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Apresentação  

 

 

Esta Produção Didático-pedagógica foi elaborada para ser desenvolvida 

com alunos do oitavo ano do Colégio Estadual Rachel de Queiroz, no município 

de Ivaté – PR. O presente trabalho traz atividades de leitura, interpretação, 

reflexão e produção de poemas, tendo como estudo os poetas: Cecília Meireles 

e Vinícius de Moraes. A escolha desses dois autores se deve a sua riqueza de 

composição e também à faixa etária dos alunos com os quais o trabalho será 

desenvolvido. Por que o trabalho com leitura? Muito se tem estudado e 

discutido a respeito dos encaminhamentos metodológicos do trabalho com 

leitura nas escolas, principalmente nas aulas de Língua Portuguesa. Atribui-se 

muito ao professor de língua portuguesa a responsabilidade de os alunos não 

lerem eu lerem raramente. Isso é real, os alunos não gostam de ler. E por que 

isso acontece? Será que nós professores estamos pecando no preparo de 

nossas aulas? O que é preciso fazer para resolver ou melhorar esse fato? 

Antunes, no livro Aula de Português, cita uma fala de Rubem Alves: 

 

E agora eu me perguntaria sobre o discurso que tem fluído de nossas 
práticas educativas, do jardim de infância às pós-graduações. Que 
amores têm sido inflamados? Que ausências têm sido choradas e 
celebradas? Que horizontes utópicos têm sido propostos? 
(ANTUNES, 2003,p.72) 

 

Essa é a resposta que se procura. Com essas atividades que ora se 

propõe, espera-se que esses alunos percebam o quão importante, necessária 

e prazerosa pode ser a leitura e que isso se torne um hábito em suas vidas. 

 



Esta produção foi elaborada em forma de Sequência Didática, que 

consiste num conjunto de atividades relacionadas entre si e planejadas para 

trabalhar o conteúdo passo a passo. Para isso é necessário à elaboração de 

um roteiro. Esse procedimento permite as práticas da linguagem que é integrar 

a leitura, oralidade e a escrita, possibilitando que haja de fato a interação entre 

aluno/aluno, aluno/autor, aluno/professor, aluno/meio, sempre guiados com a 

presença e a intervenção do professor quando necessário. 

A estrutura desta SD será constituída pelos seguintes passos: 

Apresentação da situação, momento em que o professor esclarecerá aos 

alunos, a finalidade do trabalho, a sua importância no processo de 

aprendizagem e a função e a participação desses alunos. Em seguida, teremos 

a produção inicial, momento em que o professor fará um levantamento sobre o 

que os alunos conhecem a respeito do gênero poema. Os alunos farão uma 

produção espontânea, essa produção será retomada num trabalho posterior.  

A próxima etapa serão as oficinas, nas quais os alunos terão contato 

com os textos dos autores Cecília Meireles e Vinícius e Moraes, atividades 

diversificadas de leitura: individual, coletiva, em grupos, entre outras. 

Apresentação de vídeos com declamação de poesias, exaltando a forma e a 

importância de declamar: (posição corporal, entonação, gestos, movimentos, 

presença forte de sentimentos e emoções...). Atividades de observação e 

análises de poemas, relatos sobre os poemas lidos, interpretação de alguns 

poemas com questões que envolva reflexão e posicionamento pessoal. 

Apresentação por meio de ilustrações o conteúdo do poema lido. Exposição 

das ilustrações com um comentário oral. 

 Por fim, fechando as atividades, vem a produção final, que é a 

verificação da aprendizagem, isso ocorrerá com a produção de poemas pelos 

alunos, apresentação livre de um poema (produção própria, coletiva ou escolha 

de um texto de um dos poetas da literatura). Essa apresentação será feita para 

toda a escola, com o objetivo de mostrar o trabalho realizado pelos alunos, 

divulgar algumas das obras dos autores estudados e incentivar os demais 

alunos à leitura literária. Em sala, analisaremos a primeira produção e a última, 

levando ao conhecimento dos alunos essa análise para que verifiquem e 

percebam o crescimento e o aprendizado que tiveram por meio da leitura. 



Quero compartilhar, neste espaço, um poema feito por mim durante este 

ano em que fiz a pesquisa. Por ser um gênero que eu aprecio muito, acabei me 

inspirando nas leituras e na minha vida pessoal e fiz esta produção. Muito 

simples a linguagem utilizada, mas de grande valor sentimental. Lembrando do 

nosso papel como professor  ao trabalhar o gênero poema que é sentir a 

poesia que há em cada poema. Para que isso de fato aconteça, é necessário, 

que você professor(a), sinta também a poesia que exala dos poemas e 

desperte o poeta que existe dentro de você. 

 

Atos de Amor 

 

Houve um tempo 

Não muito distante 

Onde o saber 

Não tinha tanta importância 

Ali nascera uma menina 

Criada com muito amor e muita estima 

Buscava seus pais surpreender 

 

Família muito simples, mas 

Com grande sabedoria 

Juntos, buscavam o pão de cada dia. 

Irmãos? Seis! 

Desafio constante, 

Educá-los no caminho do bem 

Fé, trabalho, dinamismo. Impressionante! 

 

Com o tempo tudo foi ampliado 

Todos estudando e seguindo o seu caminho. 

Sua função, acompanhar todos 

Com grande carinho 

Dificuldades eram tantas 

Vinham e iam num rompante 



 

Numa tarde de inverno 

O frio assolava e o vento soprava 

Como um hino de adeus, 

De repente, um grito! 

Meu Deus! Tamanho conflito 

Não deu, não foi possível salvá-lo. 

Deste mundo se despedia 

Nossos corações, nossa casa tão vazia... 

 

“Deus, Oh Deus onde estás que não responde? 

Em que mundo tu te escondes”? 

Levaste para ti meu anjo guardador 

Meu mestre, grande instrutor. 

Sabedoria igual nunca vi 

Difícil meu pai, seguir sem ti. 

 

Tempos difíceis chegaram 

Mas seus ensinamentos a nós impulsionavam 

União, fé, palavras de grande valor. 

Aos poucos diminuíram nossa dor. 

 

Menina, mulher... 

Profissional agora é. 

Sonho de menina, agora ensina. 

Não só a ciência, mas a chave para tudo 

Que é o amor 

 

Ah! Amor foram tantas as emoções, 

Frustações? Também sentiu, 

Mas a ela estava escrito 

Um grande amor surgiria 

Para acalmar seu coração 

Que sossego não tinha. 



 

Homem forte, inteligente 

Com grande sabedoria 

Juntos sonhamos construir uma família 

Oh! Deus Existes sim, e a nós abençoastes: 

Três anjos, Três filhos a nós confiastes. 

 

Amigos? Oh, quantos amigos fazemos 

Uma nova família criamos 

Laços fortes, amarrados eternamente 

Irmãos, irmãs, filhos, pais... 

Não sei, cada um somos um, 

Na vida de alguém 

 

Contando, brincando, aceitando... 

Desentendendo, debatendo, entendendo... 

Não julgando, participando, simplesmente amando... 

Amigos, assim somos um vai e vem 

Todos os dias momentos inesquecíveis, tornando. 

 

Alguns, repentinamente saem de nossas vidas 

Por quê? Por quê? Não sei dizer. 

Vazio, abismo, sombra, escuridão... 

Não é possível entender. 

“Deus,Oh! Deus, onde estás que não responde? 

Em “que mundo tu te escondes”? 

Silêncio, silêncio... Assim estou 

Mas aos poucos a voz divina ecoou: 

_ Filha aqui estou! 

O tempo todo, aqui estou. 

Onde? Onde? Onde Senhor? 

_Em todos, em todos os seus atos de amor. 

( Ilza, julho de 2013) 

               



Orientacões Metodológicas 

Neste espaço, apresentamos algumas orientações ao professor. 

Professor:  

Ao iniciar as atividades, você deverá ativar os conhecimentos prévios 

dos alunos para compreendermos o que eles sabem a respeito do gênero 

poema. Este trabalho com leitura, produção e reescrita organizado por meio de 

uma SD com o gênero poema, vai estimular não só a leitura e a escrita, mas 

também a interação dos alunos com outros alunos, autores, professores e 

funcionários da escola. 

Remetendo-nos ao que diz Solé (1987), o professor deve elaborar 

alguns questionamentos antes da leitura. Levantar questões que façam os 

alunos pensarem e refletirem sobre o que será lido, ou seja, fazer uma 

antecipação, tornando mais próximo do aluno o conhecimento que será 

adquirido posteriormente. 

Por isso, apresentamos a atividade 1 ( Momento da discussão), na qual 

você poderá incluir outras questões que julgar importantes para o momento. 

Após a discussão, o aluno fará a produção de um poema. Mesmo ele 

ainda não tendo todas as informações necessárias, deixe-o à vontade para 

escrever, com as informações que ele possui sobre o gênero mesmo não 

sendo corretas. Esta produção será retomada posteriormente. 

Um outro momento da SD são os módulos. Nestes módulos 

trabalharemos: Conteúdo Temático (o que o texto diz), Forma 

Composicional (a estrutura do gênero poema), e estilo ( recursos linguísticos 

presentes nos textos e as marcas enunciativas do autor). 

Por fim, vem a Produção Final.  Após feitas todas as leituras e 

atividades, é hora da produção. Relembre com seus alunos o que compõe o 

gênero e suas características. Converse com eles sobre a importância deste 

momento, pois sua produção será exposta, lida pelos colegas, professores e 

funcionários da escola, e também aqueles que desejarem declamarão o seu 

poema num momento preparado para isso. 

É importante lembra-los que é preciso, na produção, muita 

concentração, paciência, e que o primeiro texto é sempre um rascunho. É 



preciso ler várias vezes e ir organizando até o texto ficar pronto para 

circulação. Após esse momento da escrita, peça que os alunos façam a 

reescrita. Você deverá fazer as correções junto com seus alunos. Se preciso 

devolva o texto a eles e mostre onde deverão fazer as mudanças. 

Com relação às imagens e textos poéticos, em virtude dos direitos 

autorais, optamos por não publicá-los aqui. 

O objetivo da produção inicial é fazer um diagnóstico, verificar quais 

conhecimentos prévios os alunos possuem a respeito do gênero poema. Deixá-

los livres para a primeira produção e, guardá-la para uma análise em um outro 

momento. 

As atividades de pesquisa pretendem aguçar a curiosidade do aluno e 

leva-lo a compreender e a buscar outras pesquisas sobre o tema em estudo. 

Isso ocorre também com as atividades de vídeo que objetivam fixar as 

informações já adquiridas e proporcionar novos conceitos sobre o gênero 

poema. 

O trabalho em grupo busca fazer uma reflexão mais ampla e profunda 

sobre o gênero poema, pois tal atividade dá abertura e espaço para todos 

compartilharem o que sabem e o que aprenderam até o momento sobre o 

gênero em estudo. 

As atividades 6.1 e 6.2 têm a finalidade de compreensão da estrutura do 

gênero poema, como ele pode ser escrito e qual a sua composição. 

A pesquisa sobre a biografia dos autores Vinícius de Moraes e Cecília 

Meireles objetiva conhecer mais profundamente os autores para proporcionar 

uma compreensão maior das características e forma de composição de cada 

um. Levando-os a conhecer suas obras, ler com mais atenção e até mesmo se 

identificar com algumas delas. 

O estudo e as atividades que seguem objetivam a compreensão dos 

poemas apresentados, sua estrutura e a linguagem utilizada pelo autor, sempre 

procurando relacioná-las com o que o aluno conhece ou vive. 

A produção final tem a finalidade de verificar o que o aluno aprendeu, o 

que ele sabe sobre o gênero poema. É hora da escrita, para isso, seguem 

algumas questões que podem orientá-los e facilitar sua produção (item 9). É o 

momento também de fazer a comparação entre o primeiro texto e esse 

produzido. Agora, após terem sido feitas e estudadas todas as atividades, é 



importante que os alunos percebam a diferença e relatem as mudanças mais 

visíveis presentes em cada texto. 

A exposição e circulação do gênero objetiva divulgar e valorizar a 

produção dos alunos. Sabemos da importância desse momento. Para isso, é 

necessário a organização de um espaço, para que eles possam expor e 

declamarem suas próprias produções ou aquelas de que eles mais gostaram 

fazendo a pesquisa e estudando sobre os autores Vinícius de Moraes e Cecília 

Meireles. 

   

 

Sequência Didática 

 

    Atividade: (oral) 

1- Momento da Discussão 

 

1- Agora, com seus colegas e com a ajuda do professor, discuta em grupos 

as seguintes questões: 

 

- Vocês sabem o que é um poema? Já leram algum? Onde? Qual? 

- Quem produz o poema? 

- Qual a finalidade do poema? 

- O poema traz alguma importância para a vida em sociedade? Qual? 

- Cite alguns poemas que você já tenha lido. 

- Onde podemos encontrar esse gênero textual? 

 

1.1- Produção Inicial – Produza um texto poético do seu jeito. Acesse 

as informações que você possui sobre o gênero. Esse texto ficará guardado 

para retomá-lo em outro momento. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________. 

 

2- Curiosidades sobre o Gênero: Poema 

Você sabia que na Grécia Antiga o poema foi a forma predominante de 

literatura. Os três gêneros (lírico, dramático e épico) eram escritos em forma de 

poesia. A narrativa, entretanto, foi tomando importância, ficando a poesia mais 

relacionada com o gênero lírico. 

A poesia tinha uma forma fixa: seus versos eram metrificados, isto é, 

observavam os acentos, a contagem silábica, o ritimo e as rimas. A contagem 

silábica dos versos foi sempre muito valorizada até o início do século XX 

quando a obra que não se encaixasse nas normas da metrificaçao não era 

considerada poesia. Isto mudou com a influência do Modernismo, atualmente o 

ritmo dos versos foi liberado e temos os chamados “versos livres” que não 

seguem nenhuma métrica. 

 
Fonte: Wikipédia:free encyclopédia. Disponível on-line: 

http://pt.wikipédia.org/wiki/Poemas.Email 13 de ago.2013. 

 

 

 

  

http://pt.wikipédia.org/wiki/Poemas.Email


3- Momento da Pesquisa: Vamos agora até a biblioteca, buscarmos 

livros poéticos, autores que se dedicaram e dedicam a escrita desse gênero. 

Usaremos também o laboratório de informática para enrriquecer nossa 

pesquisa 

3.1 Atividades para o aluno: 

1- Registre um poema da sua pesquisa abaixo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  

 

 

  



4-Vídeo: Assistiremos agora um vídeo, para ampliarmos o nosso 

conhecimento sobre o gênero em estudo.  

Fonte: http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8670. 

acessado em 13 ago. 2013.  

(baixar o vídeo-dia-dia-educacao-recursos didáticos- Língua Port. Videos) 

 

4.1 Trabalhando em grupo 

Agora que já vimos um pouco sobre poema, junte-se com um colega, discuta 

as questões abaixo e responda por escrito. 

- O que difere o poema de outros textos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- Por meio de um poema é possível identificarmos: tema, sentimentos, 

emoções, etc. Defina em uma frase o que é um texto poético. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- Baseado no vídeo a que assistimos e após discutir com os colegas, diga de 

que forma o gênero poema pode contribuir para a formação da cidadania. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

5- Módulos-  1, 2, 3 Conteúdos e atividades que envolvem a organização 

geral do texto, conteúdo temático e recursos linguísticos. 

 

 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8670.%20acessado
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8670.%20acessado


5.1- Estrutura do gênero 

Veja as informacões abaixo: 

Diferente do texto em prosa, o poema apresenta algumas características: 

- verso: cada uma das linhas constituídas de um poema; a unidade rítmica do 

poema. 

- rítmo: refere-se à musicalidade que compõe o poema, pela repeticão de 

fonemas. 

- estrofe: cada agrupamentode versos que constitui o poema. 

- rima: repeticão de um som no final de dois ou mais versos. 

Dependendo do uso das palavras, as rimas podem ser: 

Pobres: palavras que pertencem à mesma classe gramatical: 

substantivo/substantivo. Adjetivo/adjetivo. 

Ricas: A escolha dos vocábulos variados, ou seja, classes gramaticais 

diferentes: Adjetivo/verbo. Substantivo/pronome. 

Raras ou preciosas: São aquelas cujo vocábulo possue terminações não 

convencionais, incomuns, mesmo possuindo o mesmo som. 

Quanto à posição na estrofe as rimas podem ser: 

Cruzada ou Alternada: (ABAB) o primeiro verso rima com o terceiro, e o 

segundo com o quarto: 

“Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada A 

E triste, e triste e fatigado eu vinha; B 

Tinhas a alma de sonhos povoada A 

E a alma de sonhos povoada eu tinha”. B 

( Olavo Bilac) 

 

Interpolada: (ABBA) o primeiro verso rima com o quarto, e o segundo com o 

terceiro: 

“Para canto de amor tenros cuidados. A 

Tomo entre voz, ó montes, ó instrumento; B 



Ouvi, pois o meu fúnebre lamento; B 

Se é que compaixão dos animados”. A 

(Claudio Manuel da Costa) 

 

Emparelhada: (AABB) o primeiro verso rima com o segundo, eo terceiro com o 

quarto: 

“Manhã de junho ardente. Uma encosta escavada. A 

Seca, deserta e nua, à beira de uma estrada. A 

Terra ingrata, onde a urge a custo desabrocha B 

Bebendo o sol, comendo o pé, mordendo a rocha.” B 

(Guerra Junqueiro) 

 

Internas: Quando rimam palavras que estão no fim do verso e no interior do 

verso seguinte: 

“Salve Bandeira do Brasil querida 

Toda tecida de esperança e luz 

Pálio sagrado sobre o qual palpita 

A alma bendita do país da cruz.” 

 

Misturadas: Não tem esquema fixo. 

 

Versos brancos ou soltos: São os que não tem rima. 

 

Fonte: www.coladaweb.com/literatura/poema-e-poesia.acesso  

 

 

 

http://www.coladaweb.com/literatura/poema-e-poesia.acesso


5.1-Poema e Poesia 

 

O poema- é a arte de escrever em verso. Trata-se de uma estrutura textual 
formada por versos, estrofes e rimas (quando há), geralmente de pequena 
extensão. 

A poesia- é o próprio entusiasmo do seu criador (autor, poeta) que, inspirado 
pelos seus sentimentos, revela, no texto (poema), o belo, a fantasia, o sonho. 
Portanto, a poesia é o que há de elevado ou comovente nas pessoas ou nas 
coisas. Transmite encanto, graça, atração. Ela está sempre presente no poeta 
e pode estar presente no leitor.  

 

Fonte: Caderno Pedagógico. Sequência Didática: Uma proposta para o ensino da Língua 

Portuguesa nas séries iniciais. p.90,97. 

 

 

6- Saiba Mais 

 

O Poema   

Quem diz? 

Quem escreve poemas é o poeta, ou poetisa. Um poeta, entretanto, não é 
aquele que “sabe escrever” belos versos com rimas, mas quem consegue 
recriar com palavras uma percepção do mundo, uma sensação, um sentimento. 
Essa ideia está presente na origem da palavra poesia, que vem do grego 
poíeses, “criação, fabricação, ação de fazer algo”. 

 

O que diz? 

O poeta é alguém que consegue expressar ou traduzir sentimentos, 
impressões e percepções que são dele e, ao mesmo tempo, de muitas outras 
pessoas. É por isso que nos emocionamos ao ler certos poemas; porque eles 
dizem algo que também está em nós. 

 

Como diz? 

Um sentimento poético pode ser expresso tanto em prosa como em versos 
(poema). O que caracteriza o poema é sua forma e o fato de ele ter 



semelhanças com a música, já que tem ritmo, rimas, jogos sonoros produzidos 
por palavras com sons semelhantes ou contrastantes. 

 

Por que diz? 

O poeta não escreve apenas para brincar com as palavras, mas para expressar 
suas sensações, seus sentimentos e suas percepções diante das coisas do 
mundo. 

 

Para quem diz? 

O leitor de um poema é quem busca entender as palavras usadas pelo poeta. 
O leitor contempla, recebe, reproduz em sua mente o sentimento que o poeta 
criou em seu texto. É comum, às vezes, um poema ser significativo e bonito 
para um leitor e não ser para outro. Isso porque quem não “gostou” do poema, 
muitas vezes, não consegue reproduzir em sua mente o que o poeta quis dizer. 

 

Fonte: Livro Didático: Viva Português. Elizabeth Campos. Paula Marques Cardoso. Silvia 
Leticia de Andrade. 

 

Agora vamos ler o texto abaixo, observando a estrutura que o compõe. Em 

seguida faremos o mesmo com outros textos que entregarei à vocês.  

MOTIVO ( Cecília Meireles)  

  

EU CANTO porque o instante existe 

e a minha vida está completa.versos 

Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta. 

 

Irmão das coisas fugidias, 

não sinto gôzo nem tormento. 

Atravesso noites e dias 

no vento. 

 

Si desmorono ou si edifico, 

si permaneço ou me desfaço, 

— não sei, não sei. Não sei si fico 

ou passo. 

 

Sei que canto. E a canção é tudo. 

Tem sangue eterno a asa ritmada. 

es
tr

o
fe

 

versos 

rima 

rima 



E um dia sei que estarei mudo: 

— mais nada. 

Fonte: Domínio Público. Disponível em<:www.ebookbrasil.org/eLibris/viagem.html> 

Acesso em 19 ago.2013. 
 
 
 
6.1- Agora é com você! 
 
Escreva um poema, utilizando a estrutura apresentada.  

 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

- Leia, observe e grife de vermelho uma estrofe, de verde um verso e de azul 

as rimas do poema abaixo: 

 

CANÇÃO (Cecília Meireles) 



NO DESEQUILÍBRIO dos mares, 

as proas giraram sozinhas... 

Numa das naves que afundaram 

é que tu certamente vinhas. 

 

Eu te esperei todos os séculos, 

sem desespero e sem desgosto, 

e morri de infinitas mortes 

guardando sempre o mesmo rosto. 

 

Quando as ondas te carregaram, 

meus olhos, entre águas e areias, 

cegaram como os das estátuas, 

a tudo quanto existe alheias. 

 

Minhas mãos pararam sobre o ar 

e endureceram junto ao vento, 

e perderam a cor que tinham 

e a lembrança do movimento. 

 

E o sorriso que eu te levava 

desprendeu-se e caiu de mim: 

e só talvez ele ainda viva 

dentro dessas águas sem fim 

Fonte: Domínio Público. Disponível em 

<:www.ebookbrasil.org/eLibris/viagem.html>acesso em 19 ago. 2013. 

 

6.2- Atividades : 

- Leia atentamente o texto acima e analise o seguinte: 

a- Qual é o tema deste poema? 

_______________________________________________________________ 

b-Em quantos versos ele foi escrito? Quantas estrofes? 

_______________________________________________________________ 

c- Este poema tem rimas? Cite um par de rimas. 

______________________________________________________________ 



d- Copie a segunda estrofe e explique o seu sentido. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Pesquisando! 

Faremos agora mais uma pesquisa. Esta, direcionada a dois autores em 

especial: Vinícius de Moraes e Cecília Meireles, autores estes consagrados em 

nossa literatura pela riqueza de suas composições. Pesquisaremos a biografia 

de cada um e também as suas obras. Lembrando que no ano passado (2013) 

comemorou-se o centenãrio de Vinícius de Moraes 

 

 

7- Biografia Cecília Meireles 

(Fotos) 

 

Cecilia Benevides de Carvalho Meireles nasceu no bairro da Tijuca, Rio 

de Janeiro, em 7 de novembro de 1901. Aos nove anos, ela começou a 

escrever poesia. Frequentou a escola normal no Rio de Janeiro, entre os anos 

de 1913 e 1916 e estudou línguas, literatura, música, folclore, e teoria 

educacional. 

Em 1919, aos dezoito anos de idade, Cecília Meireles publicou seu 

primeiro livro de poesias, Espectros. 

No ano de 1922 casou com o artista plástico português Fernando Correa 

Dias, com quem teve três filhas. Seu marido, que sofria de depressão, 

suicidou-se em 1935. Voltou a se casar, no ano de 1940, quando se uniu ao 

professor e engenheiro agrônomo Heitor das Silveira Grilo, falecido em 1972. 

Dentre as três filhas que teve a mais conhecida é Maria Fernanda que se 

tornou atriz. 



Teve ainda importante atuação como jornalista, com publicações diárias 

sobre problemas na educação, área à qual se manteve ligada, tendo fundado, 

em 1934, a primeira biblioteca infantil do Brasil. Observa-se ainda seu amplo 

conhecimento na poesia infantil com textos como Leilão de jardim, O Cavalinho 

Branco, Colar de Carolina, O Mosquito escreve Sonhos da menina, O Menino 

Azul e A Pombinha da mata, entre outros. Com eles traz para a poesia infantil a 

musicalidade característica de sua poesia, explorando versos regulares, a 

combinação de diferentes metros, o verso livre, a aliteração, a assonância e a 

rima. Os poemas infantis não ficam restritos à leitura infantil, permitindo 

diferentes níveis de leitura. 

Em 1923, publicou Nunca Mais... E Poema dos Poemas, e, em 1925, 

Baladas Para El-Rei. Após longo período, em 1939, publicou Viagem, livro com 

o qual ganhou o Prêmio de Poesia da academia Brasileira de Letras. Católica, 

escreveu textos em homenagem a santos, como Pequeno Oratório de Santa 

Clara, de 1955; O Romance de Santa Cecília e outros. 

Em 1951 viajou pela Europa, Índia e Goa, e visitou ao Açores, onde na 

ilha de São Miguel contatou o poeta Armando César Côrtes- Rodrigues, amigo 

e correspondente desde a década de 1940. 

Após sua morte, recebeu como homenagem a impressão de uma cédula 

de cem cruzados novos. Esta cédula com a efigie de Cecília Meireles, lançada 

pelo Banco Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1989, seria mudada para 

cem cruzeiros, quando da troca da moeda pelo governo de Fernando Collor. 

Cecília é considerada uma das maiores poetisas do Brasil, Raimundo 

Fagner gravou várias músicas tendo seus poemas como base. A exemplo de 

“Canteiros”, “Motivo”, e tantos outros. 

 

Fonte: Wikpedia.org/wiki/Cecilia_Meireles 

 

Biografia de Vinícius de Moraes 

(Fotos) 

 



Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro em, 19 de outubro de 1913 

e morreu também no Rio de Janeiro, aos 9 de julho de 1980. Foi um diplomata, 

dramaturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro. 

Poeta essencialmente lírico também conhecido como “poetinha”, apelido 

que lhe teria atribuído Tom Jobim, notabilizou-se pelos seus sonetos. 

Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema e música. No 

campo musical, o poetinha teve como principais parceiros Tom Jobim, 

Toquinho, Baden Powell, João Gilberto, Chico Buarque e Carlos Lyra. 

Vinícius de Moraes ingressou em 1924 no Colégio Santo Inácio, de 

padres jesuítas, onde passou a cantar no coral e começou a montar pequenas 

peças de teatro. Três anos mais tarde, tornou-se amigo dos irmãos Haroldo e 

Paulo Tapajós, com quem começou a fazer suas primeiras composições e a se 

apresentar em festas de amigos. Em 1929, concluiu o ginásio e no ano 

seguinte, ingressou na Faculdade de Direito, conheceu e tornou-se amigo do 

romancista Otávio Faria, que o incentivou na vocação literária. Vinícius de 

Moraes graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais em 1933. 

Vinícius começou a se tornar prestigiado com sua peça de teatro “Orfeu 

da Conceição”, em 25 de setembro de 1956. Além da diplomacia, do teatro e 

dos livros, sua carreira musical começou a deslanchar em meados da década 

de 1950 – época em que conheceu Tom Jobim. Na década seguinte, Vinícius 

de Moraes viveu um período Áureo na MPB, no qual foram gravadas cerca de 

60 composições de sua autoria. Foram firmadas parcerias com compositores 

como Powell, Carlos Lyra e Francis Hime.  

Na década de 1970, já consagrado e com um novo parceiro, o violonista 

Toquinho, Vinícius seguiu lançando álbuns e livros de grande sucesso. 

Na noite de 9 de julho de 1980, acertando detalhes com Toquinho sobre 

as canções do álbum “Arca de Noé”, Vinícius alegou cansaço e que precisava 

tomar um banho. Na madrugada do dia seguinte Vinícius foi acordado pela 

empregada, que o encontrara na banheira de casa, com dificuldades para 

respirar. Toquinho que estava dormindo, acordou e tentou socorrê-lo, seguido 

de Gilda Mattoso (última esposa do poeta), mas não houve tempo e Vinícius de 

Moraes morreu pela manhã. 

 

Fonte: Wikpedia.org/wiki/Vinicius_de_Moraes 



 

 

7.1- Atividades: 

1- Agora que você já conhece o autor Vinícius de Moraes, escreva abaixo o 

nome de alguns de seus textos e transcreva aquele de que você mais 

gostou. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________. 



 

 

2- Repita a atividade anterior com a autora Cecília Meireles; 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 

3- Vinícius de Moraes também era cantor. Existe uma relacão entre poesia 

e música? Explique isso. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8- Figuras de Linguagem- São usadas para realçar e dar 

maior expressividade às palavras no texto poético. Conhecendo-as, 

você poderá empregá-las em seus textos, enriquecendo-o e facilitando 

também a compreensão. Além das apresentadas a seguir, existem 

outras que irei mostrando à vocês assim que forem surgindo. Vejamos 

algumas Figuras de Linguagem: 

 

- Metáfora- é uma comparação oculta, ou ainda o emprego de uma 

palavra em sentido figurado. 

 

Ex: a cidade é o refúgio do homem... (Ferreira Gullar) 

 

Observação: Quando a conjunção como está expressa na frase, a figura 

chama-se comparação. 

 

Ex:” A cidade é como um refúgio...”. 

 

- Antítese- é a oposicão ou o sentido contrário das palavras. 

 

Ex: pessoas que vão e vêm 

Que entram e saem que passam... (Ferreira Gullar) 

 

- Personificacão ou prosopopéia- é a atribuição de atitudes animais ou 

humanos a seres inanimados ou irracionais. 

 

Ex: A cidade. Vista do alto 

Ela é fabril e imaginária, se entrega inteira. 

Como se estivesse pronta. (Ferreira Gullar) 

 



- Metonímia- é a substituição de uma palavra por outra com a qual ela 

tem semelhança de sentido. 

 

Ex: Lia Fernando Pessoa (a obra) 

 

- Eufemismo- é a suavização da linguagem, para não chocar o 

interlocutor. 

 

Ex: quando a Indesejada das gentes chegar. 

 

Encontrará lavrado o campo, a casa limpa. (Manuel Bandeira) 

Observacão: A expressão destacada refere-se a morte. O poeta 

suaviza a sua linguagem, tornando-a mais agradável ao leitor. 

 

- Hipérbole- é o exagero de pensamento. 

 

Ex: “mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração”. (Carlos 

Drummond Andrade). 

 

- Pleonasmo- é a repetição de um termo, para reforco ou realce da 

ideia. 

 

Ex: E quem sabe sonhava meus sonhos por fim. 

 
Fonte: Oficina de Redacão. Leila Lauar Sarmento. 

. 

 

A bailarina (Cecília Meireles) 
 

 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

Não conhece nem dó nem ré 

mas sabe ficar na ponta do pé. 

 

Não conhece nem mi nem fá 

Mas inclina o corpo para cá e para lá 

 

Não conhece nem lá nem si, 

mas fecha os olhos e sorri. 

 

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 

e não fica tonta nem sai do lugar. 



 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 

e diz que caiu do céu. 

 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

 

Mas depois esquece todas as danças, 

e também quer dormir como as outras crianças 

 
Fonte: Domínio Público. Disponível 

em<:www.ebookbrasil.org/eLibris/viagem.html>acessoem 19 ago.2013. 

 

Atividades 

1- Leitura silenciosa, leitura oral todos juntos. 

 

2- Análise do poema; 

 

a- Quem é o eu-lírico do poema? 

_________________________________________________________. 

 

b- O eu-lírico tem um desejo? Qual? Como ele está expresso? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

c- É possível pela leitura identificar a idade do eu-lírico? Constate isso com 

uma passagem do poema. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

d- Quais são os movimentos que a menina expressa? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 



e- Cite os versos em que a bailarina se compara a uma estrela. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

f- A Aliteração é a figura de linguagem que consiste na repetição de 

determinados elementos fônicos, que são sons consonantais idênticos 

ou semelhantes. Existe repetição no poema? Que movimento é sugerido 

por esta repetição? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

No poema abaixo, teremos uma onomatopeia, (palavra imitando o som 

produzido por aquilo que ela significa), é um recurso que pode dar ritmo 

aos versos. Vejamos: 

 

 

 

O Relógio (Vinícius de Moraes) 

 
Passa, tempo, tic-tac 

Tic-tac, passa, hora 

Chega logo, tic-tac 

Tic-tac, e vai- te embora 

       

Fonte: Livro didático de Língua Portuguesa. Viva o Português. Oitavo ano .p.68. 

 

 

Atividades 

1- Leitura em grupos e em voz alta do poema; 

2- Ainda em grupos, produza alguns versos, com outros temas, usando 

onomatopeias. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 Como vimos na biografia Vinícius de Moraes também foi compositor e cantor. 

O próximo texto é uma de suas grandes composições. 

 

(Fotos) 

 

Garota de Ipanema (Vinícius de Moraes) 
 
Olha que coisa mais linda 

Mais cheia de graça 

É ela menina 

Que vem e que passa 

Num doce balanço, a caminho do mar 

 

Fonte: JOBIM.Antônio Carlos; MORAES, Vinícius de. Disponível em:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Garota_de_Ipanema.acessado em: 23 de nov. 2013. 

 

Atividades 

1- No oitavo verso: “O seu balançado é mais que um poema”. O poeta faz 

uso de uma figura de linguagem. Qual? Explique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Garota_de_Ipanema.acessado


2- A repeticão da interjeicão “Ah” significa: 

(    ) espanto  

(    ) admiracão 

 

3- Releia o verso: “O mundo sorrindo se enche de graça”. Explique os 

vocábulos em negrito. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

    4- Que tipo de imagem de mulher você acha que deve ser aclamado em 

poemas, músicas? Procure exemplos de textos em que a imagem da mulher é 

diferente daquela retratada na cancão “Garota de Ipanema”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

   5- Leia o poema abaixo e observe sua estrutua e composição. 

Soneto de Amor Total (Vinícius de Moraes) 

Amo-te tanto, meu amor... não cante 

O humano coracão com mais verdade 

Amo-te como amigo e como amante... 

 

Curiosidades:  

 

O poema de Vinícius de Moraes que você leu acima é um soneto. Originário 

da Itália, o soneto é uma forma poética fixa composta de quatro estrofes, as 

duas primeiras de quatro versos (quadras) e as duas últimas de três versos 

(tercetos). 



Fixam-se também, em geral, duas rimas para as estrofes de quatro versos e 

outras duas para as estrofes de três versos.  

Fonte: Livro Didático: Viva Português. Oitavo ano. 

 

4- Ainda sobre o Soneto do amor total, responda: 

 

a- Quem é o eu-lírico do poema? É masculino ou feminino? Comprove 

com um verso do poema. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

b- Copie a terceira estrofe e defina o amor do eu-lírico. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

c- Procure no dicionário e registre abaixo o significado dos vocábulos: 

Amiúde____________________________________________________

__________________________________________________________ 

Macico____________________________________________________

__________________________________________________________ 

d- O próximo poema é um clássico da nossa literatura. Nele o poeta fala 

do amor que sente de forma muito intensa. Leia e observe. 

Eu Sei Que vou te Amar (Vinícius de Moraes) 

Eu sei que vou te amar 
Por toda a minha vida 
Eu vou te amar 
A cada despedida 
Eu vou te amar 
Desesperadamente 
Eu sei que vou te amar. 

Fonte:   http://www.vagalume.com.br/vinicius-de-moraes/eu-sei-que-vou-te-

amar.html.acessado em: 23  de nov. 2013. 

Atividades sobre o poema 

http://www.vagalume.com.br/vinicius-de-moraes/eu-sei-que-vou-te-amar.html.acessado
http://www.vagalume.com.br/vinicius-de-moraes/eu-sei-que-vou-te-amar.html.acessado


1- Leitura, individual, coletiva. 

2- Ouvir, a música interpretada pelo autor, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. 

3- Na primeira estrofe há uma repetição e ela segue em outras partes do 
poema. Que repetição é essa, e o autor quer afirmar o que com isso? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4- Na terceira estrofe, também há uma afirmação, porém contrária da citada na 
primeira estrofe. Cite essa afirmação e comente. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5- O poema termina com a certeza de que o sofrimento de amor será para 
sempre. Você acredita em um amor assim, como esse vivido pelo eu-lírico? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6- O autor apresenta a oposição em: amar e não ser amado. Poderia afirmar 
que isso se baseia em um grande amor, único e verdadeiro? É possível sentir 
ou viver um amor como esse? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
7- Observe a figura abaixo, o que ela representa? Associe essa imagem com 
uma estrofe do poema: Eu sei que vou te amar. 



 

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/10/10/21/11/beach-193786_640.jpg?i 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________._

______________________________________________________________ 

http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/10/10/21/11/beach-193786_640.jpg?i


 

8- Pesquise outras imagens, observe e depois crie uma imagem que ilustre um 

poema de amor. Porque você fez essa relação? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção Final 

9- Produção e reescrita do gênero poema: 

Atividade de produção: 

1- Reflitam as seguintes questões: 

a- Qual será o tema do seu texto? 

b- Qual o objetivo da produção deste poema? 

c- Qual o público que vai ler o seu poema? 

d- Onde ele vai circular? 

e- Quantos versos e estrofes será organizado o seu poema? 

f- Terá rimas? Que tipo de rima você vai utilizar? 

g- Qual será o título do seu poema? 



 

Observacão importante: é preciso neste momento de producão muita 

concentracão e paciência. O primeiro texto é sempre um rascunho. É 

preciso ler várias vezes e ir organizando até o texto ficar pronto para 

circulacão. Após a escrita faremos juntos a reescrita, por meio da qual 

observaremos e corrigiremos possíveis erros, afinal estes textos serão 

expostos e lidos por outras pessoas. 

 

8.1- Exposição e circulação do gênero: 

Agora que os textos estão prontos, chegou a hora tão esperada. O 

pátio da escola será organizado para que recebam os novos poetas. Os alunos 

vão expôr seus textos por meio de painéis, banners e também declamando 

suas próprias produções e as mais apreciadas por eles dos autores estudados: 

Cecília Meireles e Vinícius de Moraes. 

8.2- Encerram-se esse momento e essa SD. Lembrando que é preciso que a 

escola e os professores mantenham essa prática de valorização dos 

sentimentos, das emocões que o poema proporciona. Cultivando esses 

sentimentos provavelmente os envolvidos viverão momentos de fraternidade 

amizade, amor, tornando as pessoas mais sensíveis e companheiras. 
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