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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa objetiva apontar caminhos para a mudança de conceito que os alunos de uma 

turma de 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros, 

na cidade de Acari-RN, têm de si mesmos, do seu meio cultural e de sua capacidade de 

produção poética. Ademais, faz referência às desigualdades sociais no Brasil, utilizando como 

eixo motivador a leitura da obra poética de Conceição Evaristo referente à memória, luta e 

valorização dos afrodescendentes. Os aportes teóricos sobre o sócio-interacionismo, a poesia, 

poesia na escola e sequência didática colaboram para afirmar que o aluno da escola pública 

em seu discurso revela influência do meio familiar, sociocultural, mas também do meio 

educacional, bem como os primeiros sinais de sentimento nacional: de uma maioria excluída. 

O seu fazer poético encontra raízes no meio sociocultural e geográfico, que inicialmente, 

denota revolta, porém, com o reconhecimento das contribuições das classes desfavorecidas 

para a construção do nosso país, o aluno apresenta outros temas, como o do mestiço, o da 

identificação com a África e o do orgulho por sua origem, memória e cultura. Dessa forma, se 

confirmam as relações rizomáticas entre as duas realidades. A escolha da pesquisa 

interventiva, numa confluência com a pesquisa-ação e a pesquisa participante se deve ao fato 

de que a troca de experiência numa investigação científica é rica e significativa. Com a 

utilização de uma sequência didática, que tem como eixo o sentir poesia, o analisar textos e o 

fazer poesia, o aprendiz é conduzido para as janelas de percepção do universo contido nesse 

gênero literário, que é uma ferramenta comunicativa que oferece inúmeras probabilidades de 

expressão, de conhecimento do outro e reconhecimento de si. 

 

Palavras – chaves: Identidade, Poesia, Rizomas, Leitura, Produção. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RESUMEN 

 

 

Este trabajo pretende señalar maneras de cambiar el concepto de que los estudiantes de una 

clase de noveno grado de la escuela primaria en la Escuela de Estado Dr. José Gonçalves de 

Medeiros, en la ciudad de Acari-RN, tienen de sí mismos, de su entorno cultural y su 

capacidad de producción poética. Además, las referencias a las desigualdades sociales en 

Brasil utilizando como eje motivador de leer la poesía de Conceição Evaristo relacionada con 

la memoria, la lucha y la apreciación de ascendencia africana. Las aportaciones teóricas sobre 

la situación socio-interaccionismo, la poesía, la poesía en la escuela y la secuencia didáctica 

colaboran para afirmar que el estudiante de escuela pública en su discurso revela influencia 

del entorno familiar, social y cultural, sino también el entorno educativo, así como los 

primeros signos de sentimiento nacional: una mayoría excluida. Su poesía haciendo tiene sus 

raíces en el entorno socio-cultural y geográfica, lo que denota un principio revuelta, sin 

embargo, con el reconocimiento de las contribuciones de las clases desfavorecidas para la 

construcción de nuestro país, el estudiante tiene otras cuestiones, como el mestizo, la 

identificación África y el orgullo de su origen, la memoria y la cultura. Por lo tanto, se 

confirmam la relación rizomáticas entre las dos realidades. La elección de la investigación de 

intervención, en la confluencia con la investigación-acción y la investigación participativa se 

debe al hecho de que el intercambio de experiencias en la investigación científica es rica y 

significativa. Con el uso de una secuencia didáctica, cuyo eje sentir la poesía, analizar textos y 

hacer poesía, el estudiante es llevado a la percepción de las ventanas del universo contenida 

en este género literario, que es una herramienta comunicativa que ofrece numerosas 

posibilidades expresión, conocimiento del otro y reconocer mutuamente. 

 

Palabras - clave: Identidad, Poesía, rizomas, lectura, producción. 
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 INTRODUÇÃO 

 Este trabalho de pesquisa interventiva, numa confluência com a pesquisa-ação e a 

pesquisa participante, teve como objetivo precípuo apontar caminhos para a mudança de 

conceito que os alunos têm de si mesmos, do seu meio cultural e de sua capacidade de 

produção poética. 

  Dessa forma, motivados pela discussão e reflexão propiciada por sua realidade, textos 

dissertativo-argumentativos e leitura de poemas afro-brasileiros, os alunos analisaram textos e 

produziram poemas, cujos temas versaram sobre a luta cotidiana dos excluídos e a memória e 

valorização da identidade.  

Essa intervenção se deu numa turma de 9º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros, na cidade de Acari-RN. A turma participante da 

pesquisa era alvo de críticas na comunidade escolar pelo baixo rendimento e indisciplina 

desde o 6º ano. Assim, os professores atribuíam o fracasso escolar à educação familiar, e os 

alunos, confusos e consequentemente indisciplinados, culpavam o tratamento recebido na 

escola.  

Logo, conduzir o aluno à reflexão sobre a sua realidade imediata e as desigualdades 

sociais no Brasil utilizando como eixo motivador a leitura da obra poética de Conceição 

Evaristo referente à memória, luta e valorização dos afrodescendentes, além de textos 

complementares escritos ou áudio-visuais, causou inquietamento, reflexão e a consequente 

elevação da autoestima desses educandos. Ademais, com a pesquisa a turma confirmou êxito 

para o objetivo de reconhecimento do seu potencial criativo e transformador a partir do fazer 

literário.  

Se, há dez anos, a meta do governo federal era universalizar a escola, levá-la a todos, 

agora, rever e modernizar concepções filosóficas de currículo que não mais atendem ao ideal 

contemporâneo de convergência de objetivos culturais se tornou premente no fazer escolar.  

Dessa forma, esse trabalho se justificou, porque fizemos leituras prazerosas de 

poemas, analisamos e refletimos sobre a crise social pela qual passamos e sobre os processos 

de exclusão, presentes também na escola, que têm levado a sociedade ao caos.  

A escolha do gênero poema para a pesquisa veio da singularidade do fazer poético, 

que carrega consigo todas as contradições da comunicação: simples e complexo, subjetivo 

com uma carga de objetividade, poucas palavras e um significado extremamente amplo, 

repetições para enfatizar apenas e, às vezes, uma particularidade, dentre outras (im) 

possibilidades.  
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Partindo dessa premissa, consideramos que o indivíduo ao criar e recriar poesias lida 

com uma ferramenta comunicativa que oferece inúmeras probabilidades de expressão, de 

conhecimento do outro e reconhecimento de si. Com a utilização de uma sequência didática, 

que teve como eixo o sentir poesia, o analisar textos e o fazer poesia, o aprendiz foi conduzido 

para as janelas de percepção do universo contido nesse gênero literário. 

A criação literária de aprendizes, no espaço escolar, deve ser permeada pela afirmação 

positiva de sua identidade, haja vista a necessidade de reconhecimento que todos têm em 

relação à própria cultura. Rever os elos de pertencimento dentro de um núcleo familiar, 

mesmo que fragmentado, gerou possibilidades de compreensão sobre a verdadeira identidade 

daquele núcleo constituído, a origem de sua formação e a consequente valorização. Nesse 

sentido, trazer à baila a memória cultural propiciou também a consequente estimativa positiva 

do fazer educacional. Nesse caso, a análise de textos e a produção de poesias possibilitou ao 

aluno traçar o seu próprio caminho e expor novas perspectivas de crescimento e 

autoconhecimento. 

Ao analisar conceitos sobre humanidade e a diversidade de grupos humanos, como 

também a história dos afrodescendentes na contínua construção do Brasil, os alunos 

perceberam que a pluriculturalidade das etnias contribuiu para a formação da sociedade 

brasileira, como também para as especificidades do seu grupo étnico-cultural. 

Os aportes teóricos sobre o sócio-interacionismo, a poesia, poesia na escola e 

sequência didática colaboraram para afirmar que o aluno da escola pública, em seu discurso, 

revelaria influência do meio familiar, sociocultural, mas também do meio educacional, bem 

como os primeiros sinais de sentimento nacional: de uma maioria excluída. O seu fazer 

poético ao encontrar raízes no meio sociocultural e geográfico, inicialmente, denotou revolta, 

porém, com o reconhecimento das contribuições das classes desfavorecidas para a construção 

do nosso país, o aluno pôde apresentar outros temas, como o do mestiço, o da identificação 

com a África e o do orgulho por sua origem, memória e cultura.  

 Para Sena (2012, p. 292) 

 

A literatura afro-brasileira desconstrói as fronteiras entre contestação 

individual e coletiva. Cada enunciação se conecta a outras enunciações, 

cujos valores posicionais se determinam mutuamente, fazendo com que cada 

sentença adquira uma urgência de vida e de morte. As temáticas dessa 

vertente literária se disseminam por eixos que abrangem questões identitárias 

acerca das corporalidades, oralidades e memórias negras e que explicitam a 

atuação social da poesia. 
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Para essa pesquisa-ação fez-se necessária a referenciação de autores como Le Goff, 

(1990) e Munanga (2003, 2005, 2006) que tiveram grande importância nas discussões sobre 

sociedade e processos de exclusão. Duarte (2013), Bosi (2002), com os conceitos da literatura 

de cunho social; Evaristo (2008), com sua obra poética, ―escrevivências‖ e teorias utilizadas 

na base, e Aristóteles, Bosi (2002) Kirinus (2011) e Moisés (2007) considerações sobre 

poesia. Thiollent (2001) deu o norte em relação à pesquisa qualitativa. Dolz e Schneuwly 

(2004) encabeçaram o método da sequência didática e foram referenciados nas pesquisas 

sobre gêneros textuais. Deleuze e Guattari (1995) contribuíram com os rizomas literários. 

Sena (2012), entre outros autores referenciados à medida que suas contribuições foram 

necessárias.                                                                                                                                                                                                                

Com esta pesquisa, que teve como foco a elevação da autoestima e sua consequente 

expressão através da escrita literária, percebemos que a escola, aparelho de homogeneização 

de conhecimentos, ainda é vista como adequado mecanismo social de difusão do 

conhecimento público e de práticas pedagógicas estratégicas que proporcionam a reflexão 

sobre o respeito a si mesmo e ao próximo. Porém, o caminho percorrido na busca de uma 

educação mais igualitária primou pela participação de professor e aluno na construção de 

aprendizados mais significativos e proporcionaram uma visão mais ampla e crítica da 

realidade. 

Esse fazer pedagógico contribui para a mudança de uma realidade educacional que 

perdura há anos no Brasil. Segundo Louzano (2012, p.118), independente da região do país ou 

escolaridade dos pais, os estudantes negros são mais propensos à reprovação e evasão escolar; 

logo, ser afrodescendente no Brasil aumenta a possibilidade de fracasso escolar. O mesmo 

acontece com alunos de classes menos favorecidas. O menor êxito desses alunos é resultado 

de condições socioeconômicas, como também fatores culturais. Esse contexto determina que, 

quando os estudantes chegam ao 6º ano do ensino fundamental, 7% dos alunos brancos 

tenham mais de dois anos de atraso escolar, e entre os negros, o indicador chega a 14%. 

   No processo de formação das sociedades americanas, e mais especificadamente no 

do Brasil, várias etnias coexistiram com suas culturas, porém, somente com as Leis 

10.639/2003 e 11.645/2008 é que se iniciou um processo de reconhecimento da participação e 

das contribuições dos negros e povos indígenas nos diversos aspectos da história e da cultura 

brasileira nas áreas social, econômica e política. Essas leis, marcos na história recente da 

educação brasileira, atribuem à escola a responsabilidade e capacidade de ser espaço de 

valorização das matrizes culturais.                                                                     
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 Nesse contexto, percebe-se uma movimentação no cenário acadêmico para promover a 

formação de professores da rede pública de ensino, seja em relação aos conhecimentos 

históricos dos dois grupos que foram relegados a coadjuvantes da nossa história, seja na 

metodologia que facilita as desmistificações de conceitos racistas, persistentemente incutidos 

em toda sociedade. Assim, professores de Língua materna, que não tenham como mostrar um 

panorama da história e da diáspora africana, podem, a partir da literatura, colaborar para a 

compreensão da contribuição do negro em nossa sociedade. 

No prefácio de História e Memória, Le Goff (1924, p. 12-13) assevera: 

 

A crítica da noção de fato histórico tem, provocado o reconhecimento de 

"realidades" históricas negligenciadas por muito tempo pelos historiadores. 

Junto à história política, à história econômica e social, à história cultural, 

nasceu uma história das representações. Esta assumiu formas diversas: 

história das concepções globais da sociedade ou história das ideologias; 

história das estruturas mentais comuns a uma categoria social, a uma 

sociedade, a uma época, ou história das mentalidades; história das produções 

do espírito ligadas não ao texto, à palavra, ao gesto, mas à imagem, ou 

história do imaginário, que permite tratar o documento literário e o artístico 

como documentos históricos de pleno direito, sob a condição de respeitar sua 

especificidade; história das condutas, das práticas, dos rituais, que remete a 

uma realidade oculta, subjacente, ou história do simbólico, que talvez 

conduza um dia a uma história psicanalítica, cujas provas de estatuto 

científico não parecem ainda reunidas. 

 

 

 O professor pesquisador, além de procurar melhorar a sua prática e a qualidade de vida 

do educando, deve divulgar persistentemente os resultados da junção da teoria com a prática. 

Dessa forma, espera-se que outros educadores sejam sensibilizados e tornem real no ambiente 

escolar o que preconiza o Conselho Nacional de Educação: 

 

(...) se explicitem, busquem compreender e interpretar, na perspectiva de 

quem o formule, diferentes formas de expressão e de organização de 

raciocínios e pensamentos (...) - promovam-se oportunidades de diálogo em 

que se conheçam, se ponham em comunicação diferentes sistemas 

simbólicos e estruturas conceituais, bem como se busquem formas de 

convivência respeitosa, além da construção de projeto de sociedade em que 

todos se sintam encorajados a expor, defender sua especificidade étnico-

racial e a buscar garantias para que todos o façam; - sejam incentivadas 

atividades em que pessoas – estudantes, professores, servidores, integrantes 

da comunidade externa aos estabelecimentos de ensino - de diferentes 

culturas interatuem e se interpretem reciprocamente, respeitando os valores, 

visões de mundo, raciocínios e pensamentos de cada um (BRASIL, 2004, p. 

20-21). 
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Segundo a Lei nº 10.639/03, sancionada pelo então Presidente da República do Brasil, 

Luís Inácio Lula da Silva, todas as escolas brasileiras da educação básica, privadas ou 

públicas, precisam incorporar em suas práticas a diversidade étnica de seu país. Portanto, essa 

pesquisa-ação traz inúmeras contribuições ao aluno, que se reconheceu como um indivíduo 

múltiplo, complexo e ao mesmo tempo singular, com competências e habilidades não 

percebidas antes da pesquisa; também auxiliou na redescoberta das raízes familiares e sociais 

dos sujeitos que constroem, logo compõem o tecido social, como também pode ser referência 

para outros professores-pesquisadores que ainda não conseguiram reunir os seus alunos em 

torno de um projeto que lhes diga respeito. 

Todo empenho demonstrado aqui foi canalizado para a tomada de consciência, dos 

alunos, de pertencerem a esse espaço histórico, geográfico e sociocultural chamado Brasil; de 

poder, através dos ensinamentos recebidos na escola, ter voz enquanto cidadãos brasileiros, 

enfim, de tornarem-se cidadãos críticos, de desenvolverem competências que favoreçam a 

autoestima e o desejo de mais e mais aprenderem a aprender. Para tanto, o nosso estudo ficou 

assim organizado:  

No primeiro capítulo, estão reunidos alguns temas mais amplos sobre a poesia, o poeta 

e sua relação com o mundo e as palavras, o gênero literário na escola e as implicações que o 

ensino da poesia acarreta na formação de adolescentes, a poesia afro-brasileira e as relações 

rizomáticas ou relações de identidade e sentido encontrados em autores diversos, e por fim a 

relevância de Conceição Evaristo e sua poesia que tanto mostra movimentos de idas e vindas 

à memória, como a poesia e sua movimentação no meio social. 

No segundo capítulo, apresentamos as referências teóricas, os métodos e metodologia 

utilizados para captar as informações necessárias à execução do que foi concebido, como 

também explicar todos os procedimentos pedagógicos que foram perpetrados para o êxito do 

projeto. 

No terceiro capítulo, mostramos a análise das poesias produzidas pelos alunos, que 

após leituras, sessões de vídeo e reflexões acerca do tema da exclusão e discriminação social, 

expressaram, cada um com suas peculiaridades, sua visão de mundo. 

Na conclusão, arrematamos o trabalho fortalecendo as considerações que nortearam e 

ajudaram a organizar as premissas dispostas, bem como anexamos o produto, ou seja, a 

revista, fruto da aprendizagem dos alunos. Com a compreensão de que o tempo e novos 

contextos suscitam ajustes e adequações, a pesquisa está aberta para novas e futuras 

reelaborações. 
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2 APORTES TEÓRICO-POÉTICOS 

2.1. A poesia 

 Ao iniciar uma prática pedagógica que tem como base a poesia, nada mais natural que 

procurar conceitos sobre esse gênero literário. A autora de Synthomas de poesia na infância 

(2011), Glória Kirinus, após expor o significado da palavra poesia em grego (criação) e 

hebraico (voz de Deus), acertadamente também segue os preceitos de Vico, que ajuízam ser a 

poesia originária do homem primordial, no momento em que ele endeusava o que não via, não 

compreendia e desconhecia. Já em um dicionário informal no mundo virtual da internet a 

poesia ―é a ação ou a capacidade de produzir ou fazer alguma coisa, especialmente de forma 

criativa‖
1
. A partir do exposto, podemos dizer que a poesia está relacionada à produção do 

homem, que ela é inerente ao ilimitado, e que tem raiz no próprio homem e sua compreensão 

de mundo.  

 Assim sendo, a poesia, íntima companheira da criatura humana, num jogo de 

desconhecer – apreciar – pensar – redimensionar – reinventar – fantasiar – idealizar, coloca os 

indivíduos frente a frente com suas dúvidas, suspeitas, certezas, e os desafia a permanecer no 

jogo, mesmo que seja como ouvinte/leitor. Os mais inquietos adentram o universo da criação 

e têm muito a explorar para redescobrir tantas verdades. 

Para Bosi, quando comparado ao ícone, o discurso camuflado de insinuações, 

surpresas, ou mesmo de perseguição, consegue dimensioná-lo, é forte, ―capaz de modalizar, 

de pôr em crise, e até mesmo negar a visão inicial do objeto‖ (BOSI, 1977, p.24), mas se torna 

frágil diante da apreensão veloz do olhar, do arrebatamento da imagem. No entanto, o 

discurso é certeiro, porque o devaneio e a imagem se distanciam do juízo de verdade. 

 Nessa perspectiva, Bosi nos diz que a poesia é a melhor expressão da verdade, mas, da 

verdade de cada um. Afinal, no decorrer dos séculos, quando a poesia cantada ou declamada 

coletivamente foi substituída pela leitura solitária, diversas inferências passaram a ser feitas 

pelo leitor, que ora cercam seu mundo interior, ora o mundo que o cerca. Ainda sobre essas 

possibilidades Moisés assinala (2007 p.111): 

 

A poesia pode servir, quem sabe, para nos ajudar a conviver com nossa 

interioridade, não como forma de isolamento nem como repúdio à realidade 

de fora, mas como aquela experiência decisiva que pode conduzir à sintonia 

com o mundo em redor. 

                                                           
1
http://www.dicionarioinformal.com.br/poiesis/ 
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 Dessa forma, na evolução dos conceitos sobre poesia e sua análise, ao discorrer sobre 

a "imagem" frásica como um momento de chegada do discurso poético, Bosi (1977, p.27) 

magistralmente expõe: 

 

É em face desse processo inteiro de significação que se deve repensar o 

sistema das repetições e os paradigmas que a análise descobre no poema. O 

sistema cumpre uma função eminentemente estética, é a marca que leva à 

forma nítida. Arma da memória, conforto da sensibilidade (bis repetita 

placet), imagem da imagem, efígie remota do eterno retorno, a recorrência 

faz o que pode para nos distrair das penas que inflige a consciência do tempo 

e da contradição. 

 

Quando nos deparamos com a palavra em versos percorremos mundo/imagens que nos 

refratam e refletem ao mesmo tempo. Quando perscrutamos o mundo do verbo para imprimir 

nossas sensibilidades do mundo, novamente a palavra mostra uma diversidade de nuances, 

que se bem usadas têm o poder de multiplicar as indagações e respostas que queremos ter 

sobre a vida. 

Claro que todas as pessoas em suas indagações têm sua maneira peculiar para procurar 

respostas, nem todas nascem tão contraditórias, cheias de sentimentos em ebulição, sempre 

por um fio como os poetas. Mas, poetizar-se pode ser mais abrangente, ouvir/ler/expor 

poesias é um dos canais que o homem aciona quando filosofa, diverte-se, questiona, ou supre 

qualquer uma de suas necessidades, que requerem o pensar. 

Antes de serem alunos, de pertencerem a um sistema familiar, educacional, 

sociocultural, os agentes dessa pesquisa são humanos, descendência que desde os primórdios 

procura-se, analisa-se, decepciona-se, encanta-se, redescobre-se. E nesta escalada pelo 

entendimento do que seja ser, estar, porque existir e continuar a existência, os indivíduos 

procuram suportes para que possam fazer cogitações profundas, mesmo sabendo que as 

respostas são pontuais, que podem ser desfeitas diante de situações diversas.  

 Na efemeridade da existência, o indivíduo se contenta, mesmo que momentaneamente, 

com o passo a passo das ―certezas‖ que lhe preenchem os dias. Quais (in) certezas os estimula 

tão veementemente a ponto de insistir na busca incessante da compreensão da vida? Quantos 

homens já encontraram, de fato, as certezas do ―ser‖ humano? As palavras levam o homem a 
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idealizar, ou respondem satisfatoriamente às que refletem os seus pensamentos, ações e 

consequências? Seja em prosa, seja em verso, ela, a palavra, tem dado alento na busca. Para 

Moisés (2012, p.27), 

 

Pode-se afirmar sem medo de errar, que a poesia é, não só mas também, uma 

forma de autoconhecimento. Isso não quer dizer que seja sempre 

manifestação de egoísmo ou egocentrismo, mas somente que, no processo de 

criação, um dos impulsos básicos é o misto de espanto e perplexidade do 

indivíduo que se surpreende como um desconhecido para si mesmo. 

 

Quando é que essas palavras inquisidoras, intermediárias ou deliberadas em versos, 

denominadas poesia, se presentificam em nossas vidas e nos deixam capazes de lidar com 

elas? O verbo e o verso nascem juntos? Em quais situações ficamos mais propícios à poesia? 

A criança que no ventre ouve a canção de ninar diria que o verbo não existiria sem o verso, 

que o verbo fora impulsionado pelo gesto da mãe em cantar versos. Em contrapartida, a mãe 

diria que o último verso fora inspirado em versos que circulam desde que o verbo existe. 

Nesse jogo do verbo e do verso eclodem poetas que expandem versos, poetas que 

recebem verbos e recriam-nos tornando-os poesia. Dessa forma, o jogo contínuo do dizer 

associado ao gesto do atrair propiciam o prazer e o incômodo do refletir, criar e recriar. 

Assim, o ser humano está propenso à poesia. 

Até a última década do século XX, as estratégias de expressão do dizer poético na 

sociedade brasileira eram manifestadas em muros, camisetas, outdoors, músicas, musicais, 

peças teatrais, programas de rádio e tv, apresentações escolares, entre outros meios. Essas 

manifestações poéticas atingiam muitos públicos, e por conseguinte, diversas interpretações. 

Porém, quando se trata da escola, muitas das vezes, a literatura didatizada influencia 

demasiadamente o ouvinte/leitor, e a correspondência com a poesia pode se esvair.  

Na atualidade, além desses diversos meios de comunicação, uma enorme quantidade 

de pessoas faz uso da internet com o mesmo intuito, sentir e dar sentido à existência. Sejam 

pequenas poesias, fragmentos ou textos mais longos, estes, quer respeitem a rima, a métrica, 

quer não, são difundidos largamente. Os sentidos que ecoam podem variar independente de 

quem expõe ou do contexto, porque na infinidade de meios ou suportes, o leitor/ouvinte, 

nesse turbilhão em que às vezes se encontra, faz ressoar a intimidade que temos com a poesia 

e suas implicações existenciais. 
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Mesmo perante a destruição contínua diária a que nos submetemos, as palavras têm 

sido companheiras inseparáveis para reafirmar ou negar estados de espírito do ser humano. O 

mais interessante é que o homem, desde a infância dos tempos tem encontrado uma satisfação 

maior na palavra figurada, também cantada, escrita ou falada. Tenha a denominação de 

música ou poesia, a ordem ou desordem dos sentidos ganham diversos sentidos quando 

ouvidas ou lidas, seja pelos desavisados que são surpreendidos pela mágica da construção 

poética, seja por aqueles que buscam respostas ou idealizações para suas existências. 

Assim, a poesia constrói no leitor um percurso de conhecimento e crescimento interior 

capaz de transformação. Ou como diz Octavio Paz (1982, p. 29), ao se referir ao encontro do 

leitor com a poesia:  

 

Não é possível que depois desse primeiro e enganoso contato o leitor atinja o 

centro do poema. Imaginemos esse encontro. No fluxo e refluxo  de  nossas  

paixões e  afazeres (cindidos sempre, sempre eu e meu duplo e o duplo de 

meu outro eu), há um momento em que tudo se ajusta. Os opostos não 

desaparecem, mas se fundem por um instante. É algo como uma suspensão 

do ânimo: o tempo não pesa. Os upanixades ensinam que essa reconciliação 

é "ananda" ou deleite com o Uno. Em verdade, poucos são capazes de 

alcançar tal estado. Porém, todos nós, alguma vez, nem que tenha sido por 

uma fração de segundo, vislumbramos algo semelhante. Não é necessário ser 

um místico para roçar essa certeza. 

  

 Nas diferentes, distantes, díspares compreensões, as pessoas prosseguem entre 

inseguranças e agudezas refletindo sobre o que lê numa poesia, não saem intactas. Dessa 

forma, a criação poética é sentida como palavras/imagens que querem descortinar o 

exprimível e o inexprimível, o sentido e o imaginado. Este é o acontecimento mais certeiro 

para apreendê-la. Por efeito, o encontro dos jovens com a poesia tem sido profícuo, porque 

em sua maioria, eles têm o pensamento aberto ao inesperado, logo, não temem os 

arrebatamentos que a poesia pode causar. 

Essa linguagem sutil, com seu efeito transformador, provoca mudanças espirituais, 

cognitivas e sociais capazes de revolucionar os conflitos mais íntimos do ser humano. 

Resolvendo suas inseguranças ou não a poesia mobiliza reflexões no indivíduo. Daí, Otávio 

Paz dizer que (1982, p. 15), a poesia ―é conhecimento, salvação, poder, abandono‖. 
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A poesia emancipa aquele que somente lê para aquele que sente, interpreta e cria 

novos significados. O leitor que se liberta do racionalismo predeterminado pelos padrões da 

sociedade e se deixa levar pelos caminhos até, e às vezes, tortuosos de versos poéticos, 

descortina horizontes que podem levá-lo a descobertas fantásticas. Assim, seu universo 

particular passa a ser povoado por visões da realidade, mais amplas e complexas, que antes 

não seriam vistas como possíveis na poesia, como por exemplo, se deparar com o repúdio, 

nojo, ira, angústia, traição, corrupção, delicadeza, desvario, dúvidas, erotismo e mais uma 

infinidade de sensações. 

Diante da compreensão de que a poesia pode ser ilimitada, o leitor pode se aventurar 

com a escrita de vivências. Deste modo, escrever um poema, não se resume a escrever sua 

realidade, mas expressar suas experiências em diversas dimensões. Esse fazer poético, à 

medida que vai redimensionando a expressão do real e ganha novos contornos, impulsiona o 

neófito a adentrar o universo de outros dizeres. 

A cada aparição de uma nova poesia, novas excitabilidades provocam percepções 

inusitadas. O instante da criação se mostra imaculado, pois nenhum outro ser vivente se 

relaciona com os instantes como aquele que busca traduzi-lo. 

Nesse contexto de ditos e sentidos, faz-se necessário especificar conceitos inerentes à 

prática poética para que os ditos continuem poemas e os sentidos permaneçam poesias. Para 

Paz (1982), não devemos confundir poema e poesia, porque o poema é a escrita, objeto, a 

concretização. Nem todo poema é poesia. A poesia advém do impacto, atração e 

transformação no leitor; já o poema é o espaço de encontro entre a poesia e o homem.  

Além dessas considerações, Paz desconsidera a classificação dada pela retórica à 

poesia como: épica, lírica e dramática, considerando-a inútil para a compreensão da poesia. 

Destarte, também reprova a análise de poemas, que esmiúçam a forma de escrita do poeta ou 

tentam interpretar símbolos. Para ele, esses itens não ajudam a esclarecer a natureza íntima da 

poesia. 

 Além disso, esse grande escritor se coloca reticente quanto à parte histórica oferecida 

como auxílio na compreensão de uma análise de poesia, porque, para ele, só tem dificultado 

essa compreensão, produzindo um distanciamento do sentido real. 

Assim, segundo Paz (1982, p. 19),  
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A história e a biografia podem dar a tonalidade de um período ou de uma 

vida, esboçar as fronteiras de uma obra e descrever, do exterior, a 

configuração de um estilo; também são capazes de esclarecer o sentido geral 

de uma tendência e até desentranhar o porquê e o como de um poema. Não 

podendo, contudo, dizer o que é um poema. 

 

 

Dessa forma, a abordagem ao gênero poesia deve ser de abertura, afinal todos os 

indivíduos, por sua participação, leitura e interpretação, dão novos sentidos, cada um percebe 

seus significados. Em cada leitura de um poema o homem pode se descobrir cada vez mais e 

de forma diversa. O leitor e o poeta são fecundos na criação de imagens e poesias. 

Corroborando as ideias de Paz, a poesia só se presentifica na vida das pessoas e/ou 

jovens estudantes se seus sentidos estiverem abertos para as coisas e para si próprios, se 

houver uma atitude acolhedora. De nada adianta a escola tentar didatizar a sensibilidade e os 

significados advindos da leitura de uma poesia.  

 No movimento do inefável e das vivências do mundo, a imprevisibilidade aliada à 

sensibilidade pode tomar de assalto leitores que podem se perceber poetas. A escola só precisa 

promover o ver e o sentir do estado poético para ver o mundo se transformar em poesia. Os 

adolescentes, por sua natureza ousada, encontram no delírio da palavra literária o íntimo 

multifacetado que eles percebem em todos os jovens. Tanto se sentem fascinados pela palavra 

poética, quanto querem escrevê-la. Porém, quando a poesia é apresentada na escola o encanto 

tem sido substituído por repulsa. 

 

2.2 A poesia e o ensino 

   Ao longo dos anos do século XX e ainda na atualidade, a literatura no ambiente 

escolar, mesmo sendo apresentada com encanto e sedução, tem priorizado os objetivos 

utilitaristas e normativos.  Esse escopo imposto aos alunos tem gerado a aversão, que não é à 

literatura, mas contra a intencionalidade do seu uso. Claro que essa indignação se manifesta, 

também, em outras disciplinas e por diversas razões que geralmente estão associadas a 

práticas conservadoras.  

 Não à toa, quando se analisa os índices da educação brasileira vê-se que ainda temos 

muito a avançar, tanto em termos de acesso à escola quanto da permanência nela, sem 

repetência e com aprendizagem de qualidade. O Plano Nacional de Educação tem sugerido 

metas e as respectivas estratégias para que, num futuro próximo, o cenário educacional seja 

mais ajustado com a importância internacional que o Brasil obteve no início deste século 21, 

especialmente no campo econômico.  
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Em consonância com as estratégias do governo federal, esta pesquisa aponta caminhos 

para o princípio de mudanças com utilização da literatura, mais especificadamente a poesia no 

contexto escolar englobando toda comunidade. Num primeiro momento, o contato dos alunos 

de 9º ano com uma abordagem dos problemas de exclusão social e discriminação demonstrou 

a falta de conscientização sobre fatos negativos vivenciados por todos no meio social. Sendo 

assim, a leitura e discussão de textos críticos multissemióticos, além de induzirem os alunos a 

uma atitude epistemológica, fizeram com que refletissem sobre a realidade imediata, o meio 

cultural e a imagem negativa que tinham dela.   

À medida que exploramos as diversas nuances que todos os contextos  têm e    fizemos  

uma  leitura  prazerosa e  significativa dos  poemas  de  Conceição  Evaristo, principiou-se um 

processo de comprometimento com a prática poética desenvolvida. A consequente análise da 

realidade lhes rendeu, satisfatoriamente, percepções várias das realidades e posteriormente a 

produção de poesias. Satisfação maior poderá ocorrer no cotidiano de cada um desses alunos, 

que já demonstram em seus escritos uma visão multicultural e mais igualitária da sociedade. 

A melhor expressão que podemos utilizar para discorrer sobre o trabalho desenvolvido 

com o gênero poesia na turma de 9º ano foi: resignificação da vida pela poesia, haja vista o 

ensino de literatura, e mais especificadamente da poesia no Ensino Fundamental, de 6º ao 9º 

ano, ter como foco as datas comemorativas, a doutrinação, ―as questões moralizadoras, 

civilizadoras e pedagógicas‖ como diz Riolf (2014, p. 80). 

O uso dos gêneros literários para fins exclusivamente pedagógicos também se revela 

nos livros didáticos, que além da interpretação superficial de fragmentos de capítulos ou de 

poesias, ainda os utilizam nas questões gramaticais, dentre outras atividades escolares que 

muitas vezes visam tão somente à avaliação.  

Além disso, sabemos que a literatura produzida por poetas de diversas etnias não 

encontra repercussão na escola. Atualmente, conciliar diversidade cultural com a antiga visão 

eurocêntrica imposta pelo sistema educacional tem sido um desafio para os grupos que 

percebem a necessidade de reconhecimento da contribuição das diversas etnias na construção 

das sociedades americanas. 

Para reconstituir as particularidades de seu grupo e produzir com liberdade e 

criatividade, o indivíduo necessita de referências legitimadas pela escola e outras instituições. 

Por essa razão, Claudia Riolfi (2014, p. 79) afirma: 
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Falta muito para a literatura ter um lugar, no sentido de pertencer plenamente 

à comunidade escolar. [...]. No entanto, a ausência da pergunta ―o que é 

literatura?‖ contribui, e muito, para a falta de norte das práticas de leituras 

escolares, uma vez que é próprio da literatura essa incessante pergunta sobre 

si mesma. Especular o modo como alguns textos, apesar da lógica cultural 

imposta, não traduzem e não se traduzem com base nessa lógica, faria das 

aulas de leitura um ambiente de estudo sistematizado e ininterrupto. 

(RIOLFI et. al. 2014, p. 79) 

 

 

 Quando nos referimos ao valor dado à literatura no ambiente escolar, podemos 

perceber que a maioria das escolas brasileiras privilegia a literatura canônica, são poucos os 

profissionais que trabalham com uma literatura diversificada. Em alguns livros didáticos 

podemos ver um pequeno espaço dedicado à literatura africana ou afro-brasileira. E apesar de 

vermos que universidades promovem cursos para capacitar professores sobre a cultura afro-

brasileira os educadores brasileiros estão longe de reconhecer essa matriz cultural de suma 

importância na formação da sociedade brasileira. Para vermos uma mudança no cenário 

educacional é imprescindível motivar o aluno a ler e escrever textos, que correspondam aos 

seus princípios e aspirações. 

Além da ausência da literatura que mostre a importância das culturas que são a base da 

nossa brasilidade, acentua-se a hegemonia da cultura eurocêntrica que incute na estima dos 

brasileiros a ideia de supervalorização do branco e a desvalorização da cultura africana. Essa 

cultura de embranquecimento tem produzido nesses mais de quinhentos anos, em nossa 

população, uma negação extremada em relação a tudo que diz respeito ao continente africano, 

que poderia este sim, ser denominado de ―Velho Mundo‖.  

Por mais que a escola mostre os horrores cometidos contra os povos africanos, em 

nome da supremacia de uma raça, e os equívocos das teorias sobre uma maioria oprimida, 

contraditoriamente o que temos visto é uma tentativa à homogeneização cultural refletida na 

falta de valorização de outras culturas. A partir dessa perspectiva, é sempre bom incentivar a 

leitura e discussão para nortear a produção de textos do aluno tais como poesias, de maneira 

que ela não seja somente a colocação de palavras ou frases, mas uma representação da riqueza 

cultural da identidade do educando na situação comunicativa.  

Nas diversas esferas sociais, o gênero poema é bastante significativo nas práticas de 

linguagem, pois envolve leitura, produção oral, produção escrita e análise e reflexão sobre a 

língua e a linguagem. Diferentemente da cultura objetiva, que repassa conhecimentos prontos, 

estratificados e com visão unilateral europeizante, a cultura subjetiva, apesar de nem sempre 

atingir o domínio público, com obras singulares e altamente diferenciadas podem e mostram a 
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história da história por uma ótica multicultural, ou seja, pensando na poesia como um bem 

cultural subjetivo. Desse modo, Bosi (2002, p. 241-242.) assegura: 

 

[...] a cultura objetiva desenvolve-se em um contínuo processo de interação 

entre a rede socioeconômica e cada indivíduo que dela faz parte ou nela 

procura o seu lugar; o que, afinal, coincide com a noção mais geral de 

cultura proposta pelas ciências sociais ao longo do século XX. A cultura 

subjetiva, porém, se moveria em ritmos e andamentos peculiares, 

descontínuos, que não só tendem a diferir das coordenadas da rotina como 

podem, em momentos extremos, situar-se em um tempo existencial próprio, 

saturado de tensões e contradições. A cultura objetiva difunde-se pela escola 

e pelos meios de comunicação. A cultura subjetiva é gestada ao longo da 

criação de obras singulares e altamente diferenciadas que nem sempre 

conseguem atingir o domínio público. A cultura subjetiva pressupõe a 

cultura objetiva, assim como o atípico pressupõe o típico, o descontínuo 

pressupõe o contínuo, o sui generis pressupõe o gênero, o arcaísmo e o 

neologismo empregados por um escritor original pressupõem a norma 

contemporânea da qual, por um momento, ele se afasta.  

 

 Quando o professor afirma para seus alunos que eles podem e devem ter voz através 

do conhecimento, deseja e prenuncia uma conscientização que ganha amplitude a partir do 

conhecimento do educando e de conceitos e discussões vivenciados em sala de aula. Porém, a 

forma como esse discurso é exposto nas diversas esferas sociais varia na forma e 

complexidade com que se apresenta. 

 No embate com o universo das palavras o aluno/poeta se depara com o ilimitado dos 

significados, encontra a dialética e é afetado por vivências e movimentos que não foram 

previstos. Nesse sentido, não podemos pensar a linguagem a partir de algo estabelecido ou do 

que já sabemos como será. A poesia tratada como poesia, e não como objeto didático, invade 

corredores, pátios, a sala de aula, e arrebata os sentidos dos alunos sem avisá-los da sua 

vontade. Não há, e nem pode haver, uma deliberação precedente para a escola ser poesia e 

vice-versa. 

 Mesmo dentro de um contexto de conteúdos programáticos, a poesia recitada de forma 

tentadora e inesperada, sem uma preparação para tal dialética suscita múltiplas sensações, 

penetra na dimensão incógnita da mente, e a linguagem vai mostrando suas significações. A 

experiência estética interpenetra e dá novo sentido à existência do poeta/aluno, que cede a um 

mundo de novas sensibilidades. 

 Consentir ao aluno a fruição e liberdade de incluir e desenvolver diversas 

probabilidades de sentidos para o texto literário permite uma interação do aluno com novos 
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contextos nos quais estão expressos a aflição e o prazer de ser, estar, vivenciar e refletir 

experiências. 

 Paralelamente, o professor precisa promover o debate na sala de aula com auxílio de 

textos dissertativo-argumentativos, que oportunizem ao aluno selecionar, relacionar, organizar 

e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos que estão presentes em ambos os 

textos. 

 Dessa forma, o aluno que descobre argumentos diversos dos seus, e mais consistentes, 

na leitura de textos literários, percebe que a intenção do professor vai muito além da avaliação 

de um texto, prioriza a discussão sobre diversos assuntos que lhe interessam, e que estão 

postos, também, na esfera literária.  A partir dessas leituras e discussões, o jovem que passa a 

ter a compreensão do meio social em que está inserido e do poder de modificação das pessoas 

em diversos contextos, transforma-se, passa a ter uma visão mais aguçada da realidade. Daí 

nos mobilizarmos para a formação de leitores proficientes. Sobre isso, Pinheiro (2002, p. 66) 

assevera. 

 

Privilegiar o debate, sobretudo, por ser um instrumento democrático, por ser 

um momento de todos revelarem, se quiserem, seus pontos de vista, suas 

discordâncias, certos de que não estão sendo avaliados.  

 

 

 Portanto, contribuir para a formação de jovens críticos e reflexivos, requer 

sensibilidade do professor para perceber as realidades dos alunos, quais obras podem encantar 

e ao mesmo tempo colaborar para sua evolução. Neste sentido, o professor, além da formação 

acadêmica, deve ser um leitor enlevado pela arte da escrita, pelos dizeres, pela força da 

palavra, e assim oferecer aos alunos uma literatura de qualidade e ao mesmo tempo uma 

leitura encantadora da vivência humana. 

 No universo escolar, onde podemos optar por este ou aquele gênero textual, a poesia 

tem se mostrado um gênero muito significativo, visto que amplia a compreensão do homem 

sobre si mesmo e sobre o mundo que o circunda de forma essencialmente simples, porém 

extremamente complexa diante das várias significações que sugere.  

Para o professor que deseja estimular o senso crítico e a capacidade criadora faz-se 

necessário uma escolha criteriosa de poemas com os quais o educando tenha uma resposta 

afetiva. A construção ou reflexão sobre conhecimentos e fatos diversos a partir da audição e 

leitura de poesias constitui experiência única de ludicidade sonora, de revolução de imagens 

simbólicas, de reconhecimentos íntimos e de enriquecimento da linguagem figurada. 
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Neste sentido, poemas que versam sobre a angústia e sofrimento de classes oprimidas 

guardam em seu íntimo experiências que remetem a uma construção coletiva com a qual os 

alunos se identificam. Ouvir, sentir sons e ritmos de vida e morte de preconceitos, de 

desrespeitos vividos, nos inquieta, e queiramos ou não, após discussões sobre o tema, 

percebemos que temos uma posição na luta por uma sociedade mais justa, que toda ação é 

política. 

Entretanto, o fato de nortear a leitura dos alunos para este ou aquele autor não se 

configura didatismo? Ao utilizar uma sequência didática que tenha como finalidade a análise 

de textos dissertativos e leituras de poesias que desencadeiam discussões não estamos 

incorrendo em questões pedagógicas? Podemos estimular a escrita de poemas? 

A cerca de didatismo e poesia podemos refletir sobre o que Kirinus (2011, p. 95) 

profere: 

 

A utilidade que resulta de ler, escrever ou compreender poesia não tem 

medida em graus, quilômetros, horas, ou notas avaliativas [...] mas podemos 

constatar na leitura e na criação de poesia, um estado natural. Mesmo que o 

poema trate da morte mais cruel ou do drama mais tenso e insuportável, o 

reconforto pertence à índole da estética e da criação. E também pertence ao 

outro, nosso semelhante que nos oferta com a palavra vivida e sobrevivida.  

 

 

Quando tratamos da contínua construção dos indivíduos vemos que aos 

desenvolvimentos antecedem rupturas, e que estas se desencadeiam em diversos contextos. O 

encontro com a poesia pode se dar em qualquer espaço e a compreensão de que o ambiente 

escolar é apropriado para esses encontros nos fez divisar mudanças no pensar e agir de todos 

os envolvidos, tais como pais, alunos, professores, entre outros.  

Acolher a poesia na sala de aula, segundo Glória Kirinus (2011), é compreender que a 

poesia também passa por um processo de maturação, no qual ordem e desordem geram outros 

estados mais ou menos estáveis conforme a intenção estética do nosso olhar. 

Nessa ótica de coautoria, a sensibilidade nos mostrou que a poesia de Conceição 

Evaristo, ao ser disseminada em nossa sala de aula, com alunos de classe social menos 

favorecida e autoestima baixa, surtiria um efeito de crescimento mútuo. As vivências contidas 

no livro de Conceição Evaristo, mais do que representação de seus sentidos, propiciaram 

muitas outras percepções. Sobre a coautoria, Kirinus (2011, p. 90) diz: 

 

A árvore do jardim que encontra como limite o muro tem duas alternativas: 

ou se acomoda a este ou cresce apesar do muro, curvando o tronco. De uma 
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ou outra forma, ela precisou encontrar uma saída para harmonizar o conflito 

causado pelo muro limitante e poder crescer. Estamos acostumados a dar 

força à permissividade e tolerância a favor da criatividade e da arte. 

 

 

 Na turma de 9º ano a que nos referimos, a leitura e recitação de poemas não se 

resumiu apenas às palavras, ou o proferir de ideias. O dizer poético emergiu do corpo e com 

ele se presentificou através do gesto, da fala e do movimento, sem a coerção racional do 

pensamento, mas sim com a espontaneidade do corpo vivo e vestido pelas coisas do mundo. 

Assim, ciente dessa realidade, cabe à escola do século XXI conceder aos nossos 

estudantes a percepção, tanto da relação de sentidos entre as palavras, quanto das diferenças 

evidenciadas pelos modos de promover o encontro dos sujeitos com a escuta/leitura dos textos 

de maneira que as palavras possam estabelecer relações de sentido para os mais diversos 

leitores. 

Das negligências cometidas no ensino da língua materna, no cotidiano das escolas 

brasileiras, a falta de textos literários, e mais ainda da poesia, que condigam com a realidade 

do aluno tem se mostrado um dos problemas desencadeadores do desestímulo e consequente 

evasão dos alunos. 

Portanto, apresentar literatura na escola pública, e principalmente poesia afro-

brasileira, corresponde a percorrer muitos caminhos, porque temos muitos escritores, e estes, 

seus próprios caminhos; também corresponde a pisar nas encruzilhadas que se formam entre a 

escrita dos autores e a realidade dos alunos. O mais fascinante da experiência é perceber as 

diversas nuances que se entrechocam e se complementam formando um caminho único, o da 

comunicação humana e sua compreensão do entre-lugar nas diversas culturas. 

 

2.3 Poesia afro-brasileira e relações rizomáticas   

 

 Ao discorrermos sobre a existência de entre-lugares na literatura, necessitamos 

explorar conceitos primeiros formulados pelos autores Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) 

sobre Relações Rizomáticas. Eles utilizam um conceito da biologia para nos mostrar que em 

culturas diversas são encontradas relações nos discursos dos escritores. As nações periféricas 

mostram uma cultura particular, em contraposição aos modelos neoliberais de globalização. 

   Para aqueles que creem na unicidade da cultura um ―livro raiz‖ desenvolve ―a lei do 

Uno que se torna dois, depois dois que se tornam quatro‖ (DELEUZE, 1995 p.12). Esse 

conceito tem em sua base ramificações dicotômicas, e isso implica uma extensão dos textos 
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considerados. A imagem ou modelo rizomático pretende se contrapor à lógica binária sempre 

referida a um centro ordenador, superior. 

Analisando a observação anterior percebemos que, na escola, ambiente de 

compartilhamento de ideias, os alunos podem ter diversas referências poéticas, que os levem à 

reflexão sobre a condição humana. Deleuze se contrapõe ao pensamento de Aristóteles (s/d, p. 

244), que na Arte Poética, ao discorrer sobre a origem da poesia, explicita que,  

 

Os seres humanos sentem prazer em olhar para as imagens que reproduzem 

objetos. A contemplação delas os instrui, e os induz a discorrer sobre cada 

uma, ou a discernir nas imagens as pessoas deste ou daquele sujeito 

conhecido. Se acontece alguém não ter visto ainda o original, não é a 

imitação que produz o prazer, mas a perfeita execução, ou o colorido, ou 

alguma outra causa do mesmo gênero. Como nos é natural a tendência à 

imitação, bem como o gosto da harmonia e do ritmo (pois é evidente que 

os metros são parte do ritmo), nas primeiras idades os homens mais aptos 

por natureza para estes exercícios foram aos poucos criando a poesia, por 

meio de ensaios improvisados. 

 

 

Pelo modelo Aristotélico os indivíduos só reproduziam o modelo de poesia posto pelos 

clássicos. Melhor dizendo, a ideologia dominante predominava. Na contemporaneidade, os 

países desenvolvidos tentam ignorar a diversidade ao querer impor uma identidade única que 

passa pela hegemonia do "mercado e do pensamento único", através da globalização, como se 

houvesse, somente uma cultura baseada no capital. (ROCHA, 2002, p. 32).                                 

Ao escrever, e se basear por outro livro, podemos também conseguir a multiplicidade, ou, 

rizomas, ―não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas, ao contrário, da maneira 

simples, com força de sobriedade, no nível das dimensões de que se dispõe‖ (p.13), ou seja, se 

afirmar ―tanto mais numa outra dimensão, a de um círculo ou de um ciclo‖ (DELEUZE e 

GATARRI 1995, p.13). 

 A conceituação de que se pode utilizar um livro de referência e mesmo assim mostrar 

uma produção de poesias singulares, particulares e especiais, fez com que utilizássemos 

―Poemas de recordação e outros movimentos‖ (2008), de Conceição Evaristo, que versa sobre 

a vivência diaspórica dos afrodescendentes, e sensibilizássemos alunos de 9º ano com relação 

ao seu potencial criativo/transformador a partir de seus próprios contextos. Corroborando 

essas considerações sobre o livro, vemos o que preconizam Deleuze e Guattari (1995, p. 11-

17). 

Num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou 

segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também linhas de fuga, 

movimentos de desterritorialização e desestratificação.[...] Seguir sempre o 
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rizoma por ruptura, alongar, prolongar, revezar a linha de fuga, fazê-la 

variar, até produzir a linha mais abstrata e a mais tortuosa, com n dimensões, 

com direções rompidas. Conjugar os fluxos desterritorializados. Seguir as 

plantas: começando por fixar os limites de uma primeira linha segundo 

círculos de convergência ao redor de singularidades sucessivas; depois, 

observando-se, no interior desta linha, novos círculos de convergência se 

estabelecem com novos pontos situados fora dos limites e em outras 

direções. Escrever, fazer rizoma, aumentar seu território por 

desterritorialização, estender a linha de fuga até o ponto em que ela cubra 

todo o plano de consistência em uma máquina abstrata.  

 

 

Ao lermos poesias de autores afrodescendentes nos deparamos com temáticas que se 

encontram. As semelhanças no léxico poderiam dar ideia de crescimento de uma raiz única, 

porém mesmo aparentemente análoga esse rizoma tem composições muito diversas, como 

explicitam Deleuze e Gatarri, ―desde sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos 

até suas concreções em bulbos e tubérculos‖ (1995, p.14), essas poesias que se congregam 

num todo significativo, ressaltam a importância de se considerar a confluência das múltiplas 

expressões culturais dos povos e das minorias no enfoque do fenômeno da globalização, no 

qual o discurso dominador considera, de forma quase que exclusiva, apenas seus aspectos 

econômicos e políticos. Rocha (2005, p.32) confirma: 

 

A confluência das culturas está determinando com transformações tanto nas 

sociedades e comunidades, quanto nas sensibilidades dos seres humanos; e 

os povos, principalmente os que emergem da colonização, veem-se 

confrontados com um movimento duplo e aparentemente contraditório: o de 

seu enraizamento cultural, necessário à sua sobrevivência, e o da Relação da 

totalidade das culturas. 

 

 

Os alunos, também pertencentes a grupos socialmente excluídos perceberam na 

escrita feminina, na extensão e dimensões do processo diaspórico, na elaboração da 

identidade dos afrodescendentes e, por conseguinte, na perspectiva dos afrodescendentes, uma 

grande árvore na qual se torna patente a dor da exclusão. Porém a conexão com os diversos 

contextos de exclusão existentes em nosso país, mostra que particularidades culturais abrem 

outra via de ―pertencimento‖, outro modo de relação. 

Assim, a revisão da história de cada um, como também a reelaboração de seus 

conceitos aconteceram sob o ponto de vista deles. As produções dos alunos, reunidas numa 

revista, com matérias diferentemente formadas, de datas e velocidades muito diferentes não 

negligenciam a exterioridade de suas correlações, somente priorizam suas vivências. A 
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produção poética da escritora afro-brasileira Conceição Evaristo fez com que os alunos 

ressignificassem temas relativos à memória, resistência, à herança histórica.  

Essas considerações expostas anteriormente partiram da concepção de ―Rizomas‖ 

preconizada por Gilles Deleuze e Félix Guattari, na qual eles estabelecem os princípios de 

conexão e de heterogeneidade, de multiplicidade, de ruptura a-significante, de cartografia e 

decalcomania.  

Para essa pesquisa-ação que envolveu a poesia afro-brasileira de Conceição Evaristo 

e a produção de alunos de 9º ano, numa escola pública de Acari-RN, o interesse recaiu sobre 

várias das características que jazem nesses princípios rizomáticos. Ressalvamos que, neófitos 

na arte de escrever, a inexperiência e insegurança dos alunos fez com que eles tomassem por 

base as poesias de Conceição Evaristo, porém ressaltamos que os poemas dos alunos guardam 

sentidos próprios de suas identidades, de suas vidas. 

 Desse modo, é de suma importância que analisemos os poemas da poetisa e dos 

alunos a partir dos princípios de conexão e de heterogeneidade de Deleuze e Guatarri (1995, 

p.14) 

Qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve 

sê-lo. É muito diferente da árvore ou da raiz que fixam um ponto, uma 

ordem [...] Num rizoma, ao contrário, cada traço não remete necessariamente 

a um traço linguístico: cadeias semióticas de toda natureza são aí conectadas 

a modos de codificação muito diversos, cadeias biológicas, políticas, 

econômicas, etc., colocando em jogo não somente regimes de signos 

diferentes, mas também estatutos de estados de coisas. [...] 

 

 

As considerações acima expostas, podem ser constatadas na poesia de Conceição, 

que versa sobre os sentidos e sentimentos dos afrodescendentes, e do aluno A.S que versa 

sobre a diáspora dos nordestinos. 

 

MEU CORPO IGUAL 

 

Na escuridão da noite 

meu corpo igual fere perigos 

adivinha recados 

assobios e tantãs. 

 

Na escuridão igual 

meu corpo noite 
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abre vulcânico 

a pele étnica 

que me reveste. 

 

Na escuridão da noite 

meu corpo igual,  

bóia lágrimas, oceânico,  

crivando buscas 

cravando sonhos 

aquilombando esperanças 

na escuridão da noite. 

 

                                       Conceição Evaristo (2008, p. 15) 

 

 

 

CRIANÇAS SOFRIDAS 

 

Na escuridão do tempo 

uma criança chora 

suas roupas sujas, 

seu cabelo assanhado 

olhos amedrontados 

do medo que lhe causaram. 

 

Seus passos curtos 

pisando o solo ardente 

vão se tornando  

quase impossíveis  

no meio dessa gente. 

 

                                                   A.S (Aluno do 9º ano) 
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Ao analisar a poesia de Conceição Evaristo e de A.S, encontramos ―no sofrimento, no 

sentimento de pertença da terra e no levante da esperança‖ um ponto de conexão entre os 

afrodescendentes e o povo nordestino. Essa vinculação não tem raiz num traço linguístico, 

mas como diz Deleuze e Gatarri (1995, p.14, grifos dos autores). 

 

Os Agenciamentos coletivos de enunciação funcionam, com efeito, 

diretamente nos agenciamentos maquínicos, e não se pode estabelecer um 

corte radical entre os regimes de signos e seus objetos. Mesmo quando se 

pretende ater-se ao explícito e nada supor da língua, acaba-se permanecendo 

no interior das esferas de um discurso que implica ainda modos de 

agenciamento e tipos de poder sociais particulares[...]. 

 

  

Conceição mostra na escuridão da noite África/Brasil, um corpo feminino que guarda 

e expõe medos, vivências e saudades firmadas na pele da mulher negra, que pressente o 

sofrimento em ―meu corpo igual fere perigos adivinha recados assobios e tantãs‖, mas 

aquilomba esperanças para todo um povo em ―cravando sonhos aquilombando esperanças na 

escuridão da noite‖, pois seu sentimento de pertença se presentifica em todas as suas 

vivências como em ―Na escuridão igual meu corpo noite abre vulcânico a pele étnica que me 

reveste‖.  

Já o aluno A.S mostra um nordestino marcado pelo sofrimento e êxodo em ―Na 

escuridão do tempo uma criança chora suas roupas sujas, seu cabelo assanhado olhos 

amedrontados do medo que lhe causaram‖, sentimento de exclusão em ―Seus passos curtos 

pisando o solo ardente vão se tornando quase impossíveis no meio dessa gente‖, como 

também uma ponta de esperança de pisar o solo ardente dos seus ancestrais ―Seus passos 

curtos pisando o solo ardente vão se tornando quase impossíveis no meio dessa gente‖. 

Assim, vemos que, apesar de o aluno ter por base a poesia de Conceição, ele mostra um 

nordestino que quer voltar à sua terra e por isso faz um mergulho em seu passado. Dessa 

forma, a conexão com a poesia de Conceição Evaristo se dá no mesmo sentimento de 

sofrimento, pertencimento e esperança. 

Vale também analisar as poesias seguintes: 

 
DO VELHO AO JOVEM 

 

Na face do velho 

as rugas são letras, 

palavras escritas na carne, 

abecedário do viver. 
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Na face do jovem 

o frescor da pele 

e o brilho dos olhos 

são dúvidas. 

 

Nas mãos entrelaçadas 

de ambos, 

o velho tempo 

funde-se ao novo, 

e as falas silenciadas 

explodem. 

 

O que os livros escondem, 

as palavras ditas libertam. 

E não há quem ponha 

um ponto final na história 

 

Infinitas são as personagens... 

Vovó Kalinda, Tia Mambene, 

Primo Sendó, Ya Tapuli, 

 

Menina Meká, Menino Kambi, 

Neide do Brás, Cris de Acari, 

Mabel do Pelô, Sil de Manaíra, 

E também de Santana e de Belô 

e mais e mais, outros e outros... 

 

Nos olhos do jovem 

também o brilho de muitas histórias. 

E não há quem ponha 

um ponto final no rap. 

 

É preciso eternizar as palavras 

da liberdade ainda e agora. 

 

                                                  Conceição Evaristo (2008, p. 51) 

 

 

ESCRITO 

 

Na carne do velho 

Marcas de uma vida escrita 

Rasuradas pelo corpo 

De seu longo tempo de viver. 

 

Na carne do jovem 

Marca-se. 

Vida, dor, sofrimento a ser escrito 

Ainda com brilho, 

Mas, dúvidas. 

 

Entrelaçados pelo tempo 

O velho guarda-se 

O novo brinca 
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O velho silencia 

O novo explode. 

 

Palavras ocultas 

Dúvidas libertas 

Faces mortas, vivas, Negras, brancas, presas, livres ...Ponto. 

                                                                                               

                                                       C. D (Aluno do 9º ano) 

 

 Enquanto Conceição fala do poder das palavras ―o velho tempo funde-se ao novo, e as 

falas silenciadas explodem‖ nos velhos e jovens afrodescendentes, que se utilizam de histórias 

e raps para gritar a liberdade ―É preciso eternizar as palavras da liberdade ainda e agora‖, o 

aluno C.D, nordestino, concebe na resignação de um velho ―O velho guarda-se [...] silencia‖ e 

nas ações e explosões do jovem ―O novo brinca [...] Explode‖, que os sentimentos de busca 

pela liberdade no povo nordestino fica confiado ao jovem.  

No poema do aluno, o ―tempo‖ da liberdade está interligado entre a morte e a vida, 

entre ―palavras ocultas‖ e ―dúvidas libertas‖ entre ―Faces mortas, vivas, Negras, brancas, 

presas, livres...‖, melhor dizendo, para o poeta/aluno, ao velho só resta a resignação, silêncio, 

palavras ocultas e a morte; já para o jovem nem as dúvidas tiram de todo o brilho, a 

brincadeira, a explosão de vida. O jovem se sente livre. 

Desse modo, o rizoma não deixa de vincular cadeias semióticas, organizações de 

poder, passagens que remetem, neste caso, às lutas por suas vivências. Nessa cadeia semiótica 

atos linguísticos, perceptivos, mímicos, gestuais, mostram que as conexões poéticas existem 

nas peculiaridades de cada língua e linguagem. 

 Nas relações rizomáticas, o princípio de multiplicidade que também se encontra nos 

dois primeiros poemas analisados ganha maior significação nos próximos poemas. 

Diferentemente de outros pesquisadores que analisam obras distintas de literatos 

reconhecidos, nossa pesquisa procura mostrar conexões na produção de alunos principiantes 

no gênero poesia que, embora tenham escutado e lido Conceição Evaristo e no encanto pela 

palavra bem escrita utilizaram também o léxico da poetisa, construíram poemas com imagens, 

cheiros, sentidos bem particulares de adolescentes nordestinos. Para Deleuze e Guattari (1995. 

p. 16) o princípio de multiplicidade: 

 

[...] é somente quando o múltiplo é efetivamente tratado como substantivo, 

multiplicidade, que ele não tem mais nenhuma relação com o uno como 

sujeito ou como objeto, como realidade natural ou espiritual, como imagem e 

mundo. As multiplicidades são rizomáticas e denunciam as 

pseudomultiplicidades arborescentes. Inexistência, pois, de unidade que 
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sirva de pivô no objeto ou que se divida no sujeito. As multiplicidades se 

definem pelo fora: pela linha abstrata, linha de fuga ou de 

desterritorialização segundo a qual elas mudam de natureza ao se 

conectarem às outras.  

 

 A desterritorialização observada nos próximos poemas advém, mais uma vez, de suas 

particularidades, grandezas e dimensões ―as leis de combinação crescem então com a 

multiplicidade‖ (DELEUZE E GUATTARI, 1995, p. 16). Tanto Conceição Evaristo, quanto 

G.S falam de sentimentos de amor, de saudade e sua transcendência, vinculados ao seu meio 

de mortificação, sua gente. Aqui, mesmo em ambientes e situações penosos, os sentidos se 

multiplicam em contextos particulares. Dessa maneira, as leis de combinação dos poemas 

crescem com a multiplicidade: 

 

NEGRO ESTRELA 

Quero te viver, 

vivendo o tempo exato 

de nossa vida. 

Quero te viver 

na plenitude 

do momento gasto 

cumprido em toda sua 

essência 

sem sobra ou falta. 

Quero te viver 

me vivendo plena 

do teu do nosso 

vazio buraco. 

Quero te viver 

Negro-Estrela, 

compondo em mim 

constelações de tua presença 

para quando um de nós 

partir 

a saudade não chegar sorrateira 

vingativa da ausência 

mas chegar mansa 

revestida de lembranças 

e amena 

cantar no peito 

de quem ficou 

um poema que transborde inteiro a certeza 

da invisível presença. 

                                       Conceição Evaristo (2008, p. 58) 
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ACARI DO MEU VIVER  

No infinito 

de minha vida 

quero te viver. 

 

Na plenitude 

desse sol rachante 

que cobre  

toda sua caatinga 

sem sombra ou água 

quero te viver. 

 

Me vivendo plena  

no teu 

pequeno espaço  

quero te viver. 

Quero te viver, 

Acari brilhante, 

compondo de mim 

filhos pra ti 

pra quando partir 

você fique revestida de lembranças. 

 

E os filhos que ficaram, 

num poema 

confirmem 

a beleza que 

você, Acari, 

foi e sempre será. 

                                   G.S (Aluna do 9º ano) 
 

  Nesses dois poemas, a relação rizomática se dá nas expressões da vivência do amor, de 

saudade e sua transcendência, que são significados na confluência do homem com esses 

sentimentos num tempo, espaço e situação singulares, ou seja, a priori, a aluna influenciada 

pela poética de Conceição versaria sobre o amor metafísico entre os homens, porém, ―o vazio 

buraco‖ em Negro Estrela responde em ―Acari do meu viver‖ pelo nome de ―caatinga‖. 

A saudade de G. S, da mesma forma que em Conceição Evaristo, se dá antes de 

acontecer uma separação, porém Conceição antevê a partida de um ente querido, a aluna se vê 

no êxodo, que acontece há décadas em sua terra natal. Na poética das duas temos o tema do 

amor, entretanto, mesmo tomando-a como referência, a aluna, com uma identidade bem 

marcada, exalta um amor à sua espinhosa e escaldante terra. Nos dois poemas o amor se 

multiplica nos sentimentos de pertença. 

O princípio de ruptura a-significante, no qual o rizoma se rompe e se reconstrói é 

percebido em uma das produções dos alunos da Escola Dr. José Gonçalves de Medeiros. Em 

―Pão” e “Mente do preconceito” há uma ruptura em que os poemas se separam e se 
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reencontram. Os rizomas compreendem linhas de segmentaridade, mas compreendem também 

linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar, como afirma Deleuze (1995, p. 

17): 

 

[...] Um rizoma pode ser rompido, quebrado em um lugar qualquer, e 

também retoma segundo uma ou outra de suas linhas e segundo outras linhas 

[...]. Ele faz rizoma com o mundo, há evolução a-paralela do livro e do 

mundo, o livro assegura a desterritorialização do mundo, mas o mundo opera 

uma reterritorialização do livro, que se desterritorializa por sua vez em si 

mesmo no mundo. Seguir sempre o rizoma por ruptura, alongar, prolongar, 

revezar a linha de fuga, fazê-la variar, até produzir a linha mais abstrata e a 

mais tortuosa[...] 

 

Assim, os dois poemas em suas linhas de segmentaridade, se encontram em problemas 

vivenciados, os quais parecem não existir por estarem escondidos ―debaixo da língua‖. A 

poesia de Conceição se distancia da poética de J.S, porque na abordagem semântica da 

primeira, ―A migalha de pão brinca à fome‖ diz respeito às sobras que sempre foram dadas 

aos afrodescendentes e outras etnias para matarem a fome, enquanto na segunda, ―o 

preconceito brinca com a mente‖ dá conta dos estigmas que não são verbalizados, mas que as 

―minorias‖ percebem existir. Nessa linha de raciocínio, os poemas se separam e evoluem de 

forma a-paralela: 

 

        PÃO 

Debaixo da língua 

a migalha de pão 

brinca à fome. 

                  Conceição Evaristo (2008, p. 45) 

 

MENTE DO PRECONCEITO 

                                                                         Debaixo da língua 

                                                                          o preconceito 

                brinca com a mente. 

 

                                                                                           J. S (Aluna do 9º ano) 

 

 Mas é nessas linhas de fuga que se alongam e se prolongam, que encontramos a linha 

da abstração na qual o rizoma se reterritorializa. A dor da imposição de estigmas a todo um 

povo, para quem uma alimentação digna é sinônimo de restos, ―A migalha de pão brinca à 
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fome‖ se assemelha ao poema da aluna, na qual a dor do preconceito, dos estigmas impostos à 

maioria pobre ―o preconceito brinca com a mente‖, são silenciados ―debaixo da língua‖. Essas 

dores se encontram na transparente exclusão da maioria da população (afrodescendentes, 

pobres, nordestinos...), imposta pelas classes dominantes. 

No princípio de cartografia e de decalcomania, quando tratamos de uma referência 

poética, o mapa, diferente do decalque, não reproduz a poesia referente, ela compõe um mapa 

com a nova poesia no seio de um rizoma.  Para Deleuze (1995, p.20), 

 

Se o mapa se opõe ao decalque é por estar inteiramente voltado para uma 

experimentação ancorada no real. O mapa não reproduz um inconsciente 

fechado sobre ele mesmo, ele o constrói. [...] Ele faz parte do rizoma. O 

mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, 

reversível, suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser 

rasgado, revertido, adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser 

preparado por um indivíduo, um grupo, uma formação social.  

 

A poesia dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental em Acari, a princípio, parece 

decalque da obra de Evaristo, porém uma leitura atenta mostra que encontramos na poesia de 

N.L, a unidade do produto, numa outra dimensão, conectando indivíduos à problemática da 

exclusão. Nesse sentido, Deleuze (1995. p. 14-24) assegura que: 

 

 [...] Ser rizomorfo é produzir hastes e filamentos que parecem raízes, ou, 

melhor ainda, que se conectam com elas penetrando no tronco, podendo 

fazê-las servir a novos e estranhos usos. Estamos cansados da árvore. Não 

devemos mais acreditar em árvores, em raízes ou radículas, já sofremos 

muito. [...]. 

 

 Neste sentido, os poemas dos alunos acarienses, apesar de terem a sombra da árvore 

dos afrodescendentes, não indiciam a dor alheia, mostram o relento da sua própria dor. 

 

FAVELA 

Barracos 

montam sentinela 

na noite. 

Balas de sangue 

derretem corpos 

no ar. 
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Becos bêbados 

sinuosos labirínticos 

velam o tempo escasso 

de viver. 

                                                    Conceição Evaristo (2008, p. 43) 

 

TAPERAS 

Nas ruas de taperas 

sujeiras pra todo lado, 

balas perdidas no ar 

dos becos sem saída. 

Nas noites tenebrosas 

a escuridão da lua. 

                                     N. L (Aluno do 9º ano) 

 

 Encontramos o decalque ―da bala‖ no mapa da droga e percebemos que, enquanto as 

―Balas de sangue‖, na poesia de Conceição, derretem corpos e promovem a morte, as ―balas 

perdidas no ar‖ de N.L sugerem a perdição daqueles que estão num beco sem saída no mundo 

das drogas, e não há mortes literais, senão a metafórica, daqueles que não conseguem nem 

mais apreciar a claridade da lua. Essa bala vai fundo no tronco dos excluídos, sejam eles 

afrodescendentes, sejam nordestinos pobres. Ou seja, os ―bulbos‖ e raízes de balas que 

encontramos nas poesias acima, num primeiro momento mostram que as balas estão 

associadas à violência do tráfico de drogas. Já no segundo poema, as noites tenebrosas 

escodem a claridade da lua, porque ―balas perdidas no ar dos becos sem saída‖, denotam que 

a maioria drogada está perdida nos sentidos da vida. 

A obra de Conceição Evaristo apresentada aos alunos, devido às suas temáticas, 

conduziu- os a muitas reflexões, permitindo-lhes desenvolver essas ―hastes‖, esses 

―filamentos‖ necessários à compreensão de si, do outro e do seu lugar no mundo e, 

especificamente, da sua comunidade. Ao dissertar sobre a literatura na evolução de uma 

comunidade, Candido (1985, p. 139) assevera que é compreensível a sua influência sobre os 

que nela vivem, de modo mais forte que as do lugar onde nasceram: 

 

Com efeito entendemos por literatura, neste contexto, fatos eminentemente 

associativos; obras e atitudes que exprimem certas relações dos homens 

entre si, e que, tomadas em conjunto, representam uma socialização dos seus 

impulsos íntimos. Toda obra é pessoal, única e insubstituível, na medida em 
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que brota de uma confidência, um esforço de pensamento, um assomo de 

intuição, tornando-se uma ―expressão‖. A literatura, porém, é coletiva, na 

medida em que requer uma certa comunhão de meios expressivos (a palavra, 

a imagem), e mobiliza afinidades profundas que congregam os homens de 

um lugar e de um momento, - para chegar a uma ―comunicação‖. Assim, não 

há literatura enquanto não houver essa congregação espiritual e formal [...]. 

 

 Ao introduzir a poesia na sala de aula, o professor que oportuniza aos alunos um 

encontro com seu princípio identitário ao trabalhar com a poesia afro-brasileira ou qualquer 

outra poesia, leva os educandos a transporem os limites da paráfrase, ou seja, eles 

entrecruzam vivências, princípios, vocábulos, emoções, entre outros meios expressivos 

próprios das sociedades, enfim, podem perceber ―uma cultura arborescente‖, mas expandem 

seus rizomas de acordo com sua cultura, como seres humanos em construção. 

Duarte (2013), ao se referir à literatura afro, sugere que ―a pesquisa não pode se 

reduzir a simplesmente verificar a cor da pele do escritor, mas deve investigar, em seus textos, 

as marcas discursivas que indicam (ou não) o estabelecimento de elos com esse contingente 

de história e cultura” (DUARTE, 2013, p. 7). Então, vinculando identidade, etnicidade, 

cultura e condição social, aluno e professor conectam aspectos comuns à nossa sociedade 

miscigenada, pluricultural, multicultural.  

Devido às temáticas similares, nos textos dos alunos surgem marcas discursivas que 

indicam (ou não) essa relação de distância e proximidade com esse contingente de história e 

cultura afrodescendentes. Duarte destaca cinco critérios para a caracterização da literatura 

afrodescendente: a temática, a autoria, o ponto de vista, a linguagem e o público. Esses 

elementos são frequentemente evidenciados nos textos de inúmeros autores, porém 

enfatizamos que ―outra vertente dessa diversidade temática situa-se na história contemporânea 

e busca trazer ao leitor os dramas vividos na modernidade brasileira, com suas ilhas de 

prosperidade cercadas de miséria e exclusão‖ (DUARTE, 2013, p. 3). 

Tanto o autor/aluno quanto a sua história, a priori, retratam uma condição de 

eliminação da estima, e de fracasso dentro do processo ensino-aprendizagem. Deste modo, a 

autoria é compatível com o ponto de vista. Duarte assevera que a discursividade ganha 

importância enquanto tradução textual de uma história coletiva e/ou individual. 

Mostrar a literatura, no caso, a poesia afro-brasileira, fez com que o leitor/aluno, 

entrasse em contato não apenas com a variedade dessa produção, mas também com novos 

padrões identitários mencionados nela. Sem seguir este ou aquele padrão, o desafio dos alunos 
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foi o de promover, a partir da perspectiva de vida de cada um, uma reflexão sobre o 

preconceito, e consequentemente, a discriminação. 

 

2.4 Conceição Evaristo: A poesia em movimento e o movimento da poesia 

 Maria da Conceição Evaristo de Brito, doutora em Literatura Comparada, um título 

bastante adequado para quem viveu, reviveu, escreveu e reescreveu tantos movimentos em 

sua vida, para quem ouviu, leu, escreveu e reescreveu os tantos movimentos de ancestrais e 

contemporâneos.  Cada discriminação, dor, sofrimento, angústia, dúvidas e esperanças se 

mobilizaram em direção aos movimentos da memória passada e interna, aos movimentos de 

luta e resistência, aos movimentos de acolhimento, recolhimento, construção e reconstrução 

de si mesma e da literatura. 

A poetisa que nasceu em Belo Horizonte em 1946, cresceu na favela numa família de 9 filhos; 

no barraco, as histórias contadas pela mãe e também pela tia, fizeram com que desde a 

infância percebesse e vivesse as histórias nas ruas da favela e nas cozinhas, salas e ruas da 

cidade.  Mas foi na adolescência, que começou a escrever e reescrever sua própria história, 

como relatou em entrevista a própria Evaristo (2007). 

 

Se a leitura desde a adolescência foi para mim um meio, uma maneira de 

suportar o mundo, pois me proporcionava um duplo movimento de fuga e 

inserção no espaço em que eu vivia, a escrita também desde aquela época, 

abarcava estas duas possibilidades. Fugir para sonhar e inserir-se para 

modificar.  

 

 

 

A escritora morou na favela do Bairro Cruzeiro até 1971, quando se mudou para o Rio 

de Janeiro.  Em 1973, na capital fluminense, ingressou no magistério via concurso público. 

Nessa mesma década entrou no curso de Letras (UFRJ), graduando- se somente em 1989, 

devido ao nascimento de sua filha Ainá. Alguns anos mais tarde se tornou Mestre em 

Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) e Doutora em Literatura 

Comparada pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Em mais uma declaração, Evaristo 

(2007) narra: 

 

Começando minha história pelo lado feliz, digo que voltar a Belo Horizonte 

como escritora, com um livro indicado pela UFMG, consagra uma vida 

vitoriosa. Nasci e fui criada na cidade, em situação de extrema pobreza, 

numa favela no Bairro Cruzeiro. Em 1971, ainda morava na favela, que foi 

desapropriada, nos causando muita dor. Atravessei o chão da cidade com 



42 

 

 

trouxa de roupa na cabeça para trabalhar na casa das patroas, ajudando 

minha mãe a catar papel para completar a renda. No entanto, a cidade me 

deu régua e compasso, e eu saí traçando meus caminhos. Tive muito apoio 

da família, especialmente da minha mãe e tia, para mudar o destino que as 

pessoas queriam que ficasse estabelecido para mim.  

 

No Rio, Conceição, tal como a criança observadora e ativa que fora, se move em favor 

do movimento negro, que naquela década ganhava força com a propagação da luta dos negros 

norte-americanos por direitos civis e pelos movimentos de descolonização dos países 

africanos. Na década de 1980, no grupo Negrícia – Poesia e Arte de Crioulo, atuava com 

outros artistas negros cariocas em recitais de textos literários em bibliotecas públicas, 

presídios e favelas. Também foi atuante na organização de encontros nacionais de escritores 

negros. 

 Essa atuação marcou o início da participação de Evaristo no movimento negro e 

feminista. Já sua estreia como autora ocorreu em 1990 na série Cadernos Negros, do grupo 

Quilombhoje, dedicada à literatura afrodescendente. Para Evaristo (2010, p. 136):  

 

Quando falamos de sujeito na literatura negra, não estamos falando de um 

sujeito particular, de um sujeito construído segundo uma visão romântico-

burguesa, mas de um sujeito que está abraçado ao coletivo.  

 

Os movimentos da poesia de Evaristo denotam as várias imagens dos universos 

negros/femininos e, principalmente a visão feminina, que é múltipla, diversa, criadora, mais 

próxima do povo brasileiro. Ela dá forma a suas poesias apresentando as vivências das 

mulheres em várias nuances, que dão visibilidade à mulher negra. 

 Bem antes de escrever seus romances, contos e ―Poemas de recordação e outros 

movimentos‖ Conceição já movia palavras para seu acervo literário, um movimento aberto, 

palavras recolhidas nas noites da criança, nos dias de cozinhas, salas, ruas, nos tempos de 

escolas. ―Mas digo sempre: creio que a gênese de minha escrita está no acúmulo de tudo que 

ouvi desde a infância. O acúmulo das palavras, das histórias que habitavam em nossa casa e 

adjacências.‖ (EVARISTO, 2007) 

Foram movimentos lentos e duradouros, nos quais ela ouvia histórias, percebia 

histórias, movimentava-se para sua própria história. ―Afirmo, porém que foi do tempo/espaço 

que aprendi desde criança a colher as palavras. Não nasci rodeada de livros, do meu berço 

trago a propensão, o gosto para ouvir e contar histórias.‖ (EVARISTO, 2007). 

O movimento de escrever vivências começa na própria vivência de escrever. São 

movimentos que se fundem na vida de Conceição, de sol a sol. Quando criança, a menina que 
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colhia histórias, ouvia e via na escrita criptográfica de sua mãe vivências várias dos seus 

antepassados enunciadas no sol rabiscado, no chão. Nesses momentos cheios de imagens 

carregadas por palavras, o movimento de colheita dos significados do passado-presente-futuro 

começava. No relato a seguir Evaristo (2007, p. 16) diz:  

 

Ainda me lembro, o lápis era um graveto, quase sempre em forma de uma 

forquilha, e o papel era a terra lamacenta, rente as suas pernas abertas. Mãe 

se abaixava, mas antes cuidadosamente ajuntava e enrolava a saia, para 

prendê-la entre as coxas e o ventre. E de cócoras, com parte do corpo quase 

alisando a umidade do chão, ela desenhava um grande sol, cheio de infinitas 

pernas. Era um gesto solene, que acontecia sempre acompanhado pelo olhar 

e pela postura cúmplice das filhas, eu e minhas irmãs, todas nós ainda 

meninas. Era um ritual de uma escrita composta de múltiplos gestos, em que 

todo corpo dela se movimentava e não só os dedos. E os nossos corpos 

também, que se deslocavam no espaço acompanhando os passos de mãe em 

direção à página-chão em que o sol seria escrito. Aquele gesto de 

movimento-grafia era uma simpatia para chamar o sol. Fazia-se a estrela no 

chão.  

 

 

Essa imagem associada às palavras na vida da escritora perfaz um conhecimento da 

escrita que lhe é muito cara e que está vinculada a uma ancestralidade, a um passado que além 

do tempo cronológico, existe e se faz presente. Esse ato discursivo extrapola o texto escrito 

que era escasso. No pouco que a menina lia apreendia o mundo, no muito impingido na 

escrita das mulheres da favela uma reflexão do passado-presente impulsionava a escrita de um 

novo futuro. Para Evaristo (2007, p. 21): 

 

Talvez, estas mulheres (como eu) tenham percebido que se o ato de ler 

oferece a apreensão do mundo, o de escrever ultrapassa os limites de uma 

percepção da vida. Escrever pressupõe um dinamismo próprio do sujeito da 

escrita, proporcionando-lhe a sua auto-inscrição no interior do mundo.  

 
 

 Conceição Evaristo ao empregar o termo grafia-desenho afirma como citado 

anteriormente que, esse desenho, também é escrita, lembrança de um conhecimento remoto, 

como também primeiro exemplo de escrita a que teve acesso durante a infância. Dessa forma, 

essa mineira inscreve aqui, mais do que sempre, os movimentos da escrita-poesia, na qual, 

palavras e imagens se intercalam no tempo e criam e recriam significados. Imagens que 

despertam palavras, palavras que despertam imagens de uma diáspora africana heterogênea e 

múltipla.  Bosi (1977, p.137) discorre sobre  essa escrita: 
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Enfim, o processo que leva ao texto poético carreia a expressão de mais de 

um tempo: o tempo presente que a ideologia filtra e reduz; o tempo sem 

tempo da forma feita de imagem; o tempo cíclico do som. Só por um forte 

desejo de análise é que conseguimos separar o corpo e a cultura, os ritmos do 

sonho e do sangue e as lutas ingratas do pensamento e do trabalho em 

sociedade.  

 

 

 São muitas e constantes as recordações do passado. Elas refletem imperativamente a 

construção das identidades e o desejo da imortalizá-las. Daí a autora registrar as vivências nas 

escrevivências. Como griots
2
, esse eu- lírico em movimento no tempo/espaço guarda a 

memória coletiva de todo um povo. Esse relembrar não é só um movimento de revirada de um 

passado de sofrimentos, misérias e sacrifícios, mas de conhecimento transmitido por sua 

família, amigos e vizinhos, resignificados na escrita poética. 

Esses registros poéticos são a história contada de um grupo, passada para as próximas 

gerações de forma diferenciada, porque ao poetizar movimentos significativos para si e os 

seus nas frestas do discurso oficial, Evaristo refaz a memória e a história. Esse delinear dos 

novos contornos para a história e literatura, num espaço que insistia em manter essa memória 

cultural silenciada, são griots que começam a ser ouvidos. Assim, a literatura torna possível a 

discussão e reflexão sobre as concepções racistas, sexistas e preconceituosas, que parte da 

sociedade insiste em perpetuar sobre os afrodescendentes, como preconiza Maringolo (2014, 

p. 42): 

 

[...] mesmo trazidos à força, os africanos escravizados trouxeram consigo 

sua memória, memória esta que funciona como um monumento arquivista do 

passado, das origens, da identidade cultural e comunitária de cada grupo, e 

que, contra todas as expectativas, permanece presente e viva na memória 

coletiva. [...] A memória é o meio pelo qual escritores afro-brasileiros como 

Evaristo proclamam a riqueza cultural, histórica, econômica dos africanos 

aqui feitos escravos.  

 

Com a notória supressão da participação dos negros na história oficial do país, a 

reprodução simbólica de sentidos da poesia cria novas imagens sobre os afrodescendentes. 

                                                           
2 “O termo Griô é universalizante, porque ele é um abrasileiramento do termo Griot, que por sua vez define um 

arcabouço imenso do universo da tradição oral africana. É uma corruptela da palavra ―Creole‖, ou seja, Crioulo a 

língua geral dos negros na diáspora africana. Foi uma recriação do termo gritadores, reinventado pelos 

portugueses quando viam os griôs gritando em praça pública. Foi utilizado pelos estudantes afrodescendentes 

que estudavam na língua francesa para sintetizar milhares de definições que abarca. O termo griô tem origem nos 

músicos, genealogistas, poetas e comunicadores sociais, mediadores da transmissão oral, bibliotecas vivas de 

todas as histórias, os saberes e fazeres da tradição, sábios da tradição oral que representam nações, famílias e 

grupos de um universo cultural fundado na oralidade, onde o livro não tem papel social prioritário, e guardam a 

história e as ciências das comunidades, das regiões e do país‖. Disponível em: 

<http://www.leigrionacional.org.br/o-que-e-grio/>. Acesso em: 14 jun. 2015. 
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Diferentemente de reproduzir estereótipos, Evaristo (2006) escreve e reivindica as versões da 

vida dos africanos e seus descendentes, nas quais pessoas amaram e amam, produziram e 

produzem, são viventes de uma história.  

 

Essa reivindicação vem justamente porque nós estamos fazendo questão de 

estar em todos os espaços, nas universidades, na vida pública, nos meios de 

comunicação. Por isso acredito que hoje há uma afirmação que reivindica. 

Mas eu também acho que a gente não deve esquecer o passado, pois ainda 

precisamos exorcizar essa nossa dor. Creio que não esquecer impulsiona 

você a cobrar, porque nada que a sociedade está nos oferecendo é de graça. 

Então vale relembrar o passado.  

 

Abonando o dizer de Evaristo, várias vozes femininas se pronunciam em favor da 

história real dos africanos e seus descendentes, história essa, que as relações de poder e 

formas de dominação e de exclusão silenciaram desde a diáspora no início da idade moderna. 

Daí a importância da escrita de inúmeros literatos que fazem da sua literatura uma inscrição 

marcante, que avança de encontro à política monopolizada pelo sujeito cultural dominante. 

Sena (2012, p.290-291) justifica: 

 

A escrita literária que tem sido produzida por escritoras e por escritores 

autodeclarados afrodescendentes é multifacetada, em seus mais diversos 

campos de atuação. Até mesmo na escrita acadêmica de autoras e autores 

negros, o relato e o testemunho entrecortam o texto, como forma de 

entrelaçar o diálogo com o mundo acadêmico e com grupos sociais 

marginalizados. Essa estratégia discursiva, marcadamente híbrida, evidencia 

a fragmentação da representatividade política, que desmistifica a 

verticalidade do poder de fala das/dos intelectuais tradicionais na 

contemporaneidade. A exemplo disso, podemos citar as produções de 

Conceição Evaristo, Lélia Gonzales, Luiza Bairros, bell hooks, entre outras. 

As escritoras e escritores negros trabalham utilizando a norma vernácula 

para transgredirem a estandartização da norma culta, aproveitando-se da 

transgressividade linguística precípua das normas populares, nas quais o 

conceito de ―erro‖ é solapado pelo devir da própria língua.    
 

                                                                                                                                                                                                

 Para além dos mares coletivos das vozes contemporâneas que colocam em evidência a 

cultura afrodescendente e a produção literária crítica feminista, Conceição Evaristo, em sua 

poesia, evoca e convoca as sensibilidades das mulheres negras marginalizadas, convoca as 

vozes silenciadas e as narrativas tradicionais da memória de seus antepassados, espalhando as 

ações e ideologias dos grupos marginalizados. Sobre a convocação, Dias (2011, p. 2421-2422) 

afiança: 
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Conceição Evaristo encarna vozes-mulheres a retratarem a evolução de um 

tempo em que a mulher não pronunciar a palavra implicava em uma 

submissão social onde a surdo-mudez imprimia ou ressoava no universo 

masculino como símbolo de poder e, nelas, como símbolo de resistência. [...] 

É seguro dizer que é a poesia de Conceição Evaristo carregada de um 

silêncio que nunca significa ausência de som, mas a consciência do indizível 

por meio de um verbo que, deglutido canibalescamente, penetra a essência 

da poesia, tal como Drummond preconiza em ―Procura da Poesia‖, que no 

reino das palavras os poemas se realizam e se consumam ―com seu poder de 

palavra / e seu poder de silêncio‖.  

 

Essa poética revela gerações de vozes femininas negras sufocadas, também evoca as 

vozes de milhares de mulheres que ainda sofrem discriminação nas diversas esferas sociais. 

Esse preconceito se potencializa nas diversas mídias, que reforçam com voracidade um 

padrão de mulher, no qual a beleza predomina e o desempenho intelectual das mulheres, e 

especificadamente da mulher negra, é relegado. Os ecos dos sons poéticos de escritoras como 

Evaristo têm encontrado no meio acadêmico e literário a ressonância dos pontos de vista das 

mulheres excluídas. 

 Em vários versos dos poemas da autora, ouvimos os gritos surdos das diversas 

gerações [...] ―ecoou baixinho revolta‖ [...] ―nas contas do meu rosário eu canto, eu grito, eu 

calo‖ [...] ―meia palavra mordida me foge da boca‖ [...] ―e sabe quando o silêncio, julgado 

eterno, está para ser rompido‖ [...] ―em que a voz da mulher na rouquidão de seu silêncio de 

tanto gritar acordou o tempo no tempo‖ [...]. Todos esses versos entreabrem as portas dos 

muitos dizeres colhidos nos silêncios das mulheres de um povo, que guardaram a sete-chaves 

sua identidade. Daí Evaristo nos dizer: ―o nosso feminismo [negro] vem para a gente se 

afirmar como pessoa‖ (EVARISTO, 2006). 

Para Dias (2011, p. 2.427), a rememoração das ancestrais de Conceição Evaristo ecoa 

―suas carências e realizações, suas reflexões e auto-aceitação‖ nas mulheres antepassadas e 

contemporâneas, porque ―é possível vislumbrar fragmentos de vários eus‖ nos movimentos da 

poesia ―desde o momento em que o silêncio se instaura até a fala-grito de liberdade‖. Para ela, 

coabitam a mulher, ―a que traz no seu sangue o desejo de cavar e tomar posse de seu próprio 

espaço‖ e ―as mulheres das mais diversas culturas e de todos os tempos‖. Assim, Dias (2011, 

p. 2.426) afirma: ―a sua poesia registra, nessa travessia de tantos eus, não mais uma 

resistência, mas uma legitimação enquanto ser capaz de se deixar ser repositório e se deixar 

reconhecer nos outros que a constituem‖. 

 Com a palavra escrita, novos rumos se apresentam para essas tantas pessoas que 

coabitam em Conceição. Neste sentido, sua poesia nos mostra que o silêncio foi rompido e 
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vários eus reafirmam sua identidade. [...] ―não há mais quem morda a nossa língua o nosso 

verbo solto conjugou antes o tempo de todas as dores‖ [...] ―Da língua cortada, digo tudo, 

amasso o silêncio e no farfalhar do meio som solto o grito do grito do grito e encontro a fala 

anterior,‖ [...] ―há mundos submersos, que só o silêncio da poesia penetra‖ [...] ―Nos olhos do 

jovem também o brilho de muitas histórias. E não há quem ponha um ponto final no rap. É 

preciso eternizar as palavras de liberdade ainda e agora...‖ [...]. Os muitos versos presentes 

nas páginas dos ―Poemas de Recordação‖ retumbam a fala-liberdade, que não quer e nem 

deve calar. 

  Na poesia de Conceição os versos se coadunam com os diversos sentidos que batucam 

nas nossas interpretações. A falta de rima e métrica colabora para um ritmo de sentidos-

tambores. Esse ritmo empreendido, ora remete à musicalidade das águas que deslizam para o 

mar de memória, ora aos sons surdos das reentrâncias do silêncio/inconsciente/coletivo, ora às 

marcações dos tambores africanos, que ressoam identidade e liberdade. 

 Todos esses dizeres poéticos, tal como as contas do rosário nas quais a autora ouve 

seus ancestrais, caleja os dedos, tece esperanças, canta, grita, cala [...] ―E depois de macerar 

conta por conta do meu rosário, me acho aqui eu mesma e descubro que ainda me chamo 

Maria‖ [...], nos deu segurança para empreender um trabalho com alunos de 9º ano, que 

necessitavam de referências, tais como as trazidas pela autora mineira, que fazem repercutir as 

vivências de outros grupos que vêm procurando reconstituir suas identidades. 

 

3 APORTES METODOLÓGICOS: MACERANDO AS CONTAS DO ROSÁRIO 

A pesquisa que investigou a melhor maneira para estimular a produção de poesias 

numa turma de 9º ano sobreveio da reflexão sobre os conceitos preconizados por Vygotsky 

(1896-1934) que critica o excesso de psicologismo nas teorias que privilegiam ora a mente e 

os aspectos internos do indivíduo, ora o comportamento externo. Ele faz a defesa de uma 

psicologia que deve refletir o indivíduo em sua totalidade. Numa compreensão da dialética, os 

aspectos externos devem estar articulados com os internos, considerando a relação do sujeito 

com a sociedade à qual pertence. Logo, estudar o homem como unidade de corpo e mente, ser 

biológico e ser social, membro da espécie humana e participante do processo histórico tem 

sido a base do pensamento teórico do legado desse pensador. Os sujeitos produzem e 

reproduzem a realidade social, ao mesmo tempo em que são produzidos e reproduzidos por 

ela. Nessa acepção os sujeitos são históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura 

como criadores de ideias e consciência (FREITAS, 1996). 



48 

 

 

Se Vygotsky procura explicações para o comportamento do indivíduo no campo 

psicológico, Bakhtin (1895-1975), enfrentando as teorias do fenômeno linguístico, propõe, em 

sua perspectiva dialógica, a análise da língua como uma estrutura viva e conectada com o 

social pela interação verbal. Desse modo, este último expõe as posições empíricas e idealistas 

da língua, isto é, o objetivismo abstrato e subjetivismo idealista
3
, todavia afirma que a 

verdadeira realidade da língua não consiste somente em abstrações e normas, mas sim numa 

realidade social perpassada por sentidos que são construídos socioculturalmente. 

Quanto ao pensamento exposto na obra de Luria (1983), companheiro de Vygotsky, 

constata-se também a preocupação em localizar um método de pesquisa compatível com este 

indivíduo concreto e social.  

Portanto, na pesquisa qualitativa, o pesquisador deve fazer parte da própria situação de 

pesquisa, as ações e reações constituem elementos de análise. Bakhtin contribui para concluir 

essas ideias ao afirmar que o critério que se busca numa pesquisa não é a exatidão do 

conhecimento, mas a agudeza da penetração e a participação ativa tanto do investigador 

quanto do investigado.  

Ao ver um sujeito social proativo e altruísta inserido no ambiente escolar como 

professor, e tendo por base os conceitos acima expostos, perscruta-se se sua prática tem 

embasamento teórico, se ele é um professor-pesquisador. Assim sendo, sabe-se que ele terá 

muitas maneiras para contribuir com a educação. Porém, quando se trata de um país como o 

Brasil, em que as desigualdades sociais são acentuadas, muitos são os problemas a serem 

resolvidos. Partindo dessa realidade, muitos professores-pesquisadores têm optado por fazer 

uma pesquisa que esquadrinhe o cerne da difícil sobrevivência do educando da escola pública 

brasileira. 

Em relação ao campo da presente pesquisa, esta foi realizada na Escola Estadual Dr. 

José Gonçalves de Medeiros – Ensino Fundamental e Médio, na cidade de Acari-RN. Essa 

instituição encontra-se localizada na Rua Silvino Adonias Bezerra, 72, bairro Ary de Pinho. 

No momento da pesquisa, a escola encontrava-se com 600 alunos regularmente 

matriculados, distribuídos nos turnos Matutino e Vespertino. Desse total, 392 são do Ensino 

Fundamental e 208 do Ensino Médio. O quadro funcional conta com 57 pessoas e, dentre 

                                                           
3
 Para melhor compreender essas duas correntes do pensamento linguístico, ver: BAKHTIN, M. Duas 

Orientações do Pensamento Filosófico Linguístico. In: _____. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas 

fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. trad. Michel Lahud e Yara F. Vieira. 9. ed. São 

Paulo: Hucitec, 1999 [1929]. 
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esses funcionários, estão professores, Coordenador Pedagógico, Diretor e Vice-diretor, 

Supervisores, Auxiliares de Serviços Gerais, Bibliotecários, Secretários, Professores da 

Telessala, Professores da Sala de Atendimento Especializado, Professores do Laboratório de 

Informática.  

 Com relação à turma alvo da pesquisa, esta se deu numa turma de 9º Ano do Ensino 

Fundamental, turno matutino, composta por 34 alunos com faixa etária de 13 e 14 anos de 

idade. Desses 34 discentes, 18 eram do sexo feminino e 16 do sexo masculino. Quanto ao 

nível socioeconômico, a maioria pertence a famílias com nível socioeconômico entre o baixo 

e médio. Quanto à origem, 29 residem na zona urbana e 5 na zona rural.  

  Para iniciar a pesquisa-ação, o instrumental utilizado foi a entrevista, e nesse caso os 

pais foram submetidos a perguntas abertas sobre o passado da família, os antepassados, e o 

que havia de positivo e negativo naquele meio social. Durante e após as entrevistas os alunos 

acompanharam o relato dos fatos, o que os introduziu, definitivamente, na pesquisa.  

A partir das conversas com os pais, e com um material substancial sobre o contexto de 

cada família, o que foi percebido nas diversas realidades é que a maioria descendia de 

agricultores e/ou vaqueiros, com famílias numerosas, todos valorizavam a instituição familiar, 

e todos vinham de situações financeiras precárias, porém a subsistência não afetava a todos da 

mesma forma, haja vista alguns pais dizerem que a seca não era tão frequente como na 

atualidade, o que possibilitava o plantio de ―pequenos roçados‖ para a subsistência. Porém, a 

maioria reconheceu que ―tudo era mais difícil‖, tanto na ―lida do dia-a-dia, de acordar muito 

cedo, de não ter muito o que comer‖, quanto na falta de salário, escola, transporte, merenda 

escolar, utensílios domésticos, entre outros benefícios que hoje são facilitados pelo alcance  

de medidas do governo federal.  

Para a escolha dos procedimentos de pesquisa, acreditamos que deveria haver um 

questionamento sobre a investigação e a troca de significados, sejam quais fossem os 

elementos na complexa temática abordada.  Dessa forma, as narrativas dos pais dos alunos 

não foram tratadas como unidades simples em um referencial investigativo, mas sim, como 

procedimentos que nos permitiram compreender o significado pleno de tais questões. Para 

tanto, fez-se necessária a compreensão de alguns aspectos do trajeto teórico-metodológico, 

especialmente, quanto às distinções entre os conceitos de método, metodologia e técnica para 

maior clareza do procedimento investigativo.  

Segundo Thiollent (2001), o método é o processo de captação das informações sociais, 

a alma do conteúdo; a metodologia é a metainformação ou metaconhecimento, ou seja, a 
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interpretação da informação colhida; e a técnica, o instrumental necessário para a aplicação da 

teoria, elemento fundamental para a coerência metódica e sistemática da investigação.  

Os aspectos acima expostos fizeram parte da pesquisa-ação, a qual tem sido preferida 

por muitos pesquisadores devido ao seu caráter sociológico, já que proporciona ao 

investigador uma visão empírica e científica de realidades situadas, e no caso da educação, 

uma participação efetiva dos atores que se revelam nas situações de precariedade pelas quais 

passam. Outro fator relevante é que os atores sociais podem se tornar capazes de desempenhar 

ações positivas no direcionamento de soluções para esses casos. Desse modo, a assertiva de 

Thiollent (2011, p.15) é bastante pertinente. 

 

Não nos parece haver incompatibilidade no fato de progredir na teorização a 

partir da observação e descrição de situações concretas e no fato de encarar 

situações circunscritas a diversos campos de atuação antes de se ter 

elaborado um conhecimento teórico relativo à sociedade como um todo. 

Entre esses diversos níveis de análise, não nos parece haver dedução do geral 

ao particular nem indução do particular ao geral. Trata-se de estabelecer um 

constante vaivém no qual privilegiamos aqui os níveis mais acessíveis ao 

pesquisador principiante.  

 
 

Neste sentido, precisar a ação, definir os agentes, os objetivos e obstáculos, e verificar 

o nível de conhecimento para solucionar os problemas deve ser uma constante para todo 

aquele pesquisador que quiser obter êxito nas ações de enfrentamento aos problemas de um 

meio sociocultural. Logo, para articular melhor as partes da pesquisa fez-se necessária a 

descrição desses procedimentos, além de apresentar uma formalidade, que permite aos outros 

pesquisadores percorrerem o mesmo caminho da pesquisa e confirmarem as afirmações 

apontadas no estudo inicial. Desse modo, conhecendo a realidade dos alunos atingidos nessa 

pesquisa, traçamos um percurso assim constituído:  

 

Figura 1: Percurso metodológico 
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Portanto, a solução para os agentes atingirem seus objetivos e vencerem os obstáculos 

veio através da leitura, compreensão e produção do texto poético, numa escala ascendente. 

Partimos do pressuposto de que pode se considerar que qualquer indivíduo faz poesia (oral ou 

escrita) ao ser estimulado a verbalizar palavras aleatórias, ou não, num espaço de tempo 

exíguo, e a partir daí organizá-las em versos, sob a coordenadoria de um tema significativo, 

reflexões sobre sua escrita, análise da linguagem subjetiva entre outros aspectos relevantes na 

produção de poemas. 

  Defendemos aqui a ideia de que o indivíduo desenvolve melhor sua produção poética 

se o tema disser respeito à sua identidade. Essa maneira de iniciar o trabalho com poesia, 

apenas revela ao aluno sua capacidade criadora; a partir daí, o potencial da turma deve ser 

trabalhado sistematicamente pelo professor, e para atingir o máximo dessa potencialidade o 

melhor caminho a ser trilhado é o trabalho com gêneros textuais, no caso em questão, a 

poesia, através da sequência didática. 

Para além das escolhas de sentido, fazer da escola um lugar de comunicação e 

introduzir o aluno no estudo dos gêneros textuais possibilita a sua comunicação em diversas 

esferas sociais. As considerações de Vygostsky, Benssone Bronckart (apud DOLZ, 

SCHNEUWLY, 2004) sobre a ZPD (Zona Proximal de Desenvolvimento), revelam que a 

eficácia do aprendizado exige um nível de concretização maior que o exigido em muitas 

escolas até hoje; que as situações de interação só são eficazes se forem condizentes com o 

nível de desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, a maioria dos gêneros que circulam 

socialmente depende enormemente de orientação do professor para que sejam entendidos pelo 

aluno. 

A partir desses conceitos, Dolz e Schneuwly (2004, p.43) afirmam que ―a concepção 

de conjunto proposta neste trabalho funda-se sobre o postulado de que comunicar-se 

oralmente ou por escrito pode e deve ser ensinado sistematicamente‖.   

Com base nos conceitos acima referenciados, podemos dizer que no caso da produção 

de poemas, mesmo que o aluno não se reconheça como um poeta, é pertinente o enfoque na 

linguagem poética, a partir das sequências didáticas, porque elas ―instauram uma primeira 

relação entre um projeto de apropriação de uma prática de linguagem e os instrumentos que 

facilitam essa apropriação‖ (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004, p. 43).  

Num planeta de dizeres, a comunicação permeia as relações que se estabelecem entre 

os indivíduos; esses dizeres, envoltos de muita cultura, funcionam desta ou daquela maneira a 

partir do que se diz, como se diz, em que contexto se diz e para quem se diz. Então, com a 
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sequência didática ocorreu uma transformação ao longo do trabalho que fez o aluno conseguir 

atingir o objetivo de comunicação. Nessa linha de pensamento, a articulação entre o gênero 

poesia, os outros domínios do ensino da língua e os conhecimentos transdisciplinares foram 

essenciais. Dessa forma, professor e alunos, mobilizamos diversos conhecimentos para a 

comunicação final. 

Como uma das perspectivas adotadas nas sequências é textual, também houve a 

proposição de várias atividades tais como observação, manipulação e análise de unidades 

linguísticas. No caso do gênero poesia, objetos particulares, foram ajustados para que 

ganhassem significação no plano textual, como as marcas de organização características do 

gênero (versificação, vocabulário simples, adjetivação expressiva, recurso habitual ao 

presente do indicativo, simplicidade estilística, pontuação emotiva, naturalidade sintática, 

musicalidade da linguagem e exploração de símbolos) e os elementos de responsabilidade 

enunciativa e de modalização dos enunciados. 

As linguagens, que registram as experiências acumuladas são manifestações bastante 

pertinentes ao universo do aluno que necessita valorizar sua origem; também podem ser uma 

reavaliação da memória coletiva, por nós brasileiros, que ao longo dos séculos temos sido 

massacrados pela cultura do individualismo eurocêntrico. A linguagem poética, tal como o 

rosário de Conceição Evaristo e dos filhos de vaqueiros e agricultores do sertão nordestino vai 

macerando uma realidade que ganha outros contornos com as contas do passado.  

 Desse modo, indivíduos excluídos da aldeia global neoliberal, puderam através da 

literatura, expor a sua cultura. Sendo assim, foi relevante destacar nessa pesquisa-ação esses 

dois princípios norteadores: a linguagem poética, e a escrita a partir da identidade, cujas 

etapas de todo o processo aqui descritas, foram desenvolvidas da seguinte forma: 

 

3.1 Primeira conta 

 

Para iniciar a pesquisa foi necessária uma visita às famílias. Primeiro, para criar um 

elo entre a escola e a família; segundo, tornar possível o diálogo narrativo entre os pais e/ou 

responsáveis com o educando; terceiro, legitimar a importância dessas narrativas para a 

compreensão e mudança de comportamento dos mais novos para com os mais velhos e 

sensibilizar o aluno para buscar informações sobre seu grupo de convívio. 

Neste sentido, os conceitos da teoria sócio interacionista de Vygotsky, se aplicam 

eficazmente nesta pesquisa-ação, haja vista a influência dos dizeres dos pais na produção de 
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poesias do filho/aluno confirmar a teoria do pesquisador, na qual a formação se dá numa 

relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu redor, ou seja, o aprendizado decorre da 

compreensão do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade.  Para ele o 

interessante é a interação que cada pessoa estabelece com determinado ambiente, suas 

experiências significativas. 

Para iniciar a entrevista cada participante foi indagado se permitia a filmagem. Diante 

das afirmativas todos assinaram uma autorização de uso da imagem. (Ver anexo). 

Uma das situações mais precárias foi relatada pelo participante 1, casado, 38 anos,  pai 

de 3 filhos, pedreiro, morador de um conjunto habitacional da periferia, com casas doadas 

pelo governo federal: 

 

 

       Figura 2: Participante 1 ao ser entrevistado 

 

― [...] minha mãe teve vinte e quatro filho, criô onze[...] As coisa era muita 

difícil, meu pai trabalhava na roça, pra um e pra outro, né? Então, a história 

dele é assim, ele, um home muito trabalhadô, ele, durante  as vinte e quatro 

hora, ele durmia três hora. Ele de seis hora da noite cumeçava a durmí, 

acordava de nove hora da noite e cumeçava a trabalhá, até seis da manhã, em 

casa, e no outro dia cumeçava a trabalhá fora de novo, essa era a história[...] 

o que ele adorava mais era trabalhá, eu nunca vi meu pai parado um dia, 

purque num queria trabalhá, nem purque num tinha um serviço pra ele 

trabalhá, só se ele tivesse duente, o que ele mais amava na vida era 

trabalhá.[...]Ele nunca pussuiu nada na vida, nem uma casa pra morar, nós 

fumo nascido e criado em rancho de palha,[...]‖  

 

 

 Esse mesmo participante, ao ser indagado sobre a escola mostrou-se  animado ao  
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dizer que era autodidata. 

 

―[...]eu nunca estudei na vida, sei lê, sei iscrever, mas nunca estudei na vida. 

A lenda que eu tenho, minha lenda é  grande, eu sou muito novo, mas acho 

que a lenda que eu tenho, acho que  é maior que eu[...] ele ficou numa 

comunidade só, eu não, eu cunheço muita comunidade, todos os tipo [...] eu 

conheço toda nação brasileira, eu cunheço e sei conversar com 

ela[...]disinvolvi a mente assim, ouvino [...] agora, tem uma coisa muito mais 

forte, é a mente, o livro da gente é a mente, que grava tudo que vê e qui 

iscuta[...]. 

 
 

Porém sua animação por se considerar autodidata passou para um estado de emoção e 

fragilidade ao relatar fatos sobre sua mãe, dos quais apresentamos o fragmento abaixo:  

 

―[...] a minha mãe, ela que cuidava da gente... passava dia e noite, mesmo 

duente, fazendo pela gente, as vezes a gente não durmia, purque a gente 

durmia em rede de saco, quando tava velhinha, ela se rasgava, a gente ia 

sentá nu canto da parede, e ela butava aquela rede nu colo e ia remendar até 

ficar nu ponto da gente durmí de novo. [...] ela ficava, ficava ateeeé, dez, 

onzi hora da noite, num durmia, tava dormindo cum fome, ela esperano 

outro, o mais velho trazê uma ismola, uma sobra de cumida das casa [...] 

então a gente começo muito cedo, uns cumeçava cum oito ano de idade, 

otros cum dez, otros cum doze ano a trabalho. [...] a minha mãe butava uns 

prum canto, otros pra outro, outro pra outro, pra pidí ismola, né? só qui a 

gente pidia ismola numa comunidade qui  a gente cunhicia, e cunhicia a vida 

da gente. Purque nesse tempo tinha ismola, hoje é ajuda, né? 

 

 

Apesar de todas as famílias relatarem um passado de dificuldades financeiras, e uma 

ou outra caçarem para complementar a alimentação, a maioria encontrava na agricultura de 

subsistência um sustento mínimo. O pai de um dos alunos que morava com sua avó e seu 

bisavô, um agricultor, dono de uma pequena propriedade, fez um relato sobre a importância 

de se ter ―um pedaço de terra‖ e de como a manejavam na época da seca, o que lhes rendia o 

alimento de cada dia, como também retrata bem as relações entre pais e filhos há trinta, 

quarenta anos. O participante 2, casado, 50 anos, é pai de quatro filhos, pedreiro, morador de 

um povoado próximo a Acari: 
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Figura 3: Participante 2 ao ser entrevistado. 

 

―[...] porque o terrenu era da gente mesmo a gente sobrevivia, purque tinha o 

rio [...] quando num era nu roçado, era na vazante [...] uma coisa e outra[...] 

aí a gente sempre criava ovelha, sempre galinha, uma coisa e outra[...]‖ 

―[...] o qui mais irritava ele era, uma comparança, alguém chegá em hora de 

cumida sem camisa [...] sabe comé minino, aqui acolá tá contano alguma 

coisa qui num é muito verdadeira, isso também ele num gostava de passar im 

branco, não [...]‖. 

 

Apesar das dificuldades vivenciadas, todos encontravam na época das chuvas, no 

recolhimento familiar, nas festas religiosas, na tranquilidade dos dias, nas brincadeiras de 

infância, motivos para dizer que a tristeza e a dificuldade eram menores que a alegria de 

estarem juntos. Dentre os relatos, ressaltamos inicialmente, o da participante 3, dona de casa, 

67 anos, casada, e que cria a neta enquanto a filha trabalha na capital; ela mora na zona 

urbana, num bairro periférico, e demonstra saudades da zona rural, da época de fartura, das 

chuvas. 

 

―[...] era uns mato, nunca tinha luz, era tudo escuro, mas foi bom, era bom 

[...] num era como esse tempo, lá tinha muita água, muita fartura [...]. 

 

Essa mesma participante, ao ser indagada sobre o que havia de ruim na zona rural, 

depois de longo tempo em silêncio, disse: 
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Figura 4: Participante 3 ao ser entrevistada. 

 

 

 

―Eu acho qui num tinha, não [...] purque se eu fô falá numa festa, quando a 

genti era mais mocinha, negoço de doze ano, tem uma festa, eu tava numa 

Cobra, na Santantonho, a gente ia muuuuuito, nunca faiava de ir, purque pai 

nunca impatou da genti ir pa cantu nenhum, ele só num quiria qui a gente 

viesse pa rua de noite, porque era longe[...]‖ 

 

Complementando a fala anterior a participante 4, funcionária pública, 35 anos, mãe de 

dois filhos, que ainda mora na zona rural e considera a vida atual bem mais confortável, traça 

de forma bem definida as diferenças entre a vida de seus pais e a sua. Ela disse que em termos 

de variedade de alimentos, educação, transporte, variedade de medicamentos, na atualidade a 

vida é mais ‗fácil‘, porém, ao recordar a infância fala da alegria dos pais em relação à chuva e 

da vida ao lado dos seus, que era bem melhor. 

 
Figura 5: Participante 4 ao ser entrevistada. 
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―O que eles mais gostavam era quando... eu sempre me refiro ao inverno, 

porque quando... naquela época não... que chuvia não tinha necessidade de 

você ir procurar outro serviço, outro sítio pra você puder manter sua família, 

porque chuvia, né? E quando chuvia  plantava e colhia a alimentação pra 

gente alimentar os filhos, por isso é que o que ele mais gostava naquela 

época era do tempo do inverno. 

[...] Mulher, aquele tempo era tão bom! Apesar assim das dificuldades, mas, 

assim [...] a gente tinha mais saúde, acho que num tinha mais preocupação, 

hoje em dia a gente tem mais preocupação [...] antigamente a gente num 

tinha preocupação nenhuma, a gente morava num pé duma serra, que só via 

nós, a nossa população era... seis filhos, mãe e pai, era ali, a gente vivia 

naquele mundo e a gente era mais feliz.‖ 

 

Além dos familiares, os vizinhos, mesmo que distantes, também ―era uma festa‖, pois 

a vida na zona rural há algumas décadas não oferecia muitas opções para a reunião das 

pessoas que moravam distantes umas das outras. Uma das raras opções de lazer dos 

antepassados dos alunos, é relatada pela participante 5, dona de casa, 35 anos, mãe de dois 

filhos, que mora num dos bairros de Acari. 

 

 
       Figura 6: Participante 5 ao ser entrevistada. 
 

 

―[...] Por exemplu, era uma festa, cê tinha um vizinho, que os vizinhos era 

longe um do otro, aí tirava um dumingo pra passar o dia na casa de otra 

pessoa cunhicida, sabe? Eu lembro que a gente era piquininha, aí era eu e 

minha irmã, ele colocava um jumento, aí butava um urú dum lado, outro do 

outro [...] um negócio de coro, aí butava eu dum lado e a minha irmã e do 

outro, sabe? Pra gente num ir à pe, purque era muito longe, então era a 

diversão qui tinha, passar um dumingo no outro sítio, assim.[...]‖. 
 



58 

 

 

Das festividades as quais os antepassados dos alunos participavam, como batizado, 

casamento, São João e festa da padroeira, esta última atraía os que moravam em sítios mais 

próximos da cidade. Apesar da religiosidade  balizar todas as ações do homem do campo, a 

distância entre os ‗sítios‘ e a cidade, além da falta de transporte, dificultavam o acesso desses 

sitiantes à cidade.  A participante 6, dona de casa, 35 anos, mãe de dois filhos, moradora de 

um conjunto habitacional do governo, na periferia da cidade, fala das vezes que seus pais se 

deslocavam pra cidade. 

 

 
Figura 7: Participante 6 ao ser entrevistada. 

 

―[...] sempre a gente participava mais da festa de agosto, época de agosto a 

gente sempre vinha na cidade, não vinha todas as noites, mas no final da 

festa a gente vinha [...]. 

 

Finalizando os relatos sobre a vida dos ascendentes que moravam na zona rural, vimos 

que, se por um lado a vida dos adultos era dividida entre o trabalho no campo e os cuidados 

com os animais, as crianças, que também trabalhavam, pelo menos num turno, gozavam de 

banhos de rio, das brincadeiras com animais e com o lixo orgânico. Essas eram algumas das 

brincadeiras que eram feitas nos intervalos entre a escola e o trabalho, como relata a 

participante 7, dona de casa de 54 anos, mãe de  quatro filhos, outrora também moradora da 

zona rural, residente, hoje, no centro da cidade, que nos falou sobre as brincadeiras que mais a 

agradava. 
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        Figura 8: Participante 7 ao ser entrevistada. 

 

―[...] eu gostava muito de brincar com aqueles ossinho, que já tavam branco 

e fazia aquelas brincadeira com as minina, aquelas coisa [...] era o meu gado, 

aquelas bichinha de Perero, aquelas guinezinha, pronto, era minhas galinha, 

pronto essas coisa assim [...] sabugo, viiiixe...‖  

 

De um passado de lembranças na zona rural para a realidade atual da cidade, 

percebemos que os pais dos educandos da Escola Dr. José Gonçalves, a maioria residente na 

periferia, preferem morar na cidade devido às facilidades oferecidas na zona urbana, mas os 

jovens se sentem excluídos devido ao local onde moram, à condição socioeconômica, à 

invisibilidade com que são tratados nas instituições de poder nas diversas esferas sociais. No 

relato abaixo, o aluno A.S discorre sobre a discriminação sofrida pela mãe em face de sua 

condição social: 

 

―A minha mãe Artesan de bonecas de pano, recebeu uma encomenda de 

várias bonecas pasou dia e noite e fez todas as bonecas para entregar no 

praso pedido. Ela entrega as bonecas recebe o dinheiro, e decide vazer 

compras, ela não estava bem vestida, ela comprou em um supermercado 

comida da marca cara enche o carrinho de compras e vai para o bacão passar 

a fera a mulhe olha minha mãe dos pes a cabeça, e diz. Eu acho que você não 

vai concegui paga[..], seu jeito, minha mãe constrangida, com lagrimas nos 

olhos ela tiro o dinheiro da bolsa e mostra o dinheiro e diz eu ia paga a vista, 

você e muito mau educada, mais nunca eu faço compras neste lugar.‖ 

 
 

O fator econômico é preponderante, mas também vemos relatos de discriminação 

étnica, como exposto na conclusão do texto do aluno V.J ao falar do seu pai: 

 

―a ameaça à paz social.[...] A discriminação estão em todos os lugares, como 

um apelidio que ele não gosto. Isso e uma ação que não e Bom para niguem, 
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entre raça falando de cor das otras pessoas sir isto não acontecese averia paz 

para eles, e nos.‖ 

 

 

Apesar de ainda não entenderem que as causas do descompasso entre os valores dos 

pais e os seus têm forte relação com a atual realidade neoliberal, que impõe um 

comportamento baseado na aquisição de bens de consumo e segrega valores preconizados por 

pessoas que viveram num ambiente simples, sem compromisso com status ou posição social, 

o jovem percebe que há a discriminação. 

 

3.2 Segunda conta 

 

Se por um lado já havia iniciado o reconhecimento do grupo participante da pesquisa 

para identificar quais seriam as causas da baixa autoestima dos alunos, na escola os 

instigamos a produzirem as primeiras poesias. A partir de uma roda de conversa surgiram 

várias opiniões sobre o que seria discriminação e exclusão e os alunos consultaram o 

dicionário para ver o significado das palavras em questão.  Na sequência, foram formados 

grupos de quatro ou cinco alunos, que escreveram palavras aleatórias, em aproximadamente 

um minuto. A sugestão foi acolhida, os alunos listaram várias palavras, como podemos ver 

abaixo: 

 

 

     Figura 9: alunos em atividade de grupo. 
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Figura 10: Lista de palavras produzida pelos alunos.  

 

Com as palavras escritas, o próximo passo foi selecioná-las para construir um texto 

poético que abarcasse boa parte das palavras, e que outras pudessem ser introduzidas 

conforme a necessidade. A base para a produção foi a conversa informal sobre a 

discriminação e a exclusão. Abaixo, a amostragem de um grupo de cinco colegas. A produção 

feita com palavras selecionadas da lista se estruturou em versos, entretanto, os alunos não as 

utilizaram de forma subjetiva. Ou seja, demonstraram criatividade, conhecimento de conceitos 

preliminares sobre a estrutura do poema, porém se limitaram a discorrer sobre os direitos do 

jovem. O resultado da produção não configurou fuga ao tema, mas poderia abordar questões 

mais pertinentes à discussão feita anteriormente, de forma mais subjetiva, haja vista a 

liberdade dada aos alunos quanto ao uso, ou não, das palavras. 
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Figura 11: 1º poema produzido pelos alunos coletivamente. 

 

 

3.3 Terceira conta 

 

Guardamos as produções para nos determos em alguns exemplos que ilustrassem a 

discussão inicial. Para isso, assistimos ao filme ―Escritores da Liberdade‖ (2007), produção 

americana, na qual os alunos são incentivados a lerem literatura e escreverem fazendo uso de 

diversos gêneros, desde um diário sobre o cotidiano trágico de suas vidas até uma poesia hip 

hop ou um livro de ficção. Os problemas psico-sócio-culturais que atingem a escola 

contemporânea também são abordados. O filme dá visibilidade à diversidade dos grupos e à 

dificuldade de aceitar a diferença dos outros. 
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Figura 12: Sessão de cinema ―Escritores da Liberdade‖ (2007). 

 

A partir desse filme todos os alunos apresentaram resumos de outras produções 

cinematográficas, que abordavam o preconceito e discriminação. Dentre as diversas histórias 

levadas para as telas do cinema uma em particular causou grande comoção em todos os 

adolescentes, ―Histórias Cruzadas‖ (2001). 

 

 

Figura 13: resumo do filme ―Histórias Cruzadas‖ (2001) 

 

 



64 

 

 

  Nas apresentações, as discussões giraram em torno das causas que levam o ser 

humano a discriminar ou excluir qualquer outro indivíduo. O discurso valorativo de alguns 

alunos reproduziu o que costuma servir de base à discriminação, à exploração ou à eliminação 

de um grupo social por outro. Ou seja, alguns pontos de vista denotavam comiseração a quem 

é discriminado ou excluído, e ao mesmo tempo limitavam as possibilidades e potencialidades 

dessas pessoas ou grupos reforçando o conceito de superioridade de brancos, ricos, homens e 

seres perfeitos, que ―nasceram com todos os dedinhos‖. 

Em nenhum momento esses educandos expuseram abertamente suas opiniões, porém 

as falas seguiam padrões estabelecidos, que pretendem uniformizar pessoas. A reprodução do 

fenômeno ficou clara quando os adolescentes não conseguiram atribuir aos excluídos um 

papel social de importância. 

Por outro lado, para discorrer sobre nossa sociedade, que é composta por pessoas que 

têm condições diversas devido às lógicas mercantis promoverem condições desiguais, outros 

alunos, com base nos resumos, apontaram a construção de uma sociedade melhor, baseada em 

valores sociais universais (direito à vida, justiça, liberdade, solidariedade entre outros). 

As discussões foram bastante proveitosas para que os alunos refletissem sobre a sua 

própria condição, como também, ter um olhar mais amplo para a diáspora de várias etnias, e o 

sofrimento causado aos grupos menos favorecidos socialmente. 

Na conclusão das apresentações e discussões, os alunos privilegiaram a ressignificação 

do indivíduo e seu meio cultural, o que se contrapôs aos valores hegemônicos repassados por 

grupos e pelos meios de comunicação que não se dizem racistas, mas que difundem 

estereótipos que caracterizam o racismo, a discriminação e a desigualdade social. 

 

3.4 Quarta conta 

 

Com ―Os Escritores da Liberdade‖ e resumos de outros filmes, a turma de 9º ano teve 

a oportunidade de refletir sobre experiências de diversos grupos que sofreram discriminação e 

exclusão em contextos diferentes. Essas atividades além de aguçar a percepção dos jovens, 

possibilitou o encaminhamento para a pesquisa de textos dissertativos-argumentativos que 

abordassem esses problemas. 

A pesquisa foi benéfica para que os alunos ampliassem sua visão de mundo sobre os 

problemas sociais, como também os deixou alertas diante das possibilidades de discriminação 

e exclusão que qualquer pessoa pode sofrer em qualquer esfera social. 
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O conteúdo pesquisado foi bastante diversificado, os educandos exploraram a 

discriminação socioeconômica, intelectual, religiosa, étnica, entre outras. Quanto à exclusão, 

foram enfáticos sobre o predomínio de regalias para os ricos, em detrimento dos direitos de 

todos os grupos sociais. 

Apesar de a pesquisa situar o problema no Brasil, os contornos da discussão 

ultrapassaram os limites do país devido à exibição de uma vídeo aula sobre as ―Relações 

Étnico-Raciais‖, proferida pelo Prof°. Dr. Kabengele Munanga. 

 

 

 

Figura 14: Vídeo aula proferida pelo professor Dr. Kabengele Munanga. 

 

 Assim, todas as atividades, num crescendo, foram subsidiando o aluno para que 

analisasse realidades em lugares distintos, lugares próximos, o contexto local, e associasse ou 

relacionasse fatos, como também selecionasse e organizasse informações que fossem mais 

pertinentes à pesquisa. Muitos alunos fizeram a pesquisa sobre o tema na internet e 

entregaram textos impressos, mas boa parte ainda se utilizou da escrita.   

As contas maceradas nessa sequência contribuíram para que as questões postas fossem 

esclarecidas com mais eficácia, o próximo passo foi pesquisar e ler textos que faziam 

abordagem sobre exclusão e discriminação. Além de textos escritos, a vídeo aula do professor 

Munanga, com duração de uma hora e quarenta e nove minutos, que foi assistida com 

curiosidade e atenção. 
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Nas aulas seguintes após as apresentações dos textos, os adolescentes também 

discorreram sobre a vídeo aula, e se mostraram surpresos e interessados em relação à 

desmistificação feita pelo professor quanto aos muitos conceitos que definiam e delimitavam 

a ―supremacia‖ de um grupo étnico em relação aos outros.  

O fragmento abaixo, da pesquisa de J.S, mostra um entrelaçamento de ideias 

relevantes e situa a problemática na impossibilidade de diversos cidadãos participarem 

socialmente.    

 

 

Figura 15: Texto sobre discriminação e exclusão. 

 

 

Os recursos didáticos utilizados surtiram efeitos positivos para o processo ensino 

aprendizagem, tanto que a pesquisa de textos dissertativos-argumentativos sobre o assunto foi 

apresentada com sucesso, o que gerou uma discussão enriquecedora. 
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3.5 Quinta conta 

 

O passo seguinte foi colocar o áudio das entrevistas para que os alunos ouvissem os 

relatos dos pais sobre seus familiares mais antigos. A preferência pelo áudio foi muito bem 

recebida, porque os pais não se identificaram no vídeo, então, sem a imagem, nenhum aluno 

se sentiu constrangido. Ao ouvir a história de sua família ser contada com tantos detalhes, o 

educando pôde buscar, a partir da oralidade, mais informações sobre seus antepassados, o que 

deu a ele a sensação de pertencimento de um grupo, a sensibilidade para respeitar aqueles 

com quem convive, e condições de discorrer, através de narrativas e/ou poesias sobre as 

alegrias e tristezas do seu grupo familiar e social.  

Dessa forma, os alunos escolheram dentre as histórias ouvidas nas entrevistas, duas 

que retratassem esses dois momentos de seus antepassados. Vários relatos orais foram 

reproduzidos pelos alunos, que estavam visivelmente sensibilizados com as narrativas dos 

seus familiares.   

O processo de transformação pelo qual passaram os adolescentes, agentes da pesquisa, 

mostrou que ocorreram mudanças psicológicas e comportamentais, em relação à visão que 

eles tinham de si próprios e do meio.  

Depois das apresentações, os educandos produziram a sua árvore genealógica em que 

constou, não fotos, mas a descrição de seus antepassados até onde a família pôde descrever 

aspectos tais como: nome, profissão, grau de escolaridade, aspectos físicos e psicológicos, 

idade atual ou do falecimento. 

Todos os alunos fizeram sua árvore genealógica. Dentro da diversidade de famílias 

encontramos um ponto comum entre os antepassados de todos, mestiços, muitos 

afrodescendentes, a maioria envolvida nas atividades de agricultura e pecuária. Como também 

verificamos que pouquíssimos continuavam morando, ou ainda tinham alguma relação com a 

zona rural. 

Dentre as árvores feitas, escolhemos a de uma aluna que descreveu minunciosamente 

toda a sua família, que tem raízes afrodescendentes. Os antepassados mais distantes eram 

todos agricultores e vaqueiros, mas com o êxodo para a zona urbana, seus familiares mais 

próximos foram se organizando em torno de atividades tais como serviços gerais, construção 

civil, atividades domésticas, artesanato, entre outras, nas quais o poder aquisitivo não é 

favorável a uma boa qualidade de vida.  

Abaixo, um fragmento da árvore feita pela aluna G.S. 
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Figura 16: Árvore genealógica produzida por G.S. 

 

3.6 Sexta conta 

 

Neste momento da sequência, os alunos apresentavam um discernimento maior dos 

problemas relacionados à discriminação e exclusão sofridas pela maioria da sociedade 

brasileira, que não é modelo de vida digna, ou não está nos padrões estabelecidos por uma 

minoria dominante e conservadora.  

O relato da aluna G.S mostra o quanto as pessoas se sentem impelidas a se enquadrar 

no padrão das classes dominantes, porque  se sentem discriminadas, excluídas. Em entrevista 

ao Portal Fórum, no dia 9 de fevereiro de 2012, o professor Munanga, ao discorrer sobre o 

racismo no Brasil, expõe:  

 
Então, essa coisa de pensar que a diferença é simplesmente social, é claro 

que o social acompanha, mas e a geografia do corpo? Isso aqui também vai 

junto com o social, não tem como separar as duas coisas. Fui com o tempo 

respondendo à questão, por meio da vivência, com o cotidiano e as coisas 

que aprendi na universidade, depoimentos de pessoas da população negra, e 

entendi que a democracia racial é um mito. Existe realmente um racismo no 

Brasil, diferenciado daquele praticado na África do Sul durante o regime do 

apartheid, diferente também do racismo praticado nos EUA, principalmente 

no Sul. Porque nosso racismo é, utilizando uma palavra bem conhecida, 

sutil. Ele é velado. Pelo fato de ser sutil e velado isso não quer dizer que faça 

menos vítimas do que aquele que é aberto. Faz vítimas de qualquer maneira. 

 

A percepção de que somos levados a discriminar e excluir nossos semelhantes se 

delineou mais nitidamente a partir dos relatos escritos pelos alunos sobre uma situação de 

discriminação ou exclusão, vivenciadas por eles. Um fragmento da aluna G.S, nos coloca 

diante do problema. 
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Figura 17: Relato produzido por G.S. 

 

 

3.7 Sétima conta 

 

Após a produção dos relatos, as próximas aulas foram designadas para a apreensão de 

alguns conceitos que balizam a produção e análise de poemas. Com isso, utilizamos alguns 

recursos pedagógicos tais como o exercício sobre aspectos semânticos e estilísticos do texto 

literário. Para o primeiro contato com o universo poético, impresso em tantos livros, os alunos 

foram a uma exposição da biblioteca e se dedicaram à leitura de poemas. Esse momento com 

o livro de poesia impressionou a todos pela variação de formas e sentidos poéticos, como 

também despertou a curiosidade de alguns sobre quem estava por trás da poesia. Nessa 

oportunidade vimos que o gênero também circula em revistas, jornais entre outros suportes. 

Na roda de conversa, que ocorreu após a saída da biblioteca, muitos foram os 

questionamentos: ―O que entendi tá certo?‖, ―Por que essa poesia não fala de amor?‖, ―Esse 

poeta já morreu?‖, ―Professora, como essa poesia tá aqui no livro dessa mulher, se quem fala 

é um homem?‖, ―Cadê a rima da poesia?‖, ―Esse velhinho é casado com uma mulher nova?‖, 

―Já escrevi aquela poesia, posso ser poeta?‖. A conversa fluiu calma e vagarosamente, todas 

as indagações foram respondidas. 
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Figura 18: A turma do 9º ano na exposição da biblioteca. 

 

Os vídeos produzidos com poesia, tão comuns nesta era da informática, também 

causaram entusiasmo.  

 

 
   Figura 19: Vídeo do Youtube com poesia de Drummond. 

 

A linguagem poética combinada com imagem e som deixou a todos impressões novas 

e cativantes, e para essa ocasião usamos algumas poesias existentes no livro didático.  Ver o 

texto poético no contexto do livro didático também foi interessante, porque as poesias, além 
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de recitadas pela professora, já haviam sido contextualizadas na vídeo aula. Todos os 

questionamentos feitos anteriormente, na roda de conversa, foram explanados. Logo depois, 

analisamos os poemas seguindo de certa forma o roteiro do livro. (Ver anexos) 

 

  
Figura 20: Livro didático. 

Essas ações contribuíram para que eles reconhecessem nos poemas vistos os conceitos 

que envolvem a produção de poesias, tais como eu-lírico, classificação dos poemas, 

versificação, métrica, verso livre, rima, ritmo, figuras de linguagem, assim por diante. 

Fizemos algumas atividades que favoreceram a compreensão dos conceitos estudados (Ver 

anexo). 

 

3.8 Oitava conta 

 

Para apresentar a poesia de Conceição Evaristo fizemos um momento especial, no qual 

a diversidade de cores sugeria aos presentes as heterogeneidades individuais e sociais. Para 

situar nossos interlocutores (pais e alunos) sobre as poesias de memória, contestação e 

valorização do livro ―Poemas de recordação e outros movimentos‖ professora e alunos se 

revezaram na leitura para suscitar sentidos ao público.  

Iniciamos com ―Vozes-mulheres‖ (p. 10). Ela refaz a trajetória de suas ancestrais, a 

sua árdua caminhada, e a esperança depositada no caminho da filha. E para não esquecer uma 

história de dores e lutas na poesia ―A noite não adormece nos olhos das mulheres‖ (p. 21), 

Evaristo, tal qual a lua, em vigília atenta, vigia a memória de suas antecedentes. E nessa 

vigília, poesias já se concretizavam até mesmo nos silêncios ―De mãe‖ (p. 32). 
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―Do menino, a bola‖ (p. 37) o ranger do ódio humano transfigurado nos pneus do 

carro que mata meninos, acende nosso sinal de alerta para que fiquemos sensíveis à dor dos 

excluídos. ―Favela‖ (p. 43) completa o desejo de morte que a sociedade tem para os irmãos 

que estão às margens do preestabelecido pelos poderosos. Além da morte brutal, em ―Pão‖ (p. 

45), ela nos mostra a ironia da morte diária dos famintos.  

Porém, em ―Meia lágrima‖ (p. 50) a poetisa amassa o silêncio quando solta o grito do 

grito do grito e convoca todo um povo que reafirma sua coragem. Essa força de valorização 

dos antepassados funde-se ao novo e as falas explodem ―Do velho ao jovem‖ (p. 51). Nessa 

altura da apresentação ―Da esperança, o homem‖ (p. 53) nos leva a sonhar em qualquer 

situação, porque o homem não se curva ao peso de qualquer lenho. 

Finalmente, em ―Negro estrela‖ (p. 58) a poetisa ultrapassa a morte e sugere a certeza 

de uma invisível presença. Com essa mostra, oferecemos um pouco do universo poético dessa 

mineira, que tão bem traduz a diáspora africana. 

 

 
        Figura 21: Alunos e professora apresentando poesias. 

 

 

Nesta ocasião os alunos receberam parte do livro de Conceição. Para figurar nessa 

cópia foram escolhidas poesias que levassem os alunos a perceberem os temas abordados por 

outro prisma, o da sensibilidade e encantamento da poesia. 

 Ao receberem a cópia, puderam analisar as relações entre as poesias e os textos 

escritos e audiovisuais. Ademais, estabeleceram comparações entre a poesia, ora vista, e as 
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suas primeiras produções. A percepção de que estavam diante de um produto literário de 

qualidade acentuou o desejo de conhecer mais as poesias que ainda não haviam sido lidas. 

 

 
         Figura 22: Alunos e professora com cópias do livro de C. Evaristo. 

 

 

 

3.9 Nona conta 

 

Nessa conta, nos dedicamos às poesias de Conceição contidas na cópia do livro, pois, 

diferente da produção coletiva feita com palavras aleatórias após a roda de conversa sobre 

discriminação e exclusão, nesse momento da sequência didática, o aluno carregava consigo 

conhecimentos apreendidos para iniciar um processo de maceração, um momento de 

intimidade com as contas/ dizeres da poetisa. Aqui encetamos o paciente desvendar de cada 

aluno, que releu as reentrâncias entre cada conta vivida e revivida por essa mulher.  

Diferente dos alunos que ainda desvendavam o universo da poesia, e só se sentiam 

seguros com a referência de outros poetas, a escritora em suas escrevivências apenas as 

venera quando dá significados novos para um título ou verso de seus iguais. Ao reverenciar as 

pedras drumonianas, por exemplo, os novos ditos também ecoam nas cordilheiras mineiras, 

mas o caminho da poetisa tem pedra, pau, espinho e grade, que são triturados com coragem. E 

se causa topada a pedra-pesadelo, se torna parada para o salto dos sonhos, porque são da vida 

desafio. Mais ainda, nas quedas os sonhos esparramados se tornam adubo e motivos de 

viagem. 
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Vemos que o tempo de Conceição macerar as contas vai perpassando uma vida inteira, 

que nasce com o sol desenhado por sua mãe e continua nos inúmeros dizeres da sua obra.  Já 

o tempo dos adolescentes repisarem a história do seu meio, se redimensionou diante das 

conexões e pontos de fuga de cada cultura.  

Os educandos conseguiram conceber as escrevivências da poetisa, dessa forma, o 

universo da mineira/afrodescendente/professora, saiu da favela, vestiu gibão e calçou 

alpercatas, e ousou passar pelas favelas que estralam na quentura do sertão. Nesse encontro 

feito nas veredas das identidades, os alunos perceberam que as diferenças e similaridades 

existentes nas ―favelas‖ ultrapassavam o léxico, os significados primeiros, ganhavam 

particularidades. A seu modo, tanto causavam, quanto curavam dores, saudades e sonhos bem 

peculiares.   

Sendo assim, os alunos, que antes desse processo pareciam lajeiros imutáveis, abriram 

frestas nas suas próprias rochas deixando entrever flores novas, nascidas no meio das pedras 

da sobrevivência. O nascimento das flores/poesias não se deu por extensão de raízes, mudas 

de favela se transmutaram em faveleiras, espinhos e flores de mandacarus. 

Para cada recordação de Evaristo, uma leitura atenta. Para cada cinco poesias 

escolhidas como referência, uma reavaliação do que brotou em cada aluno. Depois, professora 

e aluno, de forma oral, foram sentindo as formas próprias de cada expressão poética das crias 

do mandacaru. A reflexão do aluno, no silêncio da leitura íntima, ou na conversa com a 

professora, levou-o a fazer ajustes semânticos ou estilísticos. Para alguns adolescentes, essa 

primeira produção individual já dizia o indizível dos seus sentidos, e assim não modificaram 

suas produções. Porém, a maioria continuou a perscrutar seus dizeres para o verso encontrar 

retorno na caatinga. 

 

 
         Figura 23: Alunos em análise e produção de poesias. 
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Antes do projeto, a face oculta que o aluno não percebia na discriminação e exclusão, 

assemelhava-se à do morador da favela, reconhecida socialmente como bandido e vagabundo, 

por exemplo, ou como sofredor e servil, exposta em alguns livros de história, sobretudo os 

didáticos.  

No fragmento abaixo, o aluno V. J, ainda não havia se desprendido dos estereótipos já 

constituídos e continuou no lugar comum, ao parafrasear Evaristo. Ele mesclou o retrato do 

trabalhador nordestino, que corta e transporta lenha, com o trabalhador braçal, negro, que para 

ele incorpora todos os trabalhos sobrecarregados e sofridos. 

Em sua releitura, a imagem do negro sofredor se sobressai, e as vivências de tantos 

trabalhadores de cerâmicas, carregadores de cargas (cabeceiros), entre outras atividades que 

requerem esforço são esquecidas. Como se essas vivências não fizessem parte do dia-a-dia de 

qualquer cidade do interior do Nordeste, e que muitos dos seus conhecidos não travassem 

lutas diárias pela sobrevivência.  

 

 

 
      Figura 24: Primeira poesia individual produzida por V.J. 

 

 

Nessa análise, podemos perceber o quanto a revisão dos textos é importante. Para 

Oliveira (2011), quando o aluno reflete sobre seu dizer, desenvolve sua autonomia e, por meio 

da revisão, reorganiza e reescreve seu texto, garante suas intenções enquanto autor. A 

pesquisadora ainda enfatiza que, a revisão sinaliza o modo processual da escrita, que no 
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espaço escolar pode ser feita oralmente, em grupo, a dois-professor/aluno-, como também 

escrita, com observações do professor. Na produção das poesias, nessa turma de 9º ano, 

devido a sua heterogeneidade, alguns preferiram a revisão escrita, outros a oral. Em nenhum 

momento fizemos a revisão em grupo.  

A partir dessas considerações, vemos que V.J, na sua produção final, logo abaixo, ao 

retirar o léxico ―negro‖, se voltou para o seu meio social e mesmo sem ser um trabalhador 

braçal fez uso da primeira pessoa em seu poema, produzindo uma conotação de autorretrato. 

Desse modo, conseguiu oferecer aos leitores uma imagem de rudeza, labuta diária e 

interminável, que acompanha o sertanejo e tantos brasileiros, até a velhice. 

 

AS DORES 

 

As dores 

vivo nesse tempo exato 

as mãos gastas 

o suor descendo pela camisa 

lenha amarrada no jumento 

tento sobreviver. 

A hora passa 

cada dia mais cansado 

calos nas mãos 

as dores de sobreviver. 

 

                                      V. J 

 

Diferentemente do aluno anterior, ao ouvir e ler Evaristo, W.B ampliou as suas 

próprias experiências, também contadas por sua avó ao se referir ao rio que, antes, fica de 

―barreira a barreira‖ em frente a sua casa. ―[...] Ixe... era maravilhoso, muita água [...]‖. A 

partir da releitura deste aluno podemos entrever as considerações de Vygotsky (1999) quando 

assegura, que as imagens que criamos estão revestidas de integral familiaridade com nossa 

experiência de vida, em sua completude e diversidade.  
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Figura 25: Poesia produzida por W.B. 

 

 

 

 Na produção final, após uma revisão oral feita com a ajuda da professora, W.B apenas 

acrescentou ―suor‖ à produção individual, o que fez com que a poesia ganhasse mais 

dramaticidade, por mostrar o grande desafio de se viver sem água. 

 

 

A ÁGUA 

 

A água sempre esteve lá 

para matar 

a sede 

depois de um dia sofrido de trabalho 

suor derramado 

para ter o sustento de sua família. 

 

A água não está mais 

o suor salgado 

pede passagem 

para amenizar 

a dureza da seca. 

 

W. B 

 

Entre a primeira e segunda releitura, percebemos que os indivíduos ao serem afetados 

em sua autoestima, podem ter como decorrências desse processo falhas de construção da 
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identidade.  Enquanto V.J não percebeu similaridades nas tantas lutas e dores do povo 

brasileiro, W.B que já ouvira sua avó contando sobre as enchentes do açude Gargalheiras e o 

volume de água que via passar no rio, fez uma poesia, que adentra à face mais terrível da 

caatinga, a da seca.  

Os versos de W.B são resultado do que ele escutou, viu, vivenciou e assimilou na vida 

e nas aulas anteriores, e isto lhe permitiu construir, não só imagens de sua vivência, que ora é 

de estarrecimento diante da seca que assola o sertão, mas também, a dos seus antepassados, 

que sofriam mesmo quando a água era abundante.   

Já a produção de L.D passou por modificações relevantes no decorrer das revisões. O 

educando, desde o primeiro momento, expressou para a professora o desejo de escrever sobre 

a discriminação camuflada nas palavras.  

 

 
           Figura 26: Primeira poesia produzida por L.D. 

 

Porém, na revisão feita individualmente, L.D não gostou do resultado, e os riscos por 

sobre as palavras denotam um ímpeto de desagrado. Mas a consciência de que os escritos 

podem ser refeitos evitou a destruição total do poema. 

 
          Figura 27: Refacção da poesia de L.D. 
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Na refacção do poema, após conversa com a professora, o adolescente alterou a forma 

do verbo, modificou e retirou conectivos para que ficasse com o sentido que desejava. Desse 

modo, a generalização da dor em ―olhos‖ e o peso da discriminação em ―o valor de um 

homem se derramando por pequenas palavras, nas palavras que significam muito‖ mostram 

que toda sociedade sofre quando há discriminação. 

  

POESIA 

 

Olhos ardem e lacrimejam 

veem o valor 

de um homem se derramando 

por pequenas palavras,  

nas palavras que significam muito. 

 

L. D 

 

Na produção seguinte, o aluno T.P colocou entre parênteses o léxico utilizado por 

Evaristo nos ―Poemas de recordação‖ para nortear sua própria produção. Porém revelou à 

turma que seu maior parâmetro havia sido a narrativa de um dos pais, na sessão de áudio das 

entrevistas, que narrara a triste vivência de mendigar para poder se alimentar, enquanto o pai 

trabalhava insistentemente sem conseguir, pelo menos, a subsistência dos filhos.  

Na ocasião dos relatos, todos os alunos ficaram muito impressionados com a narrativa, 

mas nenhum transmitiu tão dramaticamente essa exclusão social vivida por inúmeras famílias 

nordestinas, que algumas décadas atrás não possuíam terras e viviam com agregados em 

fazendas (sítios), se alternando entre uma propriedade e outra, à mercê de patrões autoritários 

e insensíveis à miséria alheia. 

Na poesia a seguir, o aluno A.P entreviu essa mesma família que ora acordada, ora 

dormindo, esperava o pouco alimento advindo das ―esmolas‖.  

 

 
           Figura 28: Primeira poesia produzida por A.P 
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 O aluno/poeta, na produção final, além de permanecer com o léxico de Evaristo, 

usando-o com maestria e fazer modificações na forma do verbo e nos conectivos, 

posteriormente mostrou que a exclusão desses agregados era tão impactante, que a própria 

fome tremia e dormia no relento do desabrigo. 

 

MIGALHAS DE SONHO 

 

Os meninos pequenos com fome 

e o sonho-esperança 

pela migalha de alimento do dia. 

 

Naqueles dias 

o buraco do estômago vazio 

a espera do pedaço de pão 

treme a fome 

dorme no relento do desabrigo. 

 

A. P 

Dos trinta e quatro alunos que participaram da pesquisa, vinte e três escreveram a 

produção final. A última poesia analisada nessa amostragem comprova que quase a totalidade 

dos alunos que escreveram a produção final, em sua maioria, retomou suas vivências 

cotidianas para produzir suas poesias. No poema abaixo, P.M transforma o seu relato de 

discriminação em poesia. O relato deixa rastros de consanguinidade na sala de aula e assim 

percebemos que o reconhecimento do valor de um afrodescendente atinge positivamente 

outros membros da família.  

 

 
Figura 29: Relato de discriminação e exclusão produzido por P.M. 
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Nesta produção podemos ver, nitidamente, que o amor-próprio de toda família da 

aluna afrodescendente ressurgiu quando ―as pessoas perceberam que ela tinha o seu potencial 

de beleza‖. A altivez de ser negra salta os versos no ―crespo cabelo com beleza encantadora‖, 

que ―recebe aplausos‖.  

Na produção de P.M vemos que o léxico de Conceição Evaristo não foi usado, o que 

manifesta a autoria da aluna/poeta. Muito segura de si, ao conversar com a professora, 

mostrou desenvoltura na leitura dos versos e ainda destacou o uso da metonímia na sua 

poesia.  

Esse é o caso em que o professor não deve opinar, pois que essa produção atende 

satisfatoriamente à proposta feita pela professora. Desse modo, temos que nos conscientizar 

que a refacção do texto não deve ser imposta, somente por fazer parte da sequência didática. 

Cada professor que se envolver numa atividade dessa natureza, deve ter como princípio que 

os alunos são pessoas diferentes, complexas, singulares, e devem ser respeitadas nas diversas 

ações pedagógicas. 

 

 
Figura 30: Poesia produzida por P.M. 

 

 

 

As palavras, que habilmente foram retiradas do relato, na revisão para a produção final 

sofreram um pequeno ajuste. P.M percebeu que o artigo que precede ―crespo‖ estava repetido 

e que a palavra ―aplausos‖ precisava ser reescrita. No mais, a aluna mostrou tranquilidade e 

autonomia em não modificar a primeira versão do poema. 
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APLAUSOS 

 

Sofrer com preconceito 

no tom da pele 

na fibra do cabelo. 

 

Morre o preconceito 

na passarela 

o crespo cabelo 

com beleza encantadora 

recebe aplausos. 

 

 

P.M 

 

 

 

3.10 Contas rezadas 

 

Após a entrega das últimas produções, os alunos se reuniram com a professora para 

organizar a revista que distribuiriam para a turma e seus familiares, além dos exemplares que 

ficariam para a escola. Com as orientações da gráfica, a disposição das poesias seguiria uma 

determinada ordem para que a revista ficasse do tamanho do bolso dos patrocinadores. Então, 

nessa etapa da sequência, os alunos se concentraram na escolha do nome da revista e na 

idealização dos convites.(Ver anexo)  

Muitos foram os nomes sugeridos para a revista, tais como ―Jovens poéticos‖, ―Nossos 

tempos são iguais‖, ―Liberdade de Expressão‖ e ―Um mundo sem discriminação‖ entre 

outros. Mas, após discussão e ajustes, surgiram ―Sonho e Raízes‖ e ―Jovens poetas‖, que 

foram para a votação final (Ver anexo). E finalmente a turma escolheu ―Sonho e Raízes‖ para 

figurar como o nome da revista. A apresentação dessa produção poética foi feita pela 

professora, e o desenho para a capa, sugerido pela orientadora do mestrado, foi acatado com 

sucesso. 

  Entre momentos de ansiedade e de contratempos, chegou o grande dia. A professora 

ficou responsável pelos petiscos, os alunos pela decoração do espaço. No último momento, o 

espaço escolhido foi a própria escola. 
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 Figura 31: Decoração para o lançamento da revista ―Sonho e Raízes‖ 

produzida pelos alunos. 

 

 

A entrada para a sala da diretoria no espaço escolar ganhou uma decoração, a imagem 

da escritora e o seu livro de ―Poemas e Recordações e outros movimentos‖ foram 

apresentados como anfitriões.   Num momento histórico para aqueles alunos do 9º ano, a 

literatura de Conceição Evaristo simbolizava o poder de todos eles se expressarem, 

produzirem poesias, poder de convencer os pais irem até a escola para reverenciar os seus 

feitos, de alimentar o seu próprio imaginário e o de tantos leitores que poderiam ter, ser fonte 

de inspiração para outros colegas. A obra de Conceição Evaristo num local de destaque 

significou referência e reverência para nossa comunidade escolar, de recuperar uma memória 

sofrida das populações excluídas, em toda sua riqueza e potencial de ação. 

Em frente às cadeiras onde sentaram pais, alunos e funcionários da escola, também 

com pompas e honras, foram organizadas as revistas dos alunos. Na revista, poesias simples 

chamaram a atenção de todos pelos dizeres significativos que versavam sobre nossa terra, 

nossa gente. Novamente fizemos um recital e apresentamos, na ocasião, as poesias dos alunos. 
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Figura 32: Lançamento da revista ―Sonho e Raízes‖ produzida pelos alunos. 

 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir a prática pedagógica que deu base para desenvolvimento do produto, 

todos os envolvidos puderam tornar visíveis os frutos nutridores das novas gerações, os 

alunos/poetas ou poetas/alunos, que antes da experiência significativa com o universo da 

poesia, somente sentiam o sabor de uma realidade agridoce, a partir da realização e 

reconhecimento de sua produção literária, tal como os frutos do baobá, com júbilo, se fizeram 

flor e pólen para semear sensibilidade poética, aspiração intelectual e compreensões para a 

alma. A caminhada intelectual feita pela mestranda e alunos deixou algumas constatações, 

alegrias e muita esperança. 

Os alunos das escolas públicas, em sua maioria, ano após ano, têm colecionado ―notas 

boas‖ para passar de ano, mas também, muitos fracassos na aprendizagem traduzidos da 

dificuldade em selecionar, relacionar, organizar e interpretar textos e informações. Então, 

formar leitores tem sido um dos maiores desafios para os educadores na atualidade. Constatar 

que a aplicação de sequências didáticas significativas pode ser parte decisiva do rumo 

intelectual de alunos do Ensino Fundamental gera uma perspectiva para muitos outros 

professores da rede de ensino, que buscam soluções para os problemas que envolvem o ensino 

e a aprendizagem.  
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Trata-se de intervir num processo complexo e num campo adverso, dada a 

dificuldade de se implantar o gosto e o hábito de leitura, sobretudo entre 

crianças e jovens, em sua maioria pobres, num cenário marcado pela 

hegemonia dos meios eletrônicos de comunicação (DUARTE, 2013, p. 8). 

 

 

 A responsabilidade com a aprendizagem dos alunos e comprometimento com a busca 

de novos horizontes, perspectivas, nos deu, mais uma vez, a sustentação para que as 

mudanças ocorressem. Ao iniciar o conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para 

estimular a leitura e escrita de poesias, etapa por etapa, queríamos alcançar uma aprendizagem 

significativa para os nossos alunos, porém, nossa maior alegria, depois do engajamento deles 

quanto ao ensino aprendizagem, foi ver principalmente o reconhecimento do valor da sua 

identidade, da sua família, do seu lugar. 

 Para tanto, o uso dos gêneros textuais, em razão de sua funcionalidade, flexibilidade e 

diversidade possibilitou o desenvolvimento de múltiplas e heterogêneas leituras. Neste 

sentido, os diversos gêneros que foram utilizados como lastro para a leitura, compreensão e 

deleite da poesia, tornaram as aulas de Língua Portuguesa mais significativas.  

Além das constatações anteriores, verificamos que o ensino exige, cada vez mais, 

professores capacitados, pesquisadores que conjeturem sobre o processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, de forma que ofertem qualidade e eficiência ao alunado, sem perder 

de vista a realidade social circundante. Desse modo, foi bastante vantajosa, a ruptura dos 

modelos ultrapassados de leitura, escrita, e planejamentos que só visam suplantar, no final de 

cada bimestre, o conteúdo programático ou as datas comemorativas. 

Em relação à literatura, a oferta da poesia de Conceição Evaristo, tornou todos os 

momentos da sequência didática muito significativos, não só pelo fato de ser poesia, mas pela 

forma como vinha sendo apresentada até então àquela turma. Sem desmerecer a poesia dos 

cânones, a da autora mineira rompeu com as visões deterministas que influenciavam os 

jovens, como também aproximou os adolescentes às suas raízes, aos sonhos, à esperança. 

As atividades desenvolvidas apresentaram uma literatura a partir da qual o aluno 

refletiu sobre diversidade e identidade, leu com prazer, redefiniu conceitos e escreveu suas 

próprias poesias. À vista disso, constatamos que o livro ―Poemas de recordações e outros 

movimentos‖ emitia uma mensagem, que lavrava as vivências de um grupo socialmente 

discriminado e excluído, remontava outras tantas ao reviver momentos com familiares e 

amigos, como também declarava a esperança como um patrimônio espiritual e imorredouro. 

Dessa maneira, os alunos, tão logo apreenderam conhecimentos relativos à discriminação e 
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exclusão, se deleitaram com os poemas de Evaristo. Em sintonia com o que está posto, 

Moisés (2012, p.20) ao discorrer sobre poesia profere: 

 

As palavras escritas pelo poeta, para este ou aquele poema, vêm sempre 

impregnadas do espírito peculiar do idioma e sua cultura, do tempo histórico 

e das contingências, igualmente peculiares, da vida do escritor. 

 

 

Diante das constatações e alegrias, o ensino da Língua Materna, na escola Dr. José 

Gonçalves de Medeiros, recebeu uma enorme contribuição com essa literatura peculiar e de 

qualidade. Os alunos, que em anos anteriores amargavam os estigmas da indisciplina, do 

desestímulo, do fracasso, estimulados por dizeres tão familiares se fizeram leitores e 

escritores. 

Para o campo da pesquisa, esse entrelaçamento existente entre a poesia de Evaristo e a 

dos alunos, mostrou pontos comuns, tanto nos universos sociais diversos, quanto no 

sentimento de pertença de uma cultura, de um lugar. Também confirmou as teorias de 

Vygotsky, que apontam o indivíduo como um ser individual e coletivo que produz e é 

produzido a partir desse universo circundante. 

Nessa perspectiva, o ano de 2014 não terminou para a turma do 9º A matutino: vai ser 

macerado pelos conflitos surgidos, conhecimentos adquiridos, reflexões geradas, descobertas 

feitas. Vai ser rezado nos dias, meses e anos vindouros pelas poesias produzidas, 

compartilhadas, pelo reconhecimento das atitudes altruístas e benfazejas e as conquistas 

realizadas. Enquanto permanecer a certeza de que mudanças são possíveis, e que, podem e 

devem ser empreendidas, o ano de 2014 permanecerá na lembrança de cada um dos 

envolvidos no projeto de literatura.   

  A intervenção feita com sequência didática na turma do 9º ano encantou e moveu os 

alunos para a escrita literária a partir da poesia afro-brasileira. Certeza de que serão escritores, 

não temos. Mas guardamos a lembrança de uma turma empenhada, disciplinada, ordeira, 

instigada para ter novas experiências educacionais. 

  O aluno C.A, muito tímido, e ainda cheio de incertezas quanto a sua capacidade 

literária, vibrou quando viu sua poesia impressa na revista. Nenhum grande crítico poderia 

traduzir o indizível da poesia desse aluno. Daí teimarmos em dizer que o ano de 2014 

perdurará no cotidiano da turma do 9º ano A. 
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FAMÍLIA 

 

Minha família 

em primeiro lugar. 

Meu pai trabalhador e pontual 

Minha mãe e a casa sempre limpa 

Assim é o valor da minha família. 

 

C. A 

 

 Concluímos a dissertação de mestrado, mas a busca constante pelo conhecimento e 

uma prática docente norteada pela investigação e produção científica continuam.  Portanto, 

pensamos, de acordo com Antônio Cândido (2004, p. 175), termos colocado para os alunos a 

literatura como um ―bem incompressível‖, como essência de vida que pode ser desfrutada (e 

deve) desde a escola, e como fator de humanização, como ele assegura: 

 

[...] ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o 

homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande parte no 

subconsciente e no inconsciente. Neste sentido, ela pode ter importância 

equivalente a das formas conscientes de inculcamento intencional, como a 

educação familiar, grupal ou escolar. 

 

 

A pesquisa posta em prática nessa turma vencedora suscita reflexões relacionadas às 

práticas pedagógicas humanizadoras, aos diversos públicos, às poesias selecionadas, à 

dinâmica de apresentação das poesias, aos interesses do aluno. Enfim, o resultado positivo 

dessa pesquisa deve ser analisado e reconstruído a partir das necessidades e objetivos de cada 

um que queira tê-la como parâmetro. Fortalecendo essas considerações que nortearam e 

ajudaram a organizar as premissas dispostas, temos ciência que o tempo e novos contextos 

suscitam ajustes e adequações ao trabalho, ora apresentado, desse modo, a pesquisa está 

aberta para novas e futuras reelaborações. 
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ANEXOS 

 

  Anexo p. 53 

 

Anexo p. 63. 

 

Escola Estadual Dr. José Gonçalves de Medeiros 

Acari, ____ de outubro de  2014. 

Professora: Jaécia Bezerra de Brito 

Aluno(a): __________________________________________ 

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA 

1. A descrição é um tipo de texto, mas também é um recurso estilístico utilizado para dar 

expressividade em diversas situações comunicativas.  

a) Faça uma descrição física da imagem abaixo de forma que o leitor, mesmo sem vê-

la possa imaginar a cena. 
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Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=trabalho+infantil+no+lix%C3%A3o&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ei=njluVcIPhbWwBOvMgvAM&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=667#imgrc=gnS7hp0nhxwiyM%253A

%3BpaOYxmOn3FSDlM%3Bhttp%253A%252F%252Freporterbrasil.org.br%252Ftrabalhoinfantil%252Fwp-

content%252Fuploads%252F2013%252F08%252Festinfantil2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Freporterbrasil.org.br%252Ft

rabalhoinfantil%252Ftag%252Ftrabalho-infantil%252F%3B500%3B349>  

 

b) Analisando o contexto faça uma descrição psicológica do menino que aparece na 

imagem. 

 
Disponível em: <http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-lbhp-

dzQ1k%2FVKvgbgGIS8I%2FAAAAAAAAWkc%2FzaDdOfXtADc%2Fs1600%2FTrabalho_Infantil1.jpg&imgrefurl=http

%3A%2F%2Fwww.jornaltabloide.com%2F2015%2F01%2Ftrabalho-infantil-

persisteentre.html&h=320&w=480&tbnid=FMD_LkwKL6aJQM%3A&zoom=1&docid=RbdznZ0RwrZojM&ei=IjluVe-

HFoLbsASd3oDICg&tbm=isch&ved=0CHAQMyg1MDU> 

 

A poesia é uma das formas de expressão do sentimento humano. Após a Semana de Arte 

Moderna em 1922, houve uma verdadeira revolução na literatura brasileira. A partir da 

segunda fase do Modernismo muitas poesias foram musicadas, é o caso de Rosa de Hiroshima 

de Vinícius de Morais.  

 
Rosa de Hiroshima 

Vinicius de Moraes 

http://www.google.com.br/img
http://letras.mus.br/vinicius-de-moraes/
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Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas, oh, não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A anti-rosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa, sem nada 

a) Após a leitura do poema, se houver dúvidas quanto ao significado de alguma palavra, 

consulte o dicionário.  

b) Em quantos versos Vinícius organiza seu poema? 

c) Para você, qual a mensagem de Vinícius de Moraes? 

d) Esta poesia utiliza os recursos da métrica e da rima?  

e) Das figuras de linguagem que estudamos, quais podemos encontrar nesta poesia? 

f) Nesta poesia, qual a relação dos adjetivos com o ritmo? 

 

2. Com base no poema de Vinícius expresse seus sentidos. 

a) Por meio de desenho  

b) Por meio de verso 

 

Anexos p.71 
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Anexos p. 82, 83, do subtema 3.9 
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Disponível em: <https://geografia2011.files.wordpress.com/2011/06/baob_a1.jpg> 

 

 

 

                         

 

 

 


