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RESUMO 

 

Relato e análise do processo de construção e aplicação de uma Unidade Temática 
numa turma de 7º Ano do Ensino Fundamental II nas aulas de Português, com a 
consequente elaboração de um CD como produto final, destinado à leitura de 
professores. A Unidade Temática constou de aulas sobre correspondências de 
escritores e intelectuais como fontes importantes de informação/conhecimento, ou 
até mesmo partes constituintes de suas obras. A partir dessa concepção, 
vislumbrou-se a possibilidade de utilizar um conjunto de cinco missivas que 
tratavam de O Arado de Zila Mamede, publicadas no livro intitulado Cartas de 
Drummond a Zila Mamede (1999), como elemento motivador para o estudo de 
poemas de Zila Mamede e Carlos Drummond de Andrade, vinculados à temática 
da terra. O presente estudo configura-se como uma tentativa de devolver ao texto 
literário o seu lugar de direito nas aulas de língua materna, isto é, que ele seja, 
desde os anos iniciais, lido, analisado e compreendido com todas as 
peculiaridades próprias dos textos de literatura, suas relações contextuais e 
intertextuais. Como fundamentação teórico-metodológica, tomou-se como ponto 
de partida as discussões de Cosson (2006; 2010) e Cereja (2005), além das 
orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa, bem 
como critérios de análise e interpretação do texto literário disponíveis na 
bibliografia das áreas de Teoria Literária e Literatura Comparada. 

PALAVRAS CHAVE: Ensino. Poesia. Zila Mamede. Carlos Drummond de 
Andrade. 
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ABSTRACT 

 

Reporting and analysis of the construction process and implementation of a 

Thematic Unit in a class of 7th grade of Elementary education II in Portuguese 

classes, with the consequent development of a CD as the final product, used for 

teachers reading. The Thematic Unit consisted of classes on correspondence of 

writers and intellectuals as important sources of information / knowledge, or even 

constituent parts of his works. Based on this conception, envisioned the possibility 

of using a set of five letters that dealt with O Arado, of Zila Mamede, published in 

the book entitled Cartas de Drummond a Zila Mamede (1999), as motivating factor 

for studying Zila Mamede´s and Carlos Drummond de Andrade´s poems, linked to 

the issue of land. This study  configures as an attempt to return to the literary text 

its rightful place in the mother tongue classes, which means, that the literary text 

can be, since the early years, read, analyzed and understood with all the 

peculiarities allowed of the texts of literature, including its contextual and 

intertextual relations. As theoretical and methodological approach, was taken as a 

starting point for discussions Cosson (2006; 2010) and Cereja (2005), besides the 

guidelines to the Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa  as well 

as criteria for analyzing and interpreting the literary text available in the literature in 

the areas of Literary Theory and Comparative Literature. 

 

KEYWORDS: Education. Poetry. Zila Mamede. Carlos Drummond de Andrade.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A minha confiança no futuro da literatura consiste em 

saber que há coisas que só a literatura com seus 

meios específicos pode nos dar. 

Italo Calvino 

 

Desde os tempos antigos, a literatura foi utilizada para a formação dos 

jovens em diferentes sociedades. No Egito, na Grécia ou em Roma, ela 

constituiu ferramenta essencial no processo de aprendizagem de idiomas, na 

formação moral, política e cultural da juventude. Durante muito tempo, segundo 

Cosson (2010, p.56), “o espaço da literatura na sala de aula era o mesmo da 

leitura e da escrita e da formação cultural do aluno”. No entanto, com a 

revolução técnica e científica e a disseminação dos meios de comunicação de 

massa, a formação humanística foi sobrepujada e, consequentemente, a 

literatura foi perdendo espaço no ambiente escolar.  

Com isso, ela passou a ocupar outro lugar dentro do processo de ensino-

aprendizagem, deixando de ser utilizada como uma fonte de saberes, para ser 

enquadrada numa proposta de ensino de língua materna que de um lado 

privilegiava em demasia os aspectos linguísticos e, do outro, em se tratando de 

estudos de literatura, se debruçava sobre o estudo do cânone e de aspectos 

estruturais da obra em detrimento do estudo dos textos literários com as 

relações contextuais e intertextuais. 

Diante de tal quadro, era natural que surgisse um movimento de retomada 

do devido lugar da literatura em sala de aula. Segundo Cosson (2010), para a 

eclosão de tal movimento, houve, em primeiro lugar, a contribuição tenaz de 

vários pesquisadores e educadores que insistentemente enfatizaram a 

preponderância da leitura literária na formação do leitor, bem como o dever da 

escola de trabalhar adequadamente com o texto literário. 

Nessa direção, os Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa 

(1997) constituem uma boa iniciativa para que a literatura retome o seu devido 
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lugar nas salas de aula no Ensino Fundamental. Entretanto, lendo atentamente 

o que eles comentam acerca da presença da literatura no ensino de Língua 

Portuguesa, percebe-se que a questão poderia ter sido melhor abordada, vista 

de uma maneira mais profunda, uma vez que é ferramenta essencial para a 

formação dos jovens estudantes.  

No texto dos PCNs: Língua Portuguesa, pode-se destacar, por exemplo, o 

seguinte fragmento, por criticar o uso dos textos literários apenas como pretexto 

para se trabalhar outros conhecimentos, não oportunizando aos alunos o estudo 

do texto literário per si, isto é, negando-lhes o letramento literário, o que leva, 

evidentemente, ao empobrecimento da abordagem desse tipo específico de 

texto em sala de aula: 

 

A questão do ensino da literatura ou da leitura literária envolve, 
portanto, esse exercício de reconhecimento das singularidades e 
das propriedades propositivas que matizam um tipo particular de 
escrita. Com isso, é possível afastar uma série de equívocos que 
costumam estar presentes na escola em relação aos textos 
literários, ou seja, tratá-los como expedientes para servir ao 
ensino das boas maneiras, dos hábitos de higiene, dos deveres 
do cidadão, dos tópicos gramaticais, das receitas desgastadas do 
“prazer do texto” , etc. Postos de forma descontextualizada, tais 
procedimentos pouco ou nada contribuem para a formação de 
leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, 
os sentidos, a extensão e a profundidade das construções 
literárias. (BRASIL: 1997, p. 30) 

 

 Diante de tal cenário, este trabalho, desenvolvido ao longo do mestrado, 

consubstancia-se como mais uma ação que busca devolver à literatura o seu 

lugar de direito no estudo da Língua Portuguesa em sala de aula, isto é, 

segundo Cosson (2010), trabalhar com o texto literário sabendo que ele carrega 

consigo um conteúdo, que muitas vezes pode ser usado para fins didáticos, 

porém, mesmo assim, jamais deverá ser usado como pretexto, sempre deverá 

ser lido, analisado e compreendido como texto literário. 

 As cartas trocadas por escritores e intelectuais até pouco mais da metade 

do século XX, quando não havia ainda o grande domínio da tecnologia da 

informação computadorizada nas relações interpessoais, constituem um acervo 
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importante para a elucidação de aspectos fundamentais de suas obras, bem 

como de seus fazeres poéticos.  

Devido ao fenômeno cultural constituído pelo universo da correspondência e 

sua decorrente interferência no processo de criação do texto literário, assim 

como de compreensão dele, o estudo realizado propôs a elaboração de uma 

Unidade Temática, na qual cinco cartas, escritas pelo poeta Carlos Drummond 

de Andrade, durante os anos cinquenta, para a poetisa1 norte-rio-grandense Zila 

Mamede, com quem manteve grande amizade, tiveram importância 

fundamental. Tais cartas fazem parte do livro intitulado Cartas de Drummond a 

Zila Mamede.2 A obra conta com dezenove cartas, onze bilhetes, um cartão e 

um telegrama escritos entre 1953 e 1985, ano de falecimento de Zila Mamede. 

A análise do material epistolar contido no livro citado revelou que há cinco 

missivas (ANEXOS I, II, III, I, V), nas quais Carlos Drummond de Andrade 

comenta/opina sobre os poemas do livro O Arado, que viria a ser uma das obras 

mais influentes e conhecidas de Zila, originalmente publicada em 1959. Pelo 

contexto das cartas, conclui-se que a poetisa potiguar costumava pedir a 

opinião do amigo sobre sua produção literária, antes que fosse publicada. 

A temática geral de O Arado, como já prenuncia o próprio título, é a terra3, 

em torno dela e a partir dela é que os poemas do livro orbitam. Em introdução 

feita no ano de lançamento da obra (1959), Câmara Cascudo afirma: “Zila 

Mamede sentiu a voz irresistível da terra, chão de trabalho onde vivem os 

marujos sem mar dos campos semeados”. Mais adiante, ainda na mesma 

introdução, ele escreve: “Todos os poemas nasceram do chão sagrado, com 

chuva do céu e suor dos rostos vigilantes, surgidos na inspiração provocadora 

de uma inegável vivência emocional”.4 

Nascido em Itabira (1902-1987), no interior de Minas Gerais, Carlos 

Drummond de Andrade tem alguns poemas, como “Cidadezinha qualquer”, “A 

                                                           
1 Apenas por preferência estilística usa-se, ao longo do trabalho, “poetisa” ao invés de “poeta”. 
2 O livro foi organizado por Graça Aquino e publicado em 1999 pela editora Sebo Vermelho. 
3 Durante a dissertação, optou-se por destacar, com negrito, palavras ou expressões que o autor julgou 
merecerem destaque. Nos demais casos, como de praxe, utilizou-se o itálico, como no caso de palavras de 
língua estrangeira. 
4 O texto de Câmara Cascudo encontra-se na página 20 da edição de O Arado que consta nas referências, por 
isso optou-se por não citá-lo diretamente nas mesmas.  
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lagoa”, “Episódio”, os quais, de forma mais ou menos direta, coadunam com as 

temáticas centrais dos poemas do já mencionado livro de Zila (1928-1985), 

poeta e bibliotecária norte-rio-grandense, autora de livros como Rosa de Pedra, 

Salinas e Exercício da Palavra, sobretudo, porque, assim como se observa em 

Zila, nesses poemas drummondianos há o resgate da infância e juventude, 

através da narração de fatos familiares, da descrição de parentes e cenários 

“dos áureos tempos” do poeta, todos, entretanto, emaranhados no elemento 

terra.  A terra que no livro de Zila Mamede o arado rompe, por onde o rio 

passa e o açude está encravado, terra onde nascem os milharais e o trigal, e 

onde se observa a paz dos bois dormindo. 

Esses pontos de entrelaçamento entre as obras dos dois poetas podem ser 

percebidos, por exemplo, numa comparação entre poemas, como “O Alto (O 

Avô)”, de Zila Mamede, e “No país dos Andrades”, de Carlos Drummond de 

Andrade, nos quais há um tom saudoso de um passado rural, passado tecido 

pelas fortes mãos dos antepassados.  

Por fim, evidenciou-se haver a possibilidade de um entrelaçamento temático 

entre o corpus pesquisado, ou seja: as cinco cartas de Carlos Drummond de 

Andrade para Zila Mamede que tratam a respeito de O Arado, alguns poemas 

da poetisa norte-rio-grandense presentes no referido livro, bem como alguns 

poemas do poeta mineiro que, assim como os de Zila Mamede, tenham ligação 

com a temática da terra. 

 Dessa forma, é pertinente a elaboração de uma Unidade Temática, tendo 

por alicerce o corpus já descrito, a fim de ser aplicada numa turma de 7º Ano do 

Ensino Fundamental II, atendendo às exigências do trabalho final do Programa 

de Pós-graduação Mestrado Profissional em Letras. 

Além disso, devido o público alvo da Unidade Temática, produzida com o 

corpus aqui descrito ser uma turma de 7º Ano, evidenciou-se que as missivas 

de Drummond a Zila possuem linguagem bastante informal, o que decerto será 

um aspecto facilitador para seu entendimento por parte dos alunos. Desse 

modo, por consequência, cumpriram a função que o trabalho lhes dá, ou seja, 

de elemento motivador. 
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Uma etapa fundamental da pesquisa é aquela que se destina a analisar os 

poemas que fazem parte do corpus deste trabalho, todavia, antes, deve-se 

esclarecer que, por hora, não se buscará fazer uma análise mais aprofundada 

de cada um, o que se almeja é elucidar as razões que os fizeram ser 

escolhidos. São eles: “O arado” (ANEXO VI), “Milharais” (ANEXO VII), “O rio” 

(ANEXO VIII), “Bois dormindo” (1) (ANEXO IX) e “Trigal” (ANEXO X), de Zila 

Mamede; “Cidadezinha qualquer” (ANEXO XI), “Infância” (ANEXO XII) e “A 

lagoa” (ANEXO XIII), “Episódio” (ANEXO XIV), de Carlos Drummond. 

A partir da proposta de que as cartas escolhidas funcionariam como 

elemento motivador, na tentativa de seduzir os alunos a entrarem em contato 

com obras drummondianas e mamedianas, o processo de seleção dos poemas 

trabalhados ficou bastante simplificado. Isso porque, nas próprias missivas, há 

menções, por meio da citação de títulos ou de fragmentos, a poemas de Zila 

feitas por Drummond. 

 É o caso da carta escrita em 20.05.1958 (ANDRADE, 1958, 19): 

 

 Zila amiga, que posso dizer de seus poemas novos senão a 
verdade, isto é, que eles são uma beleza? O milho novo 
desabrochando páscoas, a dor menino sacudindo miragens do 
pão, e as invenções da luz, da ventania: obrigado, Zila, por estes 
régios presentes de poeta. 

 

 Ou da carta escrita em 27.03.1959 (ANDRADE, 1959, 23): “’O rio’ e 

primeiro soneto do ‘Os bois dormindo’ são duas coisas de grande classe, e 

versos espalhados por todo o livrinho se impõem como unidades belíssimas.” E 

ainda na mesma missiva: “Noto o seguinte: certa repetição de palavras-chave, 

como pasto, lírio, trigal, pão, que torna monótono o livro, embora a unidade 

temática imponha essa monotonia como condição prévia.” Há também, na 

missiva escrita em 17.07.1959 (ANDRADE, 1959, 27), menção ao poema que 

dá titulo ao livro: “Sim, recebi O Arado, tomei conhecimento das novidades e 

das correções no texto primitivo, e achei tudo ok”. 
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Uma vez analisadas as cartas e observadas as referidas menções nelas 

presentes, fez-se o levantamento, dentre os dezenove poemas que compõem O 

Arado, daqueles que tinham recebido citações mais evidentes nas missivas 

recebidas por Zila, chegando-se, desse modo, à lista anteriormente citada. 

Concluída a seleção dos poemas de Zila, os quais integrariam o corpus deste 

projeto, fez-se uma pesquisa na obra poética de Drummond, a fim de encontrar 

poemas que tivessem ligação temática com os já escolhidos da poetisa norte-

rio-grandense.  

Dessa forma, se, em “Milharais”, há o resgate da infância através na 

narração de fatos e da recordação de entes queridos, em “Infância”, também os 

há. Se, em “O rio”, existe a humanização de um elemento da natureza de 

extrema importância para quem vive na terra e sobrevive dela, em “A lagoa”, 

esta ganha, aos olhos do eu lírico, uma importância maior que o mar, já que ele 

não poder ver/conviver com o mar, mas pode com a lagoa. E esse mesmo mar 

também ausente da infância do eu lírico mamediano reaparece transfigurado 

em “Milharais” como “mar de pães”.  

Demais, se em “Bois dormindo” (I), a paz do sono dos bois, levava o eu 

lírico a devanear que eles, quem sabe, na profundeza do seu sono, sonhassem 

que os vaqueiros “abandonando relhos e chicotes tangiam-nos serenos com as 

cantigas aboiadeiras e um bastão de lírios”, bem como que “ausentes de limites 

e porteiras arquitetassem sonhos (sem currais) nessa paz outonal de bois 

dormindo”; em “Episódio”, a figura do boi reaparece num outro cenário – urbano 

– e o eu lírico, quando se depara com ele, segura seus chifres e é transportado 

“ao País Profundo”, quiçá à sua campesina infância, na qual também observava 

o sono dos bois, tendo a mesma sensação de paz, tranquilidade e, por vezes, 

de tédio, em meio à rotina de uma “Cidadezinha qualquer”. 

Diante do exposto nos três parágrafos anteriores, concluiu-se haver 

inúmeros elos temáticos entre o corpus selecionado, podendo tais elos  serem 

constituídos sob diversos prismas, por exemplo: os elos temáticos entre os 

poemas de Zila Mamede e as cartas de Drummond, entre os poemas de Zila e 

os de Drummond, entre dois poemas de Drummond, assim como entre dois 

poemas de Zila Mamede, dentre outras possibilidades.  
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 Evidenciou-se por meio da análise do corpus uma possibilidade bastante 

viável de se elaborar uma Unidade Temática, a fim de utilizá-lo dentro de uma 

proposta didática que buscasse trabalhar o texto literário de acordo com as 

perspectivas de que analisar o texto é procurar compreender sua elaboração 

imagética para com ela sustentar um sentido. O ensino da literatura deve 

compreender a exploração do contexto, assim como faz da elaboração do texto; 

e a relação entre textos ou do reconhecimento de que um texto é sempre um 

diálogo com outros textos (COSSON, 2006). De maneira bem mais sucinta, 

trabalhar a literatura tendo por prioridade o espaço do texto, o espaço do 

contexto e o espaço do intertexto. 

Dentre os objetivos do estudo desenvolvido em sala de aula, destacam-se 

os seguintes: estudar, por meio de leitura, discussão oral e trabalhos escritos, 

as cartas e poemas presentes no corpus, fazendo os alunos estabelecerem 

movimentos de aproximação entre esses textos, bem como entre estes e outras 

linguagens artísticas, dentro da perspectiva de um letramento literário; introduzir 

os elementos básicos do gênero lírico (eu lírico, rima, verso estrofe, entre 

outros). Assim como, analisar os aspectos mais relevantes do processo de 

ensino-aprendizagem desencadeado pela aplicação da referida Unidade 

Temática e confeccionar um produto final (no caso um CD contendo todas as 

orientações e materiais usados durante a prática de sala de aula) o qual possa 

ser utilizado por outros professores de língua materna que, por ventura, tenham 

interesse de enveredar pelos caminhos percorridos por este projeto de 

pesquisa. 

O presente trabalho será estruturado da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, serão abordados aspectos basilares para a construção da Unidade 

Temática proposta. O segundo capítulo será basicamente dedicado ao relato e 

análise da aplicação da Unidade Temática. O terceiro capítulo conterá uma 

análise detalhada da produção escrita dos alunos. E, por fim, as considerações 

finais, nas quais se fará, de forma breve, algumas reflexões a respeito da 

trajetória percorrida, assim como se esclarecerão possíveis conclusões 

advindas do trabalho realizado. 
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2 CONSTRUINDO A UNIDADE TEMÁTICA 

 
Como fugir ao mínimo objeto 

Ou recusar-se ao grande? Os temas passam, 
Eu sei que passarão, mas tu resistes,  

E cresces como fogo, como casa,  
Como orvalho entre dedos 

Na grama, que repousam. 
 

Carlos Drummond de Andrade 
 
 

O presente capítulo abordará inicialmente as cartas de Drummond para Zila 

presentes no córpus. Em seguida, trará uma análise dos poemas utilizados 

durante a Unidade Temática. Por fim, abordará o conceito de Unidade Temática, 

bem como as metodologias norteadoras do trabalho em sala de aula. 

 

2.1 AS CARTAS DE DRUMMOND PARA ZILA 

 

Antes da abordagem das cartas de Drummond para Zila, faz-se necessário 

tecer mais algumas considerações acerca do gênero carta pessoal. 

A epistolografia como arte teve seu cultivo pelas comuni do norte e do centro 

da Itália já no século XI, difundindo-se pela Europa até o Renascimento. Mais 

tarde: 

A arte de escrever cartas saiu das muralhas dos palácios e dos 
palacetes e popularizou-se entre aqueles que viam na carta uma 
maneira de estabelecer elos com os parentes e os amigos 
distantes. É nesse contexto que surgem os secretários de cartas, 
compêndios com modelos de fórmulas de saudação e despedida, 
coletânea de cartas, e não raro, reúnem inclusive regras de bons 
modos. (SIMÕES, 2012, p. 66) 

 

Uma prova da popularidade de tal gênero é que, já em 1634, o manual Le 

Secrétaire à La Mode possuía nove edições, inclusive sendo reimpressa daí por 

diante por anos a fio, chegando ao século XIX. A tradição epistolar portuguesa 
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sofreu regulamentação a partir do século XVII, por meio da publicação de Corte na 

Aldeia (1619) de Francisco Rodrigues Lobo, considerado um dos teóricos 

pioneiros acerca da epistolografia de Portugal. Obviamente que a arte de escrever 

cartas portuguesas sofreu influências do latim e de outras línguas. Ao se ler as 

cartas produzidas no Brasil entre os séculos XVIII e XX, é possível perceber 

características presentes nos secretários de cartas portugueses da época. 

Segundo Simões (2012, p. 69): 

 

Observamos que, principalmente em relação às cartas, 
encontrávamos documentos oficiais com características textuais 
diversas, que apresentavam índices híbridos de uma norma 
considerada culta para a época e alguns traços de norma popular. 
Se de um lado podíamos entrever elementos de norma mais 
controlada, associados tanto à própria tradição epistolar oficial e 
jurídica, como é o caso das fórmulas de início e de fim, o corpo 
destas cartas deixava entrever alguns elementos de uma norma 
considerada mais informal. 

 

Segundo o a tese de doutorado de Jane Quintiliano Guimarães Silva5, a carta 

foi, levando-se em conta a história das práticas comunicativas que envolvem a 

escrita, um dos primeiros gêneros que oportunizaram relações de interatividade a 

distância. A partir dela, ocorreu uma complexa reestruturação nos padrões de 

interação humana e todo um aparato técnico e tecnológico, já que estava sendo 

criada uma nova forma de interação social, libertas do aqui e agora, a partir da 

qual era possível “fomentar as transações sociais entre os homens, construir 

novos contatos interpessoais, consolidá-los, desfazê-los, refazê-los. Essa função 

social provavelmente é a função fundadora das práticas comunicativas dos 

gêneros epistolares.” (SILVA, 2002, p.52-53).   

        É interessante notar, segundo o estudo de Jane Quintiliano, que, na 

epistolografia ocidental, as cartas foram usadas para diversos objetivos, como por 

exemplo, as cartas de Cícero e Sêneca que abordavam questões filosóficas e se 

dirigiam a todos vistos como amigos. Quanto às cartas familiares, eram bem 

                                                           
5 A tese tem por título Um estudo sobre o gênero carta pessoal: das práticas comunicativas aos indícios de 
interatividade na escrita dos textos e foi defendida em 2002, na Universidade Federal de Minas gerais. 
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diversas das de hoje. Emergiram aproximadamente no século XVII e logo 

começaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, sendo usadas para diversas 

finalidades, como dar notícias a quem se encontrava distante, manter um 

relacionamento cordial com alguém, enfim, tratavam de assuntos considerados 

menos importantes. Não raro essas missivas vinham a público, o que era 

encarado com naturalidade, diferente das cartas familiares atuais que geralmente 

apenas circulam na esfera privada. 

 No Antigo regime, onde as notícias embaralhavam-se com as fofocas, as 

cartas: 

...movimentavam as relações entre homens e instituições, criavam 
e sedimentavam as práticas sociais do universo da política, da 
economia, da ciência e da cultura, etc. e, ainda, instauravam as 
bases de um complexo sistema de comunicação e de informação, 
que somente vai se sofisticar no século XV, com o advento do 
correio, na Europa (SILVA, 2002, p. 54-55). 

 

 Até mesmo os artigos científicos têm sua origem vinculada à carta, tanto 

que demorou quase um século para que eles se desvencilhassem da influência do 

gênero carta, sobretudo no que diz respeito às marcas enunciativas e interativas, 

utilizadas para seduzir e convencer o interlocutor. Somente com o tempo é que os 

artigos passaram a adotar um discurso argumentativo, calcado na reflexão 

objetiva e imparcial.  

 Outra questão, presente no estudo anteriormente mencionado, é sobre o 

futuro das cartas diante do avanço tecnológico e suas novas formas de 

comunicação quase em tempo real. O e-mail, o facebook, por exemplo, seriam 

mesmo novas versões dos meios de comunicação já sedimentados? Ou não, 

seriam meios de comunicação com suas próprias peculiaridades? O estudo 

conclui que ainda é cedo (lembrando que o ano de publicação da tese foi 2002), 

para fazer qualquer afirmação decisiva a esse respeito. Será necessário um tempo 

para que esses meios mais recentes de comunicação se mostrem realmente 

estáveis em longo prazo, pois, por agora, ainda se encontram num processo de 

sedimentação. 
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 O gênero carta particular ou pessoal constitui uma importante tradição 

discursiva, sendo assim carrega consigo uma gama de 

informações/conhecimentos, dando margem ao seu uso como suporte didático em 

sala de aula nas diferentes áreas de conhecimento estudadas pelos alunos do 

Ensino Fundamental. No caso específico deste trabalho, acreditou-se haver plena 

possibilidade de utilização da sequência de cartas anteriormente citada como 

elemento motivador, na tentativa de seduzir os educandos a adentrarem nos 

mundos poéticos de Zila Mamede e Carlos Drummond de Andrade. 

Essa crença coaduna com as ideias defendidas pela crítica genética, isto é, 

que as correspondências, as anotações nas margens dos livros bem como a 

presença de certas obras na biblioteca de um literato, entre outros, constituem 

material importante para uma análise de seu percurso de criação e, 

consequentemente, promover novas possibilidades de compreensão de sua obra. 

De acordo com Lopes (2007, p.64): 

 

Quanto aos documentos de arquivo, como correspondências, 
produção jornalística ou documentação pessoal, conformam 
instâncias que aludem a momentos, estágios ou circunstâncias do 
trajeto da criação de obras, preenchendo a ausência de 
manuscritos propriamente ditos. 

 

Além disso, a escolha das cartas de Carlos Drummond para Zila Mamede 

tem, entre suas motivações, oportunizar o estudo da obra de uma poetisa local 

pelos alunos do Ensino Fundamental II, cujos poemas possuem movimentos de 

aproximação e distanciamento com os de Drummond. Prova disso é a relação de 

amizade evidenciada nessas cartas, nas quais o poeta de Itabira se coloca, 

talvez por insistência da própria Zila, como seu orientador em assuntos de 

poesia. 

A partir de agora, tratar-se-á das missivas de Drummond para Zila. O ponto 

de partida para a constituição do corpus deste trabalho, isto é, do material – no 

caso cartas e poemas – a ser utilizado para a elaboração da Unidade Temática 

foi justamente a sequência de cartas de Carlos Drummond para Zila Mamede, 
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enviadas no período que vai de 20.05.1958 até 11.02.1960 (quase dois anos), 

contidas no livro Cartas de Drummond a Zila Mamede (2000). 

        Das cartas que datam desse período, a única que não foi inserida no corpus 

foi a de 04.11.1958, por não aludir claramente sobre O Arado, apesar de se 

depreender pelas datas, que a carta em questão versa, de maneira menos direta 

é bem verdade, sobre a feitura dos poemas do referido livro. Nela, o poeta 

mineiro dá conselhos sobre o fazer poético da “amiga” Zila, como por exemplo: 

“Não faz mal que nem todas as coisas sejam do mesmo nível, desde que você 

esteja com vontade de escrevê-las, desde que se imponham a você.” Ou ainda: 

“Não sei, acho que valia a pena de v. cuidar mais do verso como verso, coisa 

completa e bastante que independe de sentido, metáfora, etc.” 

Desse modo, as cartas escolhidas para comporem o corpus do trabalho 

foram as enviadas nas seguintes datas: 20.05.1958 (ANEXO I), 27.03.1959 

(ANEXO II), 31.03.1959 (ANEXO III), 17.07.1959 (ANEXO IV) e 11.02.1960 

(ANEXO V). A escolha das cinco cartas, ao invés de duas ou três, por exemplo, é 

devido elas constituírem uma sequência, não só pelas datas nas quais foram 

escritas, porém pelo conteúdo que encerram, como pode ser notado pelas 

descrições abaixo. 

  A primeira delas, escrita em 20.05.1958 (ANDRADE, 1958,19) deve se 

situar no período em que Zila escrevia os poemas de O Arado, enquanto 

aguardava a impressão de seu livro Salinas no Rio de Janeiro, como mostram os 

seguintes fragmentos: 

 

 Zila amiga, que posso dizer de seus poemas novos senão a 
verdade, isto é, que eles são uma beleza? O milho novo 
desabrochando páscoas, a dor menino sacudindo miragens do 
pão, e as invenções da luz, da ventania: obrigado, Zila, por estes 
régios presentes de poeta. 

 

 Ou “A verdade é que o livro está quentinho no forno, segundo ele próprio 

Simão me informou, e Lúcia, a eficiente secretária, confirmou.”   



26 
 

 
 

Na segunda carta, escrita em 27.03.1959 (ANDRADE, 1959,23) Carlos 

Drummond trata mais especificamente de O Arado, ao citar diretamente alguns 

poemas contidos na obra:  

 

                  “O rio” e primeiro soneto do “Os bois dormindo” são duas coisas 
de grande classe, e versos espalhados por todo o livrinho se 
impõem como unidades belíssimas. Bem, o que anotando a lápis 
é matéria para você pensar, e aceitar ou não, com liberdade 
absoluta, e como lhe parecer razoável. 

 

 Na mesma missiva, o poeta mineiro demonstra certo constrangimento 

ao fazer comentários sobre os poemas da amiga norte-rio-grandense:  

 

Tenho o maior constrangimento em propor qualquer modificação 
a um poeta, cada um é dono de seus erros e acertos, e receio 
ainda sugerir o que é apenas a minha verdade, uma verdade 
precária mesmo nos limites do meu ser, que tenho mudado tanto 
ao longo da vida e me substituo conforme o humor de cada hora. 

 

Todavia os faz:  

 

  Noto o seguinte: certa repetição de palavras-chave, como pasto, 
lírio, trigal, pão, que torna monótono o livro, embora a unidade 
temática imponha essa monotonia como condição prévia. 
Também gostaria de certas audácias, como transformas 
substantivos em adjetivos, ou compor palavras misturando as 
existentes mas deixando claro para o leitor o elo que as prende. 
O mais é técnica de economia: cortar palavrinhas desnecessárias 
(o, um, seu), encurtar, acelerar, tornar mais direta e violenta a 
dicção. De importante não vejo nada a censurar. 

 

A terceira missiva, escrita em 31.03.1959 (ANDRADE, 1959,25) a menor 

delas, tem um caráter basicamente informativo, nela Drummond avisa a Zila 

que os originais de O Arado foram enviados via transporte aéreo: “Os originais 

do seu livro seguiram em registrado aéreo, com uma carta”.  
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Na próxima carta, escrita em 17.07.1959 (ANDRADE, 1959,27) com O 

Arado já publicado, Carlos Drummond afirma ter recebido um exemplar da obra 

e que não fizera maiores comentários por estar muito ocupado:  

  

Sim, recebi O Arado, tomei conhecimento das novidades e das 
correções no texto primitivo, e achei tudo o.k. Se não mandei uma 
palavra a respeito, é porque tenho andado submergido até o 
pescoço em trabalhos meus e alheios. Quanto aos últimos, basta 
lhe dizer que estou revendo os originais de três livros de amigos – 
livros de prosa, traduções, coisas que exigem consulta a outros 
volumes e têm que ser feitas devagarinho. Como eu já me havia 
manifestado nitidamente sobre os “Poemas Rurais”, achei que 
não era caso de novo pronunciamento, e daí, estava tudo em 
ordem, bem resolvido. 

 

 Drummond ainda sugere que Zila deveria ter mostrado os poemas a 

Manuel Bandeira, com quem ela também manteve correspondências: “V. me 

fala em uma nota de ‘leitura’, mas que mal haveria em mandar os poemas 

também ao nosso mestre Bandeira?”.  

Na última carta selecionada para figurar no corpus, escrita em 

11.02.1960 (ANDRADE, 1960,29) talvez a mais poética delas, Drummond 

afirma que, apesar de já conhecer bem os poemas de O Arado, está encantado, 

relendo-o, e afirma, inclusive, que, ao reler a mencionada obra mamediana, 

sente a presença da “querida amiga” ao seu lado:  

 

Seu livro está aqui, encantando um velho leitor que já o conhecia 
bem e agora se alegra de tornar ver o amigo. Tão puro ele é em 
sua aderência à terra, aos bichos, à vida natural – e tão 
enriquecido pelos requintes de espírito daquela que os escreveu! 
Obrigado pela boa visita, amiga. Senti você conversando comigo, 
sentada naquela poltrona da DPMAM. 

 

 

 2.2 ANÁLISE DOS POEMAS  
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O presente capítulo tem por objetivo fazer uma análise dos poemas 

escolhidos para compor o corpus da Unidade Temática. Entretanto, esclarece-se, 

desde já, que a intenção não é fazer individualmente a análise de cada poema, 

seguindo o modelo clássico em que se analisa forma e conteúdo nos seus 

mínimos aspectos. Porém, tecer considerações sobre os aspectos os quais 

tornaram possível o estabelecimento de uma unidade temática entre as obras. 

Esclarece-se ainda que, apesar de haver uma tradição crítica acerca das 

obras dos literatos trabalhados, sobretudo a de Drummond, optou-se, por conta e 

risco, por uma análise mais pessoal dos poemas trabalhados. Essa escolha tem 

por motivação a tentativa do estabelecimento de um olhar mais aproximado do 

olhar dos alunos, diante de uma leitura mais encorpada de textos do gênero lírico.       

Em momento algum, se desprezou as considerações daqueles que se debruçaram 

sobre as obras drummondianas e mamedianas. Pelo contrário, durante a 

pesquisa, muitos estudos já realizados foram lidos, apenas não serão citados de 

maneira mais explícita na análise, pela justificativa anteriormente mencionada. 

Antes de começar a análise propriamente dita, far-se-á, de forma bastante 

breve, uma apresentação dos dois poetas cujas obras foram utilizadas no corpus 

da pesquisa, uma vez que, em matéria de poesia, muitas vezes o conhecimento 

prévio de traços da biografia do poeta contribui para o entendimento de sua obra. 

Zila da Costa Mamede nasceu em 1928 no município de Nova Palmeira, na 

Paraíba, sendo seu pai e avô por parte de mãe do interior norte-rio-grandense. 

Quando contava por volta dos seis anos, muda-se para Currais Novos, interior do 

Rio Grande do Norte. Após o término dos estudos secundários, foi morar com 

seus padrinhos de batismo. Sofrendo a influência de seu padrinho, um homem de 

bastante culto, começa a adentrar no mundo da Literatura. Após tentar ser freira, 

retorna a Natal e, com vinte e um anos, inicia sua vida de literata. 

De 1955 a 1956, no Rio de Janeiro, cursa biblioteconomia, fazendo também 

uma especialização nos Estados Unidos. No retorno a Natal, foi responsável pela  

coordenação da implantação da Biblioteca Câmara Cascudo em 1969 e da 

Biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1974 (que hoje 

leva seu nome). Demais, trabalhou, em Brasília, no Instituto Nacional do Livro, 
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escrevendo, inclusive, sobre sua área de formação acadêmica sobre sua área de 

formação acadêmica, tornando-se uma profissional bastante respeitada. 

Quanto a sua produção literária, destacam-se Rosa de Pedra (1953), 

Salinas (1958), O Arado (1959), Exercício da palavra (1975) e Corpo a corpo 

(1978) e A Herança (1984). Os temas recorrentes em sua poesia são o sertão 

nordestino, o mar, a saudade dos tempos idos, o fazer poético, entre outros. 

Acostumada a nadar todos os dias no mar, sua grande paixão, Zila vem a 

falecer afogada na Praia do Meio no ano de 1985.6 

Carlos Drummond de Andrade nasceu na cidade de Itabira no interior de 

Minas Gerais, em 1902. Pertencente à família de boa condição financeira, pôde ir 

para Belo Horizonte estudar, estudando também em colégio jesuíta em Nova 

Friburgo. Formou-se em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

Casou-se em 1925, tendo dois filhos, porém só a filha sobreviveu. Viveu até 

o fim da vida no Rio de Janeiro, onde trabalhou como funcionário público.  

Quanto a sua produção literária, é bastante volumosa, uma vez que não se 

ateve só a escrever poemas. Escreveu também crônicas, contos, livros para 

criança. A sua obra aborda os mais variados aspectos da vida, pois para ele tudo 

parecia lhe interessar. Vinculado ao Modernismo, era adepto do verso livre de 

métrica e rimas (embora, algumas vezes, tenha escrito poemas metrificados e 

rimados), filiando-se à ala modernista adepta ao lirismo subjetivo. Drummond 

também traduziu obras de importantes nomes da literatura universal, como Hono 

ré de Balzac e Marcel Proust.  

Entre suas obras poéticas de maior destaque, estão: Alguma Poesia (1930), 

Sentimento do Mundo (1940), A Rosa do Povo (1945) e Boitempo (1968). 

Drummond morreu em 1987, sendo considerado pela crítica, talvez, o maior 

poeta brasileiro de todos os tempos. A sua obra exerceu e exerce considerável 

influência na de inúmeros poetas importantes de gerações posteriores à sua. 

                                                           
6 Para o leitor que almeje se enveredar, de maneira mais profunda, pela vida de Zila Mamede, recomenda-se 
a leitura da dissertação de mestrado Uma mulher entre livros (2004) de Marize Lima de Castro. 
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A partir de agora, prosseguiremos com a análise dos poemas presentes do 

corpus da pesquisa. São eles: “O Arado”, “Milharais”, “O rio”, “Bois dormindo (I)” e 

“Trigal”, todos publicados no livro O Arado de Zila Mamede no ano de 1959. E 

“Cidadezinha qualquer”, “Infância”, “A lagoa” e “Episódio”, todos de Carlos 

Drummond de Andrade.  Os três primeiros publicados no livro de estreia de 

Drummond Alguma poesia, em 1930, e o último publicado em A Rosa do povo de 

1945. 

Inicialmente, gostar-se-ia de destacar um fato curioso, ocorrido durante os 

encontros de aplicação da Unidade Temática dedicados à análise e discussão 

sobre os poemas acima citados. Uma aluna fez a seguinte consideração: “Parece 

que apenas um eu lírico escreveu todos os poemas!”. E é justamente a sensação 

que se tem ao se analisar as relações temáticas existentes entre eles. São tantos 

os vasos comunicantes e tão profundos que a afirmação da aluna é 

absolutamente pertinente. 

Não seria completo delírio imaginar a seguinte narrativa, tendo um eu lírico 

só por narrador personagem principal: primeiro capítulo, ele conta seus primeiros 

anos de vida (poema “Infância”); segundo capítulo, conta sobre as coisas da sua 

meninice e juventude no campo (poemas “O rio”, “Bois dormindo (I)”, “A lagoa”, “O 

rio”, “O Arado”, “Milharais”) Em seguida, já adulto, conta o desânimo que a vida 

no campo lhe causa (poema “Cidadezinha qualquer”) e, por fim, já na cidade, é 

transportado, de supetão, para o mundo de sua infância e juventude (poema 

“Episódio”).  

Esclarece-se, desde já, que o presente capítulo não objetiva fazer a análise 

de todas as relações existentes entre os poemas do corpus. Almeja, sobretudo, 

comprovar a possibilidade de entrelaçamentos temáticos entre os poemas 

componentes do corpus, deliberou-se fazer a análise das relações existentes entre 

duplas, ou trios de poemas.  

Assim se analisará as seguintes duplas: “O rio” e a “Lagoa”; “Cidadezinha 

qualquer” e “Bois dormindo (I)”; “Infância” e “Episódio”. E o trio: “Milharais”, “Trigal” 

e “O Arado”. 
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De início de far-se-á uma análise sucinta de cada obra para, em seguida, 

traçar possibilidades de enlace temático entre as duplas ou a tríade de poemas. 

 

2.2.1 “O rio” e a memória, “A lagoa” e o mar 

 

 Evidentemente que, antes de tudo, os próprios títulos dos poemas em 

questão já apontam para a possível existência de pontos de aproximação entre 

eles, uma vez que “rio” e “lagoa” são termos do campo da hidrografia. Todavia há 

uma diferença básica entre aquilo a que eles dão nome, pois enquanto o rio é um 

curso natural de água que flui rumo ao mar, a uma lagoa ou a outro rio, a lagoa é 

um corpo de água com um fluxo baixo, quase imperceptível. Ou seja, é como se o 

rio caminhasse a passos largos, enquanto a lagoa a passos bem vagarosos. 

 O poema de Zila Mamede inicia com uma espécie de descrição do rio feita 

pelo eu lírico7 e, nela, o rio é visto como algo mutável, instável (“rio seco ou de 

enchente, intempestivo”). Porém, apesar da sua instabilidade, de uma forma ou de 

outra, sempre esteve presente na infância do eu lírico (“Um rio adormecido em 

cada infância”).  

 A partir da segunda estrofe, o eu lírico começa, num tom memorialístico, a 

tecer uma série de considerações acerca da marcante presença do rio em sua 

vida, ao afirmar que, de fato, o que fica/ficou do rio em todos é a sua correnteza 

que, no poema, não corre no leito do rio, porém na memória daqueles que com 

este conviveram desde a tenra idade. O rio durante todo o poema é personificado, 

porém sem perder a sua essência de elemento da natureza, como ocorre também 

a obra “O cão sem plumas” 8 de João Cabral de Melo Neto, poeta por quem Zila 

nutria grande estima. 

                                                           
7 Optou-se, ao longo de todas as análises feitas, por não se referir à voz que fala no poema utilizando-se o 
nome do poeta que o concebeu. Preferiu-se sempre utilizar a expressão eu lírico. Isso não significa, no 
entanto, que não se reconheça a importância que acontecimentos da vida dos literatos têm para elucidar 
vários aspectos de sua obra. 
8 Poema escrito por João Cabral de Melo Neto e publicada em 1950, tendo por foco principal o rio 
Capibaribe. 



32 
 

 
 

 Na terceira estrofe, que mais parece com a continuação da anterior, pela 

própria estrutura sintática, há a exaltação da força do rio e, consequentemente, da 

força da natureza. O rio que é caminho (dos barcos transportando pessoas, dos 

peixes que nele vivem cumprindo o fluxo natural da vida).  

Ainda na mesma estrofe, nos segundo e terceiro versos, é abordado o 

caráter transcendental que ronda a figura do rio (“noite, assombração de 

rio/chamado ser em oculto chão de rio,”). Neste ponto, recorremos à grande 

tradição lírica para lembrar que, na Divina Comédia9, é no rio Aqueronte que vive o 

barqueiro Caronte transportando as almas. 

 Na última estrofe, o aspecto transcendental despertado pelo rio continua, 

visto que o eu lírico faz menção a lendária história (tão comuns à vida no campo) 

de dois meninos que não se afogaram no rio, porém foram afogados por ele, como 

comprova a própria construção sintática do verso (“que afogou nas areias dois 

meninos”). E, como por encanto, as lágrimas das duas vítimas do indiferente rio se 

transfiguram em duas cacimbas.  

Tal passagem reafirma o tom saudosista que perpassa vários momentos do 

poema, a figura do rio se confundindo com a própria memória do eu lírico, se 

misturando como as águas fazem no leito no rio. E essa imersão do eu lírico no rio 

e vice-versa é tamanha que ele, muitas vezes, parece não saber com precisão 

onde um começa e o outro termina. 

O poema “A lagoa” é, antes de tudo, uma aguerrida defesa do eu lírico de 

algo que tem ao alcance, a lagoa, em detrimento daquilo que não tem 

possibilidade de conhecer, o mar. Já na primeira estrofe, percebe-se o desprezo 

do eu lírico pelo mar, prova disso é que em todos os versos existe o advérbio de 

negação não, fechando qualquer possibilidade de uma relação amistosa entre o 

mar e o eu lírico, o qual nunca viu o mar, são sabe se ele é bonito, se é bravo, 

enfim, o mar não tem qualquer importância para ele. 

                                                           
9 Obra, do século XIV, escrita pelo poeta italiano Dante Alighieri. A obra é dividida em três partes: Inferno, 
Purgatório e Paraiso.   
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No entanto, será que realmente o eu lírico é indiferente, em absoluto, ao 

mar, assim como Alberto Caeiro era ao Tejo?10 Ou apenas estaria, amargurado 

por não poder conhecer o mar, renegando-o?  

Na estrofe seguinte, surge o objeto de amor e devoção do eu lírico, aquele 

que ocupa o lugar do longínquo mar, aquele que pode ser experimentado com 

todos os sentidos: a lagoa. Que pode não ser do tamanho do mar, porém também 

é grande. Que não tem as ondas do mar e suas correntezas densas, mas tem sua 

calmaria, que também é encanto.  

Por fim, na derradeira estrofe, surge a enorme beleza da lagoa, quando 

exposta ao sol da tarde, como se o eu lírico afirmasse, com voz impassível: “Não 

sei se o mar é bonito, mas sei que a lagoa o é!”. 

O eu lírico deixa um ponto de interrogação para o leitor: “A lagoa” é um 

poema de defesa da terra em que se vive, com aquilo de bom que ela nos oferece, 

ou um poema transpassado pela fina ironia drummondiana, na qual as palavras 

muitas vezes, quando analisadas com profundidade, dizem algo bastante diverso 

do que pareciam dizer numa primeira leitura?... 

Por meio das duas análises, é possível perceber que existem pontos de 

comunhão entre os dois poemas analisados. Ambos possuem eus líricos 

enraizados no campo, que, desde sempre, conviveram com as forças da natureza, 

estabelecendo com elas uma relação de respeito e veneração.  

Se em “O rio” há a louvação deste, com sua correnteza que tudo conduz, 

até mesmo as lembranças de um tempo distante, em “A lagoa”, louva-se a 

calmaria desta, com sua beleza pacífica e cristalina, transmudada em todas as 

cores. São dois elementos da terra, fazem parte da vida daqueles que nela vivem 

desde a tenra idade, por isso mesmo exercem tamanho fascínio na gente do 

campo, que, em muitas ocasiões, utiliza suas águas para banhar-se, ou para 

irrigar as plantações, bem como deles tira o alimento em forma de peixe. 

 

                                                           
10 Referência ao poema “O rio da minha aldeia” de Alberto Caeiro, heterônimo do poeta lusitano Fernando 
Pessoa.  
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2.2.2 A aparente tranquilidade de “Cidadezinha qualquer” e “Bois dormindo 

(I)” 

 

 O curto “Cidadezinha qualquer” se assemelha à descrição de uma pintura 

bucólica. O eu lírico descreve o cenário perscrutado por suas retinas com um 

sentimento que se encontra entre o enfado e a irritação, quiçá a indiferença.  

 Durante todo o poema, há uma escassez de ações, de movimento. Na 

primeira estrofe, por exemplo, nos três versos que a compõem só há um verbo, 

cantar, o qual se encontra no infinitivo, conferindo uma atmosfera de lentidão, de 

repetição, de vida prosaica. 

 Na segunda estrofe, com o dobro de versos da primeira, o eu lírico continua 

a descrever o que tem diante de seus olhos. Porém nada se transforma, nada de 

novo acontece, e o que acontece é em ritmo lento, como se a vagareza já fizesse 

parte do DNA daquelas pessoas, algo que vinha de há muito, de gerações 

passadas, contra o qual fosse impossível lutar.  

Para dar ênfase a tal lentidão, o advérbio devagar foi usado nos cinco 

primeiros versos da estrofe. Fato a destacar é que até os animais são 

contaminados por essa tranquila forma de viver (“Um cachorro vai devagar/Um 

burro vai devagar.”), como se homens e bichos compartilhassem 

harmoniosamente do mesmo modo de vida. 

Todavia, no último verso do poema, há uma tomada de posição por parte 

do eu lírico diante de toda cena descrita: “Eta, vida besta, meu Deus!”, revelando 

toda a inconformidade que sente pela forma de viver daquelas pessoas, pelo 

conformismo delas diante de tudo. Um mundo lá fora para se desbravar e elas, ali, 

vivendo como os prisioneiros do Mito da Caverna11, sem ver a luz da 

modernidade, com suas novas formas de viver e de pensar sobre tudo.  

                                                           
11 Refere-se ao famoso mito de Platão, no qual homens vivem acorrentados dentro de uma caverna, olhando 
para uma parede iluminada por uma fogueira. Nessa parede são projetadas as sombras de tudo o que há 
fora da caverna (plantas, animais), o que leva os homens a imaginarem que o mundo é composto apenas 
por sombras.   
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O poema “Bois dormindo (I)” apresenta um contexto totalmente inusitado, 

uma vez que o eu lírico narra os sonhos dos bois dormindo. Na primeira estrofe é 

apresentada a situação inicial: bois dormindo na campina num ambiente onde o 

silêncio era tanto “que se ouviram nascer as açucenas.”  

Porém, logo no segundo verso, há uma afirmação que, de certo modo, vai 

de encontro ao ambiente pacífico descrito: apesar da aparente tranquilidade, o 

sono dos animais emanava uma “grave tristeza”. Mas qual a razão disso? 

A resposta vem logo em seguida, a partir do segundo parágrafo, quando o 

eu lírico passa a narrar o doce sonho dos bois adormecidos, gravemente tristes, 

por saberem que a realidade pós-sono não seria tão prazerosa. No sonhar, não 

havia mais relhos nem chicotes a lhes fustigarem o lombo, porém um bastão de 

lírios, e os tangerinos não demonstravam mais um temperamento rude e 

intempestivo, eram serenos. E para completar a felicidade dos bois, eles 

caminhariam rumo à liberdade, livres das porteiras, vadiando no “chão de feno”. 

Os dois poemas acima analisados apresentam pontos de entrelaçamentos 

temáticos. Se em “Cidadezinha qualquer”, o eu lírico se mostra descontente com a 

realidade que vê ante seus olhos, realidade que o circunda, devido ao marasmo 

nela reinante, em “Bois dormindo (I)”, o eu lírico mostra-se compadecido com os 

anseios de bois-meninos, que apenas ansiavam por uma vida melhor, menos 

sofrida. Uma vida que só era possível nos sonhos, como se estes fossem um 

consolo diante da dureza inexorável do mundo real.  

Estaria o eu lírico falando realmente de bois, ou estes seriam apenas uma 

forma transfigurada de falar sobre a situação difícil do povo do campo, muitas 

vezes oprimido, se curvando diante do poder dos grandes latifundiários, da própria 

modernidade que chega como um furação devastando tudo, instaurando um novo 

modo de viver? 

 Para o simples camponês, só restaria um lugar onde seus desejos 

existenciais poderiam se concretizar: os sonhos. Fora deles, a costumeira 

opressão, as porteiras delimitando o mundo, cada palmo de chão com seu dono. 
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As duas obras levam o leitor a refletir sobre o fato de que, muitas vezes, por 

detrás de um mundo aparentemente pacífico, tranquilo e feliz, como os descritos 

pelos poemas, existe uma série de conflitos individuais ou não, frutos das 

insatisfações individuais ou coletivas, acontecendo, explodindo. E são justamente 

tais conflitos, muitas vezes, os responsáveis pelas transformações ocorridas no 

campo.   

 

2.2.3 “Infância” e “Episódio”: as duas faces da mesma moeda 

 

“Infância” é um poema com feitio de prosa, no qual o eu lírico pretende 

contar o cenário da sua meninice. Na primeira estrofe, há uma delimitação do 

papel que cada integrante da família ocupava no cotidiano da casa. O pai montava 

a cavalo e ia para o campo, a mãe cosia e cuidava do irmão pequeno, e o eu 

lírico, criança, ficava embaixo de uma mangueira lendo a história de Robinson 

Crusoé.12    

          Tem-se aí o retrato fiel de uma família tradicional do campo. O fato de o eu 

lírico se dedicar, já na tenra idade, à leitura, é um indicativo de que pertence a 

uma família com alguma condição financeira, uma vez que, na época, na zona 

rural, apenas crianças de famílias mais abastadas eram alfabetizadas e tinham 

acesso a livros, sobretudo de literatura. 

 Na segunda estrofe, surge a figura de uma preta velha, integrante tão 

comum à casa das famílias abastadas durante boa parte da história do Brasil, 

figura que, apesar de liberta, continuava a servir aos sinhozinhos e sinhazinhas, 

como no tempo da escravidão.  

Destaca-se, na estrofe, um aspecto interessante: a ternura com que o eu 

lírico (menino) se refere à negra que lhe servia o café. Porém, apesar do 

sentimento afetuoso, existe a necessidade de mencionar a cor da sua pele – preta 

                                                           
12 Romance do escritor francês Daniel Defoe publicado em 1719. Na obra, é narrada a aventura de Robinson 
Crusoe, um náufrago que passa vinte e oito dias perdido numa ilha remota, enfrentando inúmeros perigos, 
até ser resgatado. No corpo do texto, a expressão Robinson Crusoe não aparece destacada, porque se 
entende que faz referência não à obra em si, porém ao seu protagonista. 
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– e ele o faz por meio de uma comparação “Café preto que nem a preta velha”. O 

simples fato de o eu lírico ter a preocupação de explicitar a cor da mulher que o 

servia, pode ter a intenção de dizer para o leitor: “Apesar de a preta velha ser 

como alguém da família, ela jamais será de fato, pois é negra e, por isso, já tem 

seu papel social delimitado, desde seu nascimento.”.  

A terceira estrofe retoma o papel da figura materna dentro da estrutura 

familiar em questão. Pela primeira vez, há o uso do discurso direto no poema e é 

justamente para expressar uma bronca que a mãe dá no filho (eu lírico). Tal 

atitude é reveladora, pois deixa clarividente o papel dos pais naquele contexto 

familiar, isto é, dar a correção necessária aos filhos. No último verso, há um 

profundo suspiro da mãe. Estaria ela cansada da vida que levava? Ou exaurida 

pela labuta que enfrentava todos os dias? 

Na última estrofe, surge novamente a figura do pai que “campeava no mato 

sem fim da fazenda”. Ou seja, há uma fazenda e ela é grande, corroborando a 

hipótese da família retratada pelo poema ter boas condições financeiras. Demais, 

o fato de o pai campear indica o papel social que ele ocupa dentro do seio familiar: 

ele é o provedor, o dono da força física e de trabalho, que sai de casa para 

providenciar o sustento da família, como mandava a tradição. 

Nos dois últimos versos, o eu lírico demonstra sentir admiração pela 

infância que teve, a qual certamente constitui uma parte importante de sua 

história, sendo esta “mais bonita do que a de Robinson Crusoé”.  

O poema “Episódio”, já nos seus primeiros versos, apresenta ao leitor um 

fato inusitado: um boi a vagar pela cidade. Tal acontecimento é tão inusitado, que 

os dois últimos versos da primeira estrofe trazem um questionamento feito pelo 

próprio eu lírico: “De onde vem ele/Se não há fazendas?”. 

Na segunda estrofe, o eu lírico continua sem saber propriamente de onde o 

boi vem, sabe apenas que ele vem “cheirando o tempo”, dando a entender que o 

ilustre visitante, para chegar até à cidade, não percorreu apenas determinada 

distância em medida de quilômetros, porém também venceu a barreira do tempo, 

como se tivesse saído do passado e chegado ao presente.  



38 
 

 
 

Merece atenção o emprego da palavra máquina para caracterizar o boi, 

como se o eu lírico pretendesse com isso estabelecer uma dicotomia entre 

passado e presente, cidade e campo, tradição e modernidade, sendo o boi o 

símbolo de todas essas relações dicotômicas. Relações que se refletiam no 

interior do próprio eu lírico que, embora vivesse na cidade, não se desvencilhava 

das influências do campo. 

A terceira estrofe vai ressaltar a ancestralidade que emana da figura do boi, 

o qual já existia antes da chegada do progresso e da modernidade, que é “anterior 

ao tráfego”, ou seja, é um ente que precisa ser respeitado, assim como devem ser 

respeitados os anciões, por terem aberto os caminhos para quem veio depois.  

Os dois últimos versos da estrofe em questão se ligam totalmente com os 

da última estrofe. Neles, o eu lírico revela que, ao segurar nos chifres do animal, 

foi transportado para o “País Profundo”, expressão plena de sentidos. Seria o 

“País Profundo”, o lugar onde o eu lírico passou a infância? Ou seria o Brasil 

profundo? Isto é, aquela parte do país ainda obscura, localizada interior adentro, 

onde, no dizer de muitos, o Brasil é mais brasileiro, justamente por viver longe da 

influência do modo de vida dos grandes centros urbanos? Ou será a própria 

poesia?! 

Ao comparar-se os dois poemas acima analisados, é impossível não 

perceber que eles mais parecem duas faces da mesma moeda. Se o eu lírico de 

“Infância” narra sua vida de menino do interior, o eu lírico de “Episódio”, já no 

ambiente urbano, fala sobre todos os sentimentos e sensações que a simples 

presença de um boi despertou nele, lembranças de um passado que, apesar de 

distante cronologicamente falando, estava sempre tão perto, poderia até mesmo 

ser tocado, quem sabe segurado, como ele fizera com os chifres do boi. 

É como se os dois textos tivessem o mesmo eu lírico, que ora se veste na 

pele de menino, contando fatos corriqueiros do seu cotidiano quando criança. Ora, 

adulto e vivendo na cidade, revela um imenso saudosismo pelo passado vivido no 

campo. “Infância” e “Episódio” parecem atrelados ao mesmo tempo que os 

separa, os une, como se o passado fosse o presente da memória.  
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2.2.4 Sem “O arado”, não há “Milharais” nem o “Trigal” 

 

  “Milharais” é uma espécie de relato do plantio à colheita do milho, alimento 

tão importante para a cultura nordestina. Nele, o eu lírico narra poeticamente, em 

detalhes, todo o processo da cultura do milho, no tempo de sua infância. Em meio 

a tal processo, surge a figura de seu avô, o qual tinha a importante missão de 

semear o grão, assim como também, no passado, foi o responsável por semear a 

família, sendo a raiz do tronco familiar do qual o eu lírico descende. 

 É interessante perceber o cuidado que o eu lírico tem de relatar, passo a 

passo, o desenvolvimento da plantação: primeiro, o semear dos grãos, depois as 

“folhinhas enroladas, verde calmo/se desfiando ao sol, em sol, de sol.”. Mas 

adiante, com novas chuvas, “os dedinhos do milho iam subindo/em vertical, depois 

abrindo os braços”, até que “o milharal surgia” e numa passagem belíssima o eu 

lírico descreve: “os pendões leques leves abanando/o triunfal aceno da chegada.”.  

Todos os detalhes do relato apontam para a profunda vivência que o eu 

lírico tem com o universo retratado, pois ele não fala de algo que se encontra fora 

de si, porém de algo que faz parte do seu interior há muito tempo. 

E o relato continua.  As espigas são quebradas, delas tudo se tira. Da 

palha, fazem-se as bonecas com que se brinca, fazem-se as comidas típicas das 

festas de São João.  

Porém, de chofre, todas as lembranças relatadas esvaem-se e o eu lírico 

fica a procurar, no terreiro do presente, a paisagem do passado e não a encontra. 

E, por fim, chega à conclusão de que, embora a sua infância, materialmente 

falando, já não exista (seus avós, os milharais), ele, mais do que nunca, a carrega, 

viva, consigo (“não tendo mais infância, tenho-a mais.”).  

O poema “Trigal”, assim como “Milharais”, aborda a temática da agricultura. 

Só que, agora, não se trata do cultivo do milho, porém do trigo. O eu lírico, na 

primeira estrofe, descreve uma cena noturna, na qual trigais maduros acenam 

para ele em meio a uma noite de luz e ventania. 
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 Nota-se, por meio dos versos da estrofe em questão, uma tentativa de 

personificação dos trigais, assim como ocorrera com o milho em “Milharais”. É 

como se o eu lírico estivesse falando sobre humanas-coisas, as quais 

ocupavam/ocupam uma importância tamanha na sua história de vida, que, ao 

abordá-las, fosse necessário retirá-las da categoria de meros objetos, conferindo-

lhes certa humanidade.  

Na segunda estrofe, aparecem as figuras dos ceifeiros. As espigas de trigo, 

conscientes do inexorável destino que as espera, apenas resmungam pela noite 

enluarada. É interessante destacar que, assim como em outros dois poemas de 

Zila anteriormente analisados (“Bois dormindo (I)” e “Trigal”), os seres não 

humanos – os bois, os pés de milho e de trigo – , quando personificados, 

demonstram certa amargura com seus destinos, destinos impostos pelo homem. 

Há, talvez, uma tentativa de estabelecer uma relação polarizada entre a natureza 

e o homem. Ao mesmo tempo que a natureza serve ao homem é vitimada por ele. 

A terceira e a quarta estrofes são construídas por meio de uma comparação 

entre o labor realizado pelos ceifeiros do trigo, com o dos pescadores, se estes 

pescam peixes num mar de águas, aqueles “pescam sementes” num “mar de 

pães”.  

“O arado”, poema de abertura e que nomeia a obra da qual todos os 

poemas de Zila Mamede do corpus foram retirados, é uma ode à terra, ao amor 

eterno que esta despertava no coração do eu lírico. Um sentimento construído, 

pouco a pouco, ao longo de anos de juvenil convivência e só aumentado pelos 

anos de intensa saudade de um passado já morto. Todavia, morto materialmente 

falando, pois tudo: parentes, rios, milharais, trigal, jamais deixaram de povoar o 

coração do eu lírico. 

É o arado que “rompe veios” que “rasga o coração” dele, o qual anseia a 

libertação do amor, amor pelo que ficou aparentemente para trás. Um sentimento 

dúbio, que habita entre a ternura e a tortura.  Ao mesmo tempo em que o eu 

lírico se enternece pelas coisas da terra, reminiscências dos seus verdes anos, 

sente a necessidade de rompimento com os tempos idos, quem sabe para 

começar novos ciclos existenciais.  
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“O arado” é um poema que só pode ser plenamente compreendido por meio 

das relações que possui com todos os outros que compõem o livro de Zila, de 

mesmo nome.   

Certamente, não é à toa que foi escolhido para abrir a obra da poetisa norte 

rio-grandense a qual nomeia. Ele sintetiza toda a gama de sentimentos e 

sensações que perpassam os demais poemas da já citada obra. 

O mesmo arado que rasga a terra a preparando para o plantio, também fere 

o coração do eu lírico, o qual deseja não desejando acabar com o amor pela terra. 

O mesmo arado, ele manuseia, roçando-o na terra, abrindo-a, para colher dela, 

em um futuro próximo, seus frutos. Enfim, uma relação intensa, cujas vibrações 

reverberam em todo O Arado.  

No que diz respeito aos pontos de aproximação entre as temáticas dos três 

poemas acima analisados, esta aproximação se estabelece de vários ângulos. 

Tanto entre “Milharais” e “Trigal”, quanto entre “Milharais” e “O arado”, bem como 

entre este e “Trigal”. O enlace temático acima citado é tamanho que, durante um 

dos encontros destinados à leitura e análise de poemas, um aluno afirmou: 

“Professor, tanto existe relação do meu poema (no caso “O arado”, poema que lhe 

coube a análise na atividade escrita) com “Trigal”, como “Milharais”, pois sem 

arado não tem milho nem trigo!”.  

Ou seja, mesmo um aluno recém-iniciado no estudo mais sistemático de 

poemas, percebeu, da sua maneira simplista, dentro de um senso prático, a 

existência de laços entre as três obras em questão. Transplantada para um 

contexto de análise mais aprofundado, decerto a lógica do educando se mostraria 

plena de sentido e infindáveis seriam as possibilidades de comunhão entre 

aquelas. 

 

2.3 UNIDADE TEMÁTCA 

 

O presente subcapítulo pretende tecer algumas considerações a respeito 

de Unidade Temática, bem como apresentar, de maneira sucinta, duas 
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metodologias de ensino para Literatura: a Sequência Básica, de Rildo Cosson e a 

Proposta Dialógica, de William Roberto Cereja. Por último, pretende mostrar como 

elementos propostos por essas duas metodologias fundamentaram (além dos 

conhecimentos angariados em anos de docência) parte das ações do trabalho de 

sala de aula durante o estudo realizado. 

Quando um professor se propõe a realizar um estudo na área de Literatura 

no Ensino Fundamental II, nas aulas de Língua Portuguesa, a primeira pergunta 

que lhe vem à cabeça é: “Como organizar a proposta de estudo pretendida em 

meio à rotina de sala de aula?” No caso específico da proposta de estudo 

pretendida durante o mestrado, desde os seus primeiros meses de gestação, já 

era clarividente que não se almejava apenas pegar a metodologia proposta por um 

determinado teórico e colocá-la em prática inteiramente.  

 O que se pensava, na época, era algo diverso: aproveitar as contribuições 

dadas pelas metodologias estudadas durante a preparação da Unidade Temática, 

naquilo que elas traziam de novo ao trabalho que vinha sendo feito em uma 

década de docência na disciplina de Língua Portuguesa em escolas públicas 

estaduais e municipais. E foi o que se tentou empreender. 

Partindo do princípio de se trabalhar com uma Unidade Temática, sugestão 

do orientador, objetivava-se a construção de uma sequência didática na qual a 

temática fosse o grande fio condutor do processo de ensino-aprendizagem. 

Todavia para que isso, de fato, ocorresse era necessário compreender melhor o 

conceito de Unidade Temática, uma vez que o mesmo é bastante amplo, podendo 

inclusive ser empregado em variados contextos e, em cada um deles ter um 

sentido próprio.   

A primeira conclusão alcançada foi que não era possível pensar o conceito 

de Unidade Temática, excluindo a questão dialógica que o perpassa. Sim, porque 

decerto seria impossível propor um estudo cujo fio condutor fosse a temática, se 

não houvesse um diálogo entre as partes que comporiam tal estudo.  

Desse modo, concluiu-se que, no caso específico da pesquisa empreendida 

no mestrado em curso, Unidade Temática seria: uma sequência didática em que 
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os objetos de estudo e, por consequência, as ações práticas próprias de sala de 

aula estariam ligados pelo tema.  

Demais, outra escolha feita, considerando-se a didática dos encontros, foi o 

estabelecimento de um fio condutor, no caso, o estudo da temática da terra, da 

carta pessoal, bem como da poesia de Zila Mamede e Carlos Drummond.  

Obviamente que, durante a construção da Unidade Temática, inúmeros 

subtemas vão surgindo, porém o importante é não perder o foco da proposta 

inicial de estudo, e isto é possível, a partir do momento em que o professor tem a 

preocupação de, durante os encontros com os alunos, sempre está retomando o 

caminho já percorrido.  

Essa atitude é fundamental para o sucesso da Unidade Temática proposta, 

uma vez que incita a reflexão dos alunos, fazendo-os, por mérito próprio, 

estabelecerem laços temáticos entre os conhecimentos obtidos, muitas vezes 

construindo correlações ainda não pensadas, as quais, uma vez socializadas, 

enriquecem demasiadamente o estudo realizado. 

Como foi exposto no primeiro parágrafo, duas metodologias para o ensino 

de literatura deram grande contribuição ao trabalho realizado em sala de aula. A 

partir de agora, haverá uma sucinta exposição de cada uma delas. 

Proposta por Rildon Cosson no livro Letramento Literário (2006), a 

Sequência Básica é direcionada para o Ensino Fundamental. Em sua obra, 

Cosson sugere formas de ensino do texto literário por meio do letramento literário. 

Para isso uma das observações feitas é aproximar as obras de literatura do 

mundo vivenciado pelos alunos. Um exemplo dado pelo autor se refere ao 

romance Lucíola de José de Alencar, o qual poderia ser perfeitamente usado para 

se falar do tema prostituição, bastante discutido na sociedade atual. De modo 

geral, a Sequência Básica se organiza da seguinte maneira. 

 No primeiro momento, cabe ao professor preparar os alunos para a leitura 

do texto. Nesta etapa, o professor apresentará à turma a temática que será 

desenvolvida, bem como aspectos estruturais da obra que será lida. 
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No segundo momento, o professor apresentará autor e obra, inclusive 

explicando as razões da escolha dela para ser lida. Fará uma leitura do suporte 

(livro), por meio do manuseio do mesmo e leituras das orelhas e textos da capa e 

contracapa, prefácio e impressões críticas.  

No terceiro momento, acontecerá a leitura da obra em si. Durante a leitura, 

o professor deverá deixar os alunos à vontade, porém se mostrando sempre 

solícito para tirar possíveis dúvidas. No decorrer do processo de leitura, haverá 

intervalos para que os educandos socializem os resultados de suas leituras. Os 

intervalos ainda possibilitam a leitura de textos menores, os quais possuam 

ligação com o texto maior. 

O último momento destina-se a construção dos sentidos do texto. Tal 

processo se dá pela análise das partes menores constituintes da obra (palavras, 

paginas, capítulos, por exemplo) por meio de inferências até chegar ao 

entendimento global da mesma. Depois, haverá a socialização das interpretações 

dos alunos e registro de tais interpretações por meio de inúmeras atividades, 

como desenho, música, resenha, colagens produção literária, entre outras.  

Sugestionada por William Roberto Cereja no Ensino de literatura: uma 

proposta dialógica pra o trabalho com literatura (2005), a Proposta Dialógica 

defende a ideia que a historiografia não se configura na forma única do ensino de 

Literatura no Ensino Médio, todavia não a despreza. Apenas almeja uma prática 

que, simultaneamente, reúna os aspectos diacrônicos com os sincrônicos. Possui 

uma maior complexidade do que a proposta de Cosson, porque, nela, há a 

necessidade de idas e vindas entre os inúmeros textos escolhidos para a leitura. 

No primeiro momento, escolhem-se os textos os quais serão trabalhados, 

levando-se em consideração que eles tenham pontos convergentes tanto no 

âmbito da sincronia quanto no da diacronia, pois só assim haverá um norte para a 

abordagem. Aqui existem duas possibilidades: fazer um estudo de textos de 

diversos períodos com vários enfoques, ou não fazer um estudo que enfoque 

prioritariamente uma abordagem, aproveitando melhor, dessa forma, a riqueza 

que os textos oferecem. 
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No segundo momento, já com o enfoque escolhido, seguem-se o caminhos 

dados pelo próprio texto, norteando, dessa forma, as demais leituras. Além disso, 

são ações próprias desse momento: analisar e contextualizar os textos, 

esclarecendo aos alunos sobre as trajetórias escolhidas; pegar determinado texto 

e, a partir dele, fazer estudos tanto diacrônicos quanto sincrônicos; perceber quais 

as influências que o deslocamento de tempo e espaço causa nas impressões da 

crítica e dos leitores; levar à reflexão de como cada época tem sua maneira 

própria de conceber as questões de gênero, de tema e da própria tradição literária. 

Na terceira e última etapa, numa tentativa de fugir de uma abordagem 

engessada, Cereja propõe o uso de músicas, filmes, peças teatrais que possuam 

algum elo com os demais textos lidos e fazer uma reflexão sobre como diferentes 

linguagens da arte dialogam com os demais discursos da tradição ou da 

modernidade. 

Durante a feitura dos planos de ação da Unidade Temática desenvolvida ao 

longo do mestrado, houve a conciliação dos conhecimentos conquistados por 

meio de quase uma década de ensino de Língua Portuguesa, mormente no 

Ensino Fundamental II, com as duas metodologias anteriormente citadas.  

A experiência profissional certamente é um fator de grande valia. Através 

dela, o professor consegue ter uma maior segurança quando se propõe a realizar 

um novo trabalho, justamente por dominar melhor o seu ofício. Este domínio 

cresce, pouco a pouco, aula a aula, bimestre a bimestre. 

 E ele é largamente ampliado quando o professor está sempre disposto a 

buscar o novo, sem perder, logicamente, os referenciais que lhe guiam. É no jogo 

entre tradição e inovação que o professor atua: às vezes, deixando velhas práticas 

de ensino de lado, tentando práticas novas. Outras vezes dando ressignificação 

para velhas práticas de ensino, as vestindo com uma roupagem mais atraente 

para o aluno de hoje, que já é bem diferente do aluno de cinco anos atrás, porque 

o mundo era diferente, a relação da sociedade, sobretudo dos jovens, com as 

novas formas de comunicação criadas pelo avanço tecnológico não eram tão 

intensas.  
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Se o professor pode, por exemplo, trabalhar as fábulas por meio das 

animações virtuais, que tanto despertam a curiosidade dos adolescentes, por que 

não fazê-lo? Por que não propor uma análise comparativa entre as fábulas no seu 

suporte clássico (livro ilustrado) e no moderno?  

Foi exatamente a proposta do plano de ação da Unidade Temática 

aplicada. Trabalhar com as novas tecnologias, da medida do possível e do bom 

senso, para atrair os jovens educandos. Por isso, houve a inserção de linguagens 

mais modernas ao ambiente escolar, como filme, documentários, apresentações 

em Power Point, música.  

Das duas metodologias de ensino de Literatura abordadas, a proposta por 

Rildo Cosson teve maior influência da prática de sala de aula, até porque ela é 

direcionada ao Ensino Fundamental. No decorrer dos encontros (aulas), muitas 

das indicações da Sequência Básica foram levadas em consideração, logicamente 

que dentro do contexto específico de trabalho. Mais adiante, na leitura do capítulo 

destinado ao relato das experiências, poder-se-á comprovar tal afirmação.  

Dentre as orientações seguidas, estão: preparação dos alunos para a 

leitura do texto literário, apresentação do autor e obras, leitura de suporte, leitura 

do texto literário sem policiamento, socialização das impressões de leituras dos 

alunos, uso de desenhos. 

Em contrapartida, da proposta de William Cereja (2005), a orientação 

seguida foi o uso de novas linguagens artísticas (no caso, música, documentários, 

filme) na tentativa de estabelecer relações dialógicas entre elas, e entre elas e 

discursos que circulam na sociedade, alguns ligados à tradição, outros à 

modernidade. 

Esclarecendo desde já, que, como o trabalho foi desenvolvido em uma 

turma de 7º Ano (antiga 6ª série), cujos alunos estão dando os primeiros passos 

no estudo mais aprofundado de textos literários, as metodologias já citadas, 

sobretudo a de Cereja, quando usadas, sofreram várias adaptações.  
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3 APLICAÇÃO DA UNIDADE TEMÁTICA 

 

Zila Mamede reencontra na Terra o encanto 

informe e concordante com a sua própria vida 

interior. Os poemas são frutos da terra e das 

almas, as almas poéticas que vivem em Zila 

Mamede, alma lírica, alma irônica, alma 

sonhadora, alma que espera, alma que confia. 

 

Luís da Câmara Cascudo 

 

 

 O presente capítulo será dedicado à aplicação da Unidade Temática 

proposta por este estudo. Como a intervenção consubstancia-se como parte 

fundamental do trabalho desenvolvido ao longo do mestrado, optou-se por dar 

bastante importância ao relato das experiências vividas em sala de aula.  

O capítulo estará dividido em três subcapítulos. O primeiro abordará 

sucintamente a problemática do acesso e uso do texto literário nas aulas de 

Língua Portuguesa e fará uma pequena explanação sobre a elaboração dos 

roteiros de planejamento. O segundo será os próprios roteiros utilizados durante a 

aplicação da Unidade Temática e o terceiro será o relato propriamente dito. 

 A turma escolhida para desenvolver a parte de intervenção foi um 7º Ano 

(6ª série). A turma conta com 35 alunos, funcionando no turno matutino, da 

centenária Escola Estadual Auta de Souza, situada no centro da cidade de 

Macaíba. Desde 2013, leciono, na instituição, Língua Portuguesa, tanto no 

Fundamental II quanto no Ensino Médio. 

 A escolha da turma se deu pela confluência de três fatores. O primeiro é o 

fato de seus alunos já estarem estudando comigo desde 2014, quando cursavam 

o 6º Ano do Fundamental II, o que oportuniza uma maior intimidade e, por 

consequência, uma melhor interação entre o professor e os alunos. 

 O segundo é o fato de ser justamente no 7º Ano o momento em que 

costumeiramente trabalho, de forma mais sistemática, o gênero lírico com os 
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alunos. Digo isso porque já existe uma preocupação constante da escola, numa 

atitude quase orgânica, de que os alunos, a partir do momento em que entrem na 

instituição e durante todos os anos em que lá estudem, mantenham contato com a 

obra da patrona da instituição, a poetisa Auta de Souza. Para isto, são realizados 

saraus, encenações, chás poéticos, os quais geralmente ocorrem em datas 

comemorativas, como o dia da poesia, aniversário de Auta de Souza, entre outros. 

 E por fim o terceiro fator, que é a tentativa de propiciar aos alunos da zona 

urbana (uma vez que a clientela da escola é composta, em sua grande maioria, 

por alunos que moram na própria cidade, ou seja, ambiente urbano) que entrem 

em contato com o universo do campo, da zona rural, uma forma de ampliarem seu 

conhecimento pessoal e de mundo. 

A Unidade Temática foi aplicada durante dez encontros, os quais 

totalizaram vinte aulas de quarenta e cinco minutos cada. Os encontros ocorreram 

nas seguintes datas: 13/04/2015, 15/04/2015, 22/04/2015, 27/04/2015, 

29/04/2015, 13/05/2015, 18/05/2015, 25/05/2015, 03/06/2015 e 17/06/2015, 

sempre nas segundas e quartas-feiras, dias em que tenho aulas na turma. 

Esclareço que, devido a problemas estruturais da escola, alguns encontros 

ocorreram de modo espaçado.  

Antes do relato propriamente dito do ocorrido nos dez encontros destinados 

à aplicação da Unidade Temática, haverá uma explanação acerca das dificuldades 

enfrentadas pelos professores de língua materna da rede pública de ensino, com 

especial ênfase na problemática do acesso e uso do texto literário, assim como 

sobre os roteiros com o plano de ação no subcapítulo a seguir. 

 

3.1 O ACESSO AO TEXTO LITERÁRIO E OUTROS DILEMAS  

 

 Apesar da experiência, acumulada através do trabalho de anos lecionando 

Língua Portuguesa em turmas do Ensino Fundamental, é sempre um enorme 

desafio pôr em prática um novo projeto de trabalho. E o desafio, muitas vezes, 

ainda se torna maior se acontecer na rede pública na qual, salvo algumas 



49 
 

 
 

exceções, o professor tem que trabalhar com turmas muito numerosas (sobretudo 

nos turnos diurnos), em salas pouco confortáveis, sem material didático adequado, 

ou adequado, porém insuficiente. Sem falar nos alunos que chegam ao Ensino 

Fundamental sem saberem ler e escrever de maneira ao menos razoável. 

O professor quer propor a exibição de um vídeo, mas não há espaço 

propício na escola para assisti-lo. Quer trabalhar um livro de contos interessante, 

porém há poucos exemplares na biblioteca, pois os demais foram surrupiados ou 

destruídos, não havendo a reposição do material perdido. Quer trazer um material 

que considera proveitoso retirado da internet, mas não há como fazer as cópias, 

pois não há tinta ou a impressora quebrou novamente. 

Fora esse elenco de problemas – tão difundidos e discutidos por anos a fio, 

todavia ainda sem solução – que permeia o nosso sistema educacional público, há 

os desafios do professor para consigo mesmo. São muitas as dúvidas. “Será que 

estou conduzindo esse novo estudo de forma adequada?” “Será que não deveria 

ter organizado as aulas de maneira diferente, deixando-as mais produtivas?” “Será 

que os critérios para a definição do corpus a ser utilizado foram adequados?” 

Enfim, são as dores intelecto-profissionais que sente todo aquele que entra 

em uma sala de aula desejando fazer um bom trabalho. Com a elaboração da 

Unidade Temática, personagem central deste trabalho, não foi diferente. A ideia 

motriz, ou seja, utilizar o livro de cartas de Carlos Drummond para Zila Mamede 

como elemento motivador para o estudo de poemas dos dois literatos e outros 

objetos de estudo a eles relacionados pelo tema, já estava clarividente desde o 

início do mestrado, uma vez que, já no primeiro encontro, o orientador comentou 

acerca da existência do livro e da possibilidade de abordagem dele em um 

possível estudo. 

A partir disso, houve a leitura criteriosa de todo o livro, afim de, a partir do 

conteúdo das cartas, refletir sobre as possibilidades temáticas para a construção 

do estudo a ser posto em prática em sala de aula. Assim, chegou-se à conclusão 

de que, como havia um conjunto de cinco cartas que tratavam de assuntos de 

poesia, sobretudo sobre a feitura de O Arado, seria proveitoso pensar em um 

estudo que, a partir do tema central da citada obra, isto é, a terra, o campo, 
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viabilizasse, por meio da congregação temática, que os alunos entrassem em 

contato com determinados objetos de conhecimento.  

São eles: gênero cartas, através do estudo das cartas de Drummond e do 

filme Central do Brasil; o fazer poético, através das considerações contidas nas 

cartas e dos próprios poemas; os perfis biográficos de Zila e Drummond, por 

meio de documentários; os elementos básicos do gênero lírico, a partir da 

leitura e análise de poemas e, sobretudo, as temáticas da terra/campo, que – de 

certo modo, em alguns momentos com maior intensidade, é bem verdade – 

circunda, abraça boa parte do caminho percorrido durante os encontros.   

Logicamente que o estudo descrito, de forma resumida, no parágrafo 

anterior, pode e deve estar inserido no contexto da turma em que será aplicado, 

no caso uma turma de 7ºAno (antiga 6ª série). E o que seria está inserido no 

contexto da turma? Nada mais do que trazer novos objetos de conhecimento 

para as aulas de Língua Portuguesa, sem desprezar toda a carga de saber que os 

alunos acumularam até então através da escola e em sua vida fora dos muros 

escolares.  

Por exemplo, quando foi proposto aos alunos que, a partir da presença da 

carta pessoal no enredo do filme Central do Brasil, eles criassem uma história em 

quadrinhos, estava-se, na verdade, resgatando um gênero textual anteriormente 

estudado, bem como uma prática muito comum entre os alunos dessa faixa etária, 

que é desenhar. Prova disso é que muitas vezes os desenhos nas folhas dos 

cadernos dividem espaço com os conteúdos e exercícios ministrados.  

Ou seja, não é porque os gêneros basilares da Unidade Temática são carta 

pessoal e poema, que não se podem resgatar gêneros já estudados, desde que, é 

claro, tal costura se realize de modo adequado, ou seja, sendo um facilitador e 

não um complicador do processo de ensino-aprendizagem.  

Como foi dito no primeiro parágrafo, um dos desafios que o professor de 

muitas instituições públicas estaduais e municipais tem pela frente é a ausência de 

livros em quantidade suficiente nas bibliotecas ou salas de leituras para serem 

trabalhados com as turmas. A respeito da questão da leitura em âmbito nacional, o 
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relatório do Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) reforça as 

fragilidades aqui expostas: 

 

A pesquisa descobriu, por exemplo, que 49% dos leitores e 53% 
dos compradores de livros estão concentrados na Região Sudeste, 
e que 62% dos entrevistados disse gostar de livros. Também 
percebeu que o nível de escolaridade tem forte vínculo com 
práticas de leitura — ler e comprar livros, entre outras. Mas duas 
conclusões foram importantes para desfazer alguns mitos sobre a 
leitura, como o de que “o brasileiro não gosta de ler”. A primeira, a 
de que os brasileiros com mais instrução lêem bastante — cerca 
de 35% é leitor freqüente; a segunda, que o baixo índice de 
escolaridade com qualidade e as condições de acesso ao livro são 
a raiz do problema. (PNBE, 2008, p. 17) 

 

 E complementa: 

 

Segundo WERTHEIN (Correio Braziliense, 10 abr. 2005), ex-
representante da UNESCO no Brasil, calcula-se que, no País, 73% 
dos livros está concentrado nas mãos de 16% da população, e 
ainda, segundo dados do IBGE, 89% dos municípios não têm 
bibliotecas públicas e 65% não possui livrarias, nem lojas de 
música. As bibliotecas equipadas estão localizadas nas zonas 
urbanas ou nas áreas centrais das cidades.  

Dados levantados pelo Censo Escolar 2004 (INEP) mostram que, 
das 53 mil bibliotecas escolares existentes em todo o país, 46 mil 
(86%) encontram-se em áreas urbanas, sendo que a rede privada 
concentra o maior número de bibliotecas. A Região Sudeste possui 
o maior número de bibliotecas escolares (39% do total). Essas 
estatísticas alarmantes mostram as enormes desigualdades 
regionais e a desigualdade na distribuição de bens culturais. 
(BRASIL, 2008, p. 20) 

 

Diante da insuficiência de livros, o professor tenta traçar estratégias de 

leitura. Uma delas é a ciranda de leitura, na qual poucos volumes disponíveis de 

uma mesma obra passam um determinado período com um aluno que transmitirá 

o exemplar para um colega o qual permanecerá com o livro pelo mesmo número 

de dias. E assim, depois de um longo período, todos terão lido a mesma obra, 

oportunizando que algum trabalho sobre ela seja realizado. 
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Tal prática tem seu lado positivo, que é justamente estimular a cooperação 

entre os educandos. Todavia a ausência de exemplares em larga escala 

impossibilita outras práticas importantes, como por exemplo, uma aula dedicada 

exclusivamente à leitura de uma mesma obra por toda a turma. Evidentemente 

que, hoje, com o advento das novas tecnologias de comunicação, há a 

possibilidade de se compartilhar uma infinidade de textos, inclusive textos 

literários. 

Com relação ao processo de escolarização dos textos literário, afirma Rilda  

Lírio de Oliveira: 

 

A escola opera uma apropriação do texto literário, a chamada de 
escolarização inadequada. É dado ao texto um caráter meramente 
didático e pedagógico, deturpando e falsificando o seu caráter 
literário. Neste processo, além de se “destruir” o texto que, na 
maioria das vezes, torna-se um fragmento incoerente e 
inconsistente, isento de literalidade ao ser transferido de seu 
suporte original, “aniquila-se” também a ânsia, a fome, o prazer e a 
paixão pela literatura. (OLIVEIRA, 2008, p. 1) 

 

 E hoje, além do processo de escolarização (inadequado) operado nos 

matérias didáticos tradicionais: livros didáticos e paradidáticos, processo que 

atinge tanto a esfera de conteúdo quanto de suporte, há a escolarização 

ocasionada pela nova tecnologia da comunicação, processo que afeta, 

principalmente, a esfera do suporte.  

Um texto sobre o Barroco, por exemplo, pode ser perfeitamente lido na tela 

de um aparelho eletrônico contemporâneo sem maiores prejuízos devido ao seu 

caráter meramente informativo. Agora, a leitura virtual de um livro de poemas, 

impresso num papel especial, devidamente decorado com ilustrações coloridas, 

embrulhado duma capa criativa é bastante diferente. Perde muito do encanto, do 

sabor, que o contato (a textura do papel, as formas e cores das ilustrações, o 

cheiro das folhas...) com o volume proporciona. Sem contar que, muitas vezes, o 

aluno da escola pública não tem uma situação financeira que lhe permita ter os 

meios se usufruir das novas tecnologias.  
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Certamente, é compreensível a necessidade da escolarização sofrida pelos 

mais diferentes gêneros textuais ao serem incorporados nos livros didáticos de 

Português, mesmo sabendo que sempre ela será inadequada, sobretudo quando 

se trata de textos de literatura. Por isso, em se tratando especificamente dos 

textos literários, é fundamental que a escola também oportunize aos alunos, desde 

os anos iniciais, que entrem em contado com o livro em seu formato clássico e 

integral, manuseando-o, perscrutando sua estrutura física, lendo-o por inteiro e 

não apenas fragmentos, enfim, que se relacione com ele, ganhando intimidade e, 

quem sabe, tornando-se seu parceiro pela vida afora.  

No que tange especificamente ao uso de textos literários durante os 

encontros de aplicação da Unidade Temática, também houve a escolarização, 

pois não havia possibilidade de se trabalhar todas as obras do corpus de forma 

integral tanto no conteúdo quanto no suporte, porque nem a escola, nem os 

alunos dispõem de recursos financeiros. Desde o momento em que se isola um 

poema que compõe um livro, como no caso de O Arado, o processo de 

escolarização já começou, pois certamente o poema, lido isoladamente, foi 

pensado pela autora para ser lido dentro do contexto da obra como um todo, 

inclusive sendo a posição de cada poema dentro da obra estrategicamente 

escolhida pela poetisa. Dessa forma, de fato, a não escolarização absoluta de boa 

parte dos textos literários nas aulas de Língua Portuguesa é, por hora, impossível.  

 Todavia isso não significa necessariamente que, no estudo empreendido, a 

essência do trabalho com o texto literário tenha sido fatalmente afetada, pois não 

houve uma espécie de repetição de didáticas equivocadas, as quais sempre 

utilizam os textos literários para um determinado fim, não proporcionando aos 

alunos um adensamento dos aspectos da experiência de leitura. Pelo contrário, 

buscou-se fazer todo um percurso de aprofundamento temático para o encontro 

do aluno com o texto literário e, somente, após o primeiro encontro, o contato com 

os elementos basilares do gênero lido, no caso poemas.   

Buscou-se sempre vencer os possíveis transtornos ocasionados pela 

escolarização, procurando fazer um trabalho de leitura participativa, dando vez ao 

educando de expressar sempre que julgasse necessário suas sensações, 

considerações e dúvidas a respeito dos textos lidos. Bem como procurando fazer 
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com que o aluno despertasse para as infinitas possibilidades de diálogo entre os 

textos trabalhados e, ainda, entre estes e os vídeos assistidos.    

 

3.2 ROTEIROS 

 

Em face de tantos dilemas, cabe ao professor, ciente das condições de 

trabalho que a instituição na qual leciona lhe dá, ter o cuidado de planejar 

criteriosamente sempre que for começar um novo estudo com os alunos. Quanto 

mais bem planejado for o estudo, decerto menos equívocos acontecerão ao longo 

do processo em sala de aula. 

 Com a Unidade Temática desenvolvida no mestrado não foi diferente. 

Diante do projeto que se tinha pela frente, era necessário um planejamento que 

abarcasse os objetos de estudo anteriormente citados, coadunando-os 

tematicamente e inserindo-os dentro uma nova abordagem do texto literário nas 

aulas de Língua Portuguesa em turmas do Ensino Fundamental II.   

Após uma pesquisa de propostas de abordagem de textos literários, a 

maioria faz-se necessário esclarecer, voltada para as aulas de Literatura do 

Ensino Médio (como já foi discutido em subcapítulo anterior) – percebeu-se a 

necessidade da elaboração de uma ferramenta de planejamento, intitulada de 

Roteiro, na tentativa de traçar, pormenorizadamente, os caminhos que o professor 

deveria seguir durante todo o trajeto dos encontros de aplicação da Unidade 

Temática proposta.  

Essa ferramenta foi elaborada a partir dos saberes construídos ao longo de 

quase uma década de docência no ensino de Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental II nas escolas municipais e estaduais, bem como a partir das leituras 

de propostas de metodologias de ensino de Literatura, como a Sequência Básica 

de Rildo Cosson (2006) e a Proposta Dialógica de William Roberto Cereja (2005). 

O Roteiro sempre obedecerá a seguinte estrutura: cabeçalho contendo o 

título, o qual deverá identificar o número do encontro (cada encontro equivale a 

duas aulas de 45 minutos cada) abordado pelo roteiro; abaixo do título, o subtítulo, 
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contendo uma descrição resumida das ações essenciais do encontro; e, abaixo do 

subtítulo, a duração de cada encontro ou conjunto de encontros, segundo a 

didática empregada. 

O corpo do texto, dividido em momentos, fornecerá uma descrição 

minuciosa de todas as ações que deverão ser praticadas pelo professor no 

decorrer de cada encontro, bem como trará dicas importantes para que o estudo 

flua da melhor forma possível.  

É importante destacar que os Roteiros, desde o princípio, foram concebidos 

de modo a oportunizar a aplicação da Unidade Temática, desenvolvida durante o 

mestrado, por qualquer professor de língua materna no Ensino Fundamental II. 

Logicamente que isso não impede que a proposta de trabalho aqui exposta seja 

aplicada no Ensino Médio, desde que o professor faça as adaptações necessárias 

de acordo com o perfil da turma em que a aplicará.  

 

3.2.1 Roteiro do encontro 0113  

Introdução à Unidade Temática 

Duração: 1 hora e 30 minutos  

 

1º Momento: O professor vai sugerir à turma a exibição do vídeo (ANEXO NO CD) 

no qual a cantora Maria Bethânia interpreta a música Mensagem (Cícero Nunes e 

Aldo Cabral), disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KFxHScBxijg  

2º Momento: O professor vai propor uma discussão oral sobre o vídeo assistido. 

01 – Alguém já havia escutado a música Mensagem? 

02 – Qual a história relatada pela música? 

                                                           
13 Embora seja comum as dissertações que no campo da Literatura terem títulos de capítulos e subcapítulos 
inventivos, optou-se por utilizar títulos bastante descritivos nos subcapítulos dos capítulos três , uma vez que 
este tem por finalidade relatar, passo a passo, o processo de aplicação da Unidade Temática. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KFxHScBxijg
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03 – Escrever cartas de amor ainda é uma prática comum nos dias de hoje? Se 

não é, por quais razões? 

04 – Alguém da turma já escreveu ou recebeu cartas? 

05 – No meio da música, a cantora faz algo que não é comum as cantoras 

fazerem. O que ela faz? 

06 – Alguém já havia lido o poema recitado por ela? 

3º Momento: O professor irá propor à turma que se dividam em duplas para 

realizarem uma atividade escrita (APÊNDICE I) com o poema Todas as cartas de 

amor... de Álvaro de Campos. No entanto, antes das duplas iniciarem o exercício, 

o professor fará a leitura das questões, procurando elucidar possíveis dúvidas 

colocadas pela turma. Aproveitará também para abordar o fato de Álvaro de 

Campos ser um heterônimo do poeta português Fernando Pessoa, bem como 

esclarecer o conceito de eu lírico.  

4º Momento: O professor vai propor uma discussão coletiva acerca das respostas 

dadas pelas duplas para as questões da atividade. O importante nesse momento é 

o professor não cercear a participação do grupo, conceituando suas respostas 

como corretas e incorretas. O que se pretende é procurar pontos de convergência 

e de divergência entre as respostas dadas, salientando que cada dupla teve o seu 

olhar sobre o poema, contribuindo, dessa forma, para o enriquecimento do 

entendimento da obra. 

 

Observação: “Eu Lírico - também chamado de eu Poético - este é o eu que fala 

no texto e não expressa, necessariamente, os sentimentos do autor, mas, sim, os 

do Eu Poético. Ele é a voz que fala no poema ou texto em prosa e expressa 

ideias, emoções, pensamentos, vivências..., que podem coincidir ou não com as 

do escritor. A validade estética de um texto independe de ele representar ou não a 

verdade do autor. O autor é, portanto, livre para usar sua criatividade para ser 

quem ou o quê queira representar e para transformar a realidade da forma que lhe 

aprouver.” (COELHO,2012,01).  
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3.2.2 Roteiro do encontro 02  

Leitura e discussão das cartas 

Duração: 1 hora e 30 minutos  

 

1º Momento: O professor pedirá que a turma se divida em duplas. Depois 

entregará cópias de cartas que Drummond escreveu para Zila Mamede 

(previamente selecionadas), numerados de 01 a 05, em ordem cronológica. Nesse 

momento, o importante é o professor deixar que as duplas leiam as cartas sem dar 

maiores explicações antecipadamente sobre o gênero textual a que os textos 

pertencem. 

2º Momento: O professor vai propor uma discussão oral sobre as cartas. 

01 – O que mais chamou a atenção de vocês nos textos que acabaram de ler? 

02 – Quem os escreveu? 

03 – Para quem? 

04 – Quando? 

05 – É possível dizer em que lugar se encontrava quem escreveu os textos? 

06 – E quem os recebeu? 

07 – Existem determinadas características que se repetem nos textos? Quais? 

08 – Quais as informações que podemos ter, por meio dos textos, sobre Carlos 

Drummond e Zila Mamede? Alguém já ouviu falar sobre eles? Já leu alguma obra 

deles? 

09 – Há algum assunto recorrente nos textos? Se há, qual? 

10 – Alguém saberia me dizer a que gênero textual esses textos pertencer? 

3º Momento: O professor, aproveitando a discussão do momento anterior, projeta 

os textos lidos (cartas), a fim de explicar para a turma que tais textos pertencem 

ao gênero cartas, um gênero que durante muito tempo foi de fundamental 
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importância para a comunicação entre as pessoas, mas que, com a revolução 

tecnológica, foi substituído na maior parte das vezes, por novos gêneros, como o 

e-mail, facebook, whatsapp, os quais proporcionam uma comunicação mais ágil. 

Também falará que todas as cartas lidas foram retiradas de um livro chamado 

Cartas de Drummond a Zila Mamede, organizado pela professora Graça Aquino, 

mostrando através de projeção as imagens da capa (ANEXO XV) e contracapa 

(ANEXO XVI) da obra, bem como o texto contido nas orelhas do livro (ANEXOS 

XVII E XVIII). Ademais, utilizando o recurso da projeção, o professor, ao mostrar 

outros exemplos de cartas, comenta o fato de o gênero ainda se dividir em 

subgêneros, como por exemplo: cartas de amor (ANEXO XIX), cartas 

comerciais (ANEXO XX), carta de recomendação (ANEXO XXI), carta de 

reclamação (ANEXO XXII), entre outros. É interessante não perder a 

oportunidade de falar, nesse momento, da famosa Carta de Pero Vaz de 

Caminho ao Rei de Portugal (ANEXO XXIII) relatando os acontecimentos do 

descobrimento do Brasil, podendo o professor até mesmo comentar alguns dos 

trechos mais interessantes contidos na mesma, expondo-os por meio de projeção.  

 

3.2.3 Roteiro do encontro 03 

Exibição e discussão sobre os documentários 

Duração: 1 hora e 30 minutos 

 

1º Momento: O professor vai propor à turma que assistam ao documentário O 

fazendeiro do ar (ANEXO NO CD), que trata sobre o cotidiano de Carlos 

Drummond, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UP66vBqmiNE. No 

entanto sem dar qualquer informação sobre o conteúdo do vídeo. 

2º Momento: O professor proporá uma discussão oral sobre o documentário. 

01 – O documentário trata de quem? 

02 – Como era a figura física do poeta Carlos Drummond? 

03 – Qual a terra natal dele? 

https://www.youtube.com/watch?v=UP66vBqmiNE
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04 – Como ele escreve suas obras? 

05 – O que ele revela sobre sua relação com a palavra, desde a infância? 

06 – Drummond tinha filhos?  

07 – Como foram seus estudos? 

08 – O poeta levava uma vida modesta. Como podemos perceber isso através do 

vídeo? 

09 – Mesmo sendo um dos poetas mais importantes que nosso país já teve, 

Drummond tinha um emprego simples como funcionário de uma repartição 

pública. Isso causa alguma surpresa em alguém da turma? Por quê? 

3º Momento: O professor irá sugerir à turma que assistam ao documentário sobre 

Zila Mamede, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MG25JZW9B5U 

(ANEXO NO CD). 

4º Momento: Discussão sobre o documentário. 

01 – O documentário trata de quem? 

02 – Onde Zila nasceu? Como era ela fisicamente, quando adulta? 

03 – Em quais cidades ela viveu? 

04 – Ela se formou em que profissão? 

05 – Citem o nome de um livro escrito por Zila? 

06 – Ela era apaixonada pelo quê? 

07 – Zila manteve amizade com quais personalidades famosas da literatura? 

08 – Em que circunstância ela morreu? 

09 – Qual a relação que vocês encontraram entre os vídeos e as cartas da aula 

passada? 

5º Momento: O professor explicará acerca do gênero perfil biográfico, 

exemplificando através de projeção (ANEXO XXIV) e, em seguida, proporá aos 

https://www.youtube.com/watch?v=MG25JZW9B5U
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alunos a seguinte atividade para casa (APÊNDICE II): que os meninos façam o 

perfil biográfico de Carlos Drummond e as meninas o de Zila Mamede. Para isso 

os orientará a pesquisar na internet sobre os dois autores, a fim de enriquecer o 

que já sabem a partir dos vídeos, inclusive fornecendo-lhes uma lista de sites 

confiáveis. Todavia alertando-os que não deverão, de forma alguma, utilizar textos 

alheios como seus, já que plagiar é crime. Os alunos terão o prazo de uma 

semana para entregarem a atividade. 

 

3.2.4 Roteiro dos encontros 04 e 05  

Exibição e discussão sobre o filme Central do Brasil 

Duração: dois encontros de 01 hora e 30 minutos cada 

 

Encontro 04 

1º Momento: Entrega da atividade dos Perfis Biográficos e breve conversa sobre 

as experiências/dificuldades que tiveram ao realizá-la. 

2º Momento: O professor proporá à turma que assista ao filme Central do Brasil, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NpZgPWTUrlE  

 

Encontro 05 

 

1º Momento: Depois da exibição do resto do filme, o professor proporá uma 

discussão oral sobre ele. 

01 – Alguém poderia me relatar, resumidamente, a história que o filme conta? 

02 – O que mais chamou a atenção de vocês no filme e por quais motivos? 

03 – Qual a profissão da personagem Dora? Parece estranho que ainda existam, 

no mundo atual, pessoas que não dominem minimamente a escrita? 

https://www.youtube.com/watch?v=NpZgPWTUrlE
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04 – Alguém poderia me dizer quais os motivos que levavam as pessoas que 

procuravam Dora a escreverem para seus destinatários? 

05 – Apesar das pessoas para quem Dora escrevia as cartas não dominarem a 

escrita, poderíamos afirmar que elas desconheciam totalmente como se escreve 

uma carta? Como é possível perceber isso? 

06 – Vocês seriam capazes de traçar um perfil dos clientes de Dora? Grau de 

escolaridade, classe social, região de onde eram?... 

07 – Nos dias atuais, a profissão de Dora ainda teria razão de existir? Expliquem 

suas respostas. 

08 – Qual o poder que só Dora tem? Isso a faz especial devido a quais motivos? 

09 – É possível alguém exercer plenamente sua cidadania sem saber ler e 

escrever? 

10 – Poderíamos afirmar que o papel que as cartas tinham na vida das pessoas é 

equivalente ao que as novas tecnologias (e-mail, facebook, whatsapp) têm hoje? 

2º Momento: O professor deverá explicar para os alunos as principais 

características do gênero história em quadrinhos (através de exemplo no 

retroprojetor) (ANEXO XXV) e pedir que eles, em dupla, façam uma HQ baseada 

no enredo do filme Central do Brasil (APÊNDICE III). Demais deverá alertá-los 

para o fato de que cada dupla terá de retratar os acontecimentos decisivos 

narrados pelo filme, a partir da marcante presença do gênero carta pessoal ao 

longo da história, bem como que cada aluno poderá desenhar da maneira que 

sabe. A atividade deverá ser entregue uma semana depois. 

 

3.2.5 Roteiro dos encontros 06, 07 E 08 

Leitura, análise e discussão dos poemas 

Duração: três encontros de 01 hora e 30 minutos cada 
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Encontro 06 

1º Momento: O professor pedirá que a turma se divida em duplas e entregará 

para cada dupla um dos poemas, previamente selecionados pelo professor, de 

Carlos Drummond ou Zila Mamede relacionado a uma temática da terra. 

Depois, pedirá que cada dupla leia o poema que recebeu atenciosamente e em 

silêncio. Em seguida, o professor pedirá que um componente de cada dupla leia 

o poema em voz alta recebido . Após a leitura, o professor vai projetar 

passagens das cartas lidas pela turma no segundo encontro, as quais tratem do 

livro de Zila Mamede O Arado (é importante apresentar um exemplar do livro e 

dar liberdade aos alunos de manuseá-lo), bem como projetar a imagem da capa 

(ANEXO XXVI) e contra capa da obra (ANEXO VXVII). Aproveitando o 

momento, o professor fará indagações a respeito das partes destacadas nas 

frases. 

01 – Vocês ainda se lembram das cartas que lemos no nosso segundo 

encontro? 

02 – Do que tratam essas passagens retiradas daquelas cartas? 

03 – Vocês acham que é possível estabelecer ligações entre estas passagens e 

os poemas que acabaram de ler? Se for possível, quais? 

04 – Quem, aqui, tem alguma familiaridade com a vida no campo? 

05 – Quais os aspectos da vida do campo que vocês mais gostam? 

06 – Para vocês, quais as principais diferenças entre a forma de viver de quem 

mora no campo para a de quem mora na cidade? 

07 – Alguém aqui sabe o que é uma estrofe? E uma rima? E eu lírico?  

08 – E a diferença entre poema e poesia? 

2º Momento: O professor dará uma aula expositiva previamente preparada no 

Power Point acerca do gênero lírico (ANEXO NO CD). Esta aula servirá para 

esclarecer alguns conceitos básicos a respeito do gênero em questão, tais 
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como: o conceito de poesia, de poema, de verso, de estrofe, de eu lírico, entre 

outros. Durante a aula é interessante que o professor tente estabelecer um 

diálogo com os alunos, procurando extrair deles os conhecimentos que já têm 

acerca do gênero lírico, uma vez que a grande maioria, certamente, em casa ou 

na escola já entrou em contato com poemas. 

 

Encontro 07 

 

1º Momento: Agora, o professor entregará para cada dupla uma atividade 

escrita (APÊNDICE IV) na qual eles terão a chance de pôr em prática alguns 

dos conhecimentos conquistados, ao analisarem o poema que têm em mãos. 

Em seguida, lerá todas as questões da atividade calmamente, aproveitando 

para tirar as dúvidas iniciais dos educandos. Durante o tempo em que a turma 

estiver respondendo o exercício, é importante que o professor fique sempre 

atento às discussões entres as duplas, fazendo as intervenções que julgar 

necessárias a fim de esclarecer dúvidas ou mesmo enriquecer a discussão com 

novas informações. Muitas vezes, a dúvida de uma dupla é a mesma da maioria 

da turma. Enfim, o que se deseja é que o professor não fique numa posição 

passiva diante do processo vivido pelos alunos, porém interaja com eles, 

colocando-se como parceiro, sempre pronto para auxiliá-los no que for preciso.  

 

ENCONTRO 08 

 

1º Momento: O professor vai sugerir à turma que as duplas se organizem 

novamente para darem início à discussão a respeito da atividade escrita. A 

dinâmica será a seguinte: o professor sorteará um dos poemas trabalhados e o 

lerá, projetando-o. Em seguida, lançará cada questão da atividade às duplas 

que analisaram o poema sorteado. Dessa forma, observando os pontos de 

aproximação e de distanciamento nas análises feitas é que a discussão será 
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construída. Cabe ao professor também alertar as demais duplas que elas, 

quando julgarem necessário, podem dar suas contribuições acerca da 

discussão em curso, fazendo do momento, de fato, uma experiência coletiva. 

 

 

3.2.6 Roteiro do encontro 09 

Discussão sobre as produções da turma e propostas de produção textual 

Duração: 01 hora e 30 minutos 

 

1º Momento: O professor vai devolver para os alunos as atividades entregues 

por eles durante a Unidade Temática (perfil biográfico, história em quadrinhos). 

Em seguida, vai fazer suas observações sobre elas, relatando os pontos 

positivos e negativos percebidos. Seria interessante projetar algumas das 

produções da turma e comentá-las, pois certamente facilitaria bastante à 

compreensão acerca dos comentários feitos pelo professor. Outra dica 

importante é que o professor sempre deverá se mostrar aberto ao debate, 

oportunizando aos alunos que, por ventura, discordem das observações feitas 

se manifestarem. O lançamento de perguntas, como: “Todos concordam?”; 

“Alguém pensa diferente de mim?” podem encorajar muitos alunos a 

participarem da discussão. Ao final, o professor vai sugerir à turma que suas 

histórias em quadrinhos fiquem expostas na parede na sala de aula ou, se 

possível, em algum mural da escola, socializando o trabalho realizado. Porém, 

os alunos que não quiserem expor seus trabalhos serão inteiramente 

respeitados. Cabe ao professor fazer um comunicado apresentando a produção 

dos alunos ao público e fixá-lo próximo aos trabalhos expostos. 

 

2º Momento: O professor vai sugerir aos alunos duas propostas de produção 

de texto (APÊNDICE V). Ou eles escrevem uma carta para alguém, um parente, 

um colega de classe, ou um poema, ambos falando sobre um ou mais aspectos 

do estudo feito durante a Unidade Temática (pontos positivos e negativos, 

conhecimentos angariados, cartas e poemas lidos, entre outros aspectos). 

Quem optar pela carta, terá que entregá-la em um envelope devidamente 

preenchido. Cartas e poemas deverão ser entregues no próximo encontro. 
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3.2.7 Roteiro do encontro 10 

Avaliação da Unidade Temática e socialização das cartas e dos poemas 

Duração: 1hora e 30 minutos 

 

1º Momento: O professor irá elencar alguns tópicos relacionados ao estudo 

realizado, escrevendo-os no quadro branco (atividades propostas, temáticas 

trabalhadas, utilização do tempo nos encontros, socialização das produções da 

turma, atuação do professor ao longo do processo, entre outros) e vai sugerir 

ao grande grupo uma avaliação coletiva sobre cada ponto levantado. 

Aproveitando a oportunidade, o professor poderá falar um pouco sobre a 

importância da avaliação durante todo e qualquer processo de ensino-

aprendizagem, a fim de corrigir as falhas, na tentativa de sempre evoluir rumo a 

um trabalho de melhor qualidade. Cabe ao professor se mostrar solícito e 

receptivo com toda e qualquer opinião/crítica, logicamente desde que a mesma 

seja proferida respeitosamente. 

2º Momento: O professor vai dar a oportunidade para os alunos que desejarem 

ler seus textos, compartilhando-os com o grande grupo. É importante que neste 

momento o professor não faça de imediato, depois de cada leitura, qualquer 

observação a respeito dos textos. Ao final, se julgar necessário, ele poderá 

fazer um comentário geral sobre as produções. Muitas vezes é necessário que 

o aluno se sinta acolhido, confortável, e uma observação dita na hora errada 

poderá fazer o aluno se afastar do processo, evitando, inclusive, participações 

futuras. Por fim, o professor agradecerá a todos pela participação ao longo do 

estudo e, caso seja possível, fará uma antologia com as cartas e os poemas 

dos alunos (que permitirem, obviamente), gravando-a em um CD, distribuindo-a 

para a turma e para a biblioteca da escola, um produto concreto e duradouro do 

estudo realizado. 

 

3.3 RELATO 

 

3.3.1 Relato do encontro 01 
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O primeiro encontro teve for finalidade introduzir a Unidade Temática junto 

à turma. Desse modo, um vídeo, no qual a cantora Maria Bethânia interpreta a 

música Mensagem foi projetado como abertura. A escolha desse vídeo se deu 

pelo fato de a história contada pelo texto da música abordar justamente o tema 

carta, uma vez que é a história de alguém que fala da angústia que sente, ao 

receber uma carta amorosa de remetente distante. Segundo Moran (1995) um 

bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um novo assunto, para despertar a 

curiosidade, a motivação para novos temas. Isso despertará nos alunos o desejo 

de pesquisa para aprofundar o assunto do vídeo e da matéria. 

 

 

 

Fotografia 01: A turma assiste à Maria Bethânia cantando “Mensagem” /Arquivo pessoal 

 

Os alunos se identificaram de imediato com o vídeo, alguns, no momento 

em que conversávamos sobre a canção, se mostraram até mesmo penalizados 

com a angústia do eu lírico (“Nossa, deve ser triste ficar nessa angústia...”; 

“Parece que ela está sofrendo muito de amor...”). Durante esta conversa inicial, a 

minha intenção era sondar quais os conhecimentos que os alunos já tinham sobre 

cartas, se possuíam alguma vivência com o gênero, se já tinham feito uso dele, se 

imaginavam as razões do gênero não fazer mais parte, como antigamente, da vida 

das pessoas.  

Aproveitando o fato de Maria Bethânia recitar um poema de Álvaro de 

Campos (Fernando Pessoa) também sobre cartas, mais especificamente cartas 
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amorosas, enquanto cantava, é que propus a atividade escrita em dupla, a 

respeito do poema de Fernando Pessoa recitado no vídeo. Antes, no entanto, falei 

um pouco sobre os heterônimos do poeta lusitano. 

 Em seguida, li em voz alta o poema, alertando aos alunos que prestassem 

atenção aos sons e ao ritmo produzido pelas palavras e versos, as combinações 

de sons, sem nomear tais fenômenos. E ainda li cada questionamento, 

explicando-os detalhadamente, atitude que em turmas ainda de 7º Ano é 

fundamental, visto que os alunos ainda sentem dificuldade de entender o 

significado de várias palavras, não conseguindo, assim, compreender com clareza 

os objetivos de todas as questões.  

A atividade aplicada tinha por finalidade fazer com que os alunos 

refletissem um pouco sobre o que o eu lírico afirmava nos seus versos, bem como, 

a partir de tal reflexão, tomassem partido diante das opiniões colocadas por ele, 

como, por exemplo, “Todas as cartas de amor são ridículas”. 

 Também se buscou com a atividade fazer com que os alunos 

interpretassem passagens do poema, como na questão 04 que pedia a opinião 

dos alunos sobre o que o eu lírico estaria querendo dizer ao afirmar que só as 

criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas.  

Apenas a última questão exigia diretamente que os alunos resgatassem 

fatos de sua vida pessoal, uma vez que questionava se eles haviam recebido ou 

enviado cartas de amor. Apesar de a turma ser ainda bastante jovem, essa 

pergunta se respalda no fato de que é bastante comum, nessa fase da vida, os 

alunos iniciarem a fase da paquera, sendo que muitos, romanticamente, enviam 

cartinhas/bilhetes com declarações de carinho, inclusive com a utilização da 

linguagem não verbal, como os desenhos de corações. 
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Fotografia 02: Alunas fazendo a atividade/Arquivo pessoal 

 

Depois que todos terminaram de responder a atividade, fizemos uma 

discussão coletiva acerca das questões. A discussão se deu por meio da seguinte 

dinâmica. Eu lia cada questão e perguntava que duplas gostariam de responder. 

Quase sempre duas ou três duplas se prontificavam. Daí pedia que cada dupla 

comentasse como havia solucionada a questão da vez e, com o auxílio da turma, 

ia estabelecendo pontos de aproximação e de afastamento entre as respostas 

dadas. 

De uma maneira geral, através das falas, podemos concluir que a maioria 

discordava da afirmação de que todas as cartas de amor são ridículas; algumas 

duplas foram capazes de perceber que a expressão “no meu tempo” revelava que 

o eu lírico se tratava de alguém de idade madura ou avançada; boa parte da turma 

conseguiu identificar o fragmento no qual o eu lírico demonstra sentir saudade do 

tempo em que escrevia cartas de amor; muitas duplas chegaram à conclusão de 

que só não escreveu cartas de amor quem nunca amou e poucos alunos 

confessaram já terem escrito ou recebido cartas de amor.  

 Esse momento da aula foi bastante produtivo, inclusive com alunos, 

espontaneamente, dando depoimentos de experiências pessoais na tentativa de 

enriquecer a discussão em curso.  
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A discussão coletiva tem alicerce na ideia de que o feedback é fundamental 

para o processo de aprendizagem. Para Mason e Bruning (2010), o feedback tem 

por objetivo auxiliar o aluno a identificar falhas e melhorar o potencial desejado. 

Toma-se como conceito de feedback aqui o esboçado por Vrasidas e Mclaac  

(1999), isto é, é o conjunto de respostas que o professor fornece ao aluno sobre a 

correção das diferentes atividades propostas, como, por exemplo, deveres de 

casa, trabalhos extra classe e contribuições em sala de aula, enfim qualquer ato 

emitido em resposta à ação do aluno.  

Quanto à função do feedback em sala de aula, este trabalho filia-se a Shute 

(2007) para quem o feedback formativo tem por objetivo maior aumentar o 

conhecimento, as habilidades e a compreensão do aluno em relação a um 

conteúdo.  

Vale a pena ressaltar que, no entender deste estudo, o feedback não deve 

ser dado apenas pelo professor, já que ele não é o dono exclusivo do saber, mas 

também pelos próprios alunos, como aconteceu na experiência acima narrada, 

fazendo o processo de ensino-aprendizagem ser uma via de mão dupla, jamais de 

mão única. 

 

3.3.2 Relato do encontro 02 

 

Esse encontro tinha por finalidade essencial promover a leitura do conjunto 

composto pelas cinco missivas enviadas por Carlos Drummond de Andrade para 

Zila Mamede, todas vinculadas ao livro O Arado e, consequentemente, à temática 

da terra, do campo. 

Pedi que a turma se dividisse em duplas. Durante os encontros foi bastante 

comum essa dinâmica de dividir a turma em duplas, deixando-os livres para 

escolherem seus parceiros de jornada. Percebi, depois de alguns anos de atuação 

em sala de aula, que os alunos, sobretudo os do Ensino Fundamental II, ficam 

bem menos angustiados ao desenvolverem atividades em dupla ou em grupo, do 

que ficam ao trabalharem isoladamente. Para Vygotsy “o verdadeiro curso do 
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desenvolvimento do pensamento não vai do individual para o social, mas do social 

para o individual”. (1987, p.18) Ou seja, é na relação com o outro que 

aprendemos, é interagindo com o outro, que ampliamos nosso conhecimento, 

aumentamos nosso poder de reflexão e consolidamos nossa capacidade de 

defender nossa posição diante dos fatos. 

Uma vez a sala organizada, entreguei, sem dar maiores explicações, o 

conjunto de cartas para as duplas e pedi que lessem todas, as cartas já estavam 

devidamente enumeradas de 01 a 05, obedecendo a sequência das datas em que 

foram escritas.  

 

 

Fotografia 03: Aluno lendo carta/Arquivo pessoal 

 

Após todos terem lido o conjunto de cartas, propus que cada missiva fosse 

lida em voz alta e alguns alunos, espontaneamente, se prontificaram a lê-las. Uma 

vez feita a leitura, incitei uma discussão acerca dos textos lidos por meio de vários 

questionamentos. 

 Esses questionamentos giravam em torno de dois objetivos básicos: fazer 

com que a turma refletisse sobre características do gênero carta (remetente, 

destinatário, localização espacial e temporal, saudação inicial e final, 
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identificação); fazer com que refletissem, também, sobre o próprio conteúdo das 

cartas, estabelecendo pontos de confluência entre elas. 

A discussão promovida foi bastante proveitosa, inclusive porque, através 

dela, podemos retomar à temática das cartas, iniciada no nosso primeiro encontro. 

Os alunos reconheceram com facilidade os elementos característicos do gênero 

trabalhado, bem como estabeleceram conexões de conteúdo entre as cartas, 

como comprovam as falas a seguir: “As cartas falam de um livro que essa tal de 

Zila está escrevendo.”; “Carlos está aconselhando ela sobre os poemas dela.”; “Os 

poemas dela tratam de coisas do campo.”; “Eles são bem amigos, neh...”; “O livro 

dela se chama O Arado, mas o que é isso?!”. 

Em seguida, projetei as cartas lidas e discutidas e, aproveitando a 

oportunidade, expliquei que todos os textos lidos eram cartas, mais 

especificamente cartas pessoais, já que tratavam de assuntos entre duas 

pessoas. E que todas faziam parte de um livro intitulado Cartas de Drummond a 

Zila Mamede, organizado pela professora Graça Aquino. Projetei a capa e a contra 

capa da obra, bem copo as orelhas e li os textos nelas contidos e dispus um 

exemplar da obra para quem quisesse folheá-la. 

 

Fotografia 04: Alunos observando a capa do livro/Arquivo pessoal 
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Fotografia 05: Aluna folheando livro 

 Expliquei ainda que as cartas tinham importância fundamental na vida das 

pessoas, porém com a revolução tecnológica e o surgimento da internet, do 

celular, com as redes sociais, elas foram gradativamente sendo menos utilizadas, 

já que essas novas formas de comunicação eram bem mais ágeis. 

 Continuei projetando e comentando cartas de outros tipos, como carta de 

amor, carta comercial, carta de recomendação, carta de reclamação e, por fim, a 

carta do descobrimento. Obviamente que durante tal explicação houve momentos 

em que os alunos tiravam suas dúvidas, faziam suas observações.  

 

3.3.3 Relato do encontro 03 

 

 O terceiro encontro teve for finalidade apresentar à turma os dois literatos 

cujas cartas e obras foram trabalhadas durante a Unidade Temática, ou seja, Zila 

Mamede e Carlos Drummond de Andrade. 

 A fim de cumprir esse objetivo, propus aos alunos que assistissem a dois 

vídeos. O primeiro intitulado de O fazendeiro do ar (ANEXO NO CD), um 

documentário de aproximadamente dez minutos acerca da vida de Carlos 

Drummond de Andrade, produzido por Fernando Sabino e Davi Neves em 1972. 

Na produção, é mostrado o cotidiano do poeta mineiro, sua casa, sua família, seu 

trabalho como servidor público. O que torna o documentário bastante interessante 
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é o fato de o próprio Carlos Drummond falar de si mesmo, de sua história com a 

palavra escrita, bem como de outros aspectos de sua existência. 

 O segundo vídeo é uma produção que faz parte da série intitulada Mulheres 

de Destaque (ANEXO NO CD), produzida por Juliana Braz para ser exibida do 

programa Documentação da TV Câmara do Rio Grande do Norte em 2013. O 

documentário, de aproximadamente dezenove minutos, mostra a história de vida 

de Zila Mamede, através de entrevistas com familiares, amigos e da própria 

poetisa norte-rio-grandense. 

 É preciso destacar aqui que há uma diferença fundamental entre as duas 

produções: enquanto na primeira, o personagem principal, isto é, Drummond, tem 

plena consciência de que está participando de um documentário, agindo de 

maneira bastante colaborativa, às vezes até despojada, no segundo, realizado em 

2013, a personagem central, Zila, já falecida, é vista não através dela própria, 

porém por meio do discurso de outras pessoas que com ela conviveram. 

 A utilização dos vídeos durante os encontros de aplicação da Unidade 

Temática tem por objetivo despertar no aluno um maior interesse pelas práticas de 

sala de aula uma vez que, como afirma Moran (1995) por si só, a integração do 

vídeo ao cotidiano da sala de aula não muda a relação ensino aprendizagem. No 

entanto serve para aproximar o ambiente educacional das relações cotidianas, das 

linguagens e dos códigos da sociedade urbana, levantando novas questões 

durante o processo.  

Logicamente que, mesmo na atualidade, na qual o vídeo parece ser um 

elemento totalmente integrado ao contexto escolar, a inserção do vídeo na sala de 

aula deve ser realizada dentro de uma proposta de trabalho bem planejada e 

executada, para que o vídeo não sirva apenas como um apetrecho decorativo, 

dando ares de modernidade à didática das aulas. Como adverte Ferres (1998, p. 

10): “o vídeo torna-se muito mais do que uma simples tecnologia. Para a escola 

ele é um desafio”.  

 Os alunos assistiram ao primeiro documentário, depois houve a discussão 

sobre ele. Em seguida, assistiram ao segundo e, novamente, houve uma 

discussão sobre o mesmo. É importante frisar que eu, deliberadamente, não dei 
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qualquer explicação anterior sobre o conteúdo dos vídeos, pois tinha três 

intenções básicas para o momento posterior às exibições.  

Recuperar, nas discussões, através do entendimento da própria turma a 

respeito do que acabaram de assistir, as informações mais preponderantes sobre 

cada documentário. Verificar se houve, por parte de alguns alunos, a perspicácia 

de estabelecer pontos de ligação entre os vídeos assistidos, já que, em 

determinado momento do documentário de Zila Mamede, há o relato da amizade 

que ela manteve com Drummond. E, por fim, perceber se alguns alunos da turma 

haviam ido mais longe ainda, isto é, estabelecido pontos de ligação entre as 

produções e as cartas lidas e analisadas no encontro anterior. 

O momento das discussões acerca de cada vídeo oportunizou uma 

interação bem interessante entre os alunos, os quais foram bem participativos, 

respondendo de pronto os questionamentos levantados por mim.  

Os questionamentos feitos sobre os documentários objetivaram traçar um 

perfil de Carlos Drummond de Andrade e de Zila Mamede, ou seja, como eram 

eles fisicamente, qual a sua formação acadêmica, qual sua constituição familiar, 

seu lugar de origem, sua relação com a palavra escrita, sua rotina de vida, sua 

carreira profissional. Bem como procurar estabelecer os pontos de confluência 

entre os dos escritores e, como dito anteriormente, quais as relações possíveis de 

estabelecer entre os documentários e as cartas lidas e analisadas no encontro 

precedente. 

A maioria dos alunos demonstrou ter uma compreensão significativa sobre 

o que havia assistido, sendo capaz de dar respostas pertinentes para as questões 

levantadas durante a discussão. Fato interessante é muitos educandos se 

sentirem impactados diante da cena em que Drummond aparece dentro de um 

ônibus se dirigindo ao trabalho. “Por que um homem tão importante andava de 

ônibus?” “Por que ele não tinha seu próprio carro?” “Ele não sabia dirigir, era 

isso?”.  

Diante dessa perplexidade, esclareci que, por mais importante que Carlos 

Drummond fosse (e é), isso não significava necessariamente que ele tivesse 

ganhado muito dinheiro, ficado rico através das suas obras.  Que há uma espécie 
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de reconhecimento que não vem atrelado necessariamente ao ganho de muito 

dinheiro. 

Outro questionamento muito interessante feito por certos alunos foi: “Como 

um poeta tão importante era um homem tão comum?”. Aproveitando o ensejo, 

comentei sobre o fato de o escritor, de o poeta, diferentemente do que muitos 

imaginam, ser uma pessoa comum, que o fato de eles trabalharem escrevendo 

obras de arte, não os fazem ser seres de outro planeta, inclusive porque muitos, 

como o próprio Drummond, escreveram a partir da observação de fatos comuns 

do dia-a-dia muitos de seus poemas, como iríamos perceber posteriormente, ao 

estudarmos algumas de suas obras. 

Para fechar o encontro, pedi que os alunos fizessem a seguinte atividade 

em casa: os meninos elaborariam um perfil biográfico de Zila Mamede e as 

meninas o de Carlos Drummond. Antes, porém, apresentei a eles o gênero, 

revelando suas principais características, mostrando o exemplo do perfil do poeta 

Fernando Pessoa. Como cada estudante já havia feito, no início do ano letivo, um 

perfil autobiográfico, como forma de se apresentar diante da turma, os alunos não 

demonstraram maiores dificuldades para realizar tal atividade.  

Eu apenas destaquei que eles poderiam pesquisar sobre os dois escritores 

para enriquecer o trabalho, no entanto não deveriam copiar perfis biográficos já 

prontos, pois isso significava plágio. Também forneci uma lista de sites confiáveis 

a serem consultados. Esclareci que desejava perceber marcas da escrita deles 

nos textos por eles produzidos. 

 

3.3.4 Relato dos encontros 04 e 05 

 

 Os encontros 04 e 05 os quais, por questões didáticas, formam um só 

bloco, sendo por isso relatados em conjunto, destinaram-se ao recebimento dos 
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perfis biográficos, à exibição e discussão do filme Central do Brasil (ANEXO NO 

CD). Abaixo, a sinopse da história, retirada do site http://www.webcine.com.br/.14 

 

Dora (Fernanda Montenegro) escreve cartas para analfabetos na estação 

Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Nos relatos que ela houve e 

transcreve, surge um Brasil desconhecido e fascinante, um verdadeiro 

panorama da população migrante, que tenta manter os laços com 

os parentes e o passado. 

Uma das clientes de Dora é Ana, que vem escrever uma carta com 

seu filho, Josué (Vinícius de Oliveira), um garoto de nove anos de 

idade, que sonha encontrar o pai que nunca conheceu. Na saída 

da estação, Ana é atropelada e Josué fica abandonado. Mesmo a 

contragosto, Dora acaba acolhendo o menino e envolvendo-se 

com ele. Termina por levar Josué para o interior do nordeste, à 

procura do pai. 

À medida que vão entrando país adentro, estes dois personagens, 

tão diferentes, vão se aproximando... Começa então uma viagem 

fascinante ao coração do Brasil, á procura do pai desaparecido e 

uma viagem emotiva ao coração de cada um dos personagens do 

filme. 

 

 Inicialmente, recebi os perfis biográficos, como acordado no encontro 

anterior. A seguir, sugeri à turma que assistíssemos ao filme. Antes, no entanto, fiz 

uma pequena explanação sobre a obra, revelando alguns detalhes, como: o ano 

da produção, a direção, a duração, quem eram os atores que interpretavam as 

personagens de maior evidência dentro da história, os prêmios e as indicações a 

prêmios que o filme e seus atores conseguiram. Quanto ao enredo propriamente 

dito, nada disse, pois minha intenção era justamente perceber, durante as 

discussões posteriores sobre o filme, como os educandos haviam percebido os 

vários aspectos da história, sobretudo o importante papel que as cartas pessoais 

têm durante toda a saga de Dora e Josué. 

                                                           
14 Algumas sinopses do referido filme foram consultadas, porém nenhuma trazia o autor identificado.  

http://www.webcine.com.br/


77 
 

 
 

 

Fotografia 06: Alunos assistindo a Central do Brasil/Arquivo pessoal 

 A motivação que levou a exibição de Central do Brasil foi justamente o fato 

de o gênero carta pessoal permear, ou melhor, costurar, o enredo inteiro.  

É para escrever uma carta que Josué e a mãe procuram Dora, pouco antes 

que a mãe do menino morresse atropelada. É para que ela escrevesse uma nova 

carta que Josué, perdido na Central do Brasil, volta a procurar a escrevente, 

estreitando a partir daí os laços com a mesma. Quando estão sem dinheiro algum 

numa cidadezinha do interior nordestino, é a ideia do menino de Dora trabalhar 

como escrevente que os fazem ganhar dinheiro para prosseguirem na busca do 

pai do garoto. É a carta paterna, guardada por meses pelos irmãos de Josué por 

não saberem ler, que revela o paradeiro do pai e sua intenção de voltar. E, por fim, 

nas últimas cenas, é através de uma carta que Dora, ao ir embora deixando o 

menino com os irmãos, se despede. 

Devido a duração de o filme ser de cento e doze minutos, sua exibição 

exigiu além do quarto encontro, parte do quinto.  

A receptividade dos alunos para com a obra foi bastante positiva, pois 

durante sua exibição praticamente todos demonstraram interesse na história 

contada. Um episódio bastante comovente aconteceu no término do filme, quando 

se acenderam as luzes da sala e os soluços de um aluno chamaram a atenção da 

turma. Ele timidamente forcejava por conter o choro, porém não conseguindo, 

revelou que a história de Josué e Dora o emocionara demais. 
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A discussão acerca do filme contou com a adesão da turma, aliás, faz parte 

do perfil da mesma se envolver costumeiramente nas atividades propostas 

durante as aulas de Língua Portuguesa. 

Os questionamentos levantados durante a discussão tiveram os objetivos 

de verificar: a capacidade de síntese dos alunos; se eles eram capazes de 

escolher aspectos da história que lhes despertaram interesse e justificar as razões 

de tal interesse; se tiveram a perspicácia de traçar um perfil das pessoas que 

procuravam os serviços de Dora, as motivações que os levaram a assim proceder, 

bem como que eles, mesmo não dominando a escrita, tinham plena noção sobre o 

aspecto de composição do gênero carta pessoal; se perceberam a razão de Dora 

ser tão especial no contexto do enredo, ou seja, dominar a leitura e a escrita em 

meio a pessoas que não as dominavam; se atentaram para o fato do declínio do 

uso das cartas está atrelado ao surgimento das novas tecnologias com suas 

formas de comunicação bem mais ágeis; se estabeleceram relação entre o 

domínio da leitura e da escrita com o exercício pleno da cidadania. 

A participação da turma da discussão revelou que a grande maioria foi 

capaz de perceber os aspectos acima descritos. Obviamente que alguns alunos 

demonstraram uma facilidade menor de estabelecerem certas correlações entre o 

filme e a realidade, o que é algo compreensível por se tratar de uma turma de 7º 

Ano (antiga 6ª série). Porém, num âmbito geral, boa parte da sala teve um bom 

desempenho durante as discussões. 

Questionar se configura num procedimento de suma importância no 

processor de ensino aprendizagem. De acordo com Moraes (2000), a atitude 

questionadora está diretamente relacionada com a atitude pesquisadora, 

estabelecendo-se uma relação de partida e contrapartida, de pergunta e de 

informação, cada resposta podendo ser um questionamento que, se devidamente 

elaborado pelo professor, passa a constituir um verdadeiro desafio ao aluno. A 

ausência de questionamento é concebida, muitas vezes, como um obstáculo na 

construção do saber e sua presença aparece como um dos aspectos positivos, 

tanto na ação do professor como na dos alunos (COELHO; KOHL; DI 

BERNARDO, 2002). Segundo Giordan e Vecchi (1996, p. 169), é “essencial, 

portanto, criar situações científicas perturbadoras caso se deseje ir mais adiante 
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na construção do saber” . Para esses autores, é por meio de questionamentos que 

o aluno seleciona as informações que apreende. 

Um questionamento surpreendente feito por um aluno foi o seguinte: “Se 

saber ler e escrever é algo fundamental para a pessoa ser cidadão, por que os 

analfabetos podem votar?”. E outra aluna acrescentou: “É verdade, como alguém 

que não sabe ler nem escrever pode entender as propostas dos candidatos?”. 

Dialogando sobre as duas questões, chegamos à conclusão de que realmente 

seria ideal que todas as pessoas tivessem domínio da leitura e escrita, pois 

facilitaria a escolha na hora do voto, porém que mesmo pessoas analfabetas, 

como as que procuravam Dora, poderiam ter capacidade de escutar as propostas 

dos candidatos em comícios, programas eleitorais de rádio e TV, bem como 

analisando a realidade a sua volta, e decidirem em quem votariam. 

 Esclareci que o fato de uma pessoa não dominar a leitura e a escrita, não 

quer dizer que ela não tenha qualquer conhecimento a partir do mundo letrado, 

tanto que os que procuravam os serviços de Dora sabiam perfeitamente como era 

uma carta, isto é, que havia uma saudação inicial e final, por exemplo. 

Após a discussão, propus à turma a seguinte atividade para casa: a 

elaboração, em dupla, de uma história em quadrinho sobre o filme assistido, que 

tivesse como fio condutor a carta pessoal, isto é, eles haveriam de retratar 

justamente as cenas em que o gênero em questão aparecia durante a história.  

Embora eu já tivesse trabalhado história em quadrinhos desde o ano 

anterior, fiz uma pequena explanação sobre o gênero projetando um exemplo. A 

atividade deveria ser entregue no encontro seguinte. 

 

3.3.5 Relatos dos encontros 06, 07 e 08 

 

Assim como aconteceu no relato anterior, os encontros 06 e 07 e 08, por 

questões didáticas, formam um só bloco, sendo por isso relatados em conjunto. 

Eles destinaram-se ao recebimento das histórias em quadrinhos; à leitura em 

dupla e coletiva dos poemas, anteriormente citados, de Zila Mamede e Carlos 
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Drummond de Andrade; discussão acerca dos elementos básicos do gênero lírico; 

proposta de atividade escrita, em dupla, sobre os poemas e, por fim, discussão 

sobre as questões presentes na atividade escrita. 

Inicialmente, recebi as histórias em quadrinhos, como ficou combinado no 

encontro anterior. 

Propus que a turma se dividisse em duplas e entreguei um poema para 

cada uma delas, sendo que propositalmente o mesmo poema foi distribuído para 

duplas diferentes. Posteriormente, explicarei a razão. Pedi que cada dupla lesse 

silenciosamente o poema recebido, em seguida pedi que um dos componentes 

das duplas o lesse em voz alta, auxiliado por um microfone, a fim de que todos 

escutassem com clareza. Simultaneamente, a cada leitura feita, o poema lido era 

projetado. 

 Depois expus, por meio do projetor, fragmentos das cartas trabalhadas no 

encontro 02 e fiz questionamentos que objetivavam: perceber se os alunos 

conseguiam estabelecer ligações entre as cartas e os poemas; sondar qual a 

vivência que eles tinham com a zona rural; notar se eles já traziam alguma noção 

a respeito dos elementos básicos do gênero lírico, bem como se conseguiam 

perceber aspectos dicotômicos entre a relação cidade versus campo ou vice-

versa. 

A turma respondeu os questionamentos fluentemente, o que me fez 

perceber que: a maioria foi capaz de estabelecer ligações entre as cartas e os 

poemas (“Esse poema aí O Arado, que ele fala na carta, é o que minha dupla 

pegou...”; “Essa parte aí que fala do milho novo desabrochando acho que se 

refere ao nosso poema: Milharal...”); surpreendentemente uma boa parcela da 

turma já possuía vivências com a zona rural (“Sempre passo as férias no sítio do 

meu avô!”; “Um dia, quando fui visitar meu tio no sítio, passei uma manhã no 

roçado com ele e conheci um arado...”); poucos alunos já tinham uma noção sobre 

as definições dos elementos básicos do gênero lírico, a noção de rima foi a mais 

conhecida, assim como a de eu lírico, já trabalhada no primeiro encontro (“Eu lírico 

é aquela voz que fala no poema?”; “Acho que estrofe é cada linha dessa que o 

poema tem...”; “Poema e poesia dá no mesmo, não é verdade?”; “Rima é quando 
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o som de uma palavra parece com o de outra palavra.”), por último, averiguei que 

boa parte da turma conseguiu diferenciar os aspectos próprios da oposição cidade 

versus campo ou vice-versa (“A vida no campo não é agitada como a da cidade, é 

bem mais calma...”; “No campo, as pessoas não precisam ir de ônibus ou de carro 

pro trabalho.”; “A maioria das mulheres do campo trabalham mais em casa mesmo 

ou na roça, às vezes...”; “As crianças da cidade trabalham mais tarde do que as do 

campo...”; “Aqui onde estamos, por exemplo, no centro de Macaíba, é muito 

barulhento, lá no sítio do meu avô não tem esses carros de som o tempo todo...”; 

“Lá no campo, o povo vive mais perto dos bichos e da natureza e acho que a 

comida é mais saudável...”). 

 Segundo Oliveira (2012) é importante que o professor tenha uma 

visão do significado da educação literária, valorizando a leitura crítica e 

participativa, dando voz ao aluno para que este produza seu próprio discurso. A 

ideia de que os alunos tenham condições de discutir literatura de modo mais 

renovado, sem a marca da tradição ideológica e canônica apenas ou preocupados 

com resumos para exames vestibulares. Afinal, a literatura é uma percepção da 

vida, lida com fatos da vida e, nesse sentido, o leitor de literatura tende a entender 

como esta funciona. Ademais, é preciso entender que estudar literatura, como 

disciplina escolarizada, implica saber transitar entre os espaços que ela ocupa 

como objeto de estudo não propriamente literário, ou seja, relacionando-a a outros 

estudos. 

Uma vez encerrada a discussão acima, passei à exposição no projetor de 

uma apresentação de Power Point intitulada Introdução ao estudo do gênero lírico 

(ANEXO NO CD) de minha autoria. Destaco aqui que esse material, mesmo 

servindo absolutamente ao propósito da Unidade Temática, não foi produzido 

especificamente para a prática em sala de aula realizada no mestrado, porém para 

estudos feitos em anos anteriores sobre o gênero lírico em outras turmas nas 

quais lecionei. 

 A apresentação conta com 34 slides, a maioria ilustrada por fotos ou 

gravuras, contendo questionamentos e definições sobre aspectos do estudo do 

poema. 
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 Os slides 01 ao 17 tratam da definição de poema e poesia, bem como da 

diferenciação entre os dois. Os slides 19, 20 e 21 tratam da diferenciação entre 

texto em prosa e texto em verso. Os 22 e 23 intentam quebrar a ideia muitas 

vezes pré-concebida de que todo o poema deve conter versos organizados em 

estrofes. Os 24, 25 e 26 tratam da definição e exemplificação de rima. Os 27 e 28 

versam sobre a definição e exemplificação de estrofe. Os 29, 30 e 31 tratam da 

definição do próprio gênero lírico e de soneto. Os 32, 33 e 34 abordam a definição 

de eu lírico e trazem exemplificação.  

A apresentação do material acima descrito foi um momento bastante 

proveitoso, pois contou com a adesão de boa parte da turma. Analisando as falas 

e as expressões faciais dos educandos, percebi, a cada slide, a interação deles 

para com a mensagem verbal e não verbal veiculada. Muitos fizeram questão de 

participar oralmente, mesmo que, algumas vezes esboçassem opiniões 

equivocadas acerca do que dialogávamos, algo perfeitamente compreensível por 

se tratar de uma turma de 7º ano a adentrar nos estudos de poemas (“Pra mim, 

poema e poesia são a mesma coisa!”; “A poesia está em muitas coisas da vida...”; 

“O eu lírico é o cara que fez o poema.”; “Claro que todo poema tem versos!”; “O 

verso é aquela linha pequenininha, não é?”; “O eu lírico é o narrador dos 

poemas...”; “A rima é aquilo que tem nas músicas, que as palavras sempre 

acabam com o mesmo som.”). 

No momento seguinte, já no encontro 07, pedi que as duplas do encontro 

anterior fossem refeitas, distribuí novamente os poemas (cada dupla ficou com o 

mesmo poema lido anteriormente) acompanhados da atividade escrita, a qual 

tinha cinco objetivos primordiais: estimular os alunos a revelarem as 

impressões/sensações que a leitura do poema provocou neles; observar a 

capacidade deles de, a partir do que leram, traçar, mesmo que hipoteticamente, 

um perfil do eu lírico; fazer com que eles colocassem em prática alguns conceitos 

vistos no encontro anterior, como os de verso, estrofe, rima; sondar se as duplas 

teriam a sagacidade de estabelecer pontos de confluência entre o poemas 

analisados e as temáticas ligadas à terra; promover a interação entre as duplas e, 

por consequência, entre os poemas, uma vez que estes, de forma mais direta ou 
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indireta, possuem vasos comunicantes entre si, por estarem vinculados à temática 

da terra, da vida no campo.    

Uma vez entregue a atividade, li as questões calmamente, tirando as 

possíveis dúvidas iniciais da turma, aliás, procedimento adotado sempre que 

solicitei alguma atividade escrita durante toda a Unidade Temática. E esclareci 

que, caso surgissem mais dúvidas enquanto respondessem a atividade, poderiam 

me perguntar. 

 O período em que as duplas se dedicaram a responder as questões exigiu 

tanto dos alunos quanto de mim, enquanto professor, um considerável esforço. 

Era evidente que, por se tratar da primeira análise de poema mais densa feita pela 

maioria dos educandos em toda sua vida escolar, surgiriam inúmeras dúvidas, 

questionamentos, sobretudo nas questões em que era solicitada a opinião da 

dupla acerca de algum aspecto do poema, o estabelecimento de ligações entre o 

poema e a temática central trabalhada, bem como entre o poema analisado e os 

demais poemas socializados. 

 Por outro lado, foi justamente esse esforço coletivo de tentar resolver as 

questões da melhor maneira possível, forcejando por entender o que os 

enunciados desejavam realmente saber, tentando estabelecer as conexões 

necessárias entre as informações/conhecimentos obtidos desde o primeiro 

encontro que fizeram esse momento ser de muita reflexão e, consequentemente, 

de muito aprendizado para todos nós. 

Destaco, aqui, um fato muito interessante ocorrido durante a feitura da 

atividade: por sugestão da própria turma, a última questão foi, de certo modo, 

realizada a oito mãos, pois as duplas que vislumbravam haver maior 

entrelaçamento entre seus poemas se uniram formando, assim, um grupo de 

quatro componentes, para, juntos, discutirem sobre as relações existentes entre 

as duas obras a fim de responderem a mencionada questão. Ao final do encontro, 

recebi todas as atividades. 

No próximo encontro, pedi que a turma se organizasse nas mesmas duplas 

do encontro anterior e devolvi as atividades. Como explicitado anteriormente, o 

mesmo poema foi entregue a mais de uma dupla, com o propósito de, justamente 
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agora, no momento de debatermos sobre os poemas, haver um enriquecimento de 

opiniões e visões a respeito da mesma obra. E foi justamente o que aconteceu. 

 A dinâmica da discussão foi a seguinte: eu sorteava um poema, o qual era 

projetado e lido por mim em voz alta. Depois, eu lançava cada pergunta proposta 

na atividade escrita para as duplas que se detiveram a analisá-lo. E, assim, íamos 

analisando cada poema de modo coletivo, pois muitas vezes alunos de outras 

duplas faziam questão de contribuírem com a discussão instaurada. 

 O teor das análises feitas pelos educandos será devidamente esclarecido 

mais adiante, na análise da produção escrita da turma. 

Desse modo, todos os poemas foram analisados, oportunizando a turma 

um mergulho na significativa obra de Carlos Drummond e Zila Mamede, bem como 

nas temáticas da terra, do campo. 

 

3.3.6 Relato do encontro 09 

 

O nono encontro foi dedicado à devolução e a avaliação de duas produções 

entregues anteriormente pela turma. O perfil biográfico, atividade proposta no 

terceiro encontro, e a história em quadrinhos, atividade proposta no quinto 

encontro. 

De início, devolvi os perfis biográficos e pedi que eles lessem com atenção 

as observações escritas. Em seguida, fiz uma avaliação geral do produto 

entregue, na qual destaquei os pontos positivos e negativos dos textos 

produzidos.  

Disse-lhes que, infelizmente, muitos alunos não tinham feito o perfil 

biográfico da maneira sugerida por mim. Ou seja, escrevendo-o com suas próprias 

palavras, preferindo plagiar partes de textos da internet ou copiar o texto 

inteiramente da internet, atitude que tirava absolutamente o valor do trabalho, 

além de o plágio ser considerado crime. Inclusive li para eles o que reza o artigo 

184 do Código Penal o qual diz que violação dos direitos do autor de textos, 
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filmes, documentários, entre outras produções é um crime, podendo quem assim 

proceder pegar pena de três a um ano ou multa.  

Após a avaliação geral, projetei um trabalho prototípico de cada grupo 

identificado por mim durante a análise dos perfis entregues, isto é, perfis que são 

meras cópias de textos de internet, perfis que mesclaram partes de textos da 

internet com partes escritas pelo próprio aluno e perfis que realmente foram 

totalmente escritos pelo aluno.  

Enquanto projetava, ia analisando detalhadamente o modo como cada texto 

havia sido feito, inclusive louvando bastante os educandos que honestamente 

produziram, de fato, um texto autoral, pois minha intenção era incentivar todos a 

seguirem os bons exemplos, de agora em diante. Neste momento, vi nos rostos de 

muitos alunos certo constrangimento, como se dissessem a si mesmos naquele 

instante: “Nossa, o professor percebeu o que eu fiz...”.   

Encerradas as considerações sobre os perfis biográficos, devolvi as 

histórias em quadrinhos e pedi que lessem atenciosamente as observações feitas 

por mim (as observações foram feitas numa folha à parte, pois as histórias seriam 

expostas). Em seguida, fiz minhas considerações gerais. Disse que, apesar de já 

termos estudado o gênero história em quadrinhos desde o ano anterior, havia 

percebido que muitas duplas não se empenharam, como poderiam ou deveriam, 

para produzir uma história em quadrinhos realmente interessante.  

Destaquei o fato de muitas duplas não terem respeitado uma característica 

fundamental desse gênero: a relação complementar que há entre linguagem 

verbal e não verbal, ou seja, entre os desenhos e a escrita. Essas duplas não 

utilizaram o recurso do balão com frases curtas no discurso direto, optando por 

escrever um texto longo, no discurso indireto, ilustrando-o com os desenhos. 

Como se contassem a mesma história narrada pelas palavras novamente através 

dos desenhos, o que tornou a história em quadrinhos cansativa, se realmente 

podemos considerar que as produções feitas desse modo pertencem ao gênero 

inicialmente proposto.  

Os pontos positivos também foram salientados, como os expressivos 

desenhos feitos por muitas duplas, a preocupação de poucas duplas em colori-los, 
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assim como o fato de todas as duplas terem realmente se preocupado em contar a 

saga de Dora e Josué tendo a presença da carta pessoal ao longo na história 

como referência. 

Da mesma forma feita com os perfis, também expus dois exemplos 

retirados da produção da turma no projetor, comentando-os detalhadamente. Vale 

salientar que todos os trabalhos projetados durante minhas considerações não 

estavam identificados, evitando, assim, qualquer tipo de constrangimento.  

O segundo momento do encontro foi dedicado às definições acerca da 

última atividade da Unidade Temática. Sugeri à turma que produzissem uma carta 

pessoal ou um poema acerca dos acontecimentos ocorridos ao longo dos 

encontros, cabendo a cada aluno dar o enfoque que julgasse mais apropriado 

para seu texto, como por exemplo: escrever sobre os vídeos assistidos, sobre as 

cartas lidas, sobre os poemas lidos, sobre os trabalhos realizados, os 

conhecimentos conquistados, entre outros.  

Perguntei à turma sugestões de destinatários e uma aluna sugeriu que seria 

interessante que fossem Carlos Drummond ou Zila Mamede, sem os quais, 

segundo ela, “o estudo não haveria existido!”. A maioria da turma aprovou a 

sugestão. Esclareci ainda que quem optasse pela carta, deveria entregá-la em um 

envelope preenchido com todos os dados necessários para o envio. Já os que 

optassem pelo poema, poderiam fazê-lo da forma que os aprouvesse, sem se 

preocuparem com a necessidade de seguir normas, como rimas, tamanho de 

versos, entre outras, seguindo-as apenas se achassem necessárias para o 

resultado final da obra produzida.15 

No final do encontro, lancei a proposta aos alunos para que, juntos, 

montássemos uma pequena exposição com as histórias em quadrinhos por eles 

produzidas, deixando a cargo de cada dupla a decisão de expor ou não seu 

trabalho. A exposição foi montada na parede da sala de aula, ao lado da qual foi 

exposto um comunicado, contendo alguns esclarecimentos o trabalho realizado.  

 

                                                           
15 Curiosamente, pouco tempo depois, a Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EDUFRN) 
lançou o concurso intitulado Cartas para Zila Mamede em homenagem ao trigésimo aniversário de sua 
morte. 
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3.3.7 Relato do encontro 10 

 

 O décimo e último encontro foi um momento extremamente importante para 

o estudo empreendido, pois foi nele que ocorreu a avaliação coletiva do processo 

desencadeado pela aplicação da Unidade Temática. 

 Inicialmente, sugeri aos alunos que fizéssemos uma avaliação, por meio de 

uma discussão oral, a respeito do estudo feito. A fim de facilitar, listei no quadro 

alguns pontos chaves a serem avaliados, deixando a turma à vontade para sugerir 

outros. Foram eles: atividades propostas, temáticas trabalhadas, utilização do 

tempo nos encontros, socialização das produções da turma, atuação do professor 

e da turma ao longo do processo. Não houve sugestão alguma proveniente da 

turma. 

 Abaixo, segue, em linhas gerais, o teor da avaliação feita pelos educandos 

e por mim de cada ponto elencado. 

Atividades propostas: A maioria dos alunos se mostrou satisfeita com as 

atividades propostas ao longo do estudo. Muitos admitiram que realmente não 

seguiram de forma adequada as orientações dadas na hora de fazerem os 

trabalhos. Outros afirmaram que não haviam colorido a história em quadrinhos 

porque não dispunham de coleções para isso. E reconheci que talvez a atividade 

deveria ter sido feita em sala de aula, pois, desse modo, os alunos teriam acesso 

às coleções de lápis de cor viabilizadas pela instituição para serem usadas apenas 

em atividades realizadas dentro do ambiente escolar. Alguns alunos reclamaram 

dos tamanhos dos enunciados de algumas perguntas dos trabalhos escritos. Eu 

contra-argumentei que eles deveriam já ter se acostumado, já que o livro didático 

também trabalha com perguntas mais longas, justamente pela necessidade de 

contextualizar os enunciados da maneira mais adequada possível. E ainda 

levantei um questionamento: “São os enunciados que estão muito longos, ou 

vocês que precisam desenvolver mais suas competências leitoras?”.  

Temáticas trabalhadas: A maioria da turma aprovou as temáticas trabalhadas 

nos encontros, pois, assim, passaram a conhecer melhor a vida de Carlos 
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Drummond e de Zila Mamede, bem como alguns de seus poemas. Também 

consideraram interessante adentrar nas temáticas da terra, da vida no campo. Uns 

alegando o fato de sempre irem visitar familiares no interior, já tendo certa 

familiaridade com as coisas da terra. Outros, na direção oposta, alegando que, 

justamente por não terem muito contato com a vida do campo, se sentiram 

motivados pela temática em questão.  

Utilização do tempo nos encontros: Boa parte da turma se disse satisfeita com 

a maneira como o tempo foi administrado ao longo da Unidade Temática. Apenas 

sugeriram que certas atividades desenvolvidas poderiam dispor de um tempo 

maior do que o que foi dado. Eu respondi que concordava com a sugestão. 

Socialização da produção da turma: Grande parte da turma considerou positiva 

a exposição das histórias em quadrinhos, bem como as discussões em sala de 

aula, quando foi possível que eles socializassem entre si suas produções. 

Todavia, alguns afirmaram sentir necessidade de que suas histórias em 

quadrinhos, cartas e poemas, além de socializados, ficassem eternizados de 

algum modo como lembrança do estudo feito, quem sabe fosse criada uma pasta 

virtual contendo todas as produções da turma escaneadas. Eu opinei que achava, 

de fato, possível isso ser feito. Até mesmo, porque boa parte da produção deles já 

fora escaneada por mim. 

Atuação do professor e da turma ao longo do processo: Eu expus que tinha 

me surpreendido pela maturidade da turma durante os encontros, louvando a 

participação de praticamente todos durante os encontros, a assiduidade nas 

entregas dos trabalhos e que apenas achava ser necessário um maior cuidado 

deles, na hora de realizarem as atividades, com as orientações dadas pelo 

professor. Boa parte da turma considerou que a minha participação durante a 

Unidade Temática foi positiva, destacando o fato de sempre ter dado liberdade 

para qualquer aluno expor suas opiniões sobre tudo o que acontecia durante os 

encontros. Alguns educando afirmaram que, em certas ocasiões, me acharam 

muito exigente, mas, depois, chegavam à conclusão de que eu agia assim para 

que o estudo saísse da melhor forma possível.  
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 Após a avaliação, agradeci a todos os presentes pela acolhida que deram 

para o estudo proposto por mim, afirmando a minha intenção em desenvolver 

novos trabalhos com o mesmo direcionamento.  Depois da minha fala final, a 

turma deu sonoros aplausos e eu endossei a ideia e, assim, nos aplaudimos 

mutuamente.  
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4. ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA DA TURMA 

 

Nos milharais plantados (minha infância), 

recém-nascidas chuvas pelos rios 

que rebentavam adubando várzeas 

onde meus pés meninos se afundavam 

no cheiro fofo do paul novinho. 

 

Zila Mamede 

 

Este subcapítulo tem por objetivo fazer uma análise da produção escrita 

realizada pela turma ao longo de toda a aplicação da Unidade Temática. As 

atividades propostas foram as seguintes: atividade escrita, em dupla, sobre o 

poema “Todas as cartas de amor são ridículas” de Álvaro de Campos (Fernando 

pessoa); o perfil biográfico de Carlos Drummond de Andrade e Zila Mamede; a 

história em quadrinhos sobre a presença da carta pessoal no enredo do filme 

Centra do Brasil; a atividade escrita, em dupla, sobre os poemas de Drummond e 

Zila e a carta ou poema acerca das vivências oriundas do estudo realizado. 

Faz-se necessário esclarecer, de início, que a análise será feita de forma 

bastante livre, isto é, sem seguir um modelo pré-determinado, o que interessa é 

trazer à luz o entendimento que os alunos tiveram acerca dos desafios propostos 

pelas atividades, revelar suas opiniões, suas reflexões, os caminhos percorridos a 

fim de solucioná-los e até mesmo a sua falta de entendimento, tudo isso 

explicitado através da escrita. 

 

4.1 Todas as cartas de amor são ridículas? 

 

A primeira atividade escrita foi proposta no primeiro encontro e tinha por 

finalidade fazer com que os alunos, em dupla, a partir da leitura do poema “Todas 

as cartas de amor são ridículas”, de Álvaro de Campos (Fernando pessoa), 
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respondessem a cinco perguntas sobre o poema ou fazendo uma ponte entre ele 

e suas experiências de vida.16  

A primeira questão (“Vocês concordam com a afirmação ‘Todas as cartas 

de amor são ridículas’ Justifiquem sua resposta.”) tinha por finalidade fazer as 

duplas tomarem partido contra ou a favor à afirmação e, o mais importante, 

justificarem a posição tomada.  

De um total de 18 atividades analisadas, 16 (83%) se posicionaram contra a 

afirmação e apenas 02 (27%) a favor. Algumas das justificativas usadas pelos que 

não concordaram foram: a) as cartas de amor são uma forma de expressar amor e 

carinho, b) nem todas as cartas de amor são ridículas, c) as cartas mostram o que 

as pessoas sentem de verdade, d) as cartas de amor não são ridículas porque o 

amor não é ridículo, e) as únicas cartas de amor ridículas são as que não 

expressam o que realmente o coração sente. 

Dos que se posicionaram contra a afirmação, apenas uma dupla não 

conseguiu responder a questão plenamente, uma vez que se posicionou, porém 

não justificou a posição escolhida. 

Já os que se posicionaram a favor da afirmação, utilizaram as seguintes 

justificativas: a) ao invés de escreverem cartas de amor, as pessoas podem 

expressar o que sentem por outros gestos, b) existem cartas de amor imperfeitas 

(estariam se referindo a cartas com problemas de escrita?) e c) as cartas de amor 

são engraçadas. 

A segunda questão (“O eu lírico afirma ‘Também escrevi em meu tempo 

cartas de amor’. O que a expressão sublinhada revela sobre o eu lírico?”) 

objetivava fazer com que as duplas percebessem, por meio do adjunto adverbial 

de tempo sublinhado, que o eu lírico já era alguém maduro, experiente. 

A análise constatou que 09 (50%) duplas conseguiram perceber que o eu 

lírico era alguém com mais experiência de vida, “velho” ou “idoso” como elas 

nomearam. Das demais duplas, 06 (33%) apenas repetiram a ideia expressa pela 

frase com suas próprias palavras, às vezes acrescentando alguma informação, 

                                                           
16 Dois exemplos, com a atividade 01 respondida, encontram-se nos anexos. Anexo XVIII. 
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transparecendo um entendimento superficial do questionamento feito (“ele quiz 

dizer que no tempo dele ele escreveu mais achava Ridículo.”; “Revela que quando 

ele era adolescente também escrevia cartas de amor.”) Enquanto 03 (17%) deram 

respostas cujo teor fugia bastante do que a questão desejava saber (“Porque o eu 

lírico também escrevel, uma carta ridicula para uma pessoa.”; “Como as outras 

ridículas.”). 

A terceira questão (“Em uma determinada parte do poema o eu lírico revela 

sentir saudade da época em que não considerava ridículo escrever cartas de 

amor. Vocês seriam capazes de identificar e transcrever tal passagem do 

poema?”) tinha por objetivo saber se os alunos conseguiriam encontrar o 

fragmento do poema que se ligava à pista dada. 

Pouco mais da metade das duplas, ou seja, 10 duplas (55%) conseguiram 

identificar a parte do poema adequada, isto é, a quinta estrofe. Já os outros 50 % 

não conseguiu, 05 duplas (28%) consideraram, equivocadamente, que a parte 

adequada era a segunda estrofe, 01 dupla (6%) escolheu outro trecho do poema, 

enquanto 02 duplas (11%) demonstraram não entender o que a questão queria, 

uma vez que, ao invés de identificar a parte do poema adequada, redigiram 

respostas inadequadas. 

A quarta questão (“Na opinião de vocês, o que o eu lírico está querendo 

dizer ao afirmar que ‘só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que 

são ridículas? ’”) tinha a intenção de fazer com que as duplas, por meio da leitura 

do poema, desvendassem a possível mensagem que o fragmento em evidência, 

no enunciado, transmitiria ao leitor. 

A análise comprovou que 16 duplas (88%) conseguiram responder a 

pergunta feita, utilizando justificativas convincentes. Dentre as respostas, pode-se 

destacar as que afirmam que o eu lírico está querendo dizer que as pessoas que 

nunca escreveram cartas de amor são ridículas: a) porque são incapazes de 

expressar seus sentimentos, b) porque nunca amaram, c) porque são sem 

sentimentos, d) porque não sabem o que é o amor, e) porque não sabem o poder 

do amor. 
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Com relação às outras 02 duplas (12%), enquanto uma apenas repetiu a 

mesma frase do poema evidenciada no enunciado (“Ele diz que as pessoas que 

nunca escreveram cartas, são ridículas, pois.”), com suas próprias palavras, a 

outra deu uma resposta que não atendia a contento a pergunta feita (“Nas nossas 

opinioes, ele quer dizer que todos são ridículos.”).    

A quinta e última questão (“Vocês já escreveram ou receberam alguma 

carta de amor?”) objetivava simplesmente saber se os alunos já haviam entrado 

em contado, como remetente ou destinatário, com o gênero carta de amor. 

Constatou-se, com surpresa, que enquanto cerca de 14 duplas (77%) já 

escreveram ou receberam cartas de amor, somente 04 duplas (23%) afirmaram 

que nunca escreveram ou receberam cartas de amor.  

Tais dados mostram que, mesmo com o avanço tecnológico e as novas 

formas de comunicação, como o e-mail, facebook, what’s up, ainda pode se 

constituir, em certas ocasiões, num hábito entre os alunos do Ensino Fundamental 

II, a utilização de cartas de amor. Tal constatação talvez possa ser explicada pelo 

fato de ser a carta de amor um gênero que se consolidou ao longo do tempo, 

pairando no imaginário coletivo como o gênero ideal para expressar sentimentos 

amorosos. Dessa forma, ainda resiste ao avassalador avanço tecnológico. 

De maneira geral, a análise feita da primeira produção escrita da turma 

comprovou que a maioria das duplas logrou um desempenho satisfatório na 

resolução do exercício proposto, o que se consubstanciou num fator positivo, já 

que boa parte dos educandos ainda não havia realizado um estudo mais 

sistemático de poemas. 

 

4.2 Uma proposta de atividade e três caminhos 

 

A segunda atividade escrita, proposta no terceiro encontro, pedia que os 

meninos escrevessem um perfil biográfico de Zila Mamede e as meninas um de 

Carlos Drummond de Andrade. A ideia era fazer com que eles transformassem em 

texto as informações advindas dos documentários assistidos sobre os dois poetas, 
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assim como das discussões acerca dos vídeos em algo concreto, através da 

escrita.  

Além disso, foi sugerido que a turma, para enriquecer a atividade, fizesse 

uma pesquisa em livros, revistas especializadas, na internet, sobre os dois 

literatos. Porém, foram advertidos de que não transcrevessem os textos alheios e 

os apresentassem como se fossem seus, pois isso seria crime de plágio. 

Comentou-se com os educandos que se desejava perceber a escrita deles nos 

textos, marcas de autoria. 

Recebeu-se 38 perfis biográficos, 22 sobre Carlos Drummond e 16 sobre 

Zila Mamede. Depois de analisar todos os textos, a primeira conclusão obtida foi 

que 28 alunos (73%), mesmo com a advertência feita, apenas copiaram perfis 

biográficos alheios sobre os dois escritores. Apenas 10 alunos (27%) se 

preocuparam em elaborar realmente o texto do perfil ou de, pelo menos, fazer 

uma espécie de costura entre partes de textos alheios com partes escritas de 

próprio punho.  

A análise não se deterá a comentar texto a texto, pois não se julga 

necessário. Optou-se em escolher um texto prototípico de cada tendência 

encontrada e analisa-los respectivamente. Foram três as tendências encontradas: 

a) perfis que são meras cópias de textos alheios, b) perfis que misturaram partes 

plagiadas com partes autorais e c) perfis que são totalmente autorais. 

O primeiro perfil a ser analisado (ANEXO XXX) foi produzido por um aluno 

sobre Zila Mamede. 

 

Zila da Costa Mamede (1928-1985) foi uma importante poeta e 
bibliotecária brasileira. Apesar de ter nascido em Nova Palmeira, 
município do estado da Paraíba, ela viveu grande parte de sua vida e 
desenvolveu seu trabalho no Rio Grande do Norte. 

Zila escrevia com sutileza sobre suas paixões, mas abordava ainda 
temas relacionados ao sertão nordestino. também era claro seu fascinio 
pelo mar, o que ela conheceu em 1939, em uma viagem a Pernambuco. 
Suas principais obras: Rosa de Pedra (1939); Salinas (1958); O arado 
(1959); Exercício da Palavra (1975); e Corpo a Corpo (1978). 

Em 1978, foi publicado o livro, foi publicado o livro Navegos, que reúne as 
cinco obras listadas a cima, Zila Mamede contou, durante a produção de 
seus poemas, com o apoio e amizade de grandes nomes da literatura 
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brasileira, como Carlos Drummond de Andrade, que incluía entre suas 
preferências literárias, e de João Cabral de Melo Neto. A escritora 
também se dedicou a pesquisa sobre as obras de João Cabral de Melo 
Neto e Câmara Cascudo.17 

 

 Verificou-se que ele foi feito por meio da compilação de partes de um texto 

do site Wikipédia, disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Zila_Mamede 

(ANEXO XXXI). Comparando os dois textos, nota-se que o aluno leu o texto da 

internet, selecionou as partes que julgou mais preponderantes sobre a vida da 

poetisa norte-rio-grandense e juntou-as. 

 Desse modo, tem-se o parágrafo inicial com algumas informações básicas 

sobre Zila, plagiado do texto da internet. Em seguida, o aluno deixou de lado três 

parágrafos do texto da internet, os quais versavam sobre detalhes da infância, da 

vida acadêmica e profissional da poetisa, para se fixar nos parágrafos que 

enumeram cronologicamente sua obra, bem como tratam de sua amizade e 

admiração por Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto. 

 Um aspecto curioso é que o aluno deixou de relatar o fim da vida da 

escritora, que constava justamente nas partes do texto original deixadas em 

segundo plano. 

 A análise desse primeiro perfil comprova que o estudante não cumpriu a 

atividade plenamente, uma vez que, em nenhum momento percebeu-se suas 

marcas de autoria, a não ser pelo fato de não ter copiado o texto alheio na íntegra, 

selecionando partes do mesmo.  

  O segundo perfil a ser analisado (ANEXO XXXII) foi produzido por uma 

aluna sobre Carlos Drummond de Andrade. 

 

Nasceu em Minas Gerais numa cidade cuja memória viria a 
permear parte de sua obra itabira. Posteriormente foi estudar em 
Belo Horizonte no colégio Arnaldo, e em Nova Friburgo com os 
jesuítas no colégio Anchieta formado pela Universidade Federal 
de Minas Gerais. 

                                                           
17 Na reprodução desta e de todas as outras produções dos alunos, não haverá qualquer tipo de adequação 
do texto à norma padrão. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zila_Mamede
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Em 1925 ele casou com uma Mulher chamada Dolores Dutra de 
Morais e com ela ele teve 2 filhos seus nomes Carlos Flávio e 
Maria Julieta nesse mesmo ano que ele pública a primeira poesia 
sentimental essa poesia foi declamada na conferência. ela era 
muito Moderna no Brasil feita no curso de férias. Na sua 
melhor parte da vida ele foi funcionário Público embora ele já 
tenha começado a escrever cedo até seu falecimento que foi em 
1987 no Rio de Janeiro doze dias depois da Morte de sua filha 
Maria Julieta. Além de Poesia ele fez livros infantis, contos, e 
crônicas no Ano de 1987, meses antes da sua Morte na Escola de 
Samba fizeram homenagem a ele pois, ele era Muito querido 
pelas pessoas e isso foi no carnaval com o enredo “O reino das 
palavras” e sagrou campeã do carnaval carioca nesse ano. 

Ele era uma pessoa muito humilde e simples apesar de 
ter sido poético e também foi considerado por muita gente o 
melhor Poeta Brasileiro no Século XX nasceu no dia 31 de 
outubro de 1902.18 

 

 Através da análise, foi comprovado que ele foi produzido pela junção de um 

texto da internet, https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Drummond_de_Andrade, 

(ANEXO XXXIII) com partes escritas pela própria aluna. Muitas vezes, a marca 

autoral deixada foi a mudança de palavras, outras vezes, a inserção de frases 

inteiras. 

 Observou-se ainda que, assim como ocorreu no primeiro perfil analisado, a 

aluna optou por fazer recortes no texto plagiado, selecionando as partes que 

julgou mais importantes. Tais recortes, no entanto, causaram problemas de 

coesão, comprometendo, dessa forma, o perfeito entendimento do texto. É o que 

acontece, por exemplo, no primeiro parágrafo. No texto plagiado, tem-se: 

“Posteriormente, foi estudar em Belo Horizonte, no colégio Arnaldo, e em nova 

Friburgo com os jesuítas no colégio Anchieta. Formado em Farmácia pela 

Universidade de Minas Gerais. Com Emílio Moura e outros companheiros, fundou 

‘A Revista’, para divulgar o modernismo no Brasil.”. Ou seja, de acordo com a 

transcrição, quem se formou na Universidade Federal de Minas Gerais foi 

Drummond, já, de acordo com o recortado texto da aluna, o colégio Anchieta é 

que foi formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. 

Para facilitar a comparação entre o perfil produzido pela aluna e o texto 

plagiado, destacou-se com negrito todas as modificações ou inserções feitas. 

                                                           
18 Os textos originais dos alunos encontram-se disponíveis nos anexos XXX, XXXII e XXXIV. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Drummond_de_Andrade
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Nota-se que no segundo parágrafo, também ocorreram problemas de coesão que 

comprometeram o entendimento do texto, devido aos rearranjos feitos pela 

educanda. 

Destaca-se que os fragmentos acrescidos que versam sobre a popularidade e 

humildade do poeta itabirano foram claramente influenciados pelas discussões 

realizadas após a exibição do documentário, quando se discutiu o fato de um 

poeta tão importante ter hábitos de vida simplórios, como foi relatado 

anteriormente. 

A análise do segundo perfil comprova que a aluna, apesar do esforço de 

inserir marcas autorais no texto alheio, não cumpriu plenamente a atividade 

proposta, uma vez que também não redigiu o perfil de Carlos Drummond de seu 

próprio punho, preferindo fazer um “plágio camuflado”. 

O terceiro perfil analisado (ANEXO XXXIV) foi escrito por uma aluna sobre 

Carlos Drummond. 

 

Carlos era homem de família Fazendeiro e nasceu em Itabira e era 
um Poeta de boa qualidade, e ele já teve muita condições mais 
com o passar do tempo ele é um funcionário público e hoje ou seja 
ele foi morar no Rio de Janeiro, e ele era um homem sofrido e ele 
era um dos poetas mais bem feito, e também nós tem que ter 
orgulho pois nós tivemos uma pessoa tão importante como Carlos, 
e ele é brasileiro e ele era Muito religioso. mais ele abandonou a 
Religião dele depois da leitura, ele era uma pessoa humilde não 
tinha Muita vergonha de andar na rua mas as vezes ele era muito 
vergonhoso e mandava banana com o Braço, e em 1928 ele pela 
primeira vez ele fez o poema, sobre pedra, e vários ator e atriz 
fizeram entrevista com Carlos. e a principal é “Zila Mamede” uma 
amiga que conheceu na lanchonete no rio ela bem Arrumada, 
bonita e humilde. e ela foi muito Educada com Carlos Drummond e 
ele gostava muito de falar de Política e carlos Drummond morreu 
com 85 anos. 

 

 A análise do texto acima constatou diferenças fundamentais entre ele e os 

anteriormente analisados. Enquanto os outros dois perfis apresentavam uma 

estruturação já consolidada para o gênero trabalhado – ou seja, inicialmente 

identifica-se o biografado, depois conta-se um pouco sobre a infância e a 
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juventude do mesmo (onde morou, onde estudou), depois se relata a vida adulta 

(casamentos, trabalhos), adentra-se na obra (no caso de literatos), listando-as 

cronologicamente e, por fim, comenta-se sobre a morte (quando já falecido) – este 

perfil foge bastante dessa estruturação engessada. 

Outros aspectos diferenciadores são: a organização dos períodos, a 

pontuação, as concordâncias, a escolha vocabular, a presença de um narrador em 

primeira pessoa (nós). 

Ao ler-se o texto, se tem a sensação de que a aluna estava envolvida em uma 

torrente de informações sobre o biografado querendo organizá-las por meio da 

escrita. Percebe-se claramente a utilização de muitas informações que são frutos 

da exibição do documentário sobre o poeta mineiro, bem como das discussões 

pós-exibição. 

 É exemplo disso o seguinte fragmento: “ele era Muito religioso. mais ele 

abandonou a Religião dele depois da leitura”, aqui a aluna possivelmente remete-

se à seguinte fala de Drummond presente no documentário:  

 

A minha experiência religiosa resulta naturalmente da formação 
familiar. Nós herdamos a religião como a gente herdava os 
objetos, as terras, tudo o que havia dos antepassados. Sucede 
que já moço eu abandonei esse fardo. A minha experiência foi 
muito desalentadora. Acredito que o contato com os padres tenha 
influído para que eu me afastasse do sentimento religioso. E 
depois as leituras dos escritores franceses céticos, daquela 
geração de Anatole France, Remy de Gourmont, que era uma 
geração muito crítica, muito curiosa de investigar o porquê das 
coisas e que não aceitava as verdades estabelecidas, isso fez com 
que eu perdesse completamente esse vínculo embora eu, seja dito 
de passagem, acho admirável que os outros tenham religião. 

 

Assim como o fragmento: “ele era uma pessoa humilde não tinha Muita 

vergonha de andar na rua mas as vezes ele era muito vergonhoso e mandava 

banana com o Braço, e em 1928” em que a aluna remete-se à discussão pós-

exibição, na qual muito se falou sobre os hábitos de vida simples do poeta e à 

cena em que Drummond, numa atitude brincalhona, solta uma banana para a 

câmera, fato que provocou bastante risos na turma.  
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Enfim, a análise do terceiro perfil comprova que, apesar dos problemas de 

escrita encontrados, muitos perfeitamente compreensíveis em virtude de se tratar 

de uma aluna do 7º Ano, ela cumpriu a atividade proposta satisfatoriamente. Ao 

invés de plagiar um texto alheio, construiu, a partir do documentário, das 

discussões e talvez de leituras frutos de pesquisa, seu próprio texto, repleto de 

marcas de autoria. 

De maneira geral, a análise feita da segunda produção escrita mostrou que é 

preciso um trabalho intenso por parte das instituições de ensino de orientação e 

fiscalização para combater o uso do plágio pelos alunos. O fator positivo foi que, 

recorrendo a textos alheios ou não, a maioria da turma entrou em contato com a 

história de vida de Zila e Drummond, objetivo principal do segundo encontro da 

Unidade Temática.  

 

4.3 Da Central do Brasil para a história em quadrinhos 

 

A terceira atividade escrita, proposta no terceiro encontro, solicitava que, em 

duplas, os alunos transformassem o enredo do filme Central do Brasil em uma 

história em quadrinhos, a partir da presença da carta pessoal ao longo de toda a 

saga de Dora e Josué. Todos foram alertados de que deveriam, ao retratar o filme, 

privilegiar as cenas em que a carta pessoal aparecia, fato ocorrido durante todo o 

enredo. A opção pelo gênero história em quadrinhos se deve ao fato de a turma já 

o ter estudado anteriormente, desde o 6º Ano, o que, certamente, facilitaria a 

realização da tarefa e pela grande exposição que toda a sociedade, sobretudo os 

jovens, usuários das novas tecnologias, sofrem à linguagem visual.  

De acordo com Caruso, Carvalho, Silveira (2002 e 2005), ao longo do século 

XX, desenvolveram-se pedagogias calcadas na relação arte/educação. Elas 

tendem a considerar a criatividade como ponto fundamental nos processos 

didático-pedagógicos, valorizando a importância da arte para o desenvolvimento 

de outras realizações do homem. Por outro lado, é inegável o papel central da 

criatividade no desenvolvimento da Ciência e de outros saberes. 
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Um total de dezesseis histórias em quadrinhos foi entregue. Novamente, não 

se analisará uma a uma. Inicialmente, far-se-á uma análise geral, tendo em vista 

alguns aspectos caracterizadores do gênero em questão. Em seguida, se fará 

uma sucinta análise comparativa entre duas produções. 

Antes de se fazer a análise propriamente dita, optou-se por se elencar alguns 

aspectos próprios do gênero história em quadrinhos, os quais deveriam ser 

levados em conta durante a análise dos trabalhos entregues pela turma. São eles: 

a) a divisão da história em quadrinhos; b) a utilização da linguagem verbal; c) a 

utilização da linguagem não verbal; d) a utilização do discurso direto; e) a 

utilização dos balões para indicar a fala ou pensamento dos personagens e f) a 

presença da carta pessoal nas cenas retratadas.  

Aspecto “A”: verificou-se que dos dezesseis trabalhos analisados, apenas 02 

(12%) não foram divididos em quadrinhos, ou seja, as duplas que os produziram 

não respeitaram a estética caracterizadora do gênero, optaram por fazer uma 

espécie de livreto no qual cada página traria um quadro. As demais duplas ou 

dividiram a história em quadros pequenos, ou em quadros maiores, todavia 

respeitando minimamente a estética padrão do gênero produzido. 

Aspecto “B”: verificou-se que todas as duplas fizeram uso da linguagem 

verbal, umas bem mais do que outras, é bem verdade. O uso excessivo por parte 

de algumas duplas chegou a interferir no produto final de modo negativo, uma vez 

que a utilização da escrita no gênero em questão geralmente serve apenas para 

complementar a mensagem da linguagem não verbal. Uma constatação feita é 

que as duplas não utilizaram um recurso de grande valia para o gênero produzido: 

as onomatopeias, apesar de já terem visto tal recurso em estudos anteriores. 

Aspecto “C”: verificou-se que todas as duplas fizeram uso da linguagem não 

verbal. Enquanto algumas preferiram dar ênfase aos personagens em seus 

desenhos, outras preferiram retratar os cenários. Constatou-se ainda que apenas 

duas duplas (12%) coloriram seus quadrinhos.  

Aspecto “D”: constatou-se que 09 duplas (56%) fizeram uso do discurso 

direto em suas produções. As demais incorreram no equívoco de utilizarem os 

desenhos como apêndice da escrita, ou seja, como se a função do desenho fosse 
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apenas recontar o que a escrita já havia narrado. Isso vai de encontro a uma 

característica importante do gênero em questão: fazer da linguagem verbal um 

complemento da não verbal, surgindo, desse modo, do encontro (ou muitas vezes 

do proposital desencontro) entre elas a mensagem pretendida pelo autor. 

Aspecto “E”: constatou-se que apenas 04 duplas (24%) não fizeram uso dos 

balões para indicar a fala ou o pensamento dos personagens. Fato curioso é que 

todas as duplas que não usaram tal recurso, também não fizeram uso do discurso 

direto, como se o emprego de balões implicasse necessariamente no uso de 

discurso direto.  

Aspecto “F”: constatou-se que todas as duplas realmente se preocuparam 

em retratar a história do filme a partir da presença da carta pessoal ao longo do 

enredo. Essa constatação é um fator positivo, uma vez que corrobora a ideia de 

que a maioria da turma conseguiu compreender a história a partir do viés almejado 

pela Unidade Temática. Isto é, a importância que o gênero carta pessoal já teve 

para a comunicação entre as pessoas, importância hoje bastante diminuída devido 

ao avanço tecnológico.  

Agora, far-se-á uma breve análise comparativa entre duas produções, através 

dos fragmentos abaixo. 
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Figura 01: História em quadrinhos/Arquivo pessoal 

 

 

Figura 02: História em quadrinhos/Arquivo pessoal 

 

 Observaram-se, levando-se em consideração os aspectos anteriormente 

explicitados, algumas diferenças entre os dois fragmentos. Enquanto a história 

narrada pelo fragmento A encontra-se subdividida em dezesseis quadros, o B 

encontra-se dividido apenas em três quadros de dimensões bem maiores. 

Nota-se que os dois fragmentos usaram a linguagem verbal, porém de 

maneira diferente, pois, no A, a escrita serviu para complementar os desenhos, 

formando um todo significativo, enquanto no B o desenho serviu apenas para 

retratar o que a escrita já havia antecipado, empobrecendo, desse modo, as 

possibilidades de sentido que a junção desenhos mais escrita poderia 

proporcionar, característica tão marcante do gênero história em quadrinhos.  

Tanto o fragmento A quanto o B fazem uso da linguagem não verbal, todavia 

enquanto os desenhos contidos no fragmento A foram coloridos, os do B não.  
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Quanto ao emprego do discurso direto, ele foi habilmente empregado no 

fragmento A, já no B não foi utilizado, apesar de seu uso ser largamente difundido 

nas histórias em quadrinhos.  

Os conhecidos balões também não se fizeram presentes no fragmento B, 

apenas no A. Como citado anteriormente, constatou-se que geralmente apenas as 

duplas que optaram pelo discurso direto fizeram uso dos balões, como ocorre no 

fragmento A. 

Um fator positivo é que nos dois fragmentos percebe-se a presença do gênero 

carta pessoal nos quadros retratados, seguindo, assim, a orientação dada. 

De modo geral, a análise da terceira produção escrita verificou que, apesar de 

algumas duplas não terem produzido histórias em quadrinhos tão interessantes, 

por não estarem atentas a características peculiares de tal gênero textual, todas 

as duplas foram capazes de retratar a importante presença da carta pessoal no 

enredo do filme Central do Brasil, objetivo maior do terceiro encontro. 

 

4.4 Despertando para a poesia de Zila e Drummond 

 

A quarta atividade escrita, proposta no sétimo encontro, solicitava que, em 

dupla, os alunos respondessem seis questões sobre o poema lido. Todas as 

duplas receberam as mesmas questões e o que mudava, de dupla para dupla, era 

o poema a ser analisado através dos questionamentos.  

A primeira questão (“Leiam o poema atenciosamente. Depois, escrevam um 

texto, com no mínimo cinco linhas, comentando sobre os aspectos do poema que 

consideram mais interessantes. Enfim, o importante é que vocês coloquem no 

papel suas impressões a respeito do texto lido, revelando que sentimentos e 

sensações ele provocou em vocês.”) desejava saber quais as impressões e 

sensações que o poema lido havia despertado em cada dupla. 
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A segunda questão (“Tracem, dento do possível, um perfil para o eu lírico do 

poema através das pistas que o texto fornece. Onde ele viveria? Do que ele 

gostaria? Ele seria do sexo masculino ou feminino? Qual seria sua faixa etária?”) 

desejava que cada dupla, através das pistas fornecidas pelo poema, traçasse um 

perfil do eu lírico. 

A terceira questão (“O poema está dividido em quantas estrofes? Quantos 

versos cada estrofe tem?”) tinha por objetivo fazer com que as duplas, se 

apropriando dos estudos realizados, identificassem quantas estrofes o poema lido 

tinha e quantos versos cada estrofe continha.  

A quarta questão (“Ao longo do poema, é comum a presença de rimas? Se for, 

retirem exemplos.”) desejava fazer com que as duplas resgatassem o conceito de 

rima, estudado em sala de aula, e identificassem a presença de rimas (caso 

existissem) no poema lido. 

A quinta questão (“Todos os poemas lidos e comentados em sala de aula 

estão, de algum modo, ligados a temáticas da terra, do campo, enfim, da vida de 

quem mora na zona rural. De que maneira o poema lido por vocês se liga a essas 

temáticas?”) objetivava que as duplas explicitassem como o poema lido se ligava 

às temáticas da terra, do campo, ou seja, as temáticas centrais de toda a Unidade 

Temática.  

E a sexta questão (“Vocês seriam capazes de estabelecer alguma relação 

entre o poema lido e um dos demais que conhecemos em nosso último encontro? 

Se forem capazes, qual o poema e qual a relação que há entre ele e o lido por 

vocês?”) tinha por finalidade fazer com que as duplas identificassem vasos 

comunicantes entre o poema lido e algum dos outros poemas (lidos por outras 

duplas), que haviam entrado em contato durante o encontro destinado à leitura 

coletiva de todos os poemas presentes no corpus da Unidade Temática. 

A partir de agora se fará, poema a poema, um apanhado das constatações 

feitas mediante a análise de cada produção escrita entregue pelas duplas.19 Como 

cada poema foi analisado por mais de uma dupla, as observações feitas serão a 

junção de tudo o que as duplas leitoras do mesmo poema escreveram. Destaca-se 

                                                           
19 Duas atividades respondidas pelos alunos encontram-se disponíveis nos anexos XXXV e XXXVI. 



105 
 

 
 

ainda que a estrutura de análise da produção escrita referente a cada poema será 

a mesma, uma vez que todas as duplas, como dito anteriormente, fizeram a 

mesma atividade escrita. 

A análise da produção escrita das duplas que estudaram o poema “A lagoa” 

de Carlos Drummond de Andrade, verificou que, para elas: a) o que chamou mais 

atenção foi o fato do eu lírico afirmar que não conhecia o mar, não sabia se ele era 

bonito e não se importava com ele; b) o eu lírico é do sexo masculino, mora perto 

de uma lagoa numa casa simples e tem por volta de trinta anos ou também pode 

ser um idoso; c) o poema divide-se em três estofes, a primeira com quatro versos, 

a segunda com quatro versos e a terceira com seis versos; d) não é comum a 

presença de rimas ao longo do poema; e) este se relaciona às temáticas da terra 

porque fala do campo e porque neste sempre há uma lagoa; f) e o poema que se 

liga com o “A lagoa” é “O Rio” de Zila Mamede, pois os dois têm relação com o 

elemento água.  

A análise da produção escrita das duplas que estudaram o poema “Bois 

Dormindo (I)” de Zila Mamede verificou que, para elas: a) o que chama mais 

atenção é a ausência de limites, geradora de uma sensação boa, assim como a 

paz reinante no cenário retratado, que transmite uma sensação de sono e tristeza; 

b) o eu lírico é os próprios bois ou um homem que gosta de ser livre; c) o poema 

está dividido em quatro estrofes, as duas primeiras com quatro versos cada e as 

duas últimas com três versos cada; d) não há rima ao longo do poema; e) este se 

liga às temáticas da terra porque os bois vivem no campo; f) e o poema que se 

relaciona com “Bois dormindo (I)” é “Cidadezinha qualquer”, pois ambos retratam 

uma realidade devagar e calma. 

A análise da produção escrita das duplas que estudaram o poema 

“Cidadezinha qualquer” de Carlos Drummond de Andrade verificou que, para elas: 

a) o que chama mais atenção foi o fato do eu lírico se sentir infeliz e triste porque 

quer que a cidade seja mais evoluída e a descrição feita do cenário transmite uma 

sensação de humildade e um sentimento de pena; b) o eu lírico é do sexo 

masculino, mora numa cidade atrasada, e sua idade é por volta de trinta anos ou 

entre sessenta e setenta e cinco anos; c) o poema divide-se em duas estrofes, a 

primeira com três versos e a segunda com cinco versos; d) há rimas 
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(laranjeira/bananeira) no poema; e) este se liga às temáticas da terra porque fala 

de uma cidadezinha não evoluída na qual as pessoas não têm oportunidade de 

estudar; f) e o poema que se relaciona com “Cidadezinha qualquer” seria “Bois 

dormindo (I)”, porque ambos relatam uma realidade devagar, calma e parada. 

A análise da produção escrita das duplas que estudaram o poema “Episódio” 

de Carlos Drummond de Andrade verificou que, para elas: a) o que chama mais 

atenção é a curiosidade gerada a partir da presença de um boi num ambiente 

urbano, o eu lírico ter a coragem de segurar o chifre do animal, bem como a 

lembrança de um tempo antigo provocada pelo inesperado surgimento do animal; 

b) o eu lírico é do sexo masculino, tem por volta de trinta e oito anos ou é idoso, 

vive na cidade, mas quando criança vivia no campo; c) o poema divide-se em 

quatro estrofes, cada uma com quatro versos; d) não há rima ao longo do poema; 

e) este se liga às temáticas da terra porque o eu lírico, na infância, viveu no 

campo, assim como o boi é um animal relacionado ao campo; f) e o poema que se 

relaciona com “Episódio” é “Infância”, porque este, supostamente, aborda a 

infância do eu lírico daquele. 

A análise da produção escrita das duplas que estudaram o poema “Infância” 

de Carlos Drummond de Andrade verificou que, para elas: a) o que chama mais a 

atenção é a comparação que o eu lírico fez entre sua infância e a do personagem 

Robinson Crusoé e a forma como a infância é narrada, a qual desperta uma 

sensação de tranquilidade e paz; b) o eu lírico é um menino, inteligente, de idade 

entre oito e onze anos, que vive no interior; c) o poema divide-se em cinco 

estrofes, a primeira e a segunda com seis versos, a terceira com quatro versos, e 

a quarta e quinta com dois; d) não há rima ao longo do poema; e) este se liga às 

temáticas da terra porque o eu lírico comenta sobre o pai montar a cavalo e ir para 

o campo; f) e o poema que se relaciona com “Infância” é “Episódio”, por 

abordarem a vida no interior, possuindo roteiros que se interceptam em vários 

aspectos. 

A análise da produção escrita das duplas que estudaram o poema “O Arado” 

de Carlos Drummond de Andrade verificou que, para elas: a) o que chama mais 

atenção é o fato de o eu lírico utilizar algo de que gosta bastante para explicar que 

está amando muito alguém, transformando os sentimentos que sente em algo 
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prazeroso de ouvir, falar e sentir, demais o poema desperta sentimentos de dor e 

felicidade; b) o eu lírico é do sexo feminino, tem entre vinte e quarenta e dois 

anos, mora no Nordeste e gosta de poemas, do cultivo da terra e de bois; c) o 

poema divide-se em três estrofes, cada uma com quatro versos; d) há rimas 

(chão/coração, capoeira/reverdadeiras) ao longo do poema; e) este se liga às 

temáticas da terra porque fala de objetos e trabalhos próprios do campo; g) e o 

poema que se relaciona com “O Arado” é “Milharal”, pois para o milho crescer é 

preciso cultivá-lo com o auxílio do arado. 

A análise da produção escrita das duplas que estudaram o poema “O rio” de 

Zila Mamede verificou que, para elas: a) o que chama mais atenção é o fato do 

poema falar de um rio morto, que não dava o seu bem mais precioso, o que se 

configura em algo bonito e triste; b) o eu lírico é do sexo masculino, mora numa 

floresta ou fazenda e gostaria que o rio tivesse vida; c) o poema divide-se em 

quatro estrofes cada um com três versos; d) não há rimas (ao longo do poema; e) 

este se liga às temáticas da terra porque fala sobre um rio, um elemento ligado ao 

meio rural; g) e o poema que se liga com “O rio” é “A lagoa”, pois ambos têm 

ligação com a água.  

A análise da produção escrita das duplas que estudaram o poema “Trigal” de 

Zila Mamede verificou que, para elas: a) o que chama mais atenção são alguns 

versos, como “Por entre noite e noite, essas veredas/ para os trigais maduros me 

acenando.”; b) o eu lírico é do sexo feminino, tem por volta de quarenta anos; c) o 

poema divide-se em quatro estrofes, a primeira e a segunda com quatro versos e 

a terceira e a quarta com três versos; d) as duplas não deixaram claro se há rimas 

ao longo do poema; e) as duplas não deixaram claro as razões que ligam o poema 

às temáticas da terra; f) e o poema que se liga com “Trigal” é “Milharal”, pois os 

dois tratam de alimentos agrícolas. 

De maneira geral, a análise da quarta atividade escrita mostrou que a turma, 

apesar de fazer, pela primeira vez, uma leitura mais aprofundada de poemas, teve 

um entendimento satisfatório , talvez até surpreendente, dos textos lidos e 

analisados. Muitos alunos estabeleceram movimentos de aproximação entre as 

obras trabalhadas, bem como entre elas e a realidade que vivenciam. Diante 
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disso, conclui-se que os objetivos da atividade em questão foram cumpridos a 

contento.  

 

4.5 Tantas cartas e um só poema 

 

A quinta e última atividade escrita proposta no penúltimo encontro foi a 

produção de uma carta pessoal ou de um poema. A carta pessoal, por escolha da 

própria turma, deveria ser destinada a Carlos Drummond de Andrade ou a Zila 

Mamede. Já o poema, também por escolha da turma, deveria abordar, assim 

como a carta, aspectos relacionados ao estudo realizado. 

A análise feita das 34 produções textuais recebidas verificou, num âmbito 

geral, que quase todos os educandos optaram pelo gênero carta pessoal, apenas 

um optou por escrever um poema. Um fato curioso é que enquanto 29 alunos 

(85%) destinaram seus escritos à Zila Mamede, apenas 05 (15%) escolheram 

Carlos Drummond como destinatário.  

  O conteúdo das produções, genericamente falando, girou em torno de três 

eixos básicos: a) a didática dos encontros; b) a vida dos poetas estudados e c) os 

poemas trabalhados.    

Inicialmente, se fará a análise das cartas e, em seguida, do poema. 

Por meio da análise do conjunto de cartas recebido, conclui-se haver a 

possibilidade de segmentar os textos em três categorias basilares: a) textos que 

não se configuram como cartas pessoais, devido à estrutura apresentada, ao 

conteúdo exposto e à falta de relação dialógica com o destinatário; b) textos que 

até se configuram como cartas pessoais, tanto pela estrutura apresentada, quanto 

pelo conteúdo, porém se afastam do gênero por não estabelecerem uma relação 

dialógica plena com o destinatário; c) textos que se configuram realmente como 

cartas pessoais, tanto por aspectos estruturais como de conteúdo, assim como 

pela relação dialógica que estabelecem com o destinatário.  
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Na categoria a, tem-se 13 (38%) produções, na categoria b tem-se 08 (24%) 

produções e na categoria c tem-se 13 (38%) produções.  

Objetivando tornar a na análise mais concreta e inteligível, a partir de agora se 

fará uma análise de três produções, cada uma prototípica de uma das categorias 

anteriormente mencionadas. 

O primeiro texto (ANEXO XXXVII) foi escrito por uma aluna que, no envelope, 

o destinou à Zila Mamede. 

 

No dia que o professor Daniel falou que a gente ia começar a fazer 
o curso20 fiquei anciosa, para saber o que a gente ia estudar e na 
minha opnião achei incrível o que estudei e aprendi, me diverti 
muito fazendo os trabalhos e também assisti um filme bem legal e 
fiz também uma história em quadrinhos sobre esse mesmo filme. 

Teve uns poemas que eu li e ouvi e achei bem legais que falava 
sobre campos, cidades, animais, terras e muito mais. 

Mas agora o curso ta acabando e as aulas de portugues esta 
voltando, vou sentir saudades dos filmes e dos poemas.21 

 

De início, o que chama mais a atenção é o fato de – apesar de a aluna ter 

destinado, no envelope, a carta para Zila Mamede – não ter feito no próprio texto 

sequer uma menção ao nome da poetisa norte-rio-grandense, como se o envelope 

não tivesse ligação alguma com o texto nele contido.   

A estrutura do texto foge bastante da estrutura padrão de uma carta pessoal 

por diversos fatores: não há menção ao local e a data em que o texto foi 

produzido, não há saudações inicial e final à destinatária, não há uma atitude 

dialógica por parte da remetente para com a destinatária e, por fim, o conteúdo 

abordado, embora tenha a ver com o estudo feito, não se relaciona diretamente 

com Zila Mamede. 

O texto mais parece um relato sobre o estudo realizado, durante a aplicação 

da Unidade temática, do que uma carta pessoal.  

                                                           
20 Espontaneamente, os alunos chamavam o estudo feito de “curso”. 
21 Os originais dos textos dos alunos analisados neste subcapítulo encontram-se disponíveis nos seguintes 
anexos: XXXVII, XXXVIII, XXXIX e XL. 
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No último parágrafo, um aspecto a ser destacado é a diferenciação que a 

aluna faz entre o estudo realizado e as aulas de Português, como se fossem 

coisas diferentes. 

 Isso talvez possa ser explicado pelo fato de, ainda nos dias de hoje, apesar 

dos avanços alcançados, muitas vezes persistir a velha concepção de aulas de 

Língua Portuguesa como algo engessado, aulas destinadas a aprender a ler e 

escrever dentro da norma padrão. Sendo assim, para muitos alunos, um estudo 

como o realizado soa como algo novo, divertido, interativo, diferente das demais 

aulas de Português, mesmo que nelas já existam algumas práticas ligadas a 

concepções mais modernas do estudo da língua materna. 

Por meio da análise, chegou-se à conclusão de que o texto analisado insere-

se na categoria a.  

A segunda produção analisada (ANEXO XXXVIII) foi escrita por uma aluna e 

destinada à Zila Mamede. 

 

De: *** 

Para Zila Mamede 

Zila Mamede eu gostei dos seus poemas e textos quando o 
professor falou do curso eu fiquei muito interessada nesse curso, 
O curso fala de Zila mamede e de carlos drumond passo vidios 
falando da vida dela, e os poemas de Zila tem rimas i foi muito 
legal, gostei muito, desse curso o que mi chamo atenção foi na 
parte que o professor disse que ela tinha morrido afogada na praia 
do meio. As cartas foi muito legal que dora tava Escrevendo ela 
ganhou muito dinheiro. 

Macaíba:RN 

                                                                                              *** 

 

A análise constatou que, apesar do texto acima ter elementos da estrutura 

padrão de uma carta pessoal (saudação inicial, há menção ao local e a data de 

produção, assinatura ao final do texto), ele não possui uma relação dialógica plena 

com a destinatária. Assim como o texto anteriormente analisado, este mais se 
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assemelha a um relato acerca do estudo feito, só que com a estrutura próxima a 

de uma carta pessoal. 

É interessante notar que, inicialmente, a aluna manteve uma relação dialógica 

com Zila Mamede (“Zila Mamede eu gostei dos seus poemas e textos quando o 

professor falou do curso eu fiquei muito interessada nesse curso”), todavia, em 

seguida, a relação, abruptamente, é desfeita, quebrando, inclusive, a expectativa 

inicial do leitor: “O curso fala de Zila mamede e de carlos drumond passo vidios 

falando da vida dela”. Daí por diante, o texto passa ao relato da educanda sobre 

os encontros da Unidade Temática.  

Diferentemente da primeira produção analisada, esta, no que concerne ao 

conteúdo, estabelece uma ligação mais aprofundada com a destinatária, o que 

pode ser considerado como um aspecto positivo. Nota-se que a aluna se 

preocupou em abordar a vida de Zila bem como as circunstâncias de sua morte. 

Através da análise, considerou-se que o texto acima analisado está inserido 

na categoria b. 

A terceira produção analisada (ANEXO XXXIX) foi escrita por uma aluna para 

Zila Mamede. 

 

Macaíba, 15 de junho de 2015 

Zila mamede 

Estou lhe escrevendo esta carta, para lhe contar que estou 
estudando na aula de Português sobre poemas e cartas. Inclusive 
alguns desses poemas são seus e outros de carlos drummond de 
Andrade. 

Até assistimos um documentário sobre você e o carlos Drummond, 
fizemos um perfil biográfico e assistimos o filme Central do Brasil. 
Também criamos uma historia em quadrinhos sobre o filme. 

Gostei muito do assunto e a aula está sendo dinâmica. 

Li alguns de seus poemas e gostei muito. 

Atenciosamente 

*** 
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 A análise verificou que o texto acima se configura, de fato, numa carta 

pessoal, pois apresenta a estrutura padrão do gênero, ou seja: saudações inicial e 

final, data e local de produção, o conteúdo abordado se liga perfeitamente com a 

destinatária, bem como existe, ao longo de toda a missiva, uma relação dialógica 

entre a remetente e a destinatária, característica fundamental do gênero em 

questão. 

 Apesar de os três textos analisados objetivarem relatar, por meio de uma 

carta, aspectos do estudo realizado, este, diferentemente dos dois textos 

anteriores, conseguiu inserir o relato dentro da carta. Os demais, ou por questão 

de estrutura ou ausência de relação dialógica, não tiveram o mesmo sucesso, isto 

é, não se configuraram deveras numa carta pessoal, se aproximando mais do 

gênero relato.  

Para Bakhtin (1997) a interação observada nas cartas serve como um espaço 

fundamentalmente social e dialógico e afigura-se tanto constitutiva como 

mediadora dos processos de socialização e dos processos de identificação dos 

sujeitos em que se instauram as relações de intersubjetividade. Nas cartas os 

sujeitos (remetentes) falam de si, dos outros, dos episódios do seu cotidiano, dos 

projetos de vida, dos desafetos, das relações afetivas que tem com seu 

interlocutor.     

 É importante destacar o fato de a aluna se dirigir à Zila por meio do 

pronome “você”, demonstrando uma interessante aproximação entre leitora e 

poeta, sendo essa intimidade um aspecto marcante do gênero produzido.  

 Terminada a análise das cartas, se fará, agora, a análise do único poema 

recebido, escrito por um aluno, sobre a poetisa norte-rio-grandense.  

 

ZILA MAMEDE22 

 

O QUE TE ACONTECEU 

ERAS TÃO LINDA 

                                                           
22 Na transcrição, respeitou-se o fato do poema ser escrito em letras garrafais. 
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E DESAPARECEU 

 

TU QUE ERAS TÃO QUERIDA 

TODOS TE AMAVAM 

ONDE ESTAS 

O TEMPO PASSOU 

E NINGUÉM 

NINGUÉM TE ACHOU 

 

EU DOU ADEUS A TI 

MAS NÃO SIGNIFICA QUE DESAPARECI 

UM DIA VOU TE VER 

E VOU TE CONHECER 

 

Composto por três estrofes, a primeira com três versos, a segunda com seis 

e a terceira com quatro, o poema acima revela um eu lírico saudoso, porém, 

curiosamente, ele sente saudade de alguém que nem chegou a conhecer 

pessoalmente, no caso, Zila Mamede. Só a conhecia através de seus poemas e 

do que ouvia falar sobre ela.  

Logo na primeira estrofe, há uma indagação, todavia quem está sendo 

indagado: seria a própria Zila ou é apenas uma figura de retórica? E esse 

questionamento, por ventura, tem alguma ligação com as circunstâncias da morte 

da poetisa? Estaria o eu lírico, triste com o ocorrido, apenas utilizando tal 

indagação para exprimir uma indignação com a morte da literata, ou perguntando 

diretamente a ela acerca de sua morte, querendo saber o que realmente havia 

acontecido? 

Na estrofe seguinte, o eu lírico louva a popularidade de Zila, todavia faz um 

novo questionamento a ela, quer saber onde estará? E é o próprio eu lírico que 

responde: “E ninguém/Ninguém te achou”.  
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Na última estrofe, o eu lírico se despede da poetisa, porém a despedida não 

será para sempre, pois um dia ele há de encontrá-la e conhecê-la. 

Duas particularidades se fazem notar: o emprego da segunda pessoa do 

plural (tu), algo inusitado uma vez que, cotidianamente, decerto o aluno, um pré-

adolescente, não deve usá-lo. E a presença de rimas (aconteceu/desapareceu, 

passou/achou, ti/desapareci, ter/conhecer). 

 Essas particularidades demonstram uma preocupação do educando em 

revisitar a tradição, embora não tenha havido, durante os encontros, em momento 

algum, uma defesa da tradição, pelo contrário, buscou-se desmitificar muitas das 

concepções enraizadas e, por vezes, equivocadas acerca do gênero lírico.  

Tal fato serve para provar que, de alguma forma, seja na escola, na família 

ou na convivência com o mundo, o jovem entra em contato com essas 

concepções e as valoriza, tanto que as revisita quando tem uma oportunidade.  

De modo geral, a análise verificou que a baixa popularidade da carta 

pessoal atualmente faz com que os alunos, mesmo estudando tal gênero na 

escola, enfrentem obstáculos ao produzi-lo. Talvez a maior dificuldade seja manter 

uma relação dialógica com o destinatário, sem a qual fica impossível se conceber 

a carta pessoal. Talvez isso aconteça pelo fato de, atualmente, os jovens já terem 

se habituado a se comunicar usando meios tecnológicos, os quais dão 

possibilidade de interagir em tempo real com o interlocutor/interlocutores. 

Outra constatação encontrada é que a maioria dos alunos demonstrou, por 

meio de seus escritos, uma acolhida para com trabalho realizado. As análises 

feitas pelos educandos sobre os encontros, nas cartas, muitas vezes estão 

impregnadas por uma considerável maturidade, o que comprova que eles estão 

antenados com o mundo que os cerca e, quando instigados corretamente, dão um 

retorno positivo com uma rapidez surpreendente.  

Diante do exposto, conclui-se que a atividade proposta serviu perfeitamente 

para encerrar a Unidade Temática, uma vez que possibilitou a todos a chance de 

trazer à tona suas sensações, seus sentimentos e suas considerações para com o 

estudo realizado, bem como terem uma experiência de escrita com um gênero 
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pouco utilizado nos dias atuais, porém muito importante na história da 

comunicação interpessoal.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho com os textos literários nas aulas de Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental II, e até mesmo nas de Literatura no Ensino Médio, é sempre 

desafiador, porque vai de encontro a um poderoso sistema de ensino-

aprendizagem, que se fortaleceu pelo hábito da repetição, ao longo de décadas. 

Pela perpetuação desse sistema, o texto literário vem sendo constantemente 

vitimado, por abordagens inadequadas, as quais, ao invés de despertarem o 

interesse dos alunos (jovens leitores) pelos textos de literatura, os afugentam. 

 Qual professor nunca ouviu dos alunos, no ambiente escolar, afirmações, 

como estas: “Literatura é algo muito chato!” “Só li o livro que o professor passou 

porque vale nota.”? O objetivo do trabalho aqui relatado e analisado foi justamente 

propor um estudo que tentasse seduzir os alunos para embarcarem no universo 

da Literatura. Uma viagem prazerosa que começa no Ensino Fundamental, 

passará pelo Ensino Médio e continuará pela via afora, pois certamente um aluno 

que, já nos anos iniciais, tem o gosto despertado para a Literatura, não mais a 

abandonará, inclusive tirando proveito de seus preciosos saberes diante dos fatos 

da vida.  

 Todorov (2009) afirma que a Literatura ajuda os indivíduos a viver, 

ampliando o universo deles, estimulando-os a imaginar outras formas de 

compreendê-lo e organizá-lo.  

 Na tentativa de seduzir os educandos, fez-se uso de ferramentas trazidas 

pelos avanços tecnológicos, como projetores, microfones, vídeos, internet, pois se 

acredita que cabe ao professor, cada vez mais, integrar esses elementos da 

modernidade à sua prática de sala de aula e não demonizá-los, culpabilizando-os 

pela falta de encanto de muitos alunos pelos textos literários. O processo de 

renovação é inevitável.  

 No primeiro capítulo, procurou-se analisar os três aspectos mais 

preponderantes durante a construção da Unidade Temática proposta. Ou seja: o 

conjunto de cartas de Carlos Drummond de Andrade para Zila Mamede, os 
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poemas presentes no corpus e as metodologias utilizadas para a elaboração do 

plano de ação em sala de aula. 

 Ao se analisar a carta pessoal, abordou-se o surgimento do gênero, a sua 

evolução ao longo do tempo, bem como se questionou a substituição dele pelos 

novos meios de comunicação, advindos com o desenvolvimento tecnológico. 

Ademais, evidenciou-se, através da análise das cartas de Drummond para Zila, 

que elas tinham como eixo temático o livro O Arado, o que possibilitaria o 

desenvolvimento de um estudo pautado na unidade temática.  

 Ao se analisar os poemas, buscou-se, por meio da análise individual e, em 

seguida, comparativa, demonstrar as inúmeras possibilidades de entrelaçamentos 

temáticos entre eles. Ficou comprovado, dessa forma, que haveria total 

possibilidade de se elaborar uma Unidade Temática, a partir do estudo dos 

poemas, bem como das cartas de Drummond. 

 Ao se abordar as questões metodológicas do plano de ação para o trabalho 

em sala de aula, se esclareceu que a metodologia utilizada foi baseada, 

primeiramente, na experiência como docente e, depois, nas valiosas sugestões de 

Rildon Cosson (2006) e William Roberto Cereja (2005).     

 O capítulo dois se deteve aos seguintes aspectos: as dificuldades 

estruturais que o professor de língua materna enfrenta na escola pública, os 

roteiros do plano de ação em sala de aula e o relato dos dez encontros para a 

aplicação da Unidade Temática. 

 Ao se abordar as dificuldades enfrentadas pelo professor de língua materna 

na escola pública, pôs-se em evidência, sobretudo, a problemática do acesso ao 

livro de literatura nas escolas, uma vez que o acervo dificilmente passa por 

manutenção ou reposição. Desse modo, o professor tem que se desdobrar para 

proporcionar o contato do aluno com o texto literário. Também se comentou 

acerca do processo de escolarização, concluindo que, embora ele seja sempre 

equivocado, está longe de ter fim no sistema educacional brasileiro. 

 Quando se tratou dos roteiros do plano de ação sem ala de aula, se 

esclareceu que eles foram uma ferramenta elaborada para melhor conduzir o 
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estudo a ser realizado, assim como, no futuro próximo, socializar de forma mais 

didática os procedimentos tomados durante as aulas. 

 Ao se fazer os relatos, procurou-se contar, detalhadamente, todos os 

acontecimentos em sala de aula, ao mesmo tempo analisando o processo de 

ensino aprendizagem vivenciado, nas aulas destinadas à concretização do plano 

de ação proposto.  

 No terceiro capítulo, empreendeu-se uma análise de todas as produções 

escritas dos alunos durante o estudo realizado. Para isso, muitas vezes, recorreu-

se a criação de categorias de análise para o estabelecimento de pontos de 

aproximação e distanciamento entre os caminhos percorridos pelos alunos na 

hora de fazerem as atividades propostas. 

 Dessa maneira, chegou-se à conclusão de que alguns alunos realmente 

apresentam dificuldade para compreender as orientações dadas nos enunciados, 

todavia outros, apesar de compreendê-las, por falta de compromisso com o 

aprendizado, procuram meios mais fáceis de resolver os trabalhos propostos, 

como por exemplo, plagiando textos da internet. Também se concluiu que o 

resultado geral produzido pela turma, através das produções escritas, foi positivo. 

 Por fim, espera-se que o presente trabalho tenha cumprido seus objetivos. 

Ou seja, propor um estudo no qual o texto literário tenha o papel que merece 

dentro das aulas de Língua Portuguesa. Isto é, que ele seja lido, analisado e 

compreendido dentro das suas especificidades, em um estudo que utilize a 

infindável gama de saberes das áreas da Teoria Literária e Literatura Comparada, 

aliados a ferramentas da modernidade, como elementos facilitadores do processo 

de ensino-aprendizagem. .  

 Bem como socializar por meio desta dissertação e do CD, que dela faz 

parte, a trajetória percorrida durante os dois anos de mestrado. 
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APÊNDICE I – ATIVIDADE ESCRITA 

 

Disciplina: Língua Portuguesa Professor: Daniel César Cardoso Ano Letivo: 2015 

Bimestre: I Tipo: Atividade em dupla Valor: Indefinido 

Ano:  Turma:  Data:  

Nome: Nº:  

Nome: Nº: 

 

Leiam atenciosamente o poema abaixo e, depois, respondam as questões propostas. 
 

Todas as Cartas de Amor são Ridículas (Álvaro de Campos) 
 
 

Todas as cartas de amor são  
Ridículas.  
Não seriam cartas de amor se não fossem  
Ridículas.  
 
Também escrevi em meu tempo cartas de amor, 

Como as outras,  
Ridículas.  
 

As cartas de amor, se há amor,  
Têm de ser  
Ridículas.  
 

Mas, afinal,  
Só as criaturas que nunca escreveram  
Cartas de amor  
É que são  
Ridículas.  
 

Quem me dera no tempo em que escrevia  
Sem dar por isso  
Cartas de amor  
Ridículas.  
 

A verdade é que hoje  
As minhas memórias  
Dessas cartas de amor  
É que são  
Ridículas.  
 

(Todas as palavras esdrúxulas,  
Como os sentimentos esdrúxulos,  
São naturalmente  
Ridículas.) 



 

 
 

 

 
                                   

                                                                                                                               
http://pensador.uol.com.br/todas_as_poesias_de_amor_sao_ridiculas/ 
 
 

 
 

01. Vocês concordam com a afirmação “Todas as cartas de amor são ridículas”? 

Justifiquem sua resposta. 

 

02. O eu lírico afirma “Também escrevi em meu tempo cartas de amor”. O que a 

expressão sublinhada revela sobre o eu lírico? 

 

03. Em uma determinada parte do poema, o eu lírico revela sentir saudade da época em 

que não considerava ridículo escrever cartas de amor. Vocês seriam capazes de 

identificar e transcrever tal passagem do poema? 

 

04. Na opinião de vocês, o que o eu lírico está querendo dizer ao afirmar que “só as 

criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas”? 

 

05. Vocês já escreveram ou receberam alguma carta de amor? 

 

  

http://pensador.uol.com.br/todas_as_poesias_de_amor_sao_ridiculas/


 

 
 

APÊNDICE II – PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

A partir do exemplo do exemplo de perfil biográfico de Fernando Pessoa, os alunos 

devem produzir um perfil biográfico sobre Zila Mamede e as alunas um para Carlos 

Drummond. Lembrem-se dos documentários assistidos e das discussões em sala de 

aula. Também pode pesquisar em livros, revistas ou na internet. 

 

Observação: Não utilize textos alheios como seus, pois isso constitui plágio. 

 

  

  



 

 
 

APÊNDICE III – PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

 

Produzam, em dupla, uma história em quadrinhos a partir da presença do gênero 

carta pessoal ao longo do enredo do filme Central do Brasil. Procurem retratar as 

cenas em que as cartas aparecem. Lembrem-se também de todas as características 

do gênero história em quadrinhos, já estudado por nós, assim como do exemplo 

analisado em sala de aula. 

 

  



 

 
 

APÊNDICE IV – ATIVIDADE ESCRITA 

 

Disciplina: Língua Portuguesa Professor: Daniel César Cardoso Ano Letivo: 2015 

Bimestre: II Tipo: Atividade em dupla Valor: Indefinido 

Ano:  Turma:  Data:  

Nome: Nº:  

Nome: Nº: 

Título do poema: 

 

 
 

01. Leiam o poema atenciosamente. Depois, escrevam um texto, com no mínimo cinco 

linhas, comentando sobre os aspectos do poema que consideram mais 

interessantes. Enfim, o importante é que vocês coloquem no papel suas impressões 

a respeito do texto lido, revelando que sentimentos e sensações ele provocou em 

vocês.  

 

02. Tracem, dento do possível, um perfil para o eu lírico do poema através das pistas 

que o texto fornece. Onde ele viveria? Do que ele gostaria? Ele seria do sexo 

masculino ou feminino? Qual seria sua faixa etária? 

 

03. O poema está dividido em quantas estrofes? Quantos versos cada estrofe tem? 

 

04. Ao longo do poema, é comum a presença de rimas? Se for, retirem exemplos. 

 

05. Todos os poemas lidos e comentados em sala de aula estão, de algum modo, 

ligados a temáticas da terra, do campo, enfim, da vida de quem mora na zona rural. 

De que maneira o poema lido por vocês se liga a essas temáticas? 

 

06. Vocês seriam capazes de estabelecer alguma relação entre o poema lido e um dos 

demais que conhecemos em nosso último encontro? Se forem capazes, qual o 

poema e qual a relação que há entre ele e o lido por vocês? 

 

  



 

 
 

APÊNDICE V – PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

 

Escrevem uma carta para alguém, um parente, um colega de classe, ou um 

poema, ambos falando sobre um ou mais aspectos do estudo feito durante a 

Unidade Temática (pontos positivos e negativos, conhecimentos angariados, 

cartas e poemas lidos, entre outros aspectos). Quem optar pela carta, terá que 

entregá-la em um envelope devidamente preenchido. Cartas e poemas deverão 

ser entregues no próximo encontro. 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  



 

 
 

ANEXO I – CARTA DE 20.05.1958 

 

Rio, 20 maio 1958. 

 

 Zila amiga, que posso dizer de seus poemas novos senão a verdade, isto é, 

que eles são uma beleza? O milho novo desabrochando páscoas, a dor menino 

sacudindo miragens do pão, e as invenções da luz, da ventania: obrigado, Zila, 

por estes régios presentes de poeta. 

 Bem, subi ao 9º andar e falei ao Simão. Ele riu muito, contou-me os sustos 

que tem passado em você, dizendo-lhe que seu livro não sairá tão cedo, de 

castigo. A verdade é que o livro está quentinho no forno, segundo ele próprio 

Simão me informou, e Lúcia, a eficiente secretária, confirmou. Disse ela que as 

terceiras provas já seguirão para a Imprensa Nacional, como o “imprimatur”, está 

bom? Se demorar apesar de tudo isso, irei novamente ao S. D. e me converterei 

no seu representante legal, clamando e reclamando providências. Mas acho que 

agora a coisa vai, Zila. 

 Estou acompanhando com muita tristeza a tragédia aí do nordeste, e que 

você resume bem nessas palavras: sol, miséria, politicagem. O pior é esta última 

agravando os males da natureza e cevando-se neles, com ferocidade. É uma 

vergonha para nós todos que não tenhamos ainda resolvido o problema das 

nossas regiões secas, quando desertos inteiros são fertilizados em nossas partes 

do mundo. 

 Um abraço para você, Zila, e as muitas saudades amigas do 

Drummond 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO II – CARTA DE 27.03.1959 

 

Rio, 27 março 1959. 

 

Zila: 

 

 Passei esta tarde de sexta-feira lendo seus poemas e catando defeitos 

neles, para ser agradável a vosmecê, mas no fim as qualidades eram tão maiores 

e tão agradáveis de se perceber, que o caráter odioso da tarefa se foi dissipando, 

e ficou só a alegria de ver você crescendo em poesia. “O rio” e primeiro soneto do 

“Os bois dormindo” são duas coisas de grande classe, e versos espalhados por 

todo o livrinho se impõem como unidades belíssimas. Bem, o que anotando a 

lápis é matéria para você pensar, e aceitar ou não, com liberdade absoluta, e 

como lhe parecer razoável. Tenho o maior constrangimento em propor qualquer 

modificação a um poeta, cada um é dono de seus erros e acertos, e receio ainda 

sugerir o que é apenas a minha verdade, uma verdade precária mesmo nos 

limites do meu ser, que tenho mudado tanto ao longo da vida e me substituo 

conforme o humor de cada hora. Noto o seguinte: certa repetição de palavras-

chave, como pasto, lírio, trigal, pão, que torna monótono o livro, embora a unidade 

temática imponha essa monotonia como condição prévia. Também gostaria de 

certas audácias, como transformas substantivos em adjetivos, ou compor 

palavras misturando as existentes mas deixando claro para o leitor o elo que as 

prende. O mais é técnica de economia: cortar palavrinhas desnecessárias (o, um, 

seu), encurtar, acelerar, tornar mais direta e violenta a dicção. De importante não 

vejo nada a censurar. E o livro saiu uma doçura rural completa, uma coisa de 

terra e a vida incorporada à terra, que torna autêntica sua poesia. E só, amiga 

Zila. Mande notícias e dê um pulinho até este Rio desprestigiado e quase ex-

capital, onde a espera com o melhor abraço o seu amigo 

Carlos 

 



 

 
 

P. S. – Fiquei contente de você ter gostado tanto dos poemas de Lélia. Acho 

realmente essa garota um caso sério de poesia. E note o seguinte: as alegadas 

analogias com o que eu fiz são muito menos importantes do que aquilo que ela 

traz de novo e de extraordinariamente pessoal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO III – CARTA DE 31.03.1959 

 

Rio, 31/III/59 

 

Zila querida: 

 

 Os originais do seu livro seguiram em registrado aéreo, com uma carta. Hoje 

vai apenas este recorte de jornal, em que usei o seu santo nome numa crônica. E 

o abraço também, muito amigo, do 

 

Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO IV – CARTA DE 17.07.1959 

 

Rio, 17 julho 1959 

 

Zila, amiga: 

 

 Sim, recebi “O Arado”, tomei conhecimento das novidades e das correções 

no texto primitivo, e achei tudo o.k. Se não mandei uma palavra a respeito, é 

porque tenho andado submergido até o pescoço em trabalhos meus e alheios. 

Quanto aos últimos, basta lhe dizer que estou revendo os originais de três livros 

de amigos – livros de prosa, traduções, coisas que exigem consulta a outros 

volumes e têm que ser feitas devagarinho. Como eu já me havia manisfestado 

nitidamente sobre os “Poemas Rurais”, achei que não era caso de novo 

pronunciamento, e daí, estava tudo em ordem, bem resolvido. A parte nova brota 

tão natural que não suscitava maiores reparos. Foi isso. V. me fala em uma nota 

de “leitura”, mas que mal haveria em mandar os poemas também ao nosso 

mestre Bandeira? Se v. o tivesse feito, seria mais do que natural, e não poderia 

sensibilizar a outros amigos consultados? Não pus os olhos ainda nos “Epitáfios”, 

mas estou certo que é obra de qualidade. Por aqui, o que há de novo são uns 

loques de primavera (ou de verão) nas árvores e no ar. O inverno retirou-se 

completamente desmoralizado, mas se dará bem com o Rio. Um abraço de mil 

ternuras, com amizade toda do 

 

Carlos 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO V – CARTA DE 11.02.1960 

 

Rio, 11 fevereiro 1960 

 

Zila, amiga querida: 

 

 Seu livro está aqui, encantando um velho leitor que já o conhecia bem e 

agora se alegra de tornar ver o amigo. Tão puro ele é  em sua aderência à terra, 

aos bichos, à vida natural – e tão enriquecido pelos requintes de espírito daquela 

que os escreveu! Obrigado pela boa visita, amiga. Senti você conversando 

comigo, sentada naquela poltrona da DPMAM. Sua carta chegou também. Espero 

que o labirinto já tenha voltado a comportar-se dignamente, livrando você das 

proibições médicas. Escreva pra gente: quando puder. Dê mais notícias. O abraço 

de sempre do 

 

Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO VI – POEMA “O ARADO” DE ZILA MAMEDE 

 

Arado cultivadeira 

rompe veios, morde chão 

Ai uns olhos afiados 

rasgando meu coração. 

 

Arado dentes enxadas 

lavancando capoeiras 

Mil prometimentos, juras 

faladas, reverdadeiras? 

 

Arado ara picoteira 

sega relha amanhamento, 

me desata desse amor 

ternura torturamento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO VII – POEMA “MILHARAIS” DE ZILA MAMEDE 

 

Nos milharais plantados (minha infância), 

recém-nascidas chuvas pelos rios 

que rebentavam adubando várzeas 

onde meus pés meninos se afundavam 

no cheiro fofo do paul novinho. 

Terra multiplicada, covas conchas, 

das mãos do meu avô descendo o grão. 

Pela manhã íamos ver as roças 

à superfície frutos devolvendo 

- folhinhas enroladas, verde calmo 

se desfiando ao sol, em sol, de sol. 

Quando escorriam outros aguaceiros 

os dedinhos do milho iam subindo 

em vertical, depois abrindo os braços 

e já mais tarde o milharal surgia 

os pendões leques leves abanando 

o triunfal aceno da chegada. 

E vinha logo a quebra das espigas, 

eu chorava de pena, elas dobravam-se 

por sobre o caule, tesas deslizando 

no chão, nos aventais apanhadores 



 

 
 

sua palha entreaberta – riso triste 

de quem, nascido, vê-se morto infante, 

pois sendo espigas tenras, de repente 

logo viravam massa, logo, pão. 

eu as tomava com temor doçura, 

trançava seus cabelos embalava-as: 

eram espigas não, eram bonecas 

que me aqueciam, eu as maternava 

levando-as, penteando-as, libertando-as 

de gumes de moinhos e de fomes 

dos animais domésticos, ancinhos, 

fogueiras de São João. Pelos terreiros 

procuro em vão os milharais vermelhos 

ae vermelhas papoulas adornando 

as vaidosas tranças das espigas- 

bonecas, brancas, minha meninice, 

meu avô habitando agora um campo 

onde ele, em vez de milho, é uma semente, 

meu avô, minha avó, os milharais, 

não tendo mais infância, tenho-a mais. 

 

 

 



 

 
 

ANEXO VIII – POEMA “O RIO” DE ZILA MAMEDE 

 

Um rio adormecido em cada infância 

rio seco ou de enchente, intempestivo 

Rio que não cresceu – riacho riba. 

 

Mas o que conta em nós é mesmo o rio 

correndo na memória com seu jeito 

de rio, sua boca chã de rio, 

 

a força de ser rio e ser caminho 

de rio, noite assombração de rio, 

chamado ser em oculto chão de rio, 

 

ter os remorsos fluviais de rio 

que afogou nas areias dois meninos 

e de seu pranto fez nascer cacimbas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO IX – POEMA “BOIS DORMINDO (I)” DE ZILA MAMEDE 

 

A paz dos bois dormindo era tamanha 

(mas grave era a tristeza de seu sono) 

e tanto era o silêncio da campina 

que se ouviram nascer as açucenas 

 

No sono os bois seguiam tangerinos 

que abandonando relhos e chicotes 

tangiam-nos serenos com as cantigas 

aboiadeiras e um bastão de lírios. 

 

Os bois assim dormindo caminhavam 

destino não de bois mas de meninos 

libertos que vadiassem chão de feno; 

 

E ausentes de limites e porteiras 

arquitetassem sonhos (sem currais) 

nessa paz outonal de bois dormindo. 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO X – POEMA “TRIGAL” DE ZILA MAMEDE 

 

Por entre noite e noite, essas veredas 

para os trigais maduros me acenando. 

Despertam-se campinas, precipitam-se 

as invenções da luz da ventania. 

 

Por entre lua e lua, essa querência 

- um resmungar de espigas conscientes 

Do retorno às searas, que ceifeiros 

já descerraram olhos invernais. 

 

Planície enlourecendo se oferece 

e um mar desenha os pendões crescentes. 

Ceifeiros – seus marujos sem navios – 

 

pescam sementes, riscam no amarelo 

a saudade dos peixes inascidos 

nesse (não mar de águas) mar de pão.  

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XI – POEMA “CIDADEZINHA QUALQUER” DE CARLOS DRUMMOND 

DE ANDRADE 

 

 

Casas entre bananeiras 

Mulheres entre laranjeiras 

Pomar amor cantar 

 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 

Devagar... as janelas olham. 

Eta, vida besta, meu Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XII – POEMA “INFÃNCIA” DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

 

Meu pai montava cavalo, ia para o campo. 

Minha mãe ficava sentada cosendo. 

Meu irmão pequeno dormia. 

Eu sozinho menino entre mangueiras 

lia a história de Robinson Crusoé, 

comprida história que não acabava mais. 

 

No meio dia branco de luz uma voz que aprendeu 

a ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu 

chamava para o café. 

Café preto que nem a preta velha 

café gostoso 

café bom. 

 

Minha mãe ficava sentada cosendo olhando para mim: 

- Psiu... Não acorde o menino. 

Para o berço onde pousou um mosquito. 

E dava um suspiro... que fundo! 

 

Lá longe meu pai campeava 

no mato sem fim da fazenda. 



 

 
 

E eu não sabia que a minha história 

Era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XIII – POEMA “A LAGOA” DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

 

Eu não vi o mar. 

Não sei se o mar é bonito, 

não sei se ele é bravo. 

O mar não me importa. 

 

Eu vi a lagoa. 

A lagoa, sim. 

A lagoa é grande 

E calma também. 

 

Na chuva de cores 

da tarde que explode 

a lagoa brilha 

a lagoa se pinta 

de todas as cores. 

Eu não vi o mar. Eu vi a lagoa. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XIV – POEMA “EPISÓDIO” DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

 

Manhã cedo passa 

à minha porta um boi. 

De onde vem ele 

Se não há fazendas? 

 

Vem cheirando o tempo 

entre noite e rosa. 

Pára a minha porta 

sua lenta máquina. 

 

Alheio à polícia 

anterior ao tráfego 

ó boi, me conquistas 

para outro, teu reino. 

 

Seguro teus chifres: 

eis-me transportado 

sonho e compromisso 

aos País Profundo. 

 

 



 

 
 

ANEXO XV – CAPA DO LIVRO CARTAS DE DRUMMOND A ZILA MAMEDE 

 

 

Imagem do arquivo pessoal 

 

 

  

 

 



 

 
 

ANEXO XVI – CONTRA CAPA DO LIVRO CARTAS DE DRUMMOND A ZILA 

MAMEDE 

 

 

 Imagem do arquivo pessoal 

 

 

   

 



 

 
 

ANEXO XVII – ORELHA 01 DO LIVRO CARTAS DE DRUMMOND A ZILA 

MAMEDE 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XVIII – ORELHA 02 DO LIVRO CARTAS DE DRUMMOND A ZILA 

MAMEDE 

 

 

 Imagem do arquivo pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XIX – EXEMPLO DE CARTA DE AMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://c5.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/Bbe07d7f7/9474400_ZdDjl.gif 

 

 

 

 

http://c5.quickcachr.fotos.sapo.pt/i/Bbe07d7f7/9474400_ZdDjl.gif


 

 
 

ANEXO XX – EXEMPLO DE CARTA COMERCIAL 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-

RlYxzSo1hEI/UHQbnsLOUFI/AAAAAAAAAnE/0FkoY4kSOPw/s1600/carta+comercia

l.png 
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http://1.bp.blogspot.com/-RlYxzSo1hEI/UHQbnsLOUFI/AAAAAAAAAnE/0FkoY4kSOPw/s1600/carta+comercial.png


 

 
 

ANEXO XXI – EXEMPLO DE CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

 

http://www.amani.com.br/imagens/Carta_Avibras.jpg 

 

 

 

 

http://www.amani.com.br/imagens/Carta_Avibras.jpg


 

 
 

ANEXO XXII – EXEMPLO DE CARTA DE RECLAMAÇÃO 

 

mage.slidesharecdn.com/52006723-carta-de-reclamacao-sobre-servicos-prestados-

110408094933-phpapp02/95/carta-de-reclamao-sobre-servios-prestados-1-

728.jpg?cb=1302256812 

 

 



 

 
 

ANEXO XXIII – A CARTA DO DESCOBRIMENTO 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/11/Carta-

caminha.png/200px-Carta-caminha.png 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XXIV – PERFIL BIOGRÁFICO DE FERNANDO PESSOA 

 

 

 

Fernando Pessoa (1888-1935) foi poeta português, um dos mais importantes poetas 

da língua portuguesa. "Mensagem" foi um dos poucos livros de poesias publicado 

em vida. Fernando Pessoa ocupou diversas profissões, foi editor, astrólogo, 

publicitário, jornalista, empresário, crítico literário e crítico político. 

Fernando Pessoa (1888-1935) nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 13 de junho de 

1888. Ficou órfão de pai aos 5 anos de idade. Seu padastro era o comandante João 

Miguel Rosa, que foi nomeado cônsul de Portugal em Durban, na África do Sul. 

Acompanhando a família na África, Fernando recebeu educação inglesa. Estudou 

em colégio de freiras e na Durban High School. 

Em 1901 escreveu seus primeiros poemas em inglês. Em 1902 a família voltou para 

Lisboa. Em 1903 Fernando retorna sozinho para a África do Sul, onde submete-se a 

uma seleção para a Universidade do Cabo da Boa Esperança. Em 1905 de volta à 

Lisboa, matricula-se na Faculdade de Letras, onde cursou Filosofia. Em 1907 

abandonou o curso. Em 1912 estreou como crítico literário. 

Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo. Tendo sido "plural" como se 

definiu, criou vários poetas, que conviviam nele. Cada um tem sua biografia e traços 

diferentes de personalidade. Os poetas não são pseudônimos e sim heterônimos, 



 

 
 

isto é indivíduos diferentes, cada qual com seu mundo próprio, representando o que 

angustiava ou encantava seu autor. 

Criou entre outros heterônimos, Alberto Caeiro da Silva, Álvaro de Campos, Ricardo 

Reis e Bernardo Soares. Caeiro é considerado naturalista e cético; Reis é um 

classicista, enquanto Campos tem um estilo associado ao do poeta norte-americano 

Walt Whitman. 

Em 1915, liderou um grupo de intelectuais, entre eles Mário de Sá Carneiro e 

Almada Negreiros. Fundou a revista Orfeu, onde publicou poemas que 

escandalizaram a sociedade conservadora da época. Os poemas "Ode Triunfal" e 

"Opiário", escritos por "Álvaro de Campos", causaram reações violentas contra a 

revista. Fernando Pessoa foi chamado de louco. 

Fernando Pessoa mostrou muito pouco de seu trabalho em vida. Em 1934 

candidatou-se com a obra "Mensagem", um dos poucos livros publicados em vida, 

ao prêmio de poesia do Secretariado Nacional de Informações de Lisboa. Ficou em 

segundo lugar. 

Fernando António Nogueira Pessoa morreu em Lisboa, no dia 30 de novembro de 

1935. 

 

http://www.e-biografias.net/fernando_pessoa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XXV – EXEMPLO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

 

 

http://marcosvaz.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/12/HQ-08.jpg 

 

 



 

 
 

ANEXO XXVI – CAPA DE O ARADO 

 

 

Imagem do arquivo pessoal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XXVII – CONTRA CAPA DE O ARADO 

 

 

 

 

 Imagem do arquivo pessoal 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XXVIII – EXEMPLOS DA ATIVIDADE 01 RESPONDIDA 

 

Exemplo 01 

 

Imagem do arquivo pessoal 

  



 

 
 

Exemplo 02 

 

Imagem do arquivo pessoal 

 

  



 

 
 

ANEXO XXX – PERFIL BIOGRÁFICO PRODUZIDO POR ALUNO 

 

 

Imagem do arquivo pessoal 

 

 



 

 
 

ANEXO XXXI – PERFIL BIOGRÁFICO DE ZILA MAMEDE NO SITE WIKIPÉDIA 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zila_Mamede 

  

 



 

 
 

ANEXO XXXII – PERFIL BIOGRÁFICO PRODUZIDO POR ALUNO 

 

 

Imagem do arquivo pessoal 

 

 



 

 
 

ANEXO XXXIII – PREFIL BIOGRÁFICO DE DRUMMOND NO SITE WIKIPÉDIA 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Drummond_de_Andrade 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XXXIV – PERFIL BIOGRÁFICO PRODUZIDO POR ALUNO 

 

 

Imagem do arquivo pessoal 

 

 



 

 
 

ANEXO XXXV – RESPOSTAS DA ATIVIDADE 04 DADAS POR UMA DUPLA QUE 

ANALISOU O POEMA “CIDADEZINHA QUALQUER” DE CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

 

 

Imagem do arquivo pessoal 

 

 



 

 
 

ANEXO XXXVI – RESPOSTAS DA ATIVIDADE 04 DADAS POR UMA DUPLA QUE 

ANALISOU “INFÂNCIA” DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE. 

 

 

 Imagem do arquivo pessoal 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XXXVI – RESPOSTAS DA ATIVIDADE 04 DADAS POR UMA DUPLA QUE 

ANALISOU “O ARADO” DE ZILA MAMEDE 

 

 

Imagem do arquivo pessoal 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XXXVII – CARTA PRODUZIDA POR ALUNO PARA ZILA MAMEDE 

 

 

 Imagem do arquivo pessoal 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XXVIII – CARTA PRODUZIDA POR ALUNO PARA ZILA MAMEDE 

 

 

Imagem do arquivo pessoal 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XXXIX – CARTA ESCRITA POR ALUNO PARA ZILA MAMEDE 

 

 

  Imagem do arquivo pessoal 

 

 

 



 

 
 

ANEXO XL – POEMA PRODUZIDO POR ALUNO PARA ZILA MAMEDE 

 

 

 Imagem do arquivo pessoal  


