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lúdica, construindo o saber, ampliando o 

conhecimento da diversidade cultural de cada ser 

redimensionando as perspectivas de mundo e da 

realidade. Despertar o gosto pela leitura de poesia, 

propiciando a compreensão da leitura como função 

social, além de compreender a linguagem poética 

no texto. Desenvolver atividades que oportunizem 

momentos lúdicos ao educando e que desenvolvam 

a imaginação, a fantasia e a criatividade, 

expressando a poesia que há dentro de cada um. 

Declamar poesias com ritmo, entonação, 

criatividade e sentimento, desenvolver a expressão 

oral, valorizando a arte poética vencendo a timidez 

e ler e refletir a respeito de temas vivenciados no 

cotidiano dos alunos. 
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Apresentação 
A leitura é muito mais  

Do que decifrar palavras. 

Quem quiser parar pra ver 

Pode até se surpreender: 

 

- Ricardo Azevedo - 

 

 “O ato de ler não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas 

antecipa e se alonga na inteligência do mundo” (FREIRE, 1987, p.11), podemos 

ressaltar que a experiência prévia, a visão de mundo e conhecimento anterior são 

importantes para construir significado do que se lê. 

Silva (1987, p. 45) afirma que, ler é em última instância, não só uma ponte 

para a tomada de consciência, mas também um modo de existir, no qual o 

indivíduo compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa a 

compreender-se no mundo.  

Lajolo (1982, p. 59) reforça a ideia de que “ler não é decifrar, como um jogo 

de adivinhação, o sentido do texto. É a partir do texto ser capaz de atribuir 

significação, conseguir relacioná-los a todos os outros textos significados para 

cada um”. 

Para Antunes (2003), o ideal é que o aluno consiga perceber que por trás 

das palavras mais simples, das afirmações mais triviais, existe uma visão de 

mundo, um modo de ver as coisas. 

O domínio da leitura é indispensável para o acesso ao saber e a cultura do 

mundo letrado. As estratégias de leitura diversificadas é um passo para a 

autonomia do aluno e permite desenvolver a capacidade verbal, melhora o 

conhecimento da língua, do vocabulário e da expressão de comunicação. O aluno 

precisa ser capaz de interpretar um texto criticamente, identificando suas 

características e finalidades. 

A boa leitura é aquela que, depois de terminada, gera conhecimento, 

propõe atitudes e analisa valores, aguçando, adensando, refinando os modos de 

perceber e sentir a vida (SILVA, 1995). 
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Partindo desse pressuposto entendemos que a leitura é um meio de tornar 

o leitor mais crítico e criativo em relação ao conhecimento. Para tanto, a leitura 

deve ser incentivada, comentada, partilhada de diferentes maneiras. 

Portanto, a proposta deste material didático é estimular nos alunos a 

sensibilidade, fazendo uso da leitura expressiva do texto poético, a fim de 

despertar o gosto pelo poema. No entanto, sabemos que a prática da leitura de 

poesia está um pouco esquecida nas escolas. Isso ocorre pelo fato de que nem 

todo o professor de língua portuguesa se familiariza com o texto poético ou a 

maneira como é colocado nos livros didáticos chama a atenção tão somente para 

resolver exercícios gramaticais, deixando o prazer da leitura em segundo plano. 

Para gostar de ler poesia, é preciso habituar-se ao contato com esse tipo 

de texto. Para Gebara (2002, p. 80), “mais que elogiar a poesia, é preciso 

possibilitar a vivência com poemas, lendo-os em voz alta, várias vezes para 

captar seu ritmo e sua música, que também produz efeitos de sentido”.  

Kleiman (2011) reforça que, o papel do professor como mediador no ensino 

da leitura pode facilitar o processo, promovendo diferentes estratégias de leitura 

como, por exemplo, ativar o conhecimento prévio do aluno; distinguir o essencial 

do que é pouco relevante; determinar o objetivo da leitura; criar expectativas; e 

incentivar o aluno a fazer previsões e hipóteses. 

Por isso, a importância de trabalhar poesia em sala de aula. Gênero textual 

pertencente à esfera literária, no intuito de levar os alunos á descoberta de 

sentidos, pois para a literatura, o que importa não é apenas o fato sobre o qual se 

escreve, mas as formas do indivíduo pensar e sentir o tema, proporcionando 

também a identificação com outros, no tempo e lugares diversos. Deste modo, a 

poesia, como texto literário, constitui-se como uma importante e rica ferramenta 

para construção de significados (LAJOLO, 1997). 

Sabido que a poesia é um dos gêneros literários mais distantes da sala de 

aula, é preciso descobrir formas de aproximar e familiarizar o educando com a 

poesia. 

Cunha (1986, p. 95) afirma que “[...] se o professor não se sensibilizar com 

o poema, dificilmente conseguirá emocionar seus alunos”. Para obter resultado 

positivo, o professor, antes de apresentar o poema para os alunos, deve estudar 

interpretar, enfim, fluir o poema. 
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O professor oportunizará ao educando experiências com leitura, escrita e 

oralidade com várias formas de expressão como desenho, dramatização, trabalho 

artístico, novos poemas, aprimorando a compreensão, interpretação e análise 

considerando os temas do cotidiano. 

O presente material contém sugestões de atividades a serem 

desenvolvidas com alunos do 8º ano do ensino fundamental. Trata-se de uma 

sequência didática organizada em oficinas, para o desenvolvimento da leitura e 

escrita do gênero textual poema. As atividades propostas objetivam desenvolver a 

competência comunicativa, envolvendo leitura e análise de poemas já publicados. 

Para facilitar o contato dos alunos com os poemas trabalhados nas 

oficinas, será montado um caderno poético contendo todo o trabalho a ser 

desenvolvido, e, ainda um envelope onde estarão depositadas sugestões de 

poemas a serem lidos, declamados, ilustrados, dramatizados individualmente, ou 

em grupo.  

 

 

DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

 

 

Neste primeiro momento, professor, exponha aos alunos, o 

trabalho que será desenvolvido, com base no gênero poesia. 

Apresente o projeto e a forma como será trabalhado. Após este 

esclarecimento, proporcione a eles uma contextualização com o 

gênero textual em questão. Como introdução ao estudo, a primeira 

atividade a ser realizada consiste em estabelecer contato entre os 

alunos e o texto poético. Para isso professor, apresente aos alunos 

um “Envelope Poético” contendo várias poesias e desenvolva as 

seguintes atividades: 
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Atividade 1 

 

Peça para o aluno abrir o envelope, retirar um poema e 

fazer leitura silenciosa. Em seguida faça os seguintes 

questionamentos: 

 

 

 

 

 Que tipo de texto é esse? 

 Como vocês sabem que são poemas? 

 Em que ele diferencia de um texto narrativo? 

 Como são organizados na escrita? 

 Que sentimentos o texto desperta? 

 Vocês sabem o que são versos e estrofes? 

 Qual será a diferença entre poesia e poema? 

  

 

 

IMPORTANTE! 

Professor anote no quadro as respostas dos alunos, em 

seguida apresente a forma correta. 
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O que é poesia? 

 

Poesia é a arte de escrever em versos. Ela evoca sentimentos, emoções, 

impressões e reflexões. Na poesia cada palavra tem seu papel, decorrente de seu 

aspecto visual, seu ritmo, sua sonoridade e sua forma (VILLHAÇA, 2006). 

 

 

 

 

 

O que é poema? 

 

Poema é uma obra, geralmente escrita em versos com características 

poéticas. O poema tem existência material concreta: versos, rimas estrofes 

(VILLHAÇA, 2006, p.7). 

 

 

Licença Poética 

 

È a permissão para extrapolar o uso da norma culta da língua, 

aproximando-se mais da linguagem falada, dispensa certas normas ortográficas. 

O poeta pode utilizar figuras de linguagem para dar vivacidade e beleza àquilo 

que quer transmitir (VILLHAÇA, 2006, p.7). 
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Atividade 2 

Estrutura do poema 

 

VERSO 

 

Um verso corresponde a cada linha do poema. 

Um poema pode ter quantos versos quanto o poeta desejar. 

 

ESTROFES 

 

É um conjunto de versos. O número de versos fica a critério 

do poeta. 

 

QUADRA 

 

 

É uma estrofe de quatro versos. 

 

 

QUINTILHA 

 

 

É uma estrofe de cinco versos. 

 

 

TROVA 

 

É um poema popular formado por quatro versos. É conhecido 

também como quadra. 

 

 

RIMA 

 

É um recurso utilizado no poema para dar sonoridade, 

descrever sensações. 

É a semelhança sonora no final das palavras. Ex: PIÃO – 

NÃO. 

O poema pode ter rima ou não. 

 

RECURSOS 

POÉTICOS 

 

São recursos utilizados pelos poetas em suas produções 

escritas, tais como rimas, comparação, onomatopéia, 

aliteração, assonância, ritmo, repetição de palavras. 

ALITERAÇÃO: repetição de uma consoante. 

ASSONÂNCIA: repetição de vogais. 
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Agora que terminamos a primeira etapa do trabalho, vamos dar 

sequência às atividades que serão divididas em oficinas. 

 

 

Introdução ao gênero 

 

Oficina 01 

 

Neste momento, a nossa finalidade é reforçar o contato do aluno com o 

poema. Professor, faça a introdução ao texto poético, apresentando o poema de 

José Paulo Paes, “Convite”. 

Desenvolva esta atividade como uma forma de convidar os alunos a 

adentrarem no mundo da imaginação e fazer com que eles tenham um contato 

diferenciado com a poesia de uma maneira mais livre, mais lúdica, por meio de 

atividades que possibilitem inúmeras leituras, bem como inventar sua própria por 

meio das palavras. 

 

 

 

Convite (José Paulo Paes) 

 

Poesia 

É brincar com palavras 

Como se brinca 

Com bola, papagaio, pião. 

 

Só que 

Bola, papagaio, pião 



13 
 

De tanto brincar 

Se gastam. 

 

As palavras não: 

Quanto mais se brinca 

Com elas 

Mais novas ficam. 

 

Como a água do rio 

Que é água sempre nova. 

 

Como cada dia 

Que é sempre um novo dia. 

 

Vamos brincar de poesia? 

 

 
Poemas para brincar, de José Paulo Paes. 

São Paulo: Ática, 1991.p.3. 

 

Professor, faça leitura declamada do poema com os alunos chamando 

a atenção deles para a associação entre as palavras, observando o ritmo, a 

entonação e a sonoridade da palavra poética. Enriqueça o trabalho com os 

seguintes questionamentos: 

 

 

 O que você achou desse convite? 

 Por que o poema se chama convite? 

 Quem é o autor do poema? 

 O texto está escrito em prosa ou em verso? 

 A quem o „EU‟ poético, a voz que fala no poema, refere-se nos versos 

“quanto mais se brinca/ mais novas ficam”? O que ele quis dizer com isso? 
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 Caso tenha na sala alguém que costuma escrever poemas ou que goste 

muito de lê-los, peça que fale sobre seu hábito. Isso poderá incentivar os 

demais alunos a, também, se interessarem por poesia. 

 

Completar 

 

Há um aspecto que diferencia o poema de um texto informativo ou literário, 

como o romance e o conto - é o modo com que o poeta escreve seu texto. 

O poema é criado como se fosse um jogo de palavras. Ele motiva o leitor 

não apenas a leitura corrente, mas também a buscar outras leituras possíveis. E 

como o poeta faz isso? Com as palavras e tudo o que se pode fazer com elas. 

O poeta busca mostrar o mundo de um jeito novo. Com a intenção de 

sensibilizar, convencer, fazer pensar ou divertir os leitores. Ele sugere 

associações de palavras, seja pela posição que ocupam no poema, por meio da 

sonoridade ou por meios de outros recursos. (Revista Poetas da Escola 

Escrevendo o futuro, 2006). 

 

 
Convide os alunos a observarem a primeira estrofe do poema: 

 

 

 

Poesia 

É brincar com palavras                          

Como se brinca 

Com bola, 

Papagaio, pião. 
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Verifique com os alunos que o verbo “brincar” é repetido, mostrando 

uma equivalência entre poesia = brincar com palavras = brincar com bola, 

papagaio, pião, assim sendo, a leitura de poemas pode ser uma atividade 

divertida. 

 

 

 

Outro trecho: 

... 

Quanto mais se brinca  

Com as palavras 

Mais novas ficam. 

 

Como a água do rio 

Que é água sempre nova. 

 

Como cada dia 

Que é sempre um novo dia. 

 

 

O autor mostra o caráter original e inovador da palavra poética. Quanto 

mais o poeta usa as palavras, mais ele é capaz de criar sentidos novos para elas, 

num processo de renovação como o movimento do rio e a sucessão dos dias. No 

final, ele faz uma pergunta, estabelecendo um diálogo com a finalidade de motivar 

o leitor a se interessar pela leitura de outros poemas. O poeta é assim, um artista 

que faz uso das palavras para fazer uma obra de arte – o poema. 

 

Brincar de poesia é também um exercício para a vida. Quanto mais se 

sabe mais se quer aprender.  

 

Vamos inaugurar o mural poético! 
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Professor, o visual do mural é muito importante! Deverá ser ilustrado e bem 

chamativo para despertar o interesse pela leitura. Incentive os alunos a fazer uma 

ilustração bem criativa do poema e colocá-la no mural, juntamente com uma cópia 

do poema. Outros poemas serão colocados no mural, assim como a biografia dos 

autores trabalhados. 

 

 

 

Vamos conhecer um pouco sobre o autor: 

 

O autor 

José Paulo Paes 

 

Nasceu em 1926, morreu em 1998, foi um dos poetas brasileiros mais 

importantes do século XX. Escreveu livros por mais de 50 anos. Entre esses 

livros, alguns foram destinados às crianças. Alguns dos títulos dos seus livros de 

poemas para crianças eram divertidos: Olhe o Bicho e a Volta das palavras, por 

exemplo. 
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Oficina 02 

Esta Oficina será trabalhada com dois textos a serem comparados: o 

primeiro é de autoria de Casimiro de Abreu, escritor romântico, “Meus Oito Anos”; 

o segundo é a música de Chico Buarque de Holanda, “Doze Anos”. 

 

1º Passo 

 

Professor, você poderá iniciar a aula declamando para seus alunos o 

poema ”Meus oito anos” do Poeta Casimiro de Abreu ou você pode utilizar 

o vídeo onde o ator Paulo Autram declama o poema. Faça com os alunos 

uma leitura declamada pela sala toda. Dê oportunidade para que todos 

declamem a poesia usando sua criatividade para expressar-se diante dos 

colegas. Após o momento de leitura, é importante que se faça um breve 

estudo do vocabulário. Na oportunidade incentive os alunos ao uso do 

dicionário para pesquisa dos significados das palavras. 

 

 

 

Poema 

 

Meus Oito Anos (Casimiro de Abreu) 

 

Oh ! que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

Como são belos os dias 

Do despontar da existência! 

- Respira a alma inocência 

Como perfumes a flor; 
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O mar é – lago sereno, 

O céu – um manto azulado, 

O mundo – um sonho dourado, 

A vida – um hino d‟amor! 

Que auroras, que sol, que vida, 

Que noites de melodia 

Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 

O céu bordado d‟estrelas, 

A terra de aromas cheia, 

As ondas beijando a areia 

E a lua beijando o mar! 

Oh ! dias de minha infância! 

Oh ! meu céu de primavera! 

Que doce a vida não era 

Nessa risonha manhã! 

Em vez de mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos de minha irmã! 

Livre filho das montanhas, 

Eu ia bem satisfeito, 

De camisa aberta ao peito, 

- Pés descalços, braços nus - 

Correndo pelas campinas 

À roda das cachoeiras, 

Atrás das asas ligeiras 

Das borboletas azuis! 

Naqueles tempos ditosos 

Ia colher as pitangas, 

Trepava a tirar as mangas, 

Brincava à beira do mar; 

Rezava às Ave-Marias, 

Achava o céu sempre lindo, 

Adormecia sorrindo, 

E despertava a cantar! 

Oh! que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

- Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/casimiro-de-abreu/meus-oito-anos.php>. 

 



19 
 

O autor 

Casimiro de Abreu 

 

Foi um poeta romântico brasileiro. Autor de “Meus Oito Anos”, um dos poemas 

mais populares da literatura brasileira. Nasceu em Barra de São João, Rio de Janeiro, no 

dia 4 de janeiro de 1839. Em 1859 publica seu único livro de poemas “Primavera”, onde a 

maior parte das poesias foi escrita em Lisboa. Morre de tuberculose aos 21 anos, no dia 

18 de outubro de 1860, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

2º Passo 

 

Momento musical 

 

Doze Anos (Chico Buarque) 

 
Ai, que saudades que eu tenho 
Dos meus doze anos 
Que saudade ingrata 
Dar banda por aí 
Fazendo grandes planos 
E chutando lata 
Trocando figurinha 
Matando passarinho 
Colecionando minhoca 
Jogando muito botão 
Rodopiando pião 
Fazendo troca-troca 
Ai, que saudades que eu tenho 
Duma travessura 
Um futebol de rua 
Sair pulando muro 
Olhando fechadura 
E vendo mulher nua 
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Comendo fruta no pé 
Chupando picolé 
Pé-de-moleque, paçoca 
E disputando troféu 
Guerra de pipa no céu 
Concurso de pipoca 

 
Fonte: Disponível em: <http://letras.mus.br/chico-buarque/45127/>. 

 

 

O autor 

Francisco Buarque de Holanda 

 

Nasceu em 19 de julho de 1944 no Rio de Janeiro- RJ. É escritor, 

dramaturgo, compositor, músico e poeta. Na infância morou em São Paulo, Rio de 

Janeiro e Roma (Itália). Ficou conhecido nacionalmente por seu primeiro sucesso 

num concurso musical com “A Banda”. 

 

 

 

 

Professor, para introduzir a música pode ser apresentado um áudio 

visual ou CD contendo a música, podendo ser utilizada a TV pen drive. 

Depois de ouvir a música, trabalhe o diálogo entre os dois textos, tais 

como as características literárias e a época em que cada um está inserido. 

Pode ser trabalhado em grupo utilizando os questionamentos abaixo. 

 

 

 O que há em comum entre os dois textos? 

 Podemos perceber que ambos deixam claros traços do saudosismo. 

Demonstram desejo de voltar a uma época diferente. A que época eles 

se referem? Comprove no texto sua resposta. 

http://letras.mus.br/chico-buarque/45127/
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 Além de reviver o poema de Casimiro, Chico Buarque busca parodiar o 

mesmo. As palavras utilizadas ressaltam a malícia da adolescência 

presente no Modernismo, em contrapartida com a ingenuidade da 

infância, presente no Romantismo. Estabeleça este paralelo com 

partes dos textos. 

 Em relação à infância, tratada no poema, “Meus Oito Anos”,  escreva o 

que você acha da infância do poeta? Faça uma comparação com sua 

infância, ressalte pontos positivos e negativos de cada época. 

 Solicitar aos alunos que façam uma pesquisa sobre os dois  

movimentos literários que aparecem nos textos para situarem o 

momento social e político neles existentes. 

 Agora é a hora de você encantar para cantar. Escreva a sua história 

com oito anos, com dez anos ou com 12 anos como letra de uma 

música que já existe. Você elabora, portanto, uma paródia. Ensaie e 

cante com seus amigos: Capriche! Essa paródia será uma das 

apresentações do nosso Sarau. 

 

 

3º Passo 

 

 

Caro Professor, veja o que aconteceu no contexto histórico político 

na época da produção da música “Meus Doze Anos” e partilhe estas 

informações com seus alunos. 

 

 

Contexto histórico e político – ao analisarmos o interdiscurso, não 

podemos deixar de analisar o seu contexto histórico, político e social. A música 

“Meus Doze Anos” foi cantada em uma época de repressão política e 

consequentemente, de censura, próprio do Modernismo. O autor utiliza-se dessa 

obra para ironizar sua própria época sem ser censurado. Ele volta ao passado 
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como forma de entender o presente. Conclui-se que se tratava de uma época de 

desencanto, de repressão de materialismo, de insatisfação, presente na música. 

Enquanto Casimiro de Abreu, no poema “Meus Oito Anos”, tematiza a 

nostalgia da infância, a saudade de um tempo inocente, e convívio direto com a 

natureza, a criança se aproveitava dos recursos da natureza para se divertir, 

Chico Buarque de Holanda coloca que as brincadeiras realizavam-se não por 

meio de brinquedos materiais, não pela ausência destes na sociedade, mas pela 

impossibilidade de comprá-los pelas classes mais pobres. Ressalta assim, a 

existência do capitalismo na sociedade que lhes restava, portanto, chutar latas, 

trocar figurinhas, colecionar minhocas. A natureza já não possuía o mesmo mérito 

do Romantismo. Marca que “para existir o capitalismo, sacrifica-se a natureza a 

cada dia”. Nessa mesma época, instaura-se a violência política e social, assaltos 

crimes, marginalização do menor, que temos até hoje, pois vivemos num país 

capitalista, onde quem tem muito, ganha muito e quem “tem pouco,” ganha pouco. 

Enquanto que em “Meus Oito Anos”, o eu - lírico possui os carinhos da 

família - ”De minha mãe as carícias/E beijos de minha irmã” - beleza e inocência a 

seu redor-“achava o céu sempre lindo/ Adormecia sorrindo/E despertava a cantar. 

Em “Meus Doze Anos” a inocência cede espaço à perversidade, à malícia. (...) 

Sair pulando muro/ Olhando a fechadura. O sofrimento do capitalismo, a 

repressão faz o menor amadurecer mais cedo. Doze anos já não é mais infância. 

 

 

Oficina 03 

 

Professor, trabalhe o poema “Dorme Pretinho” de Sérgio Capparelli. 

Os alunos deverão ler o poema, depois declamá-lo com entonação e ritmo, 

dando ênfase na leitura. 
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O autor 

Sérgio Capparelli 

 

Nasceu em Uberlândia (MG), em 11 de julho de 1947. É escritor de 

literatura infantil e juvenil, jornalista e professor universitário. Estudou, trabalhou e 

viveu em Uberlândia, Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Munique (Alemanha), Paris 

e Genoble (França), Londres (Reino Unido), Montreal (Canadá). Tem mais de 

trinta livros publicados e o mais conhecido é Os Meninos da Rua da Praia. 

 

 

 

Dorme Pretinho (Sérgio Capparelli) 
 
Dorme, dorme, meu menino 
a lua é feita de néon. 
 
Vá embora, vá seu guarda, 
deixa o pretinho dormir, 
ele está longe de casa 
e não tem pra onde ir. 
 
Vá embora, vá seu guarda, 
deixe o pretinho dormir. 
 
Dorme, dorme, meu pretinho 
Deus também é engraxate, 
ele lustra no teu peito 
um coração que bate, bate. 
 
Dorme, dorme, meu pretinho, 
Deus também é engraxate. 
 
Dorme, dorme, meu pretinho, 
numa cama de jornal, 
logo vão chover estrelas 
para acabar com o teu mal. 
 
Dorme, dorme, meu pretinho, 
numa cama de jornal. 
 
Vá embora, vá seu guarda, 
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o pretinho é muito bom: 
Ele dorme sob a lua 
de um anúncio de néon. 
 

 

Fonte: Disponível em: <http://tecopoetasonhador.blogspot.com.br/2010/11/dorme-pretinho-sergio-
caparelli.html>. 

 

Mergulhando no texto 

 

Professor, agora, em grupo, faça o estudo do texto respondendo as 

perguntas abaixo. Após, convide seus alunos para lerem e declamarem o 

poema “Além da Imaginação”, de Ulisses Tavares. 

 

 

 Explique o sentido da palavra pretinho no poema que sentimento o eu lírico 

expressa? 

 Que expressões do texto justificam esse sentimento? 

 Que comparação o autor faz para demonstrar o cuidado com o pretinho? 

 

 
Além da Imaginação (Ulisses Tavares) 
 
Tem gente passando fome. 
E não é a fome que você imagina 
Entre uma refeição e outra. 
Tem gente sentindo frio. 
E não é o frio que você imagina 
Entre o chuveiro e a toalha. 
Tem gente muito doente. 
E não é a doença que você imagina 
Entre a receita e a aspirina. 
Tem gente sem esperança. 
E não é a esperança que você imagina 
Entre o pesadelo e o despertar. 
Tem gente pelos cantos. 
E não são os cantos que você imagina 
Entre o passeio e a casa. 
Tem gente sem dinheiro. 
E não é a falta que você imagina 
Entre o presente e a mesada. 
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Tem gente pedindo ajuda. 
E não é aquela que você imagina 
Entre a escola e a novela. 
Tem gente que existe e parece 
 

Fonte: Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/frase/MzAwMjU1/>. 
 

O autor 

Ulisses Tavares 

 

Fez sua estréia literária em 1959, com a publicação de poemas nos jornais 

Folha de Sorocaba e Diário de Sorocaba. Em 1963 realizou exposição de poemas 

em varais, em praças públicas de São Paulo-SP. Publicou, em 1977, Pega Gente, 

livro de poesia independente. Em 1978 lançou o jornal/movimento Poesias 

Populares - O Jornal do Poeta, reunindo 350 poetas em todo país. Entre 1978 e 

1990 foi editor do Núcleo Pindaíba Edições e Debates, com Aristides Klafke, 

Arnaldo Xavier e Roniwalter Jatobá, em São Paulo. No período de 1982 a 1989 

publicou os livros de ficção Garcia Quer Brincar, Dias Azuis Claros e Escuros e 

Sete Casos do Detetive Xulé, além do álbum de quadrinhos SUBS, com desenhos 

de Julio Shimamoto. Sua obra poética abrange os livros O Eu entre Nós (1979), 

Caindo na Real (1984), Aos Poucos Fico Louco (1987) e Pulso (1995). 

 

 

 

Professor, converse com seus alunos sobre o tema em comum entre 

os dois poemas. 

Separe os alunos em duplas e distribua um trecho do poema para 

cada dupla, peça que analisem o trecho procurando descobrir a que 

problema social se refere, bem como a mensagem que transmite. Incentive 

cada dupla a apresentar sua conclusão para a sala e depois colocá-la no 

mural.   
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Oficina 04 

 

 

Professor, leia com seus alunos o poema “Ou Isto ou Aquilo”, de 

Cecília Meireles e enfatize a questão das escolhas que no dia a dia temos 

que fazer.   

 

 

 

 

Ou Isto ou Aquilo (Cecília Meireles) 

 
 
Ou se tem chuva e não se tem sol, 
ou se tem sol e não se tem chuva! 
 
Ou se calça luva e não se põe o anel, 
ou se põe o anel e não se calça a luva! 
 
Quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares. 
 
É uma grande pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo em dois lugares! 
 
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 
ou compro o doce e gasto o dinheiro. 
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 
e vivo escolhendo o dia inteiro! 
 
Não sei se brinco, não sei se estudo, 
se saiu correndo ou fico tranqüilo. 
 
Mas não consegui entender ainda 
qual é melhor: se é isto ou aquilo. 
                            

Fonte: Disponível em: <http://www.casadobruxo.com.br/poesia/c/ouisto.htm>. 
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A autora 

Cecília Meireles 

 

Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu a 7 de novembro de 1901, 

no Rio de Janeiro. Formou-se em 1917 na Escola Normal de sua cidade natal, 

passando a dedicar-se ao magistério primário. Professora, educadora, jornalista, 

escritora e tradutora é principalmente conhecida por sua obra poética. O livro “Ou 

Isto ou Aquilo”, dedicado a infância foi pioneiro no gênero e ainda é considerado o 

mais marcante da literatura brasileira para crianças e jovens. 

 

 
 

 

Professor, depois de conhecer o poema, motive os alunos a lerem e a 

fazerem uma gravação dessa leitura, a fim de que ouçam e avaliem sua 

própria leitura. 

Convide os alunos a representarem artisticamente o poema em forma 

de tela, expondo os resultados no mural em sala de aula. 

 

 

Interpretando e partilhando o poema. 

 

 

Caro Professor, converse com seus alunos sobre o poema lido 

fazendo as considerações adequadas e peça que elaborem um texto 

dizendo qual a sua identificação com o mesmo. 

Para ilustrar o trabalho apresente a música – “Não Olhe pra Trás”, do 

grupo Capital Inicial. 
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Não olhe prá trás  
 
Nem tudo é como você quer 
Nem tudo pode ser perfeito 
Pode ser fácil se você 
Ver o mundo de outro jeito 
Se o que é errado ficou certo 
As coisas são como elas são 
Se a inteligência ficou cega 
De tanta informação 
Se não faz sentido, discorde comigo 
Não é nada demais, são águas passadas 
Escolha uma estrada 
E não olhe, não olhe prá trás 
Você quer encontrar a solução 
Sem ter nenhum problema 
Insistir em se preocupar demais 
Cada escolha é um dilema 
Como sempre estou 
Mais do seu lado que você 
Siga em frente em linha reta 
E não procure o que perder 
Se não faz sentido, discorde comigo 
Não é nada demais, são águas passadas 
Escolha uma estrada 
E não olhe, não olhe prá trás. 
 

Fonte: Disponível em: <http://letras.mus.br/capital-inicial/88462/ >. 

 

 

 

Prezado professor, coloque a música para que os alunos a ouçam, 

em seguida apresente a letra e faça junto com eles a relação com o poema 

através de comentários orais. 

Conclua, se achar por bem, com a sugestão: A vida nos põe à prova e 

exige de nós uma resposta.  Mostra-nos vários caminhos cuja escolha vai 

exigindo cada vez mais responsabilidade e os medos vão aumentando, as 

mudanças agradáveis ou não nos ensinam a enfrentar os conflitos e vencer 

os medos. 

 

 

http://letras.mus.br/capital-inicial/88462/
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Oficina 05 

Preparação para o poema “Namoro Desmanchado, de Pedro Bandeira. 

 

 

Caro Professor, divida a sala em 4 grupos e distribua uma estrofe 

para cada grupo com os versos separados. Cada grupo vai montar a estrofe 

de acordo com a sequência lógica dos acontecimentos. Terminada a 

atividade, faça com que as equipes leiam as estrofes encaixando-as de 

modo que montem o poema. No final, apresente o poema original. 

 

 

  

Namoro Desmanchado (Pedro Bandeira) 

 

Já não tenho namorada 
e nem ligo para isso. 
É melhor ficar sozinho, 
namorar só dá enguiço. 
Eu conheço os meus colegas: 
sei que vão argumentar 
que pra não ser mais criança 
é preciso namorar. 
Mas a outra só gostava 
de conversa e de passeio 
e queria que eu ficasse 
de mãos dadas no recreio! 
E eu ali, sentado e quieto, 
no recreio lá da escola, 
de mãos dadas feito um bobo, 
vendo a turma jogar bola! 
Gosto mesmo é de brincar, 
faça chuva ou faça sol. 
Namorar não quero mais: 
eu prefiro o futebol! 

 
Fonte: BANDEIRA, Pedro. Cavalgando o arco-íris. Editora Moderna. 

 

 



30 
 

Trabalhando o texto 

 

 Por que o menino prefere ficar sozinho? 

 Que argumentos os colegas do menino usam para justificar que não 

são mais crianças? 

 Durante o recreio, o que a namorada do menino gostava de fazer? 

 O que deixava o menino aborrecido durante o recreio? 

 Para se sentir bem o que o menino decidiu fazer? 

 Em sua opinião, ele fez uma boa escolha? Por quê? 

 Que idade você acha que tem o eu – lírico do poema? Por quê? 

 Qual a idade ideal para começar a namorar? Por quê? 

 Em sua opinião, qual o maior motivo dos namoros serem 

desmanchados? Argumente. 

 

 

 

Professor, convide os alunos a elaborarem um texto, em dupla, 

criando uma história de um namoro desmanchado. 

 

 

 

Para finalizar, ouça junto com os alunos a declamação da poesia de 

Elias José – “Tem Tudo a Ver” (disponível no CD das Olimpíadas de Língua 

Portuguesa Escrevendo o Futuro). 

Depois da audição, converse com os alunos sobre o que eles 

entenderam do poema. Em seguida, proponha que verifiquem os versos, as 

estrofes e as rimas. Para isso, peça que eles utilizem o caderno poético 

onde ele está disponível. Outra opção é projetar o CD por meio do datashow 

ou ainda distribuir copias do mesmo. 
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Tem Tudo a Ver (Elias José) 

 
A poesia  
Tem tudo a ver 
Com tuas dores e alegria, 
Com as cores, as formas, os cheiros 
Os sabores e a música 
Do mundo 
 
 A poesia  
Tem tudo a ver 
Com o sorriso da criança, 
O diálogo dos namorados, 
As lágrimas diante da morte, 
Os olhos pedindo pão. 
 
A poesia  
Tem tudo a ver 
Com a plumagem, 
O vôo e o canto do pássaro, 
A velos acrobacia dos peixes, 
As cores todas do arco-íris 
O ritmo dos rios e cachoeiras, 
O brilho da lua, do sol e das estrelas, 
A explosão em verde, em flores e frutos. 
A poesia 
- é só abrir os olhos e ver – 
Tem tudo a ver  
Com tudo. 

             

 Fonte: Elias José, do livro palavras e encantamento, da Coleção Literatura em Minha Casa. 

 

Neste poema, o autor enfatiza a poesia como algo vivo e dinâmico que fala 

de pessoas, animais, sentimentos objetos, acontecimentos, de tudo. A poesia 

coloca as palavras a maneira como o poeta enxerga o mundo.  

 

 
Professor, realize com os alunos a seguintes atividades: 

 

 

 Peça que observem as palavras iniciais de cada estrofe: “A poesia”.  

Questioná-los se saberiam dizer qual a razão de todas elas começarem assim, se 

apenas essas palavras são repetidas ou se ocorrem repetição de versos que 
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compreendem uma frase inteira. Provavelmente eles apontarão a reiteração de “A 

poesia tem tudo a ver com...”  

 É possível que os alunos relacionem os termos com o que a poesia 

tem tudo a ver, do início ao final. A quarta estrofe faz uma síntese, indicando que 

a poesia “tem tudo a ver com tudo”. 

 Mostre aos alunos que, para o autor, a poesia é viva, dinâmica e 

pode falar de pessoas, de animais, de objetos, de acontecimento – de tudo. Para 

algumas pessoas, a função da poesia é cantar amores ou mágoas. Na verdade, a 

poesia pode falar de qualquer assunto. Como diz Elias José, “A poesia tem tudo a 

ver com tudo”. 

 Observe com os alunos os temas do mural de poemas 

confeccionados por eles durante o desenvolvimento desse trabalho, para que 

possam fazer a síntese dos poemas lidos.  

 

 

Sistematizando e observando os poemas lidos 

 

 As palavras rimam quando terminam com sons idênticos ou 

parecidos. 

 Nem todos os poemas apresentam rimas. 

 Os versos são as linhas do poema e podem ter extensão variada. 

 Estrofes são conjuntos de versos separados por um espaço (linha 

em branco). 

 Um poema pode ter uma ou mais estrofes e cada estrofe pode 

número variado de versos.  

 Eles também podem ter repetição da mesma. 

 As palavras que apresentam semelhança de sonoridade, de posição 

dentro do poema, de função sintática podem ser associadas para apoiar a 

interpretação do sentido do poema. 

 Os alunos serão orientados a copiar essas conclusões no caderno. 

Poderá ser feito um cartaz com essas informações para ser afixado no mural. 

 Os alunos escolherão um tema e produzirão um poema. 
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Finalizando  
 

 

Professor, promova uma roda de poesia e de música, por meio da 

qual os alunos farão a leitura de diversas poesias e quadras pesquisadas 

por eles ou sugeridas pelo professor, disponível no envelope poético, além 

de apresentarem a paródia que elaboraram. 

 

 

 

Preparando o sarau poético-musical 
 

 Selecionar alguns dos poemas trabalhados em sala de aula ou outro 

sugerido pelos alunos, que lhes atraiam, para declamá-lo no dia do sarau. 

 Os alunos poderão dramatizar o poema utilizando gestos, expressão 

corporal ou movimentos, de acordo com a criatividade individual ou da equipe. 

 Realizar ensaios da paródia que produziram. 

 Planejar com os alunos a noite do sarau, data, hora e local. 

 Criar e confeccionar um convite poético, que será enviado aos pais e 

comunidade escolar. 

 Ensaiar com a turma as atividades a serem apresentadas. 

 Fazer uma lista com a ordem das apresentações. 

 Convidar um dos poetas ou poetizas da cidade para declamar uma 

de suas obras. 

 Fazer uma exposição dos trabalhos realizados durante o projeto e 

expor livros de poesias existentes na biblioteca, os quais foram utilizados para 

preparação deste material. 
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Considerações finais 
 

Através desta Produção Didática Pedagógica buscamos contribuir para o 

desenvolvimento da leitura, através da exploração da imaginação, brincando com 

a poesia para construir conhecimento. 

Acreditamos que, por meio do texto poético seja possível estimular o prazer 

de ler e escrever. O poema é um gênero textual com características próprias que 

permite, por meio da linguagem polissêmica, o desenvolvimento da criatividade, 

da imaginação, do senso crítico, assim como a expressão oral e escrita. A poesia 

trabalha com sentimentos, com assunto do cotidiano, como dor, amor, tristeza, 

alegria, amizade, etc. Poesia é a arte de brincar com as palavras através do ritmo, 

da rima, da simplicidade de resgatar o lado da fantasia fazendo com que, por 

meio da observação, da percepção e da sensibilidade o educando possa 

participar da realidade social dura e cruel de uma forma mais amena e assim 

viabilizar um mundo mais humano. 

O trabalho foi desenvolvido envolvendo a teoria e a prática em que 

procuramos abordar os conhecimentos voltados à imaginação, poesia e 

conhecimento. O objetivo maior do Projeto é desenvolver nos alunos a leitura e a 

escrita do gênero textual poema e música. As atividades que foram propostas 

objetivam desenvolver a competência comunicativa por meio da leitura, análise de 

poemas e construção de uma paródia. 

Foi montado um caderno poético contendo todo o trabalho que foi 

desenvolvido, além de fazer um envelope onde foram depositadas sugestões de 
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poemas lidos, declamados, ilustrados, dramatizados individualmente, ou em 

grupo, para facilitar o contato dos alunos com os poemas trabalhados nas 

oficinas.  
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