forte tendência de muitos professores de língua materna, assim como da disciplina literatura, 

alegarem que poesia é muito hermética, possuidora de uma linguagem que requer um grande 

esforço intelectivo, intuitivo e, por isso, de difícil apreensão. Consequentemente, esta visão é 

transmitida para os alunos, que ficam com seu material e repertório de leitura 

demasiadamente restritos. Em algum momento da formação do indivíduo, perde-se o contato 

com as formas líricas – especialmente a poesia lírica. Em contrapartida, Compagnon assim se 

pronuncia: “A poesia pode ser desconcertante, difícil, obscura, ambígua, mas o problema 

principal está com o leitor, a quem é preciso ensinar a ler mais cuidadosamente [...]” 

(COMPAGNON, 2010, p. 140). 

A pesquisadora Silva faz um questionamento sobre o fato de as pessoas, em geral, 

julgarem a poesia mais difícil de ser entendida e interpretada. “Por que as pessoas costumam 

achar que poesia é mais „difícil‟? Sem dúvida porque requer uma atitude especial do leitor, 

semelhante à de um jogador: atenta, alerta, disponível”. (SILVA, 2009, p. 104; aspas da 

autora). As dificuldades em leitura do texto poético e dos demais enunciados existentes na 

escola e na sociedade comprovam que o nosso sistema educacional é bastante deficiente no 

trato com a formação de leitores autossuficientes e proficientes no idioma pátrio. Na própria 

universidade, em sua formação profissional, nem sempre o estudante de Letras desenvolve o 
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gosto pela leitura do texto literário. Conforme Perrone-Moisés, com as propostas teóricas do 

pós-estruturalismo, “[...] na universidade a reflexão teórica [tomou] lugar dos estudos dos 

textos literários” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 347).  

Dos gêneros da esfera literária, o poema parece estar mais distante da sala de aula. 

Assim, obviamente, não é habitual a leitura desse gênero na escola. Por esta razão, “[...] a 

tentativa de aproximá-la dos alunos deve ser feita de forma planejada” (PINHEIRO, 2007, p. 

25). Este autor diz ainda “que a leitura do texto poético tem peculiaridades e carece, portanto, 

de mais cuidados do que o texto em prosa” (p. 25). Na prosa, a linguagem é linear, com 

pontuação, frases normalmente escritas na ordem direta, estrutura textual convencional; 

enquanto que no texto poético não ocorre essa linearidade. O poeta e escritor Fernando 

Paixão expõe que “[...] a característica marcante da poesia é a de recriar o significado das 

palavras, colocando-as num contexto diferente do normal” (PAIXÃO, 1983, p. 14). Segundo 

esse poeta, “[...] a poesia está sempre revelando uma percepção subjetiva da realidade”. 

(PAIXÃO, 1983, p. 9).  

A poesia ecoa em lugares inesperados, tem a capacidade de nos afetar e assim nos 

encanta. Trata-se de “uma arte de expressão de vida, de afetos, de sons” (PARREIRAS, 

2009, p. 61). Refletindo sobre o poder da poesia, Paixão coloca que ler, viver e sentir “[...] a 

poesia permite-nos estar de olhos mais abertos, olhando além do que se vê, percebendo 

outros detalhes dentro dos contornos visíveis”. Segundo esse autor, “[...] quanto mais 

constante e diversificado for o nosso contato com o universo poético, mais atento será o 

nosso olhar para as coisas em volta. Ler poemas nos ensina a olhar e sentir” (PAIXÃO, 1983, 

p. 41). A poesia possibilita novas formas de percepção, múltiplas perspectivas e refinamento 

do universo afetivo e psíquico do indivíduo. Estas e outras razões nos dizem ser 

imprescindível que o texto poético faça parte dos momentos de leitura dos alunos do ensino 

fundamental.  

Distante do universo venal e materialista trazido pela modernidade, a arte – e a poesia 

em particular – mantém seu lugar na contramão dos sistemas vigentes, como é de sua 

natureza. Nesse sentido, Sorrenti afirma que “[...] a poesia e a arte em geral participam [da] 

área denominada „não lucrativa‟ em que se inserem as atividades prazerosas e lúdicas, e por 

isso, excluídas do programa de vida de uma sociedade voltada para o lucro” (SORRENTI, 

2015, p. 17; aspas da autora). Portanto, fica evidente que a poesia é desprestigiada e não 

valorizada como poderia e deveria ser no contexto escolar.  

A estrutura, linguagem, plurissignificação, recursos e imagens etc. empregados no 

texto lírico requerem do leitor uma atenção bem mais acurada. Neste sentido, Ramalho 
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enfatiza: “Privilegiando a linguagem simbólica, o poema exige leitores maduros, com 

sensibilidade mais aguçada para perceber imagens, efeitos sonoros, metáforas, representações 

simbólicas, etc.” (RAMALHO, 2014, p. 83). Para se ler poesia, é necessário um olhar arguto, 

sensível e emotivo. Segundo Oberg, “A linguagem poética requer formas de aproximação, 

que incluem não apenas aspectos cognitivos, mas também imaginativos, afetivos e 

sensoriais” (OBERG, 2006, p.149).  

No ato da leitura de poema ou de qualquer outro texto de linguagem poética, o aluno 

precisa ser motivado e incentivado a sentir a obra, a imaginar, a abstrair, a recriar, a olhar de 

forma apaixonada, a ler as imagens que há no texto, a acreditar que a poesia é necessária em 

sua vida. Para tanto, é preciso que o professor vivencie o texto lírico e, no momento da leitura 

oral, expresse a emoção que emana do texto. Conforme Pinheiro, “Um professor que não é 

capaz de se emocionar com uma imagem [...], com o ritmo de um determinado poema, 

dificilmente revelará [...] que a poesia vale a pena, que a experiência simbólica condensada 

naquelas palavras são essências em sua vida”. (PINHEIRO, 2007, p. 26). 

Quanto à exploração de aspectos linguísticos do poema, podemos assegurar que isso 

pode ser feito, mas sem dar prevalência a essa atividade. Convém salientar que não se deve 

perder de vista que os procedimentos de linguagem estão todos subordinados à emoção lírica, 

ou seja, são resultados, efeitos da emoção lírica. A leitura e expressividade do texto lírico são 

o que mais importa, pois ensinará os alunos a sentirem emoções e aprimorar sua capacidade 

de abstração. Oberg corrobora esse pensamento quando diz que “Os poemas até podem ser 

um material importante para conhecermos a língua, a gramática, a vida e o estilo de 

determinados autores, mas, na verdade, eles são feitos, antes de mais nada, para serem lidos – 

para o encontro com o leitor”. (OBERG, 2006, p. 148 – grifo da autora).  

Ao ponderar sobre o trabalho didático com a poesia e o texto poético em sala de aula 

no ensino fundamental, especialmente na segunda fase desse nível de escolaridade, podemos 

afirmar que não é uma prática comum entre os professores de língua materna explorar esse 

gênero textual. Dentre as justificativas e motivos que eles expõem para não realizarem um 

trabalho didático com o texto em verso está o fato, segundo os docentes, de que a poesia é 

bastante hermética e é um gênero de texto que demanda bem mais tempo para ser diluído. De 

acordo com Sorrenti, “O professor alega que não apresenta a poesia em suas aulas por não 

saber como proceder, além de afirmar que o referido gênero demanda tempo e paciência para 

ser trabalhado” (SORRENTI, 2015, p.17).  

Negreiros expõe que “[...] o trabalho com textos literários, sobretudo com poemas, 

muitas vezes torna-se algo distante da realidade do cotidiano escolar brasileiro” 
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(NEGREIROS, 2014, p.67). No tocante à leitura de poemas, Abílio diz que “[...] quando 

ingressamos na escola, dificilmente somos estimulados a ouvir e ler poemas” (ABÍLIO, 

2006, p.151). Quando se trata da leitura de poemas entre os jovens e adolescentes, 

constatamos que, muitas vezes, eles não mostram simpatia nem gosto por esse gênero por 

conta de valores deturpados, além de viverem imersos numa sociedade conflituosa, confusa e 

com forte apelo das novas tecnologias de informação e comunicação, embora entendamos 

que estas podem ser grandes aliadas no trabalho com o texto lírico. Reforçando essa ideia, 

Sorrenti comenta: “Nossos adolescentes costumam ser resistentes à poesia, de modo geral, 

porque enfrentam uma fase conflitiva, em que os valores se digladiam” (SORRENTI, 2013, 

p. 29).  

Apesar de concordarmos com o fato de que o jovem pode ler qualquer texto poético, 

os adolescentes procuram “abordagens que tenham a ver com suas indagações e desejos” 

(SORRENTI, 2013, p. 31).  Com relação à necessidade de o educador também ler e sentir a 

poesia, essa mesma autora diz que “[...] há que se construir o ser poético também em adultos 

educadores, que não tiveram um contato mais estreito com a poesia” (p. 151). Isso deixa 

evidente que muitos dos professores de Língua Portuguesa não leram poemas em sua fase de 

escolarização nem se tornaram letrados para o texto lírico.  

Compreendemos, pois, ser necessário e urgente capacitar os professores da educação 

básica, sobretudo os docentes que atuam no ensino fundamental e lecionam língua materna, o 

que deve acontecer não apenas pela instrumentalização e pelas metodologias de seu trabalho, 

mas também pela consciência a ser resgatada do valor da poesia e de seu benefício para a 

humanização do aluno e para sua vida individual e social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
12 

 

ETAPA CONTEÚDO OBJETIVOS DURAÇÃO 

1º MOMENTO 

Texto motivador 

Conto “A 

incapacidade de ser 

verdadeiro” 

(Carlos Drummond 

de Andrade) 

Ajudar os discentes a perceberem e entenderem as 

diferenças entre ficção e mentira/verdade; fantasia 

e realidade. Mostrar aos alunos o universo 

imagístico criado na/pela poesia. 

70 

minutos 

2º MOMENTO 

Textos motivadores 

Música “Era uma 

vez” (Kell Smith) e 

crônica 

“O pavão” (Rubem 

Braga) 

Proporcionar aos discentes a oportunidade de eles 

compreenderem que a arte musical é uma forma 

de poesia, que muitos dos recursos estilísticos 

empregados na letra de uma música são também 

utilizados no poema; e que há uma significativa 

semelhança entre música e arte poética. 

Ajudar os estudantes a constatarem que a poesia 

não está apenas no texto em verso. 

140 minutos 

3º MOMENTO 

Poema “Quadras 

desafinadas” (Jeová 

Santana) 

Mostrar aos alunos que a poesia, embora não seja 

prestigiada na escola nem na sociedade, resiste a 

tudo, a todos e ao tempo. Levar os alunos a 

entenderem poesia também enquanto estrutura. 

100 minutos 

4º MOMENTO 

Poema “Soneto de 

fidelidade” (Vinicius 

de Moraes) 

Apresentar aos discentes a configuração e 

estrutura de um soneto, bem como sua correlação 

com o que é dito no poema. 

100 minutos 

5º MOMENTO 
Poema “Assovio” 

(Cecília Meireles) 

Proporcionar aos estudantes a leitura de poesia 

cujo conteúdo é a reflexão sobre a vida e a 

espiritualidade humana. Ajudá-los a perceber o 

lirismo como manifestação subjetiva. 

100 minutos 

  

Com essas propostas didáticas, pretendemos, como objetivos globais, proporcionar 

aos alunos momentos de prazer e fruição com textos que servirão de fomento e motivação 

para a vivência da poesia; ajudá-los a ampliar sua compreensão sobre poesia; dar-lhes suporte 

para perceberem o papel social dessa manifestação artística em sua vida e na vida dos demais 

cidadãos; permitir-lhes saber que a poesia está presente também em outros gêneros 

textuais/literários e em outras manifestações artísticas; colaborar para que eles entendam que 
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a literatura e a arte poética ampliam o conhecimento e a visão de mundo das pessoas; deixá-

los informados de que essas artes humanizam e tornam mais sensível o ser humano.     

Como atividades introdutórias destinadas ao trabalho didático com a poesia, 

sugerimos aplicar na turma do 9º ano do ensino fundamental três textos cujas temáticas e 

estruturas estão relacionadas com a poesia e com a linguagem poética, os quais chamamos de 

textos motivadores.  O primeiro desses textos é “A incapacidade de ser verdadeiro”, do 

escritor Carlos Drummond de Andrade, material de linguagem acessível e de tema um tanto 

relevante e envolvente para a faixa etária dos discentes do ano escolar em foco. Trata-se de 

um conto em que Paulo, personagem protagonista, é considerado mentiroso pelo fato de 

todos os dias ele chegar a sua casa dizendo à mãe que havia visto e haviam ocorrido situações 

que, aos olhos dela, e de acordo com a realidade biossocial, são impossíveis de acontecer. 

Esse texto nos foi bastante conveniente e oportuno para nosso trabalho porque, ao final, 

sensibiliza-nos para o ato de criação, imaginação e pendor poético que há nos seres humanos, 

sobretudo na criança.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Ajudar os discentes a perceberem e entenderem as 

diferenças entre ficção e mentira/verdade; fantasia e realidade. Mostrar aos alunos o 

universo imagístico criado na/pela poesia. 

TEMPO: 70 MINUTOS (uma aula de 50 minutos e mais 20 minutos) 

TEXTO: A INCAPACIDADE DE SER VERDADEIRO (Carlos Drummond de Andrade) 

 

Fonte: https://farofafilosofica.com/2017/10/24/drummond/ 

 

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que tinha visto no campo 

dois dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. 

A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da 

escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto 

de queijo. 

Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 

quinze dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela 

chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, 

a mãe decidiu levá-lo ao médico. 

Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: 

— Não há nada a fazer, Dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. 

 
ANDRADE, Carlos Drummond de. “A incapacidade de ser verdadeiro”. In: ______. Prosa seleta. Volume 

único/selecionados pelo autor. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p. 95-96. 

 

https://farofafilosofica.com/2017/10/24/drummond/
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ATIVIDADES: 

1 – Leitura silenciosa e oral; 

2 – Discussões e reflexões sobre o conteúdo do conto; 

3 – Breve abordagem da biografia do autor; 

4 – Aplicação de questões de caráter interpretativo.  

 

QUESTÕES: 

1 – O personagem Paulo era realmente mentiroso? Por quê? 

Resposta: Não, Paulo não é mentiroso. Na verdade, ele, em sua livre imaginação, enxerga as 

coisas de forma poética, o que causa na mãe – no adulto – a impressão de mentira. Sua 

imaginação é desprovida das amarras imputadas pelo universo adulto e, por isso, aproxima-se 

do modus operandi do poeta. Paulo usa imagens e a ficção para fazer arte, a arte da palavra; a 

arte poética, embora ele ainda não tenha escrito poemas. 

 

2 – Qual a diferença entre mentira e ficção? 

Resposta: Mentira é o contrário da verdade; engano, fraude, falsidade. Pode ser considerado 

um crime; enquanto que ficção é criação, é invenção, é fruto da imaginação; é arte.  

 

DICA 

A fim de que os alunos fixem melhor o aprendizado, é conveniente que eles busquem no 

dicionário as várias acepções dos verbetes ―mentira‖ e ―ficção‖. 

 

3 – Como é possível os “dois dragões da independência” cuspirem fogo e lerem fotonovelas? 

Em que esfera da vida essas ações podem ocorrer? 

Resposta: Essas ações somente acontecem na ficção, na imaginação humana. Geralmente elas 

acontecem na esfera literária, especialmente na poesia. 

 

SUGESTÃO 

Professor(a), comente com a turma a origem da expressão ―dragões da independência‖, 

mostrando a relação desse termo com a cavalaria e o Exército brasileiro. 

 

4 – Segundo o personagem central do texto, “...todas as borboletas da terra passaram pela 

chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu”. 

Isso é uma realidade concreta ou imaginação? Explique. 
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Resposta: Não é uma realidade; é ficção, imaginação. As borboletas não são pessoas para 

terem a capacidade de realizar tal façanha. 

 

5 – Por que a mãe de Paulo não demonstrava capacidade de compreendê-lo? 

Resposta: Porque Dona Coló era insensível à capacidade poética; ela não percebia nem via o 

pendor  poético de Paulo. Sua visão era restrita às coisas palpáveis, concretas. 

 

SUGESTÃO 

Professor(a), esta questão dá margem para você trabalhar com seus alunos o conceito de 

linguagem poética: a poesia explora, pela linguagem, uma visão de mundo em que os objetos 

se correspondem, ou seja, estão integrados, e não separados. 

 

6 – O que se pode inferir da frase pronunciada pelo médico: “Esse menino é mesmo um caso 

de poesia”? 

Resposta: Esse pronunciamento do Dr. Epaminondas demonstra que ele teve a capacidade e a 

habilidade de entender o que Paulo realmente sentia e queria expressar. O médico deixou 

evidente que o menino era dotado de uma visão poética das coisas, e que ela, a mãe, 

precisava entender e aceitar essa condição de seu filho. Deve-se ressaltar o fato de que, ao 

dizer tratar-se de “um caso de poesia”, o vocabulário do médico apropria-se do jargão médico 

utilizado para anunciar doenças; porém, causa um efeito cômico, pois “poesia” não é doença. 

 

7 – De acordo com o texto, o que você entende por poesia? 

Resposta pessoal. 

 

 

SUGESTÃO 

Professor(a), é bom que você diga aos alunos que a poesia são as imagens criadas pelo poeta, 

uma visão de mundo que vai além do concreto. É interessante também deixá-los informados 

de que a poesia não está somente no texto em verso; que ela pode estar em tudo que envolve o 

ser humano. É importante também lembrar que esse texto foi utilizado muito a propósito, pois 

o poeta fala, indiretamente, o que é a poesia, mas isso ocorre num texto em prosa, o que 

permite se explorar com os alunos a ideia de que a poesia pode estar presente num texto em 

prosa. 
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8 – Se o médico diagnosticou que Paulo “...é mesmo um caso de poesia”, então podemos 

dizer que o menino era poeta? Por quê?  

Resposta: Não. Paulo não era poeta no sentido de quem elabora um texto poético. Sua visão 

de mundo é que era poética. Ele tinha a capacidade de imaginar e criar. O que ele contou à 

mãe nas três vezes em que chegou de volta a casa é fruto de sua visão de mundo. 

 

SUGESTÃO 

Professor(a), diga aos alunos que a criança, na tenra idade, tem a capacidade poética, e esta é 

tolhida assim que ela adentra a escola, que a faz distanciar-se dessa visão ingênua e perder o 

gosto pela arte poética. 

 

Outra proposta que visa à motivação dos estudantes para a leitura e vivência dos 

textos líricos é a entoação e análise da letra musical intitulada “Era uma vez”, de autoria da 

compositora e cantora paulistana Kell Smith, oportunidade em que podem ser trabalhadas 

oito questões através das quais são exploradas a interpretação e a compreensão da mensagem 

contida na letra. 

 

 

Pensamos nessa música por ela ser atual, de linguagem agradável e acessível, por 

abordar uma temática de interesse dos adolescentes e do público jovem, como um todo, e 

ainda por apresentar em sua estrutura muitas das características da poesia e de um texto 

poético, uma vez que o poema pode ser musicado. Na verdade, a letra de música é um 

poema. A poesia e a música são duas artes que estão correlacionadas. Seguem o objetivo, 

letra da música e atividades. 

Essa composição musical foi gravada em 2017 e bastante executada nas rádios brasileiras, 

como um single, que é uma música de trabalho e de divulgação, uma canção considerada 

viável comercialmente o suficiente pelo artista e pela companhia gravadora para ser lançada 

individualmente, embora seja comum esse tipo de trabalho fonográfico aparecer também em 

álbum. 

Para ver o videoclipe oficial, clique no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=xJNKT9HAXRc 
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OBJETIVO: Proporcionar aos discentes a oportunidade de eles compreenderem que a arte 

musical é uma forma de poesia, que muitos dos recursos estilísticos empregados na letra de 

uma música são também utilizados no poema; e que há uma significativa semelhança entre 

música e arte poética. 

TEMPO: 70 MINUTOS (uma aula de 50 minutos mais 20 minutos) 

LETRA: “ERA UMA VEZ” (Cantora e compositora: Kell Smith) 

 

Fonte: http://www.novabrasilfm.com.br/notas-musicais/76 

 

Era uma vez 

O dia em que todo dia era bom 

Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens 

Serem feitas de algodão 

Dava pra ser herói no mesmo dia 

Em que escolhia ser vilão 

E acabava tudo em lanche 

Um banho quente e talvez um arranhão 

 

Dava pra ver, a ingenuidade a inocência 

Cantando no tom 

Milhões de mundos e os universos tão reais 

Quanto a nossa imaginação 

Bastava um colo, um carinho 

E o remédio era beijo e proteção 

http://www.novabrasilfm.com.br/notas-musicais/76
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Tudo voltava a ser novo no outro dia 

Sem muita preocupação 

 

É que a gente quer crescer 

E quando cresce quer voltar do início 

Porque um joelho ralado 

Dói bem menos que um coração partido 

 

Dá pra viver 

Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mau 

É só não permitir que a maldade do mundo 

Te pareça normal 

Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real 

E entender que ela mora no caminho e não no final 

É que a gente quer crescer 

E quando cresce quer voltar do início 

Porque um joelho ralado 

Dói bem menos que um coração partido 

Era uma vez... 

 

SMITH, Kell. "Era uma vez", faixa 3. CD Girassol, São Paulo: Gravadora Midas Music, 2018 (3:45). 

 

ATIVIDADES: 

1 – Audição da melodia/canção (duas ou três vezes); 

2 – Entoação por parte dos alunos, juntamente com o professor (duas vezes); 

3 – Breves informações sobre a cantora/compositora; 

4 – Conversa e discussões sobre o conteúdo da letra; 

5 – Aplicação de questões de caráter interpretativo.  

 

QUESTÕES: 

1 – Que fase da vida humana a cantora e compositora Kell Smith resgata nessa música? 

Identifique as expressões e indícios que comprovem sua resposta.  

Resposta: Fase da infância, de criança. “Dava pra ver, a ingenuidade a inocência...” 

“Bastava um colo, um carinho/ E o remédio era beijo e proteção”. “É que a gente quer 

crescer/ E quando cresce quer voltar do início”. 
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2 – Analisando o conteúdo da letra da música “Era uma vez”, podemos detectar facilmente o 

tema central dela. Qual é o tema?  

Resposta: O tema central é infância; retorno à fase infantil, através de recordações. 

 

3 – Herói e vilão, nesse contexto, são palavras antônimas, de sentido antagônico. Sendo 

assim, o que podemos inferir dos versos “Dava pra ser herói no mesmo dia/Em que escolhia 

ser vilão”? 

Resposta possível: A criança, com sua fértil imaginação e grande criatividade, em suas 

brincadeiras, pode ser tudo que pretende. Para poder experimentar as várias oportunidades, 

ora exerce o papel de heroína, ora de vilã, conforme o contexto assim o exija. Isso por conta 

de sua humildade e disposição para viver ambos os lados. 

 

DICA 

Professor(a), é interessante, nesse momento, discutir com os alunos o que, de fato, vem a ser 

herói, desmistificando o conceito dessa palavra na sociedade atual, que considera herói aquele 

que não exerce nenhum papel imprescindível ao bem do indivíduo, à proteção e ao resgate do 

ser humano. É importante também explorar o sentido do herói na literatura antiga, mesmo 

que não entre profundamente nesse tópico. Na poesia épica, o herói é dotado de uma força 

sobrenatural e representa um povo, uma nação, uma coletividade.  Na infância, é comum que 

as crianças se vejam como heroínas, dotadas das mesmas características. 

 

4 – “Dava pra ver, a ingenuidade a inocência/ Cantando no tom”. O que nos sugerem estes 

versos?  

Resposta possível: Esses versos podem nos sugerir que tanto a ingenuidade quanto a 

inocência são características próprias da criança, e que esses atributos infantis ocorrem 

paralelamente, inseparáveis, e podem ser considerados sinônimos. 

 

5 – “Dá pra viver/ Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mau/ É só não permitir que 

a maldade do mundo/ Te pareça normal”. Podemos inferir destes versos que na infância os 

seres humanos não veem maldade, mas quando ficam adultos, percebem que na sociedade os 

males existem, embora as pessoas não se deixem levar por essa maldade. Comente. 

Resposta pessoal. 
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DICA 

Professor(a), enfatize aos alunos que, embora a maldade do mundo exista e esteja explícita a 

todo momento, as pessoas adultas não precisam concentrar-se nos malefícios oriundos dessa 

sociedade. Elas devem procurar viver a vida da melhor forma possível, ser bons cidadãos e 

fazer sua parte para a construção do bem comum. 

 

6 – A compositora diz que “acreditar na felicidade real” é uma magia e que devemos 

entender que essa felicidade real “mora no caminho e não no final”. Que Felicidade real, 

caminho e final são esses?  

Resposta possível: Pode-se interpretar desses versos que a real felicidade pode estar nos 

vários momentos da vida e não na consecução de algo. Segundo o eu lírico, deve-se acreditar 

que a real felicidade existe. Pode-se supor que essa felicidade a que o eu lírico se refere está 

incluindo prazeres efêmeros e passageiros, mesmo porque o conceito de felicidade é bastante 

abstrato e um tanto contraditório, sobretudo porque depende de certas crenças, tradições e 

culturas. 

 

7 – Na última estrofe, a cantora deixa explícita a ideia de que quando crianças, na ânsia de 

termos liberdade e autossuficiência, queremos “... voltar do início”. Podemos dizer que esse 

desejo de voltar a ser criança é um tipo de arrependimento? Exponha sua opinião.  

Resposta pessoal. 

 

 

8 – Kell Smith diz “... que um joelho ralado/ Dói bem menos que um coração partido”. Em 

que sentido a dor do joelho ralado é bem menor do que a de um coração ferido? Que dor de 

um coração partido é essa?  

DICA 

Caro(a) docente, comente com os discentes o fato de que não podemos afirmar que o desejo de 

voltar a ser criança seja arrependimento, mesmo porque arrependimento consiste num 

sentimento de pesar, de remorso, de culpa, de tristeza por ter tomado uma decisão errada ou 

por ter praticado um delito qualquer. Além do mais, ficar adulto é uma consequência natural 

da própria vida. Ninguém chega à fase adulta porque quer. Quando a compositora e cantora 

diz que ―quando a gente cresce quer voltar do início‖, ela deixa quase explícita a ideia de que 

na fase adulta, o ser humano enxerga as maldades praticadas no mundo e não tem a 

ingenuidade e inocência que tinha quando criança. 
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Possibilidade de resposta: Joelho ralado é um ferimento físico, que, ao receber o remédio 

adequado, logo sara e é esquecido facilmente. Já a dor de um coração partido é difícil ser 

apagada ou remediada, deixando lembranças desagradáveis e marcas indeléveis na alma. A 

dor que a cantora menciona são as decepções, frustrações, angústias, amor não 

correspondido, ofensas, calúnias, desprezo etc. 

 

 

 

 

Como terceira e última atividade de caráter motivacional a ser realizada no 9º ano, 

pode ser feita a leitura e análise da crônica “O pavão”, do cronista brasileiro contemporâneo 

Rubem Braga – “cronista-mor, cronista-poeta que é” (MOISÉS, 1967, p. 113). A principal 

razão para se trabalhar esse texto é mostrar aos discentes que a poesia não está somente no 

poema, mas sim, também, nos textos em prosa. Desse material serão exploradas oito 

questões, a serem aplicadas com o propósito de permitir aos discentes refletirem sobre a 

poesia e suas roupagens. Expomos a seguir o objetivo a ser alcançado com essa crônica, o 

texto completo, atividades e questões que podem ser trabalhadas com os alunos.  

 

OBJETIVO: Ajudar os estudantes a constatarem que a poesia não está apenas no texto em 

verso. 

TEMPO: 70 MINUTOS (uma aula de 50 minutos e mais 20 minutos)  

TEXTO: “O PAVÃO” (Autor: Rubem Braga) 

Professor(a): É importante ressaltar que ―coração partido‖ é fruto da linguagem metafórica, 

muito comumente explorada na poesia. 

DICA 

Professor(a), comente com os alunos o modo como o texto está escrito: a linguagem não é 

convencional, mas escrito em versos e estrofes e com várias imagens metafóricas, além da 

presença de rimas (algodão, avião, arranhão – 1ª estrofe; imaginação, proteção, preocupação – 

2ª estrofe; mau, normal, real, final – 3ª estrofe; e mesmo as palavras ―início‖ e ―partido‖, que 

se aproximam pelo som e fazem rima toante. 
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Fonte: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2017/08/12/interna_diversao_arte,617106/coletanea-de-rubem-braga.shtml 
 

E considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. 

Mas andei lendo livros, e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não 

há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um 

prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. 

Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo 

de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade. 

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende 

e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me 

cobre de glórias e me faz magnífico. 

 

BRAGA, Rubem. “O pavão”. In:______. Ai de ti, Copacabana. 21 ed. Rio de Janeiro: Record, 1999, p.120. 

 

ATIVIDADES: 

1 – Leitura silenciosa por parte dos alunos; 

2 – Leitura oral feita pelo professor regente; 

3 – Breve comentário sobre o cronista Rubem Braga; 

4 – Aplicação de questões de caráter interpretativo. 

 

QUESTÕES: 

1 – Essa crônica é considerada um tipo de prosa poética. Quais indícios do texto nos 

permitem fazer essa afirmação? 

Resposta possível: Trata-se de uma prosa poética porque o narrador em primeira pessoa 

utiliza-se de linguagem poética, lírica. Há bastante lirismo nessa crônica. O texto é permeado 

de metáforas, gradação, comparação e outros recursos estilísticos, a exemplo da sinestesia e 

polissíndeto (repetição de uma mesma conjunção), que realçam o caráter poético do texto, 

embora este seja escrito em prosa. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2017/08/12/interna_diversao_arte,617106/coletanea-de-rubem-braga.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-arte/2017/08/12/interna_diversao_arte,617106/coletanea-de-rubem-braga.shtml
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DICA 

Professor(a), leia essa crônica em voz alta, com bastante expressividade, dando a entonação 

adequada, a fim de que os discentes percebam a rica poesia que está nesse texto, aproveitando 

para relembrá-los de que a poesia pode estar na música, na pintura, no texto em prosa, na 

dança, num ambiente qualquer, numa criança, nos gestos românticos de um casal, nos olhos 

de uma pessoa, enfim, em tudo que nos circunda. 

 

2 – Qual o parágrafo que mais se assemelha a trecho de um poema? Por quê? 

Resposta: O terceiro e último parágrafo é o que mais se assemelha a uma estrofe de poema, 

porque contém mais subjetividade, uma beleza bem mais acentuada, repetição da conjunção 

aditiva “e”, além de maior expressividade dirigida ao interlocutor, a amada.  

 

3 – Embora saibamos que a rima é um dos recursos característicos da poesia, ela não é 

empregada nessa pequena prosa poética. Mas para o texto ser poesia ele deve, 

necessariamente, conter o recurso sonoro da rima? Explique. 

Resposta: Não necessariamente. A rima pode ou não estar contida no poema, tanto é que 

existe o poema com rimas brancas, isto é, sem rimas. Rima não é sinônimo de poesia. O texto 

pode ter rima, mas não conter poesia. 

 

DICA 

Professor(a), é bom salientar aos alunos que às vezes, aparentemente, o texto em verso não 

possui rimas, mas é necessário verificar se elas não são internas, se não se encontram dentro 

dos versos, implícitas no texto, quando se necessita de uma certa experiência e uma atenção 

mais apurada por parte do leitor para percebê-las. 

 

4 – Há nessa crônica outros recursos e efeitos estilísticos que nos permitem afirmar que ela é 

uma poesia em prosa? Quais? 

Resposta: Sim. Além da metáfora, há nele a comparação, a gradação, a repetição do verbo 

“considerar”, o polissíndeto etc. 

 

SAIBA MAIS 

Professor(a), caso ainda não o tenha feito, sugerimos que leia sobre prosa poética. Há um 

capítulo na obra A criação literária: prosa II, de Massaud Moisés, que trata desse assunto. 
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5 – O narrador emprega a metáfora para comparar o pavão com o arco-íris. De que maneira 

ele estabelece essa comparação?  

Resposta possível: O narrador estabelece a comparação dizendo que o pavão tem plumas 

coloridas, embora as múltiplas cores sejam geradas pelas “minúsculas bolhas d‟água”, 

através das quais “a luz se fragmenta, como em um prisma”, assim como o arco-íris, que 

também tem múltiplas cores oriundas do mesmo processo físico-químico.  

 

6 – De acordo com o texto, qual é o luxo do grande artista?  

Resposta: “Atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz 

seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade”. 

 

7 – Pode-se dizer que o narrador se considera um pavão? De que forma? 

Resposta: Sim. Ele se considera um pavão porque o amor da amada cobre-o de glórias e o faz 

magnífico, cheio de esplendor, como é o pavão. 

 

8 – A que conclusão chega o narrador sobre o amor?  

Resposta: Ele chega à conclusão de que o amor é simples como o processo que faz o pavão 

ter plumas multicoloridas. Segundo o narrador, só existem seus olhos recebendo a luz do 

olhar da amada.  

 

Após a aplicação e discussão das três atividades motivadoras, o docente deve iniciar a 

exploração dos três textos líricos, partindo para o poema “Quadras desafinadas”, de Jeová 

Santana, poeta e escritor sergipano.  Trata-se de um texto em verso constante do livro 

intitulado Poemas Passageiros, lançado em julho de 2012, que nos leva a pensar o papel 

social e a grandeza da poesia no mundo contemporâneo e como ela é desprestigiada e 

preterida. Com o fito de trabalharmos esse texto poético, elaboramos seis perguntas para 

serem exploradas com os discentes, as quais dão ênfase à compreensão e interpretação do 

texto.  

A escolha desse texto em verso deu-se pelo fato de, primeiro, ser de autoria de um 

literato sergipano. Consideramos importante que os alunos conheçam – pelo menos um 

pouco – acultura e a arte produzidas por pessoas contemporâneas e conterrâneas, o que pode 

fazê-los valorizar e enaltecer sua terra e suas origens, permitindo-lhes também ver que 

Sergipe tem produções de alto porte para mostrar à sociedade e à população de outras regiões 

do país.  
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Pensamos que o conhecimento acerca da produção cultural, artística e literária de 

homens e mulheres sergipanos ajuda a minimizar certos estereótipos e preconceitos 

praticados contra a população residente em regiões brasileiras consideradas menos abastadas 

social, política, econômica e culturalmente. Ademais, quando os alunos veem que algum 

conterrâneo, sobretudo um cidadão de parcas posses materiais e de origem simples (como é o 

caso do autor do poema em questão), teve condições de produzir e publicar uma obra de 

tamanha envergadura e de boa repercussão, eles se sentem mais um pouco motivados para se 

lançar aos desafios, como foi o caso de muitos estudantes do 9º ano A de 2014 que 

produziram diversos textos em verso. 

O segundo motivo da escolha do poema “Quadras desafinadas” é o fato de ele estar 

expresso em uma linguagem simples e acessível, o que permite aos participantes da pesquisa 

lerem com mais aptidão e ânimo, facilitando também a realização da leitura oral, recitação e 

discussões sobre o conteúdo. Terceiro: esse texto poético tem versos curtos e sintagmas 

nominais repetidos, o que viabiliza sua memorização. O quarto e último motivo é que esse 

texto poético possibilita aos alunos entenderem melhor o fato de a poesia ser marginalizada, 

não ser valorizada nem prestigiada pelas pessoas; de essa arte não trazer nenhum “lucro” 

visível e concreto, nem nenhum retorno palpável para esta sociedade desprovida de nobres 

sentimentos, imediatista, individualista e excludente. Segue o poema em seu teor integral 

com as atividades propostas.  
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OBJETIVO: Mostrar aos alunos que a poesia, embora não seja prestigiada na escola nem na 

sociedade, resiste a tudo, a todos e ao tempo. 

TEMPO: 100 minutos (duas aulas de 50 minutos cada) 

TEXTO: “QUADRAS DESAFINADAS” (Autor/poeta: Jeová Santana) 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=_QC9m3Conao (impressão de tela) 

 

A poesia não paga conta 

A poesia não para guerra 

A poesia é uma larva tonta 

girando no meio da terra 

 

A poesia não dá ibope 

A poesia não ganha Oscar 

A poesia é só um gole 

tomado em qualquer birosca 

 

A poesia não dá dinheiro 

A poesia não tem altar 

A poesia é só um veleiro 

a se perder dentro do mar 

 

SANTANA, Jeová. “Quadras desafinadas”. In:______. Poemas passageiros. Maceió: Uneal/Poligraf, 2011, p. 

54. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_QC9m3Conao
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ATIVIDADES: 

1 – Leitura silenciosa por parte dos discentes; 

 

DICA 

É importante que o aluno leia atentamente o poema por duas ou três vezes para que apreenda 

e assimile, de forma mais significativa, a mensagem transmitida pelo eu lírico e se familiarize 

com o sentido das palavras. 

 

2 – Leitura oral e expressiva por parte do professor; 

 

DICA 

Para melhor envolver o aluno e atrair sua atenção para a leitura, é interessante fazê-la com 

um tom bem seguro, persistente e forte, fazendo as devidas entonações e inflexões de voz, 

procurando ler com bastante empolgação e entusiasmo. 

 

3 – Explanação sobre a biografia do poeta; 

 

O contista e poeta Jeová Silva Santana é natural de Maruim, Sergipe. Nasceu em 17 de 

outubro de 1961. É autor de Dentro da casca (1993), A ossatura (2002), Inventário de ranhuras 

(2006), Poemas passageiros (2012), Solo de Rangidos(2016), além de obras acadêmicas 

relacionadas à literatura. 

 

SUGESTÃO 

Professor(a), há um vídeo na plataforma virtual (www.youtube.com) gravado pela TV 

Aperipê de Sergipe para o Programa Expressão, do Espetáculo ―Mar de fitas, Nau de ilusão‖, 

apresentado pelo Grupo Imbuaça, em cujo final, precisamente no trecho entre 49min.28seg. e 

52min.20seg., os integrantes desse grupo sergipano de teatro declamam, dramatizam e 

cantam, ao som do violão, os versos do poema ―Quadras desafinadas‖, de Jeová Santana. Peça 

aos alunos que fiquem atentos à expressividade, melodia e ritmo com que o poema é recitado e 

cantado para que assim possam associar bem a poesia à dramaturgia, à arte e à música. 

Acesse:  https://www.youtube.com/watch?v=0LcKFRMJXEo 

 

4 – Declamação feita por grupos de discentes; 
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5 – Aplicação de questões de caráter interpretativo. 

 

QUESTÕES: 

1 – Conforme o eu lírico, a poesia é considerada de que forma pela sociedade?  

Resposta possível: A poesia é vista como algo sem valor, sem retorno material, sem 

importância; é considerada sem nenhum poder; é marginalizada, preterida, pois ela “...não 

paga conta”, “...não dá dinheiro”, “...não para guerra”, “...não dá ibope”. 

 

2 – Qual o efeito de sentido provocado pelo paralelismo – repetição do sintagma nominal “A 

poesia” – nos três primeiros versos de todas as estrofes? 

Resposta possível: Ratificação e reforço de que é a poesia o elemento principal da mensagem 

transmitida no poema pelo eu lírico. Serve também para que o leitor interiorize esse elemento 

verbal e atribua a este uma atenção especial. 

 

3 – Os seis versos que iniciam com a expressão “A poesia não...” deixam evidente que essa 

arte poética é marginalizada e não recebe o tratamento que merece. Comente como isso 

acontece. 

Resposta pessoal. 

 

Convém fazer o seguinte comentário: Se a poesia não tem condições de pagar conta, de dar 

dinheiro, de fazer parar uma guerra; se ela ―...não tem altar‖, ―...não dá ibope‖, então ela não 

serve para nada, é impotente, é incapaz de promover as mudanças necessárias na mente 

humana e na sociedade. Provavelmente o eu lírico expressa esses sentimentos sobre a arte 

poética porque ela é marginalizada, geralmente não é prestigiada. Uma prova disso é que há 

menos publicações de livros de poesia do que dos demais gêneros literários, ou talvez os livros 

de poesias ocupem bem menos espaço nas livrarias. A demanda por livros de poesia é bem 

menor do que por outros gêneros. 

 

4 – Com que objetivo o poeta atribuiu a esse seu poema o título “Quadras desafinadas”?  

Resposta possível: O poeta deu a esse seu poema tal título, possivelmente, para subverter as 

normas e fugir à regra da composição de quadras. São quadras porque as quatro estrofes têm 

quatro versos cada; desafinadas porque, além de a poesia não estar afinada com a sociedade, 

de estar em desarmonia com esta, os três primeiros versos de cada estrofe têm nove sílabas 

métricas e os últimos versos das quatro estrofes têm oito sílabas. Além disso, as rimas 
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existentes entre o primeiro verso e o terceiro verso da segunda estrofe (ibope/gole) destoam; 

são rimas imperfeitas. É importante enfatizar aos discentes que, além da desafinação 

estrutural, o título desse poema sugere que a poesia é desafinada no contexto social, ou seja, 

não valorizada. 

 

5 – Em que estrofe e versos podemos constatar essa desafinação e como ela ocorre? 

Resposta: Como foi dito na resposta à questão anterior, a desafinação, que é a falta de 

harmonia, ocorre no tocante ao som, às rimas entre as palavras “ibope” e “gole” presentes no 

primeiro e terceiro versos, respectivamente, da segunda estrofe, assim como no tocante à 

métrica do último verso de cada uma das estrofes, cuja quantidade de sílabas é diferente. A 

desafinação também ocorre tendo em vista o fato de a poesia não estar alinhada nem afinada 

com a sociedade, isto é, de ela não ser levada em conta.  

 

6 – Quais são as rimas e de que forma elas são dispostas ao longo do poema? 

Resposta: conta/tonta; guerra/terra; ibope/gole; oscar/birosca; dinheiro/veleiro; atar/mar 

(todas rimas pobres, já que essas palavras são da mesma categoria gramatical – substantivo). 

A disposição dessas rimas é a seguinte: ABAB, CDCD, EFEF. 

 

7 – Apesar de a poesia ser “uma larva tonta”, ela continua resistindo a tudo e ao tempo. De 

que forma ela supera tudo? 

Resposta pessoal. 

 

RESPOSTA POSSÍVEL 

A poesia supera porque ela é quem é; é arte; está em tudo que permeia a criação humana; tem 

o poder de mudar mentes, de sensibilizar corações, aguçar o senso crítico e imaginativo, gerar 

e transformar emoções. Ela está presente no âmago e no coração das pessoas, embora quase 

sempre não seja percebida, e continua sendo produzida pelos artistas da palavra, músicos e 

compositores. 

 

SAIBA MAIS 

Professor(a), há um texto intitulado ―Poesia-resistência‖, constante do livro O ser e o tempo da 

poesia, de Alfredo Bosi, que trata do desprestígio da poesia na/pela sociedade capitalista e o 

modo como sua resistência se manifesta na poesia moderna. 
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O outro texto poético que escolhemos para esta sequência didática é o “Soneto de 

fidelidade”, de Vinicius de Moraes. A razão dessa escolha é, primeiro, por essa composição 

poética ter estrutura fixa, a mesma quantidade de sílabas métricas e rimas soantes, dispostas 

formalmente, de ritmo sistemático e de perfeita musicalidade e cadência, aspectos mais 

perceptíveis e que podem ser sentidos pelo leitor e ouvinte com mais facilidade. Serve 

também para que os estudantes tenham contato e vivenciem um poema de formato 

tradicional.  

Julgamos bastante pertinente trabalhar esse soneto por ele abranger, de forma 

criteriosa, os aspectos mais explorados pelo modelo estruturalista e pelo formalismo da 

tradição poética, mesmo cientes de que a poesia não está apenas no texto em verso, que ela 

pode apresentar-se em qualquer produção humana e, de forma muito comum, no texto em 

prosa; que pode estar também nas artes plásticas, na música, na dança, na escultura; que ela 

não se constitui apenas de rima, ritmo, métrica, versificação, musicalidade, cadência e outros 

aspectos externos geralmente relacionados ao texto em verso; e que na leitura do 

poema/poesia deve-se procurar sentir e fruir a mensagem e a beleza contidas nessa arte, 

aguçando as emoções do leitor. A escolha de “Soneto de Fidelidade” também se deve à 

representatividade de seu autor, Vinicius de Moraes, na lírica brasileira. Esse poeta e músico 

tornou-se extremamente popular e traz temas recorrentes da lírica de todos os tempos, como 

o amor e os afetos de um modo geral. 

Uma outra razão para propormos a utilização desse texto em verso é que os alunos do 

ano escolar em foco estão cursando uma série da educação básica que antecede o seu 

ingresso no ensino médio, quando lhes será exigido ter ao menos noções da estrutura e dos 

aspectos constitutivos do poema de forma fixa, como é o caso do soneto. Como proposta de 

atividade didática, podem ser trabalhadas e discutidas seis questões, que abordam tema, 

linguagem, estrutura e aspectos estilísticos do texto em tela. A seguir, encontra-se transcrito 

todo o poema “Soneto de fidelidade” e as atividades.  
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OBJETIVO: Apresentar aos discentes a configuração e estrutura de um soneto, bem como 

sua correlação com o que é dito no poema. 

TEMPO: 100 minutos (duas aulas de 50 minutos cada) 

POEMA: “SONETO DE FIDELIDADE” (Autor/poeta: Vinicius de Moraes) 

 

 
Fonte: https://www.asomadetodosafetos.com/2017/05/vinicius-tinha-razao-o-sofrimento-e-o-intervalo-entre-

duas-felicidades.html 

 

De tudo, ao meu amor serei atento  

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 

 

Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em seu louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou seu contentamento. 

 

E assim quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

 

Eu possa lhe dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

https://www.asomadetodosafetos.com/2017/05/vinicius-tinha-razao-o-sofrimento-e-o-intervalo-entre-duas-felicidades.html
https://www.asomadetodosafetos.com/2017/05/vinicius-tinha-razao-o-sofrimento-e-o-intervalo-entre-duas-felicidades.html
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Mas que seja infinito enquanto dure. 

 

MORAES, Vinicius de. “Soneto de fidelidade”. In:______. Receita de Poesia. Literatura em minha casa. 

Volume 1, poesia: Vinicius de Moraes. São Paulo: Companhia das letras, 2003. p. 16. 

 

ATIVIDADES: 

1 – Leitura silenciosa por parte dos discentes; 

2 – Leitura oral e expressiva por parte do professor; 

3 – Biografia do poeta e contexto de produção de sua obra; 

4 – Aplicação de questões de caráter interpretativo. 

 

QUESTÕES: 

1 – Esse poema de Vinicius de Moraes é um soneto. Quais são as técnicas e recursos 

empregados nele pelo poeta que comprovam essa espécie de texto em verso?  

Resposta: O poema tem a mesma quantidade de versos (14), dispostos em quatro estrofes, 

dentre as quais, duas são constituídas de quatro versos (quartetos) e duas formadas por três 

versos (tercetos). Sua métrica – quantidade de sílabas poéticas – também é igual em todos os 

versos, com 10 sílabas, portanto decassílabo.  

 

SAIBA MAIS 

Professor(a), caso deseje complementar o trabalho a ser desenvolvido com os alunos ou 

dirimir dúvidas acerca da ordem estrutural do poema, consulte o livro Versos, sons, ritmos, de 

Norma Goldstein. 

 

2 – Qual o tema central do poema? 

Resposta: Fidelidade, amor, zelo e lealdade à pessoa amada. 

 

3 – Quais as expressões e vocábulos que comprovam essa temática no texto?  

Resposta: “De tudo, ao meu amor serei atento...”, “Quero vivê-lo em cada vão momento”, 

“Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto...”, “E em seu louvor hei de espalhar meu canto”, 

“Quem sabe a solidão, fim de quem ama”, “Eu possa lhe dizer do amor (que tive)”.  
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4 – Levando em conta os aspectos já discutidos acerca da linguagem e estilo praticados no 

poema e na poesia, qual o gênero literário desse poema? Lírico, épico ou dramático? Por 

quê? 

 Resposta: Gênero lírico. Porque se trata de poesia, que expressa subjetividade/sentimentos e 

o íntimo do poeta. 

 

DICA 

Professor(a), é oportuno nesse momento relembrar aos alunos por que a poesia pertence ao 

gênero lírico. Fale-lhes da etimologia do adjetivo ―lírico‖. 

 

SAIBA MAIS 

Professor(a), para ampliar seu conhecimento sobre a lírica, recomendamos a leitura do 

capítulo intitulado ―Estilo lírico: a recordação‖, da obra Conceitos fundamentais da poética, do 

autor Emil Staiger. 

 

5 – A ordem indireta das frases é, geralmente, uma técnica bastante utilizada nesse tipo de 

produção textual poética. Nesse poema, por que ocorre a inversão? 

Resposta: A ordem indireta das frases ocorre nesse texto em verso para que o poeta atenda às 

exigências da métrica, do ritmo e da musicalidade do poema.  

 

6 – No trecho “E rir meu riso...” há uma figura de linguagem denominada pleonasmo, que 

consiste numa repetição e reforço desnecessário à compreensão do sentido global do 

enunciado. No poema em questão, qual o resultado estilístico que tal frase dá ao verso?  

Resposta possível: Trata-se de o eu lírico querer dar ênfase, expressividade ao enunciado, um 

reforço. Tal pleonasmo também está sendo empregado, possivelmente, para colaborar com a 

métrica e o ritmo do verso. 

 

Caro(a) docente, é interessante apresentar aos alunos outros exemplos que envolvam a figura 

de linguagem pleonasmo e lhes assegurar que o uso dessa figura não consiste em erro de 

emprego da língua, e sim num recurso adotado pelos escritores e usuários da língua com o 

objetivo de enfatizar e reforçar o sentido de uma dada informação. 

 

Como terceiro e último texto lírico destinado à leitura por parte dos alunos, propomos 

a utilização do poema “Assovio”, de Cecília Meireles. Escolhemos esse texto em verso pelo 
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fato de sua autora ser uma escritora de grande importância e destaque na poesia do 

Modernismo brasileiro da primeira metade do século XX. Outra razão de tal escolha é o fato 

de, nesse texto, o eu lírico tratar de sentimentos subjetivos e por nos permitir uma profunda 

reflexão sobre a vida e sobre a espiritualidade humana, que são aspectos caros à tradição 

lírica. 

 

Cecília Meireles foi poetisa, professora, jornalista e pintora.  Alguns críticos literários, a 

exemplo de Alfredo Bosi, consideram-na a primeira voz feminina de grande expressão na 

literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. 

 

Seguindo a metodologia e estratégias de trabalho didático realizadas com todos os 

textos anteriores, elaboramos e propomos para o trabalho na sala de aula sete questões de 

cunho interpretativo, as quais também enfatizaram sua linguagem, tema central e recursos 

estilísticos. 
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OBJETIVO: Proporcionar aos estudantes a leitura de poesia cujo conteúdo é a reflexão 

sobre a vida e a espiritualidade humana. Reforçar aspectos da subjetividade da lírica. 

TEMPO: 100 minutos (duas aulas de 50 minutos) 

TEXTO/POEMA: “ASSOVIO” (Autora/poeta: Cecília Meireles) 

 

 
Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/livros/em-meio-disputa-de-herdeiros-cecilia-meireles-volta-as-livrarias-

22112759 
 

Ninguém abra a sua porta 

para ver que aconteceu: 

saímos de braço dado, 

a noite escura mais eu. 

 

Ela não sabe o meu rumo, 

eu não lhe pergunto o seu: 

não posso perder mais nada, 

se o que houve já se perdeu. 

 

Vou pelo braço da noite, 

levando tudo que é meu: 

– a dor que os homens me deram, 

e a canção que Deus me deu. 

 

MEIRELES, Cecília. “Assovio”. In: ______. Poesia completa. Volume 1, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2001, p. 304. 
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ATIVIDADES: 

1 – Leitura silenciosa por parte dos discentes; 

2 – Leitura oral e expressiva por parte do professor; 

3 – Aspectos da biografia da autora/poeta; 

4 – Aplicação de questões de caráter interpretativo. 

 

QUESTÕES: 

1 – O título desse poema de Cecília Meireles é “Assovio”. Qual a relação entre esse título e 

todo o conteúdo do texto? 

Resposta: A palavra “assovio” sugere silêncio, sussurro, voz muita baixa. Possivelmente a 

poetisa atribuiu esse título ao poema pelo fato de estar sozinha, de enfrentar a solidão e de 

não pretender que ninguém tome conhecimento de seu sofrimento. O eu lírico não pretende 

ser questionado por ninguém sobre seu passado. O silêncio e a solidão estão com o eu lírico 

do início ao final do poema. Nem mesmo a “noite escura”, que é sua única companheira, 

deve saber de sua vida. Portanto, a relação entre o título e o conteúdo do texto é que há 

silêncio, solidão, dor, melancolia, uma vez que o eu lírico perdeu tudo e que só resta a ela 

agora a canção que Deus lhe deu. 

 

SAIBA MAIS 

Na obra de Cecília Meireles, há muitas referências ao ―canto‖, sempre sugerindo o cantar com 

o próprio fazer poético. Neste poema, o ―Assovio‖ também pode fazer referência ao próprio 

dizer da poesia. Entendemos que este não é um aspecto fácil para os alunos perceberem, mas 

você, professor(a), pode falar sobre isso, o que vai reforçar uma questão já explorada: a 

associação entre música e poesia. 

 

2 – Observe os versos: “Ninguém abra a sua porta/ para ver que aconteceu”. O que o eu lírico 

nos sugere com eles? 

Resposta possível: Que o eu lírico não quer que ninguém, nem mesmo sua própria 

companheira (a noite escura), saiba de seu passado nem de sua vida, uma vez que já sofreu 

bastante e perdeu tudo que tinha. 

3 – No poema, a expressão “noite escura” é uma figura de linguagem de teor negativo. Por 

quê? 

Resposta possível: Porque o eu lírico vive na solidão, sofre e sofreu bastante, perdeu tudo que 

tinha na vida. A expressão “noite escura” é um pleonasmo utilizado para reforçar o 
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sofrimento e o caráter sombrio da vida do eu lírico. Tudo que ele está levando consigo são as 

decepções e amarguras causadas pelos seres humanos. 

4 – Nos dois últimos versos da primeira estrofe, o eu poético declara que saiu em companhia 

da “noite escura”, de “braço dado” com ela. O que podemos inferir desses versos?  

Sugestão de resposta: “Noite escura”, como já foi dito, é uma metáfora da solidão, tristeza, 

dor, morte, sofrimento, e é a única companheira do eu lírico. Ele sofreu tanto, sentiu tanta 

dor, perdeu tudo que tinha, a única coisa boa que recebeu foi a canção dada por Deus, a qual 

é uma metáfora das alegrias e das dádivas divinas. 

5 – Uma característica visível desse poema é a musicalidade. Quais os recursos empregados 

nele que o aproximam da música? 

Resposta: O ritmo dos versos, a métrica exata (sete sílabas poéticas, em redondilha maior) e 

as rimas perfeitas, porém pobres, formadas pelos fonemas vocálicos /e/ e /u/, sempre 

dispostas no primeiro e quatro versos de cada estrofe. 

6 – Na segunda estrofe, percebemos que a voz do poema não está disposta a perder mais 

nada, pois já perdeu tudo que tinha. A que aspecto podemos atribuir essa sua melancolia e 

sentimento de perda? 

Resposta possível: Às decepções, angústias, dores e sofrimentos causados pelas pessoas com 

quem o eu lírico se relacionou. 

7 – As palavras “dor” e “canção”, no terceiro e quarto versos da última estrofe, são 

empregadas como antíteses, de sentidos opostos. De acordo com o contexto do poema, o que 

esses dois vocábulos representam?  

Resposta: O vocábulo “dor” é uma metáfora para sofrimento, decepções, frustrações, 

desilusões; e “canção” é uma metáfora de alegrias, boas realizações e graças divinas. 

 

 

DICA 

Professor(a), seria bom aproveitar essa oportunidade para discutir com os alunos o conceito 

de antítese e lhes apresentar exemplos de outros textos poéticos em que ocorre essa figura de 

linguagem. 
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As atividades didáticas propostas neste caderno pedagógico não têm a pretensão de 

atender, de forma plena e perfeita, às necessidades de leitura do texto lírico ocasionadas pelo 

descaso, marginalização e desprestígio dessa arte na escola e na sala de aula, embora, ao 

longo das aulas com os materiais aqui propostos, os discentes tenham demonstrado um certo 

interesse e uma razoável participação e interação nos momentos de discussões sobre os 

conteúdos explorados. O propósito maior pensado com a implementação dessas atividades é 

instrumentalizar os discentes para a leitura e vivência de textos poéticos e despertar neles o 

gosto pela poesia.   

Imaginamos que os textos apresentados nas sequências arroladas neste caderno podem 

não ser muito adequados nem oportunos para os alunos das turmas com as quais você 

trabalha e onde esses materiais possam ser explorados. Desta feita, professor(a), fique à 

vontade para selecionar outros textos, de sua preferência e mais relacionados às 

circunstâncias de seus alunos, a fim de que seus objetivos de ensino sejam alcançados ou que, 

pelo menos, o desprestígio da poesia e a distância entre ela e a sala de aula sejam 

minimizados, e assim os estudantes passem a experimentá-la de forma significativa. Na 

verdade, o mais importante é que os discentes sejam motivados para o gosto e valorização da 

poesia, tendo em vista a grande relevância da arte poética para a sensibilização, humanização 

e senso crítico dos estudantes.  

Entretanto, se porventura houver a necessidade de substituir os materiais propostos 

neste caderno de atividades pedagógicas, faço aqui algumas sugestões. No tocante à 

linguagem poética existente na música, com sua letra e melodia, caso o(a) docente opte por 

não explorar a composição proposta neste caderno pedagógico, sugerimos a canção intitulada 

“Trem bala”, de Ana Vilela, disponível no YouTube e no link https://slap.lnk.to/trembala. 

Quando pretender mostrar aos educandos a relação entre a poesia e a música, enfatizando 

rimas, ritmo, metrificação e versificação, uma boa pedida pode ser a canção “Canteiros”, do 

intérprete e compositor Raimundo Fagner, a qual tem como fonte de inspiração o poema 

“Marcha”, da poetisa Cecília Meireles.  

Para ler e discutir a prosa poética e ensinar que a poesia não está somente nos textos 

em verso, pode-se explorar com os discentes um capítulo, em especial o primeiro, do 

romance Iracema, do escritor do Romantismo brasileiro José de Alencar. Ao se pensar em 

https://slap.lnk.to/trembala
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promover um acalorado debate acerca da discriminação com a poesia, além da importância 

de ser poeta e do bem que a poesia faz ao ser humano, uma indicação bem oportuna é a 

crônica intitulada “Meio poeta”, do escritor Luís Fernando Veríssimo, a qual também pode 

ser acessada na internet, através do site de consulta www.google.com.br. 

Quando o objetivo for explorar o poema de estrutura fixa, de versos com a mesma 

quantidade de sílabas poéticas e com rimas dispostas de forma regular, recomendamos os 

textos líricos “Soneto de separação”, “Soneto do amor total”, “Soneto de véspera”, “Soneto 

de carnaval”, todos estes de autoria de Vinicius de Morais, ou mesmo o soneto “Amor é fogo 

que arde sem se ver”, do poeta português Luís Vaz de Camões, cujas estrofes, acrescidas da 

escritura bíblica do Novo Testamento contida nos versículos 1 e 4 do capítulo 13 de I 

Coríntios, foram musicadas pela banda Legião Urbana, na composição intitulada “Monte 

castelo”.  

É conveniente também proporcionar aos alunos outras oportunidades de 

aprendizagem, propondo-lhes recursos audiovisuais, a exemplo de vídeos através dos quais 

são feitas leituras orais e recitações de poemas de diversos autores, inclusive de alguns poetas 

aqui mencionados. Com o fito de que os discentes da educação básica possam alargar seus 

conhecimentos sobre o valor e a grande importância da poesia nos diversos grupos sociais e 

em suas vidas, apresentamos como sugestão o longa metragem “Sociedade dos poetas 

mortos”. Este filme foi produzido em 1989, pelo roteirista e produtor cinematográfico Peter 

Weir, e pode ser acessado na internet, via YouTube. 

Espero, pois, com os textos e atividades didáticas apresentados neste caderno, ter 

contribuído para o letramento lírico dos alunos do 9º ano do ensino fundamental. Tenho a 

expectativa, também, de que os(as) docentes, a quem este recurso pedagógico chegar, 

venham a sensibilizar-se com a poesia e busquem sensibilizar e empolgar os educandos, a 

fim de que nossas crianças, jovens e adolescentes tornem-se indivíduos mais humanizados, 

cidadãos dotados de senso crítico mais aguçado e aptos a entenderem sua própria história e o 

mundo que os cerca. 
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