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RESUMO 

 

 Esta pesquisa trata de uma reflexão sobre a abordagem do texto literário em sala de aula, em 

especial a poesia, marcada por diversos equívocos e ancorada em leituras roteirizadas presentes 

nos livros didáticos, que silenciam os sentidos do texto e não promovem um efetivo encontro 

do leitor com a obra literária. Por meio de um projeto de intervenção, aplicado no 8º ano do 

Ensino Fundamental II, da Escola Municipal Maria Fernandes Saraiva, situada no município de 

Parnamirim-RN, este estudo visa a uma ressignificação dessa prática e, para isso, propõe um 

diálogo entre os poemas de Zila Mamede, Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, 

que têm como fio condutor a representação da infância. O elemento motivador para o estudo 

dos poemas é um conjunto de cartas de Drummond para Zila Mamede; e de Câmara Cascudo 

para Mário de Andrade, correspondências literárias que, de forma direta e indireta, estão 

relacionadas com a temática dos poemas. Esse projeto objetiva a produção de uma antologia 

poética, com capa cartonera, como sugestão de material didático para o professor, e, dessa 

forma, contribui para sua autonomia na seleção dos textos literários trabalhados com os alunos. 

Para fundamentar a reflexão sobre o ensino de Literatura e Poesia, o aporte teórico-

metodológico é constituído, prioritariamente, dos estudos de Rildo Cosson (2007), Hélder 

Pinheiro (2002; 2009; 2014), Edgar Morin (2005), Antoine Compagnon (2009), Todorov 

(2009), Antonio Candido (1995), Araújo (2014) Cereja (2005). Nóbrega (2012).   A análise dos 

poemas é fundamentada, principalmente, nos estudos de Gaston Bachelard (1996), Sigmund 

Freud (2014), Ruben Alves (2004), André Pinheiro (2012), Câmara Cascudo (2003), Alexandre 

Alves (2013). A pesquisa pretende comprovar que a experiência com os poemas e as cartas em 

sala de aula, mediante uma abordagem dialógica, contribui para resultados exitosos e possibilita 

ao aluno - o leitor -uma experiência estética por meio do seu encontro com o texto. 

Palavras-chave: Ensino de Literatura. Poema. Representação da Infância. Ensino Fundamental 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research reflects on the approach of the literary text in the classroom, especially the poetry 

that has been marked by several misunderstandings and anchored in the scripted readings of the 

textbooks, has silenced the senses of the text, not promoting an effective encounter of the reader 

with the literary work. Aiming at a resignifcation of this practice, this intervention project 

applied in the Eighth Grade of Elementary School Two, at the Maria Fernandes Saraiva 

Municipal School, located in the municipality from Parnamirim, RN State, establishes a 

dialogue between the poems of Zila Mamede, Carlos Drummond de Andrade and Manuel 

Bandeira, having as a conductor the representation of childhood. The motivating element for 

the study of poems was a set of letters from Drummond to Zila Mamede; and from Camara 

Cascudo to Mario de Andrade. These literary correspondences are directly and indirectly related 

to the theme of the poems. The final product is the creation of a poetic anthology with carton 

cover, as a suggestion of didactic material, since it contributes to the teacher´ s autonomy in 

selecting the literary texts to work with his students. In order to base our reflection on the 

teaching literature and poetry. The theoretical-methodological contribution relied primarily on 

the studies of Rildo Cosson (2007), Helder Pinheiro (2002;2009;2014), Edgar Morin (2005), 

Antoine Champagnon (2009), Todorov (2009), Antonio Candido (1995), Araujo (2014), Cereja 

(2005), Nobrega (2012). The analysis of the poems is based mainly on the studies of Gaston 

Bachelard (1996), Sigmund Freud (2014), Ruben Alves (2004), Andre Pinheiro (2012), Câmara 

Cascudo (2003) and Alexandre Alves (2013). This research proves that the experience with 

poems and letters in the classroom, based on a dialogic approach, contributes to successful 

results, enabling students to try an aesthetical experience through the encounter of reader and 

text. 

Keywords: Teaching Literature. Poem. Representation of Childhood. Elementary School Two.     
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Conforme pesquisas realizadas sobre o ensino de literatura, vivencia-se uma crise. E 

quando se trata da poesia, a situação parece ser mais agravante, pois, segundo Pinheiro (2002, 

p. 15) “[...] de todos os gêneros literários, provavelmente, é a poesia o menos prestigiado no 

fazer pedagógico da sala de aula”.  

Diante desse quadro, diversos pesquisadores desenvolveram estudos que buscam refletir 

sobre as causas dessa crise na literatura e apresentam argumentos para defesa da permanência 

da literatura nas escolas, além de contribuir com estratégias que indiquem novos caminhos para 

a abordagem adequada do texto literário em sala de aula. 

Uma das causas apontadas trata-se da prática dos professores que, nos espaços 

acadêmicos e escolares, têm priorizado o estudo da historiografia, correntes literárias, biografia 

dos escritores, fortuna crítica, ao invés de promover o diálogo do leitor com a obra literária.   

Segundo Pinheiro: 

A primeira questão que salta os olhos quando miramos nossa tradição de 

ensino de literatura é o fato de que, quase sempre, se trabalhou muito mais 

com informações sobre literatura do que propriamente com textos literários. 

Os livros didáticos recobrem quatro séculos de literatura, mas lê-se muito 

pouco texto. Outra questão, esta ainda muito pouco discutida, mas 

intimamente ligada à anterior, refere-se ao modo como ministramos nossas 

aulas. (PINHEIRO: 2009, p. 131). 

     
  Conforme Pinheiro, o jovem leitor necessita ter uma experiência prazerosa e significativa, 

e isso só é viável quando ele se sente representado de alguma forma nas obras que lê para 

atribuir sentido. O professor, portanto, em suas aulas, tem de propiciar aos seus alunos uma 

experiência estética, por meio da relação texto-leitor. 

De acordo com Cosson (2007, p.17), a experiência literária não só nos permite saber da vida 

pela experiência do outro, como também vivenciar essa experiência. Isto significa dizer que a 

ficção feita palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são processos formativos 

tanto da linguagem quanto do leitor e do escritor. Ele afirma ainda que, por possuir essa função 

maior de tornar o mundo compreensível, transformando sua materialidade em palavras de cores, 

odores, sabores e formas intensamente humanas, a literatura tem e precisa manter um lugar 

especial nas escolas. No entanto, para que isso seja possível, e que a literatura cumpra o seu 
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papel humanizador, faz-se necessário mudar os rumos da escolarização. Por isso a necessidade 

de promover o letramento literário: 

[...] Ao professor cabe criar as condições para que o encontro do aluno com a 

literatura seja uma busca plena de sentido para o texto literário, para o próprio 

aluno e para a sociedade. Em suma, se quisermos formar leitores capazes de 

experienciar toda a força humanizadora da literatura, não basta apenas ler. Até 

porque, ao contrário, do que acreditam os defensores da leitura simples, não 

existe tal coisa. Lemos da maneira como fomos ensinados e a nossa 

capacidade de leitura depende, em grande parte, desse modo de ensinar [...]. 

É justamente para ir além da simples leitura que o letramento literário é 

fundamental no processo educativo. Na escola, a leitura literária tem a função 

de nos ajudar a ler melhor, não apenas porque possibilita a criação do hábito 

de leitura ou porque seja prazerosa, mas sim, e, sobretudo, porque nos fornece 

como nenhum outro tipo de leitura faz os instrumentos necessários para 

conhecer e articular com proficiência o mundo feito linguagem. ” (COSSON, 

2007, p. 29-30). 

Em relação ao ensino de poesia, a situação é mais agravante, porque conforme Pinheiro 

(2002), a poesia, no Fundamental II, praticamente desaparece da sala de aula ou se limita a 

longos e enfadonhos exercícios de interpretação. Segundo o autor, os professores, embora 

tenham formação específica em Letras, não são professores/leitores de poesia. 

 O prazer de apreciar o poema, de perceber a surpresa, de ler o dito e o interdito, admirar-

se ante o espanto, estranhamento e maravilhar-se com a melodia, a sonoridade, o ritmo, as 

sinestesias, que levam à fruição passa por um aprendizado que requer estratégias, um esforço 

intelectual. Aprecia-se um texto quando se compreende o que ler e, no que se refere ao poema 

– como arte da palavra – a admiração, o prazer consiste na compreensão da sua unidade. Tal 

perspectiva contempla o pensamento de CANDIDO (1995, p.246): “Quando digo que um texto 

me impressiona, quero dizer que ele impressiona porque sua possibilidade de impressionar foi 

determinada pela ordenação recebida de quem o produziu”. 

Diante desta realidade, na nossa pesquisa propomos e aplicamos um projeto de 

intervenção junto aos alunos do 8º ano “A”, do Ensino Fundamental II, da Escola Municipal 

Maria Fernandes Saraiva, situada no município de Parnamirim, que veio contribuir também 

para reafirmar a necessidade da literatura na sala de aula. A escolha do gênero poesia se deu 

pela razão apresentada, ou seja, é um dos gêneros menos privilegiado. A abordagem do poema, 

geralmente, está ancorada nas orientações dos livros didáticos, uma vez que os professores 

revelam dificuldades e resistência em trabalhar com esse gênero, negando, assim, aos alunos 

uma experiência com o texto poético, o que é lamentável, pois a poesia contribui para a 

educação da sensibilidade (PINHEIRO, 2002, p.17). 
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O corpus da nossa pesquisa compôs-se de poemas e cartas, tendo como fio condutor a 

representação da infância. Para análise e intervenção em sala de aula foram selecionados sete 

poemas. Três de Zila Mamede (1928-1985) – “Milharais” e “O prato”, publicados no livro O 

Arado (1959), e “Retrato de minha mãe costurando”, publicado no livro Corpo a Corpo (1978) 

–, dois de Manuel Bandeira (1886-1968) – “Profundamente” e “Meninos Carvoeiros”, 

publicados no livro Estrela da Vida Inteira (1965) –, além de dois poemas de Carlos Drummond 

de Andrade (1902-1987) – “Infância” e “Carta”, publicados no livro Antologia Poética de 

Carlos Drummond de Andrade (2013).  

Os critérios que nortearam a análise dos poemas foram os elementos convergentes 

como: os aspectos do cotidiano do eu lírico (a presença dos entes queridos, a evocação dos 

lugares, o resgate das brincadeiras lúdicas e da cultura popular); a denúncia social, já que as 

crianças são retratadas em situação de pobreza; a angústia diante da ausência, da morte, da 

infância perdida; a busca do universo infantil como forma de reencantamento, o que revela uma 

insatisfação do adulto com o presente.  

É preciso ressaltar que não foi feita uma análise exaustiva de cada poema, uma vez que 

se pretendeu um trabalho de intervenção junto aos alunos. Além disso, foi organizada e 

confeccionada uma antologia com capa cartonera, contendo quinze poemas dos poetas, material 

este que faz parte do produto final para o Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional 

em Letras.  

O mergulho no universo poético dos autores teve como elemento motivador uma seleção 

de sete cartas, sendo cinco cartas de Carlos Drummond de Andrade para a poetisa Zila Mamede 

(ANEXOS A, B, C, D, E), as quais foram publicadas no livro Cartas de Drummond a Zila 

Mamede (2000).  E duas cartas de Câmara Cascudo endereçadas a Mário de Andrade 

(ANEXOS F, G). Essas fazem parte do livro Câmara Cascudo e Mário de Andrade – Cartas 

1924-1944 (CASCUDO, 2010). 

As correspondências de forma direta e indireta estão relacionadas com a temática dos 

poemas. De forma direta, as cartas de Drummond endereçadas a Zila, que tratam de questões 

estéticas (sugestões, orientação quanto ao fazer poético), existenciais (os poetas falam de suas 

alegrias, dores, perdas, ausências), social e política (eles têm uma visão crítica sobre os 

problemas da seca).  Indiretamente, porque tanto nos poemas de Zila como nos de Bandeira há 

muitas referências sobre brinquedos e brincadeiras, elementos da cultura popular e culinária, 
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que tanto interessavam a Câmara Cascudo e Mário de Andrade, e isso é visto nas 

correspondências entre eles.  

Quanto aos objetivos pretendidos em relação à análise dos poemas e proposta de 

intervenção em sala de aula, buscou-se estudar por meio da leitura oral, discussão e trabalhos 

escritos com os diários de leitura e a produção de cartas; investigar como a representação da 

infância se configura na poética desses três poetas, possibilitando aos alunos estabelecer elos 

temáticos; estabelecer possíveis diálogos com outras linguagens artísticas dentro da perspectiva 

do letramento; refletir sobre a importância do diálogo epistolar entre os autores, como fonte de 

pesquisa literária; organizar e confeccionar um produto final, no caso a antologia de poemas 

com capa cartonera, material esse que serve como sugestão para os professores como alternativa 

para suprir os livros de poesia que não têm em número suficientes na escola. E por fim, verificar, 

se a partir de uma abordagem dialógica do texto literário, houve uma mudança nos alunos no 

sentido de aguçar o gosto pelos textos poéticos e sua compreensão. 

            A presente dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo consta 

de uma reflexão teórica e metodológica sobre Literatura e Ensino dividida em três tópicos: A 

Literatura como um direito inalienável; O poema na sala de aula: uma pedra no meio do 

caminho e Removendo a pedra. Tais tópicos trazem reflexões sobre o papel humanizador da 

literatura e sua função social, buscando também revelar os percalços do ensino da leitura do 

poema em sala de aula. Além disso, mostram-se, por meio de estudos desenvolvidos, novas 

estratégias para abordagem adequada do texto literário. As reflexões sobre o papel humanizador 

da literatura, o letramento literário e a intervenção em sala de aula, bem como o estudo do 

poema, tem como aporte teórico os estudos de Cosson (2007), Pinheiro (2002; 2009; 2014), 

Morin (2005), Compagnon (2009), Todorov (2009), Candido (1995), Araújo (2014), Cereja 

(2005) e Nóbrega (2012). 

O segundo capítulo é dedicado à análise das cartas e dos poemas. Está dividido em dois 

tópicos: Correspondências literárias; A infância poetizada. (Os teóricos que fundamentam a 

análise dos poemas são Bachelard (1996), Freud (2014), Alves (2004), Pinheiro (2012), 

Cascudo 2003), dentre outros). 

O terceiro capítulo é dedicado ao relato e à avaliação da intervenção: elaboração da 

unidade temática, aplicação da sequência básica, por intermédio de oficinas, seguida dos 
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relatos, recepção dos poemas pelos alunos, análise da produção dos diários de leitura e das 

cartas para Zila Mamede produzidos pelos alunos. 

Por fim, nas considerações finais, apresentam-se reflexões acerca do estudo realizado e 

uma apreciação do percurso trilhado. 
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2 LITERATURA E ENSINO  

 

 

O educador francês Edgar Morin (2005), a partir de uma visão crítica sobre a realidade 

marcada pelo domínio da tecnologia, pela ótica do capitalismo e do mercado, aponta a literatura 

como a arte que pode modificar o ensino e promover a educação humana para o século XXI.  

Segundo o estudioso, é necessário que, para a educação do futuro, haja um reagrupamento dos 

conhecimentos provenientes das ciências naturais, a fim de situar a condição humana com o 

intuito de colocar em destaque “[...] a multidimensionalidade e a complexidade, bem como 

integrar (na educação do futuro) a contribuição inestimável das humanidades, não somente a 

filosofia e a história, mas também a literatura, a poesia e as artes [...]. (MORIN, 2005, p.48). 

Para Morin, a educação é marcada pela fragmentação, as disciplinas são fechadas em si 

mesmas, não estabelecendo conexões. Desse ponto de vista, a literatura tem essa abertura, essa 

conexão com as outras formas de conhecimento. 

 Esse pensamento está em consonância com os estudiosos do fenômeno literário – 

Antonio Candido, Tzvetan Todorov, Antoine Compagnon – que defendem a literatura como 

um direito e apresentam argumentos para a permanência do seu ensino em sala de aula.  

2.1 A LITERATURA COMO UM DIREITO INALIENÁVEL  

 

Antonio Candido, em seu ensaio “O direito à literatura”, discorre sobre a importância 

da literatura como um fator indispensável à humanização, uma vez que proporciona um 

conhecimento de nós mesmos, do outro e do mundo que nos cerca, que nos ajuda a nos adequar 

nesse mundo, auxiliando na resolução dos nossos conflitos existenciais, ordenando o nosso 

caos. Assim, ela se constitui não só como um direito, mas como uma necessidade de equilíbrio 

do homem e da sociedade:  

Entendo aqui por humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo que 

confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o 

exercício à reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 

próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas 

da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, 

o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade 

que na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, 

a sociedade, o semelhante (CANDIDO, 1995, p. 249). 

 

A Literatura, como instrumento humanizador, contém uma força geradora capaz de 

ordenar, sublimar, extasiar, condensar as experiências humanas com seu caos, suas dores, 

alegrias, tristezas, perdas, conquistas. É importante ressaltar que, segundo o crítico brasileiro, 
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isso é possível porque a obra literária é um todo organizado, articulado: [...] “quer percebemos 

ou não, o caráter de coisa organizada da obra literária torna-se um fator que nos deixa capazes 

de ordenar a nossa própria mente e sentimentos; e em consequência, mais capazes de organizar 

a visão que temos do mundo” (CANDIDO, 1995, p. 246). Dessa forma, Candido defende a 

literatura como uma necessidade universal: 

A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita 

sob a pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos 

sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, 

portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa 

humanidade. Em segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento 

consciente de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de 

restrições dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a servidão, a 

mutilação espiritual (CANDIDO, 1995, p. 256). 

Portanto, a literatura como um bem universal é um direito de todos. No entanto, sabemos 

que esse direito só será assegurado dentro de uma sociedade justa. Numa sociedade marcada 

pela injustiça, pelo poder tirano, em que determinados bens são privilégios de poucos, ele será 

negado. Por isso a importância de Candido falar sobre a literatura como sendo também um 

instrumento de conscientização, de desmascaramento, pelo fato de enfocar as situações de 

restrições desses direitos ou de negação deles. Todavia, a classe dominante sabe do poder que 

a literatura tem no sentido de desmascarar as ideologias, e de tornar o povo insubmisso. Assim, 

assegurar ao povo o direito à literatura se constitui uma ameaça para esse sistema capitalista. 

Nessa mesma linha de pensamento, o crítico francês Todorov (2009) afirma que a 

literatura amplia o nosso universo, incita-nos outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. A 

literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação. Ela permite que cada um responda 

melhor à sua vocação de ser humano. Além disso, a literatura serve como instrumento para 

tornar os homens mais próximos uns dos outros.  

No livro A literatura em Perigo, Todorov (2009) reflete sobre o ensino da literatura no 

início do século XXI e tece críticas quando afirma que a literatura está em perigo. Tal afirmação 

é fruto de sua constatação ao perceber a forma como a literatura, no contexto francês, tem sido 

apresentada aos jovens desde os anos iniciais até a formação superior. Para o estudioso, a forma 

como tem sido ensinada a literatura não propicia o encontro do leitor com a obra. Em outras 

palavras, os jovens não leem os autores, mas sobre os autores, o que significa que o ensino está 

centrado na crítica literária: 
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[...] Ler poemas e romances não conduz à reflexão a condução humana, sobre 

o indivíduo e o humano, sobre o amor e o ódio, a alegria e o desespero, mas 

sobre as noções críticas, tradicionais e modernas. Na escola, não aprendemos 

acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos (TODOROV, 

2009, p. 27). 

 O crítico búlgaro, em suas ponderações, esclarece que essa abordagem do texto literário 

que não prioriza o “conhecimento humano, o qual importa a todos” e tem como explicação a 

formação dos cursos de Letras embasada nas correntes dos estudos estruturalistas, que tinham 

uma visão centrada na imanência do texto, afastando assim toda e qualquer relação com o 

mundo, com a realidade e, principalmente, com a vida. Essa corrente de estudos dominante nos 

anos 60 e 70 ainda tem, de certa forma, resquícios na atualidade. 

Prosseguindo em suas reflexões, Todorov afirma que “A literatura não nasce no vazio, 

mas no centro de um conjunto de discursos vivos, compartilhando com eles numerosas 

características” (TODOROV, 2009, p. 22). Numa reflexão sobre o ensino de Literatura nos dias 

atuais, Todorov aponta que o ensino da literatura deveria se centrar “no estudo do objeto” e não 

“no estudo da disciplina”. Ele defende que o texto literário ocupe o centro e não a periferia do 

processo educacional. 

 O texto literário promove o encontro do leitor e do autor, que podem estar inseridos no 

mesmo espaço e tempo ou podem estar separados. Mas, independente disso, no momento da 

leitura da obra, o diálogo é instaurado, há uma cumplicidade: 

[...] Hoje se pergunto por que amo a literatura, a resposta que vem 

espontaneamente à cabeça é: porque ela me ajuda a viver. Não é mais o caso 

de pedir a ela como ocorria na adolescência, que me preservasse das feridas 

que eu poderia sofrer nos encontros com pessoas reais; em lugar de excluir as 

experiências vividas, ela me faz descobrir mundos que se colocam em 

continuidade com essas experiências e me permite melhor compreendê-las” 

(TODOROV, 2009, p. 23)   

Esse é o grande legado humano da obra literária e, como afirmou o estudioso: “[...] a 

nós adultos nos cabe transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras que ajudam 

a viver melhor” (TODOROV, 2009, p. 94).   

Nessa mesma direção, Humberto Hermenegildo de Araújo (2014) tece algumas 

reflexões críticas sobre o processo de formação dos candidatos à carreira do magistério, 

especificamente do professor de Literatura, bem como a respeito da complexa situação do 

ensino da literatura no sistema educacional, dada a importância da sua função humanizadora no 

processo de formação dos jovens e cidadãos em geral. Araújo fundamenta suas reflexões em 



21 

 

 

 

dois textos de Theodor W. Adorno: Educação e Emancipação e “O ensaio como forma”, 

escritas na década de 60. Na primeira, destaca o alerta de Adorno quanto ao paradoxo do mundo 

capitalista onde há uma regressão associada ao progresso e “um processo de coisificação que 

impede a experiência formativa” que nessa época resultou na barbárie dos campos de 

concentração, e em contrapartida defende a educação voltada para a autonomia do sujeito, para 

sua liberdade.  

 A partir dessa exposição, o autor explica que a educação para a emancipação significa 

a “produção de uma consciência verdadeira” e que se trata de uma educação dirigida a uma 

autorreflexão crítica a partir do enfrentamento da consciência coisificada que gera a “inaptidão 

à existência e ao comportamento livre e autônomo em relação a qualquer assunto”. 

 No entanto, o fracasso da formação cultural que se dá em função das pessoas 

obedecerem cegamente a um ritual científico, dispensando o pensamento e a liberdade que tem 

suas causas nos tabus do senso comum (universitários de licenciaturas são futuros professores 

por falta de alternativa, a imagem do magistério como profissão de fome, a imagem do 

responsável por castigos) tornam visíveis algumas dimensões da aversão em relação à profissão 

de professor, o que têm contribuído para distorcer a realidade do magistério. 

 Para que esse enfrentamento seja possível, Araújo (2014) salienta, a partir desse 

contexto, a importância de o professor de literatura trabalhar os conteúdos em sala de aula na 

perspectiva da formação cultural em contraposição a uma educação eminentemente tecnicista 

e fortalecedora da prática científica como mero ritual. Assim, acredita que uma linha de 

pesquisa em literatura e ensino deve promover uma autorreflexão crítica fundamentada em 

questões sociais a partir dos exames literários. 

Todavia, no campo dos estudos literários há quem questione a possibilidade de se aplicar 

um método em estudos que se regem por princípio de liberdade de expressão, uma vez que a 

metodologia da pesquisa tem o objetivo de atingir a objetividade. Para tentar resolver esse 

embate, Araújo busca respaldo na obra “O ensaio como forma” para argumentar que mesmo 

sendo contra um método não podemos nos esquivar das leis que nos são impostas na vida 

acadêmica sob pena de não conseguirmos disputar o espaço que queremos dar ao nosso 

discurso, que precisamos da linguagem como mediação para que a nossa linguagem não seja 

confundida com a linguagem dos autores, e também não é possível o avanço do conhecimento 

sobre o fenômeno literário sem o diálogo com as teorias. Portanto, engana-se quem afirma que 

podemos dispensar o método, e sim, é possível confiar na objetividade da forma que abriga as 

subjetividades. 
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Nesse sentido, o autor defende que uma linha de pesquisa em literatura e ensino deve 

ter como eixo básico o estudo do texto literário com ênfase no diálogo da literatura com outros 

campos das Ciências Humanas e das Ciências Sociais Aplicadas. 

Ao analisar a complexa situação do ensino de literatura no sistema educacional, 

verificou-se uma perda curricular dos conteúdos humanísticos nos sistemas de ensino a partir 

da constatação da diminuição da ênfase na leitura dos textos literários nos programas e manuais, 

nos quais muitas vezes a presença desses é reduzida a partes de gêneros ou a modos não 

específicos. Em face dessa realidade, alerta que a “inutilidade” da literatura na sociedade 

globalizada crie uma situação em que se considere o ensino da língua materna apenas no aspecto 

da sua vertente comunicativa esquecendo a função humanizadora da literatura. 

Araújo (2014) novamente ressalta a importância da literatura destacando o seu potencial 

de memória linguística cultural, a sua fonte propiciadora do desenvolvimento das capacidades 

intelectuais emocionais do homem, dentre outros fatores agregadores de civilidade, para mais 

uma vez defender a necessidade da conscientização de um método para o ensino da literatura, 

graças ao qual os subsídios teóricos-metodológicos permitam fazer, por exemplo, chegar aos 

alunos os meios de detecção de procedimentos formais, os meios de percepção “vinculação dos 

procedimentos estéticos-literários das obras a um determinado arquitexto de modo ou de 

gênero” (MELLO apud ARAÚJO, 2014, p. 70). 

Quanto ao processo formativo, enfatiza que as licenciaturas não podem abrir mão da 

capacidade de disponibilizar aos discentes o conhecimento acumulado na área, por meio de um 

currículo flexível e aberto à interdisciplinaridade, e conclui questionando se os espaços como o 

curso de Letras e os programas de Pós-Graduação estão cumprindo plenamente, na atualidade, 

a função de propiciar aos discentes uma formação mediante a qual obtenham autonomia para 

elaborar os programas bem como um posicionamento crítico diante do material disponível nos 

livros e manuais didáticos. 

Nesse mesmo caminho, o crítico francês Antoine Compagnon (2009), diante da 

realidade do início do século XXI, denuncia que o espaço da literatura tornou-se mais escasso.  

Há uma geração na escola, e nos lazeres, a aceleração digital fragmenta o tempo disponível para 

os livros. Diante desse quadro, ele indaga: “Literatura para quê? ” Quais os valores que a 

literatura pode criar e transmitir ao mundo atual, que lugar deve ser no seu espaço público, se 

ela é útil para a vida e por que defender sua presença na escola? ”. Como resposta, ele pontua, 

ao longo do seu discurso, vários argumentos. Para Compagnon, a literatura tem um papel 

fundamental como responsável pela transmissão e preservação de experiências, por formar 
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leitores melhores e capazes de combater a barbárie. Ao longo de sua exposição, vai 

apresentando ao leitor a importância da literatura como fonte de inspiração, como escrita que 

auxilia no desenvolvimento de nossa personalidade ou em nossa “educação sentimental”, como 

arte capaz de dizer mais sobre o homem do que as obras de filosofia:  

A literatura desconcerta, incomoda, desorienta, desnorteia mais que os 

discursos filosófico, sociológico, porque ela faz apelo às emoções e à empatia. 

Assim, ela percorre regiões da experiência que os outros discursos 

negligenciam, mas que a ficção reconhece em seus detalhes. ” 

(COMPAGNON, 2009, p. 64). 

Em defesa da literatura, o crítico francês elenca vários argumentos: fonte de inspiração, 

auxilia no desenvolvimento de nossa personalidade ou em nossa educação sentimental, deleita 

e instrui, corrige os defeitos da linguagem; que a literatura é de oposição: ela tem o poder de 

contestar a submissão ao poder.  

Compagnon acrescenta que o “[...] exercício jamais fechado da leitura continua o lugar 

por excelência do aprendizado de si e do outro, descoberta não de uma personalidade fixa, mas 

de uma identidade obstinadamente em devenir. ” (COMPAGNON, 2009, p. 72.). Além disso, 

afirma que “é tempo de se fazer novamente o elogio da literatura, de protegê-la da depreciação 

na escola e no mundo” (COMPAGNON, 2009, p. 56). 

As reflexões teóricas dos estudiosos do fenômeno literário contribuem, portanto, para 

nos fazer repensar sobre a importância da literatura no sentido de que ela permite um 

autoconhecimento, contribuindo para que possamos compreender melhor os nossos 

sentimentos, nossas experiências sejam elas positivas ou negativas, como também podemos 

aprender e ensinar com as experiências dos outros, o comportamento e as motivações humanas, 

suas bondades como também suas tiranias.  É um instrumento humanizador que provoca a nossa 

compaixão, que nos faz alegrar com a felicidade do próximo ou compadecer dos seus 

sofrimentos.  Torna-nos indignados com a injustiça, com os desmandos dos poderosos, além de 

nos impelir a defender os marginalizados da sociedade. Por falar da complexidade humana, os 

teóricos demonstram que a literatura vai além do conhecimento filosófico e sociológico. 

Com base nessas reflexões, a literatura deve permanecer e ocupar um lugar de destaque 

nas salas de aulas. É fundamental proporcionar um encontro do leitor com o texto literário. 

Corroborando mais uma vez o que Todorov [2009, p .94] afirmou: “[...] cabe a nós adultos 

transmitir às novas gerações essa herança frágil, essas palavras que ajudam a viver melhor”. 
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Portanto, é de extrema relevância as reflexões desses pensadores para nós, educadores 

comprometidos com uma educação humanista. 

2.2 O POEMA NA SALA DE AULA: UMA PEDRA NO CAMINHO 

 

Vários estudiosos apontam para a fragilidade da abordagem do poema na sala de aula, 

expondo assim uma verdadeira pedra no meio do caminho na formação dos jovens leitores. 

Segundo eles, isso reflete as deficiências na formação docente que, não tendo um embasamento 

teórico-metodológico sólido, faz ancorar as aulas nas orientações do livro didático, que, por sua 

vez, tem sido alvo de muitas críticas.  

Segundo Gebara (2002, p. 24), o texto poético circula em sala de aula, preferencialmente, 

por intermédio do livro didático. Dessa forma, tanto o professor como o aluno não têm 

autonomia, uma vez que a seleção dos poemas é feita para um público idealizado, 

homogeneizado, a partir de uma visão tanto do autor como do editor. Além disso, outro 

problema são as atividades que se limitam ao reconhecimento e à compreensão, com questões 

objetivas e com respostas únicas, na maior parte dos casos. Não há também espaço para troca 

de opiniões a partir das leituras feitas pelos alunos.  

 Se por um lado há livros didáticos que cerceiam a interpretação dos alunos, outros já 

colocam a interpretação como algo livre. De acordo com   Micheleti, Peres e Gebara (2006, p 

22) “[...] ela é livre sim, desde que se respeitem os limites impostos pelo próprio texto. O núcleo 

dessa dificuldade está em criar-se o hábito da análise e relacionar os elementos encontrados em 

busca de significão (ões) ”.   

Antunes (2012, p.130) discorre sobre um deslize de um livro didático ao analisar o 

poema de Mário Quintana “O velho no espelho”, em que o filho, ao se olhar no espelho, fica 

surpreendido ao ver a imagem do pai, e para falar disso, ele se expressa da seguinte forma: 

“Como pude ficarmos assim”. Segundo a autora, “num olhar descontextualizado (e puramente 

gramatiqueiro) se poderia ver uma violação das regras de concordância gramatical, ali onde a 

transgressão é a pista que nos autoriza a interpretar que o filho (pude) se sente como o pai 

(ficarmos), invadido que foi pela sua velhice”. Antunes (2012, p.132) denuncia que, em um dos 

livros didáticos aprovados pelo PNLD, esse mesmo poema de Mário Quintana aparece como 

apoio em uma das lições de gramática sobre concordância e o verso “como pude ficarmos 

assim” é considerado como um erro de concordância verbal. O livro didático, segundo a autora, 

não atenta para o contexto, a intencionalidade do poeta, o valor semântico. Ao invés de mostrar 
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que esse desvio foi proposital na exploração do sentido, o livro mutila o poema. O objetivo da 

pesquisadora é chamar a atenção para o fato de que é necessário “saber ler poesia” 

 Rildo Cosson, no livro Letramento Literário (2007, p. 22-23), verifica também que no 

Ensino Fundamental predominam as interpretações de texto trazidas pelo livro didático, 

geralmente feitas a partir de textos incompletos. No que diz respeito à abordagem do texto 

poético, geralmente as atividades são para o aluno dizer o poema com as próprias palavras. 

Outra crítica tecida por ele é com relação às fichas de leituras, que cerceiam a criatividade e 

além disso podam o prazer da leitura. Em suma, essas fichas de leituras servem para simples 

confirmação de leitura feita. 

Cosson (2007) alerta para a forma como a literatura está sendo ensinada de um modo que 

não garante a função essencial de construir e reconstruir a palavra que nos humaniza. Ele 

ressalta que é fundamental que se coloque como centro das práticas literárias na escola a leitura 

efetiva dos textos e não as informações das disciplinas que ajudam a constituir essas leituras, 

tais como a crítica, a teoria ou a história literária. Além disso, a leitura não pode ser feita de 

forma assistemática e em nome de um prazer absoluto de ler. Ao contrário, é fundamental que 

seja organizada segundo os objetivos da formação do aluno, compreendendo que a literatura 

tem um papel a cumprir no âmbito escolar. 

No que diz respeito ao livro didático do Ensino Médio, Hélder Pinheiro (2014, p.19-20) 

afirma que a partir da década de 70, do século XX, instalou-se um modelo de livro didático que 

se propaga até o momento atual. Segundo o pesquisador, consolidou-se toda uma terminologia 

conceitual sobre os estilos de época e as obras passaram a, de forma esquemática, dividir a 

nossa literatura em escolas literárias com características bastante fechadas. São selecionados 

determinados autores, fragmentos de obras que exemplificam as características elencadas e o 

estudante é levado a decorar o conjunto de características, muitas vezes sem ler nenhuma obra.  

Segundo ele, o que se ensina é um saber sobre a literatura e não possibilita uma vivência com 

o texto de forma mais livre em que o leitor possa fazer inferências, questionar o que está sendo 

lido e questionar-se. Assumir, enfim, o papel de sujeito. 

Pelo exposto, constatamos que é imprescindível que o professor busque uma formação 

continuada, procure embasamento teórico-metodológico para conquistar autonomia na sua 

prática docente, e, dessa forma, não ficar exclusivamente ancorado na proposta de que o livro 

didático seja a única opção em termos de seleção de poemas como também da proposta 
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metodológica adotada. Com isto, não se está demonizando o livro didático, ou propondo que 

seja abolido da sala de aula. Ele pode ser um instrumento, desde que o professor tenha 

criticidade para avaliar e escolher a obra a ser adotada. O livro didático pode ser mais uma 

ferramenta, porém é preciso que o professor vá mais além, elaborando seus próprios projetos 

de leitura e escrita. Como Gebara (2002) afirmou que nos livros didáticos a seleção dos poemas 

é feita para um público idealizado e homogeneizado, o professor, conhecendo seus alunos, faça, 

então, a seleção dos poemas, busque, entre tantas, uma abordagem teórico-metodológica para 

trabalhar o texto literário em sala de aula. Tudo isso requer compromisso, trabalho planejado e 

sistematizado, que aponte novas possiblidades de abordagens com o texto literário, priorizando, 

acima de tudo, o diálogo efetivo do leitor com o texto.  

2.3 REMOVENDO A PEDRA 

 

Como alternativa ao uso do livro didático, apresentaremos, de forma sucinta, pesquisas de 

Hélder Pinheiro, Jauss e também o resultado de duas dissertações de mestrado defendidas junto 

ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL/UFRN), como 

contribuições para a abordagem do texto literário em sala de aula. 

 Como já foi bastante enfatizado, Pinheiro (2002) afirma que de todos os gêneros 

literários, provavelmente, é a poesia o menos prestigiado na prática da sala de aula. 

Normalmente, as professoras preferem trabalhar com textos em prosa. Essa realidade se agrava 

mais ainda no Ensino Fundamental II, etapa em que a poesia é praticamente banida, a 

abordagem restringe-se a longos e fatigantes exercícios de interpretação, além de não ter obras 

poéticas adequadas ao universo dos adolescentes. Os professores, com raras exceções, não 

demonstram interesse em despertar o senso poético dos alunos e não prezam pela educação da 

sensibilidade dos seus educandos. 

No Ensino Fundamental I, embora o acesso às obras poéticas não seja tão difícil, há 

sérios problemas na abordagem metodológica. Os modelos que se tem são os livros didáticos, 

que, segundo o autor, tem um enfoque tradicional, limitando-se à “interpretação de textos”, 

além da qualidade discutível dos poemas compilados nessas obras. Há também a limitação dos 

professores em compreender o texto poético, proceder a uma análise dos poemas, entender o 

sentido figurado. Enfim, aquele velho mito de que a poesia é difícil e subjetiva. 

Com base nessa realidade, Pinheiro (2002) faz dois questionamentos: “Vale a pena 

trabalhar poesia em sala de aula? Qual a função social da poesia? ” O autor enfatiza que a 
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resposta a essas duas questões nos alerta para o que podemos estar perdendo ao marginalizar a 

poesia no cotidiano da sala de aula. Dessa forma, a resposta é que vale a pena trabalhar a poesia 

em sala de aula, mas não qualquer poesia, e nem trabalhar de qualquer modo. É fundamental 

ter critérios estéticos na seleção das obras ou na confecção de antologias. Outro ponto essencial 

no trabalho com o poema em sala de aula é o conhecimento sobre a função social da poesia. 

Para isso, o autor expõe o ensaio “A função social da Poesia”, de Eliot. 

 Hélder Pinheiro apresenta algumas condições indispensáveis para quem quer trabalhar 

com o poema em sala de aula.  Para ele, é imprescindível que o professor seja um leitor e tenha 

uma experiência significativa de leitura. Além disso, é necessário empenho e dedicação ao 

abordar o poema em sala de aula. Outra condição necessária é uma pesquisa que revele os 

interesses dos alunos. No entanto, o autor chama a atenção para o fato de que mesmo tendo uma 

visão do universo de interesse dos seus alunos, nada garante a conquista do leitor. Isso porque 

há muitas experiências que a criança e o adolescente não viveram, não conhecem, portanto, não 

poderão sugerir. Nessa perspectiva, cabe ao professor levar textos que ampliem o universo de 

leitura dos alunos. O ambiente também é imprescindível. Proporcionar um ambiente adequado, 

sobretudo nos primeiros anos de estudo, favorece o interesse e o gosto pela poesia. Dessa forma, 

ir ao pátio da escola para ler uma pequena antologia, pôr uma música de fundo podem fazer 

toda a diferença na conquista do leitor. 

Um ponto bastante importante que Hélder Pinheiro chama atenção é para determinados 

eventos literários nas escolas, como a comemoração do dia da poesia que pode até ser bonito 

para a escola, mas muitas vezes se constituem numa maquiagem, disfarçando a incapacidade 

e/ou o desinteresse de um trabalho cotidiano. 

O autor apresenta diversas sugestões de abordagem do poema em sala de aula, relatos 

de experiências exitosas e uma rica referência bibliográfica. Dentre as diversas sugestões 

apresentadas, elencaremos algumas.  A leitura do poema de diversas formas – em voz alta, 

silenciosamente, ler repetidas vezes. Isso auxilia na apreensão do poema. Contudo, cada leitor 

com o tempo vai criando seu método próprio de leitura. Outra proposta é a organização de 

antologia, com a finalidade de suprir a escassez de poesias adequadas para ao leitor jovem.  

Outras propostas são o debate, envolver poesia e jogo dramático, poesia e música, trabalhar a 

partir de núcleos temáticos.  
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 Pinheiro ressalta que é a criatividade e a familiaridade do professor com textos poéticos, 

além de conhecimento do interesse dos alunos que irão conduzir a uma experiência exitosa. O 

autor chama atenção também para o fato de que a repetição excessiva de núcleos temáticos 

pode tornar o trabalho cansativo, haja vista que o aluno carece de ler livros inteiros, ou, no 

mínimo, antologias de textos de um autor, sobretudo à medida que vai amadurecendo.   

Em suma, o livro Poesia na sala de aula (2002) traz uma grande contribuição para quem 

quer trabalhar o poema em sala de aula, mas vale ressaltar o que o próprio autor afirmou no 

início do livro, que se não houver empenho e dedicação, e se as sugestões forem aplicadas de 

forma mecânica, sem envolvimento, sem convivência com os poemas e com a poesia em geral, 

a probabilidade de não envolver os alunos será grande, o que resultará numa ação malograda.  

Maria Marta dos Santos Nóbrega, no artigo intitulado “Por uma metodologia triangular 

para o ensino da literatura, contribuições da experiência de Jauss” (2012), tece críticas em torno 

da experiência estética em sala de aula e aponta a necessidade de se refletir sobre a formação 

de professores de literatura, que tem se revelado precária, e sobre o objeto a ser ensinado: a 

literatura. Dessa forma, para a autora é fundamental pensar em ações que auxiliem o professor 

a (re)descobrir os instrumentos necessários para conhecer e articular as expectativas do texto 

literário em ambiente escolar. 

Em suas ponderações, a estudiosa cita dois estudiosos da Literatura: o crítico literário 

Todorov e o pesquisador alemão Jauss, os quais teceram críticas ao ensino da literatura 

centrados exclusivamente pelo viés da historiografia. Todorov, contrapondo-se ao ensino 

centrado exclusivamente na historiografia, propõe que o ensino da literatura tenha como foco a 

leitura dos textos literários.  O pesquisador alemão Jauss, nos anos 60, defende uma proposta 

de leitura a partir de um ponto de vista estético-recepcional, cujos princípios que norteiam a sua 

teoria centralizam-se entre o sujeito produtor e o sujeito receptor, objetivando dessa forma o 

diálogo entre literatura e leitor.  

Nóbrega, com base no conceito de experiência estética defendida pelo teórico alemão 

Jauss, apresenta uma proposta de metodologia “triangular para o ensino da literatura”, 

fundamentada em três princípios de arte poética do pesquisador: poiesis, aisthesis e katharsis. 

 Na experiência de poiesis, o leitor manifesta seu prazer diante da obra, sentindo-se 

como autor. Remonta a um processo de identificação hegeliano em que o sujeito reconhece a si 

e seu mundo na obra de arte. Poiesis é criação, mas não se deve entender como criação que o 
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aluno tome o texto como modelo e construa um poema, um conto.  Criar sentido é experimentar.  

Segundo a autora, o professor pode elaborar atividades que permitam ao aluno construir o seu 

sentido para o texto. 

De acordo com Nóbrega, os professores na Educação Básica, sobretudo no Ensino 

Médio, já desenvolvem, mesmo que não tenham consciência disso, inúmeras atividades que 

propiciam ao aluno uma experiência estética de poiesis. Como exemplos, ela cita que a leitura 

do texto seja feita repetidas vezes e de várias maneiras: silenciosa e em voz alta com o propósito 

de auxiliar o aluno a perceber valores estéticos do texto, como a musicalidade e o ritmo. Além 

disso, exposições, saraus, relação comparativa entre poesia e canção, de modo que a associação 

de ambas contribua para o aluno construir significados para o texto. 

A aisthesis refere-se ao “reconhecimento perceptivo”. Segundo Jauss, corresponde a 

uma espécie de consciência receptora acionada pelo efeito que a obra de arte provoca no 

receptor, contribuindo para que ele renove sua percepção de mundo.  Nóbrega ainda afirma que 

uma forma de o professor contribuir para o aluno vivenciar a experiência estética é construindo 

o sentido do texto juntamente com ele, por meio de perguntas relacionadas à percepção de 

mundo imediata do aluno. 

 A terceira experiência estética é katharsis, que, segundo Jauss, é a identificação que 

leva o receptor a mudar seu comportamento social, libertando-se de algumas amarras do 

cotidiano, de modo que ele seja capaz de ampliar a sua visão e julgar os fatos e a realidade ao 

seu redor. Nóbrega relata vários exemplos de atividades em sala de aula que levam o aluno a 

essa experiência catártica. Um exemplo interessante é de um aluno que leu a crônica “Abolição 

e liberdade”, de Machado de Assis, e, após a leitura lembrou de uma amiga que trabalha como 

empregada doméstica e vive uma situação de exploração salarial e de humilhação devido à sua 

condição étnica e de analfabetismo. E o que mais chamou atenção do aluno foi o fato de sua 

amiga trabalhar na casa de um político. A partir dessa leitura, o aluno toma consciência que é 

preciso transformar essa realidade, mudar alguns comportamentos sociais. Então, ele reflete 

sobre a importância do voto consciente. E, no final, confessa que nunca havia percebido como 

a literatura fala da vida e de uma maneira realista. 

Nóbrega explica que as três categorias da experiência estética de Jauss não acontecem 

de forma hierarquizada, mas assumem relações “autônomas” que podem assumir ora relações 

de sequência, ora de múltiplas dimensões. 
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Em suas considerações finais, ela afirma que não teve a pretensão de elaborar uma teoria 

nova, mas de fazer a sistematização de terminologias empregadas nos meios acadêmicos e por 

profissionais de Letras, quando buscam compreender os conceitos de tradição estética 

discutidos por Jauss. Além disso, buscou reforçar a compreensão no sentido de que o ensino de 

literatura efetivo parece ser aquele capaz de construir novos ideais a partir do diálogo 

permanente com o texto, o que ficaria no caos sem a leitura. Enfim, chama a atenção para dois 

tipos de ensino de literatura: o que faz pensar, fruto de uma experiência estética, e o que 

transmite o já pensado, reflexo de um ensino na perspectiva da historiografia literária. 

Apresentaremos ainda, de forma sucinta, o resultado de duas dissertações de mestrado que 

contribuem para a abordagem do texto literário em sala de aula. A primeira, Coadunação entre 

cartas e poemas de Drummond e Zila em meio à temática da terra: uma abordagem do texto 

literário no Ensino Fundamental II (2015), de Daniel Cézar Cardoso, defendida no mestrado 

Profletras (UFRN), trata-se de uma proposta de intervenção aplicada no 7º ano do Ensino 

Fundamental por meio de uma unidade temática que envolve o conjunto de cinco cartas 

literárias que tratam do livro O Arado, de Zila Mamede, publicadas no livro Cartas de 

Drummond para Zila Mamede (1999), como elemento motivador para adentrar no estudo dos 

poemas de Zila e Drummond ligados à temática da terra.   

Duas metodologias foram adotadas: a Sequência Básica, de Rildo Cosson, e a Proposta 

Dialógica, de Willian Roberto Cereja, sendo que a primeira teve uma maior influência. É 

importante ressaltar que a metodologia foi adaptada de acordo com a realidade dos alunos.  

Essa proposta de intervenção contribui para a autonomia do professor na tarefa de selecionar 

os textos, planejar as aulas e preparar seu material sem estar atrelado aos ditames do livro 

didático. Tudo isso de forma fundamentada, planejada e sistematizada, considerando a 

realidade em que o professor atua e considerando o nível de desempenho dos alunos.  

Ao contrário das críticas tecidas em relação às perguntas roteirizadas dos livros didáticos 

que silenciam os diversos significados do texto poético, na dissertação de Daniel Cardoso a 

mediação executada por ele promove um encontro do aluno com o texto poético.  Na sequência 

básica, em suas diversas etapas, o autor trabalha a oralidade (fala e escuta), a leitura e a escrita.  

A partir de uma metodologia dialógica, o aluno é motivado a opinar, a fazer inferências. O 

jovem tem vez e voz. Constitui-se como sujeito. As aulas são lúdicas, pois dispõem de recursos 

como vídeos, músicas, documentários, filmes e histórias em quadrinhos. Tudo isso, como já foi 
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ressaltado, atrelado à unidade temática seja das cartas, seja dos poemas. Nada, portanto, é 

fragmentando, descontextualizado.  

Como produto final, Daniel Cardoso elaborou um CD contendo todo o material - roteiros 

dos encontros, vídeos, imagens, propostas de atividades – usado no decorrer dos dez encontros, 

destinados à aplicação da Unidade Temática. Segundo o autor, esse material, embora tenha sido 

construído para o 7º ano do Ensino Fundamental, poderá ser aplicado nas demais turmas do 

Ensino Básico e também no Ensino Médio, com as devidas adaptações e de acordo com o perfil 

da turma trabalhada. 

A outra dissertação é da autora Maria Aparecida de Almeida Rego (2015), cujo título é 

Entre Salinas e maledicências: uma leitura do romance Macau e sua aplicabilidade ao ensino 

da Literatura, que trata do romance Macau, do escritor Aurélio Pinheiro, produzido na década 

de 30 do século passado. A pesquisa tem como objetivo apresentar uma leitura do romance e 

analisar as configurações da linguagem que revelam os conflitos individuais e sociais de uma 

cidade interiorana do Rio Grande do Norte, tendo como meta a aplicabilidade no contexto 

educacional. Tal estudo tem uma grande relevância porque se trata de um escritor do Rio 

Grande do Norte, que se configura dentro do contexto da Literatura Brasileira e sua obra 

apresenta qualidade estética. É importante destacar isso, porque no relato da pesquisadora ela 

cita que, nos diários de leitura, os leitores – professores em formação – revelaram a surpresa 

que tiveram pela indicação de um romance do Rio Grande do Norte como objeto de estudo e 

até duvidaram sobre a qualidade estética da obra. De acordo com as reflexões da estudiosa, tal 

desconfiança tem como causa a falta de contato com as obras regionais tanto em prosa como 

em poesia nas salas de aulas. Tal realidade é fruto da formação dos professores, na qual não 

tiveram oportunidade de contemplar obras literárias regionais, o que explica o despreparo deles 

ao trabalharem essas obras em sala de aula. Somando-se a isso, a autora afirma que os livros 

didáticos também não contemplam tais literaturas, além do preconceito de que as literaturas 

regionais não têm qualidade, se comparadas às obras produzidas nos grandes centros.  

Na intervenção, durante o seu estágio, ela usou como estratégia metodológica a sequência 

expandida, abordada no livro de Rildo Cosson Letramento Literário: teoria e prática (2007), 

dirigida ao ensino médio, com as devidas adaptações para o seu público, que se tratava de alunos 

do Ensino Superior.  Num primeiro momento, foram apresentadas as etapas da sequência 

expandida: motivação, introdução, leitura, intervalo, primeira interpretação, contextualização, 
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segunda interpretação, expansão. Muitos deles já conheciam o livro de Rildo Cosson e se 

entusiasmaram em colocar em prática.  

 Como forma de registro, ela escolheu o diário de leitura, no qual os alunos registravam 

suas impressões. À medida em que foram estudando de forma sistematizada pela sequência 

didática expandida, houve um redimensionando do olhar sobre a obra Macau.  Outra proposta 

de produção textual foi um texto crítico que contemplasse as reflexões realizadas em sala de 

aula. Esse gênero – um ensaio – teve um número menor de adesão por exigir conhecimentos 

múltiplos. Os professores em formação foram também desafiados a elaborar um material 

didático para o estudo do romance, para ser aplicado no Ensino Médio. As estratégias 

metodológicas adotadas por eles foram a sequência expandida, de Rildo Cosson, e a Sequência 

dialógica, de Cereja (2013). 

 Em suas considerações finais, Maria Aparecida de Almeida Rego afirma serem 

positivos os olhares que os professores em formação tiveram após o estudo da obra.  Eles 

comentaram que o romance, embora escrito em 1930, consegue ser atual à realidade do leitor 

contemporâneo, uma vez que trabalha aspectos da natureza humana em suas múltiplas faces. 

Quanto às propostas de atividades, ela observou que os professores propuseram um diálogo 

entre a obra de Aurélio Pinheiro e a de outros romancistas brasileiros. Para finalizar, ressalta a 

importância de um estudo dessa natureza tanto no sentido de apresentar a leitura do romance 

enquanto leitora crítica, como contribuir para a recepção da obra em situação de ensino, levando 

assim as contribuições da crítica à sala de aula. 

2. 4. A LITERATURA SEGUNDO OS PCNS 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Língua Portuguesa, o terceiro 

e quarto ciclo são referenciais que orientam o ensino do 6º ao 9º do Ensino Fundamental II. 

Na introdução desse documento, discute-se a necessidade de reorganização do ensino 

do Ensino Fundamental no Brasil diante de uma nova realidade social que se desenhava, o que 

implicou em novas demandas e necessidades, tornando anacrônicos e tracionais os métodos e 

conteúdos tradicionais. O foco da discussão está centrado no índice de repetência das primeiras 

e quintas séries, que têm como fator preponderante a falta de domínio da leitura e da escrita, 

responsável pelo fracasso escolar:  

O ensino de Língua Portuguesa tem sido desde os anos 70, o centro da 

discussão acerca da necessidade de melhorar a qualidade de ensino no país. O 
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eixo dessa discussão no ensino fundamental centra-se, principalmente, no 

domínio da leitura e da escrita pelos alunos, responsável pelo fracasso escolar 

que se expressa com clareza nos dois funis em que se concentra a maior parte 

da repetência: na primeira série (ou nas duas primeiras) e na quinta série. No 

primeiro, pela dificuldade de alfabetizar; no segundo, por não se conseguir 

levar os alunos ao uso apropriado de padrões da linguagem escrita, condição 

primordial para que continuem a progredir. (PCN, 3ºe 4º ciclos, 1988, p. 17). 

A partir dos estudos linguísticos dos anos 80, foram tecidas diversas críticas ao ensino 

da Língua Portuguesa, principalmente, no que concerne à valorização excessiva da gramática 

normativa, ao uso do texto como expediente para ensinar valores morais e aspectos gramaticais, 

ao preconceito linguístico – as formas de oralidade e as variedades não-padrão; o ensino 

descontextualizado da metalinguagem, geralmente associados a exercícios mecânicos de 

identificação de fragmentos linguísticos e frases soltas. 

Diante desse quadro, propõe-se uma revisão das práticas de ensino da língua: o texto 

passa a ser visto como unidade e propõe-se a diversidade de gêneros textuais; a ressignificação 

da noção de erro; a admissão das variedades linguísticas; o estudo da gramática contextualizada; 

o trabalho com textos reais ao invés de textos especialmente construídos para o aprendizado da 

escrita. 

Essa reformulação do ensino também muda a visão da tríade que compõe o ensino. O 

primeiro elemento é o aluno que passa a ser sujeito da ação de aprender.  O segundo é o objeto 

de conhecimento que sãos os conhecimentos discursivos-textuais e linguísticos aplicados nas 

práticas sociais de linguagem. O terceiro componente é o professor, que passa a ser visto não 

mais como o detentor do conhecimento, mas como mediador entre o aluno e o conhecimento.  

No que se refere à Literatura, os PCNs garantem ao texto literário o seu devido lugar em 

sala de aula, e discutem também sobre a natureza e a função social da literatura: 

 

O texto literário constitui uma forma peculiar de representação e estilo em que 

predominam a força criativa da imaginação e a intenção estética. Não é mera 

fantasia que nada tem a ver com o que se entende por realidade, nem é puro 

exercício lúdico sobre as formas e sentidos da linguagem e da língua. 

Como representação – um modo particular de dar forma às experiências 

humanas, o texto literário não está limitado a critérios de observação fatual 

(ao que ocorre e ao que se testemunha), nem às categorias e relações que 

constituem os padrões dos modos de ver a realidade e, menos ainda, às 

famílias de noções/conceitos com que se pretende descrever e explicar 

diferentes planos da realidade (o discurso científico). Ele os ultrapassa e 

transgride para constituir outra mediação de sentidos entre o sujeito e o 

mundo, entre a imagem e o objeto, mediação que autoriza a ficção e a 

reinterpretação do mundo atual e dos mundos possíveis. Pensar sobre a 

literatura a partir dessa relativa autonomia ante outros modos de apreensão e 

interpretação do real corresponde a dizer que se está diante de um inusitado 
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tipo de diálogo, regido por jogos de aproximação e afastamento, em que as 

invenções da linguagem, a instauração de pontos de vista particulares, a 

expressão da subjetividade podem estar misturadas a citações do cotidiano, a 

referências indiciais e, mesmo, a procedimentos racionalizantes. Nesse 

sentido, enraizando-se na imaginação e construindo novas hipóteses e 

metáforas explicativas, o texto literário é outra forma/fonte de 

produção/apreensão de conhecimento (PCNs, 3ºe 4º ciclos, 1988, p. 26-27). 

 

 No que diz respeito à natureza, o texto literário é constituído de uma intencionalidade 

estética, constitui-se de uma linguagem marcada pela inventividade, expressão da 

subjetividade. Quanto à função, é uma reinterpretação do mundo atual e dos possíveis mundo 

e, como representação, um modo de particular de dar formas as experiências humanas. 

Essa concepção está em consonância com a visão dos teóricos Antonio Candido, 

Todorov e Compagnon sobre a função da literatura como uma forma de condensar as 

experiências humanas, proporcionando um conhecimento de nós mesmos e do mundo que nos 

cercam.  

No que diz respeito ao tratamento pedagógico do texto literário, os PCNs dizem: 

 

 O tratamento do texto literário oral ou escrito envolve o exercício de 

reconhecimento de singularidades e propriedades que matizam um tipo 

particular de linguagem. É possível afastar uma série de equívocos que 

costumam estarem presentes na escola em relação aos textos literários, ou seja, 

tomá-los como pretexto para questões outras (valores morais, tópicos 

gramaticais) que não aquelas que contribuem para a formação de leitores 

capazes as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a 

particularidade das construções literárias (PCNs, 1988, p. 27). 

 

Os PCNs, portanto, são bem claros quando falam sobre a forma como não se deve tratar 

o texto literário em sala de aula; no entanto, quanto às orientações, às estratégias metodológicas 

que auxiliem o professor no seu papel de mediador e responsável pela formação dos jovens 

leitores é, praticamente, inexistente.  Deveria ter tido uma maior discussão em torno do texto 

literário. Dessa forma, faz-se necessário uma reformulação a respeito da literatura, da mesma 

forma que houve no Ensino Médio. Isso é necessário, porque, geralmente, no Ensino 

Fundamental II outros gêneros textuais prevalecem sobre o literário.   

 

Esses estudos, portanto, apontam a necessidade de o professor pesquisar e planejar as 

atividades, bem com avaliar. Demonstram também como é possível esse direcionamento que 

contribui para um processo de autonomia docente e não ficar limitado à mera aplicação de um 

livro didático com o qual não há, na maioria das vezes, uma identidade por parte do professor. 
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 Considerando a discussão apresentada sobre o ensino de literatura, o capítulo seguinte 

desta dissertação traz um aspecto fundamental à intervenção planejada: a leitura crítica, prévia, 

do material trabalhado com os alunos. Com essa leitura, o exercício da mediação tornou-se 

eficaz porque a ação docente teve os elementos objetivos para orientar as leituras dos 

alunos/leitores e, assim, foi possível verificar os horizontes interpretativos decorrentes das 

análises realizadas. 
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3 ENTRE CARTAS E POEMAS: UM OLHAR QUE RECORDA  

 

 

3.1 CORRESPONDÊNCIAS LITERÁRIAS 

 

Teceremos algumas reflexões sobre a relevância das cartas como uma fonte de 

informação expressiva de pesquisa literária, histórica, biográfica e cultural.  

Adna Evangelista Couta dos Santos e Sílvia La Regina (2012) afirmam que as cartas 

podem ser lidas como um material de relevância para análise do processo criativo em três 

perspectivas:  

  [...] a primeira é recuperar na carta a expressão testemunhal que define um 

perfil biográfico, confidências e impressões espalhadas pela correspondência 

de um artista, contam a trajetória de uma vida, delineando uma psicologia 

singular que ajuda a compreender os meandros da criação da obra. A segunda 

procura apreender a movimentação nos bastidores da vida artística de um 

determinado período. A terceira, por fim, é um viés interpretativo que vê o 

gênero epistolar como “arquivo da criação”, lugar onde se encontram fixadas 

a gênese e as diversas etapas de elaboração de uma obra artística, desde o 

embrião do projeto até o debate sobre a recepção crítica favorecendo a sua 

eventual reelaboração” (MORAES apud SANTOS e LA REGINA, 2012). 

A carta constitui-se, pois, num documento que registra o processo de criação literária. 

Além disso, contém uma gama de diversos conhecimentos como aspectos biográficos, as 

confidências e impressões, o contexto histórico em que os poetas estão inseridos, a postura 

ideológica e estética de cada um. Não obstante, esta pesquisa não enveredou pela metodologia 

estabelecida pela Crítica Genética e, sim, pelo uso dos seus resultados, com fins didáticos. 

Recorremos às cartas como documentos já publicados e analisados por outros pesquisadores, 

com o objetivo de dar a tais missivas uma função específica: levar os alunos, como receptores 

do texto poético, a uma motivação que permitisse a geração do interesse pela leitura dos poemas 

dos autores correspondentes. 

A partir das ponderações sobre a relevância das cartas como fonte de informação 

expressiva sobre o processo criativo do escritor, decidiu-se como elemento motivador e 

facilitador para a Unidade Temática dessa pesquisa uma sequência de cinco cartas de Carlos 

Drummond de Andrade para Zila Mamede; e duas cartas de Câmara Cascudo para Mário de 

Andrade. 

Dentre as motivações, a escolha das cartas se deu pelo fato de promover um estudo pelos 

alunos do Ensino Fundamental II, de textos dos escritores envolvidos nas correspondências, 
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com o objetivo de chegar à leitura de poemas da poeta Zila Mamede – como se verá, foram 

selecionados uma quantidade maior de textos dessa autora, comparativamente a Carlos 

Drummond de Andrade e Manuel Bandeira. 

Como já foi informado na introdução desta pesquisa, as cartas de Drummond 

endereçadas à Zila Mamede tratam de questões estéticas (sugestões, orientação quanto ao fazer 

poético), existenciais (os poetas falam de suas alegrias, dores, perdas, ausências) e 

sociopolíticas (os autores discutem sobre política, a seca no Nordeste); falam também sobre 

amigos e familiares que lhes são queridos. Já as missivas de Câmara Cascudo abordam sobre 

os elementos da cultura popular, os quais se encontram presentes nos poemas de Zila Mamede 

e Manuel Bandeira.  

Nas correspondências trocadas entre Drummond e Zila, eles tratam tanto de questões 

estéticas quanto existenciais. Falam dos amigos e dos familiares que lhes são queridos. Na carta 

do dia 29 de junho de 1964, Drummond escreve para Zila1:  

 

Não sou só um seu velho amigo, sou também uma pessoa com certa 

experiência de perda, e hoje vivo tanto de minhas perdas como de algumas 

presenças fiéis que tenho de me resignar a perder também [...] 

Nunca senti tanto a companhia de meu pai junto de mim, perto, dentro, do que 

depois que não posso ir visitá-lo todas as tardes, como fazia em Belo 

Horizonte. E com minha mãe a mesma coisa. Fui fazendo deles uma imagem 

quase perfeita, de tão nítida, à medida que ia aprofundando o sentido da morte 

de ambos. De meu pai nem se fala, talvez, porque foi com ele que tive maiores 

problemas e precisei assim conhecê-lo melhor [...]. Com sua mãe então isso 

nem será aquisição do tempo, de tão amigas que vocês eram, que vocês são, e 

me lembro bem de tudo de bom que você me dizia dela. Sei que você ainda 

vai sofrer bastante e fará de seu sofrimento uma espécie de oferenda a sua 

mãe. [...] A verdadeira lembrança não é triste, é uma depuração da tristeza. Eu 

até brinco com meus pais pensando neles [...]. 

                                                                                        

Nessa carta, por ocasião da morte da mãe de Zila, o poeta amigo tenta lhe consolar e 

fala da sua experiência pessoal ao perder seus pais, chegando até a revelar para a amiga poeta 

um conflito que ele tinha com o pai, enquanto que com a mãe a relação era harmoniosa. O relato 

dessas experiências é reiterado em outros poemas de Drummond, por exemplo, em “Viagem 

em família”, texto no qual ele expõe a relação conflituosa com o pai. Já nos poemas em que há 

a presença da mãe, percebe-se uma serenidade. 

                                                 
1 Fonte: CARTAS de Drummond a Zila Mamede (2000, p. 37-38). 
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O conteúdo das correspondências selecionadas, cuja linguagem é bastante informal, 

contém, portanto, uma gama de diversos conhecimentos como o contexto histórico em que os 

poetas estão inseridos, a postura ideológica, estética e existencialista de cada um, o processo de 

criação, revelando as circunstâncias que geraram um poema e as diversas formas que os versos 

assumiram até a publicação, uma vez que eles discutem, tecem críticas e sugestões sobre suas 

produções poéticas. Assim, o estudo das missivas foi fundamental para que se percebesse a 

importância desses registros como fonte de pesquisa literária, histórica, biográfica e cultural.  

 

3.2 A INFÂNCIA POETIZADA: ANÁLISE DE POEMAS 

 

O presente capítulo objetiva  uma análise de sete poemas selecionados para compor o 

corpus da pesquisa2: três de Zila Mamede (1928-1985) – “Milharais” e “O prato”, publicados 

no livro O Arado (1959), e “Retrato de minha mãe costurando”, publicado no livro Corpo a 

Corpo (1978) –, dois de Manuel Bandeira (1886-1968) – “Profundamente” e “Meninos 

Carvoeiros”, publicados no livro Estrela da Vida Inteira (1965) –, além de dois de Carlos 

Drummond de Andrade (1902-1987) – “Infância” e “Carta”, publicados no livro Antologia 

Poética de Carlos Drummond de Andrade (2013). 

Nesses poemas, a infância é representada como um paraíso perdido, uma fase genuína, 

imbuída de leveza e encantamentos. Até mesmo nos textos em que há uma crítica social que 

revela as crianças como marcadas pela pobreza, há um lirismo no olhar ingênuo e poético diante 

do mundo, apesar das mazelas sociais a que estão expostas aquelas personagens. Em cada um 

dos poemas, o eu lírico adulto dialoga com as suas origens, povoa seu mundo com os entes 

queridos, resgata brinquedos e brincadeiras e evoca lugares onde viveu a infância que agora 

habita nele e se torna perene na poesia. 

Vários estudiosos de diversos campos do conhecimento, como da filosofia e da 

psicanálise, apontam para essa relação entre a criança e o poeta. Vejamos o que o filósofo 

Gaston Bachelard nos ensina sobre essa relação:  

Parece, pois, que se nos ajudamos com imagens dos poetas, a infância se 

revela psicologicamente bela. [...] Essa beleza está em nós, no fundo da nossa 

memória. Ela é a beleza de um impulso que nos reanima, que põe em nós o 

                                                 
2 Como uma leitura preliminar à intervenção sala de aula, o objetivo deste capítulo é apresentar uma 

análise sucinta dos poemas, tecendo comentários sobre a representação da infância e estabelecendo 

pontos de entrelaçamentos a serem abordados na recepção dos alunos aos textos. Esclarecemos, 

portanto, que o nosso objetivo não é fazer um exame exaustivo de cada poema. 
 



39 

 

 

 

dinamismo de uma beleza da vida. Na nossa infância, o devaneio nos dava 

liberdade [...].  

Uma infância potencial habita em nós. Quando vamos reencontrá-la nos 

nossos devaneios, mais ainda que na sua realidade, nós a revivemos em suas 

possibilidades. Sonhamos tudo o que ela poderia ter sido, sonhamos no limite 

da história e da lenda [...]. (BACHELARD, 1996, p. 95). 

 

De acordo com Bachelard, os poetas nos mostram que os devaneios da infância nos 

fazem bem, por isso devem ser cultivados. Intermediados pelo devaneio, podemos retornar à 

infância e, nesse processo, temos a possibilidade de retomar os caminhos idos.  

A representação da infância contida nesses poemas pode ser vista, portanto, como uma 

forma de os poetas se reinventarem, de reordenarem a realidade do presente, na qual não se 

sentem satisfeitos. A tentativa de recuperação desse mundo lúdico redimensiona o olhar que 

recorda. 

 

3.2.1. Entre milharais, mangueiras e balões errantes: o aceno da infância  

 

“Milharais” é um poema narrativo formado de uma única estrofe com 41 versos 

brancos. Nele, há a presença de dois tempos verbais: o pretérito e o presente do indicativo. O 

eu lírico, pela rememoração, vai tecendo o cenário da infância, relembrando suas vivências no 

sítio do avô. Por meio da evocação desse passado, percebe-se uma relação emotiva com a 

natureza, processo no qual ocorre a atribuição de ações e sentimentos humanos a espigas de 

milho. E, no tempo presente, para se referir à morte do avô, o eu lírico recorre à metáfora da 

semente que é plantada na terra. Eis o poema: 

MILHARAIS 

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 multipartida, 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, 
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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 

lavando-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 

de vermelhas papoulas adornando 

as vaidosas tranças das espigas –  

bonecas brancas, minha meninice, 

meu avô habitando agora um campo 

onde ele, em vez do milho, é uma semente, 

meu avô, minha avó, os milharais, 

não tendo mais infância, tenho-a mais. 

Que sentido teria o fato de “Milharais” ser o único poema do livro O arado composto 

por uma única estrofe? Seria essa a forma que a poeta escolheu para representar o fluxo 

ininterrupto das memórias na mente que corre como um rio? 

Logo no primeiro verso do poema, há a demarcação do tempo passado, no qual o eu 

lírico revive sua infância por meio de uma afirmação, entre parênteses, usando o pronome 

possessivo: “Nos milharais plantados (minha infância) ”. Dos versos 1 ao 33, o tempo passado 

é marcado pelo uso dos verbos no pretérito perfeito do indicativo e dos gerúndios. Só a partir 

do verso 34, o eu lírico retorna ao presente do indicativo: “procuro em vão os milharais 

vermelhos”. 

Quando o eu lírico relembra a infância, a narrativa segue um ritmo lento, há um olhar 

mais vagaroso, que se prende em cada detalhe. A criança, numa integração com a natureza, é 

pura contemplação perante o espetáculo agrícola: o barulho da chuva, a correnteza do rio, o 

contato dos pés afundando na terra que exala um “cheiro fofo”. 

A menina, numa relação terna com o avô, observa as mãos dele que lançam a semente 

na terra, fica extasiada com o milagre da fecundação e relata minuciosamente o nascimento das 

espigas de milho. Esse nascimento é lento, suave, silencioso. Há um processo de personificação, 

pois o eu lírico faz, ao descrever o crescimento do milho, uma comparação com a figura 

humana: os brotos são os dedinhos do milho, a palha é comparada com os braços e há uma ação 
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humana de acenar. Trata-se, portanto, de uma cena campestre, sobre a qual reflete André 

Pinheiro (2012, p. 121): 

 

Há, contudo, um aspecto intrigante em relação à escolha de tal objeto poético. 

Na lírica mamediana, a representação do ambiente campesino geralmente está 

vinculada a questões de ordem localista, de modo que o espaço e a memória 

cultural se fundem em uma única matéria. Como o cultivo do trigo não tem 

grande expressividade na região Nordeste, a referência a tal produto agrícola 

parece estar um tanto deslocada do contexto geral da obra. Fundamentada por 

uma densa vivência pessoal, a imagem da agricultura nordestina permite, 

contudo, que a autora explore questões referentes à sociedade e ao universo 

interior do sujeito; o resultado de tal procedimento é a estruturação de um 

texto em que a observação antropológica se cruza com a atividade mnemônica. 

Ao representar o cultivo do milho, por exemplo, Zila Mamede não se limita a 

indicar apenas os episódios da prática agrícola; ela evidencia toda uma 

atividade cultural desenvolvida a partir da experiência com esse produto. É 

por esse motivo que a temática campestre tem sempre um caráter denso e 

coerente na lírica mamediana. Em uma passagem do poema “Milharais”, a 

poetisa discorre sobre um evento bastante comum no interior do Nordeste, que 

é a prática de fazer bonecas com as espigas de milho [...]. 

 

O tempo da colheita – que na natureza faz parte do ciclo natural – parece ser para a 

criança um processo doloroso, porque ela se compadece com o destino trágico das espigas de 

milho. Assim, tomada de compaixão pela vida tão breve das espigas de milho, que mal 

desabrocham já morrem, ela transformava esses “frutos” em bonecas e, num instinto maternal, 

tomava-as em seus braços e “as maternava” embalando, trançando os cabelos delas, “[...] 

libertando-as / de gumes de moinhos e de fomes / dos animais domésticos, ancinhos / fogueiras 

de São João [...]”. 

Ao longo do relato das reminiscências do eu lírico, há, de repente, de forma brusca, 

um deslocamento para o tempo presente: Essa mudança repentina é percebida por meio da 

expressão: “Pelos terreiros/ procuro em vão”.  Se, antes, a natureza era transfigurada em formas 

humanas, o avô se torna, com o deslocamento temporal, semente que agora habita o seio da 

terra, o que constitui uma metáfora para se referir à morte dele: “meu avô, habitando agora um 

campo/onde ele, em vez do milho, é uma semente, ”.  O eu lírico defronta-se com os dilemas 

existenciais da falta, da ausência e da perda. Agora, não tem mais os milharais vermelhos, as 

bonecas, os avós. Realizar essa arqueologia, escavar no fundo da memória essas vivências, é o 

meio de recuperar o reino perdido: “não tendo mais infância, tenho-a mais”.  

 Já o texto seguinte, de autoria de Manuel Bandeira, apresenta o cruzamento de tempos 

implicados no tema da infância: 
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PROFUNDAMENTE 

Quando ontem adormeci 

Na noite de São João 

Havia alegria e rumor 

Estrondos de bombas luzes de Bengala 

Vozes, cantigas e risos 

Ao pé das fogueiras acesas. 

 

No meio da noite despertei 

Não ouvi mais vozes nem risos 

Apenas balões 

Passavam, errantes 

 

Silenciosamente 

Apenas de vez em quando 

O ruído de um bonde 

Cortava o silêncio 

Como um túnel. 

Onde estavam os que há pouco 

Dançavam 

Cantavam 

E riam 

Ao pé das fogueiras acesas? 

 

— Estavam todos dormindo 

Estavam todos deitados 

Dormindo 

Profundamente. 

* 

Quando eu tinha seis anos 

Não pude ver o fim da festa de São João 

Porque adormeci 

 

Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo 

Minha avó 

Meu avô 

Totônio Rodrigues 

Tomásia 

Rosa 

Onde estão todos eles? 

 

— Estão todos dormindo 

Estão todos deitados 

Dormindo 

Profundamente. 

O poema inicia-se com o eu lírico relatando que na noite anterior não pode ver o fim 

da festa de São João porque havia adormecido ainda em meio ao barulho dos fogos, das vozes, 

cantigas e risos das pessoas que estavam ao pé das fogueiras. No meio da noite, ele desperta e 
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se depara com o silêncio total daquelas vozes e risos. O que resta apenas é o silêncio cortado 

de vez em quando pelo ruído de um bonde. Diante disso, indaga pelas pessoas que “há pouco 

tempo” estavam se divertindo na festa. E conclui: “– Estavam todos dormindo /Estavam todos 

deitados /Dormindo /Profundamente.”. 

Nesse poema, há sutilmente um jogo de tempos verbais em que o eu lírico se posiciona 

diante de um tempo presente que remete à lembrança, recente, da noite anterior e de um passado 

distante que é revelado pela expressão temporal “Quando eu tinha seis anos”. No poema, há a 

imagem simbólica do túnel: “Silenciosamente/Apenas de vez em quando/O ruído de um 

bonde/Cortava o silêncio/Como um túnel”. Metaforicamente, o eu lírico entra nesse túnel, 

mergulhando no passado em que viveu uma situação semelhante: não pôde ver o fim da festa 

de São João porque havia adormecido.     

Na sexta estrofe, ele emprega o tempo presente (“Hoje não ouço mais as vozes daquele 

tempo”) e indaga pelas pessoas amadas que povoaram sua infância, expressando uma carga 

afetiva: “Minha avó, /Meu avô, /Totônio Rodrigues, /Tomasia, /Rosa”. Novamente, ele faz a 

mesma pergunta: “Onde estão todos eles? ”, e dessa vez, para responder na última estrofe, 

emprega o verbo no tempo presente: “Estão todos dormindo/Estão todos 

deitados/Dormindo/Profundamente”. Aqui o verbo “dormir” tem outra conotação: é a metáfora 

da morte. Todas aquelas pessoas queridas dormiam profundamente o sono da morte. 

As pessoas que fazem parte do universo do eu lírico adulto não são nomeadas. O eu 

lírico apenas observa a alegria de quem participava da festa de São João. Por que ele não ficara 

até o final da festa, por que fora logo se recolher? Esse questionamento é importante porque 

aqui se trata de um adulto que pode tomar suas próprias decisões, ao contrário da criança de 

seis anos que afirma não poder ter visto o final da festa de São João: “Quando eu tinha seis 

anos/ Não pude ver a festa de São João/Porque adormeci”. Talvez, pelo fato de ser criança, 

tinha sido obrigado a dormir cedo, já que esta é uma regra que os adultos impõem às crianças. 

Essa proibição é bem explícita no poema “Evocação do Recife”, em que o poeta revela ter raiva 

de ser menino por causa das imposições dos adultos: “Uma pessoa grande dizia:/Fogo em Santo 

Antônio! /Outro contrariava: São José. /Totônio Rodrigues achava sempre que era São José/Os 

homens punham o chapéu saíam fumando/ E eu tinha raiva de ser menino porque não podia ir 

ver o fogo”.  

No poema, essas interdições, esses limites impostos só incomodam ao eu lírico 

enquanto menino que quer participar do universo dos adultos, o que é próprio da meninice. Já 

para o adulto, a festa da noite anterior, as pessoas, aquelas vozes não têm a mesma carga afetiva. 
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Ele quer a infância de volta, com as pessoas queridas povoando o seu mundo. Aquelas vozes, 

silenciadas pela morte, ressoam na memória dele. Aqui o eu lírico se depara com a falta, a 

ausência e a morte dos entes queridos, que vivem apenas nas suas memórias. O eu lírico convive 

mais com as pessoas do seu universo infantil. Da mesma forma, em “Evocação do Recife” o 

poeta canta em seus versos a cidade da sua infância, a Rua da União, a casa do seu avô que, 

para a criança, parecia impregnada de eternidade.  

Ainda um terceiro poema, este de autoria de Carlos Drummond de Andrade, também 

tematiza a busca da infância perdida:   

INFÂNCIA 

Meu pai montava a 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 acaba 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 minha história 

era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 

 

O poema retrata uma cena do cotidiano de uma família tradicional que tem posses. Há 

uma atmosfera de tranquilidade. Na primeira estrofe, o eu lírico relata as ações de cada membro 

da família: o pai montava a cavalo e ia para o campo, a mãe sentada cosendo, o irmão pequeno 

dormindo. E ele, sozinho entre as mangueiras, lia a história de Robinson Crusoé, personagem 

que vivia sozinho em uma ilha.  

Na segunda estrofe, aquela quietude é interrompida com o chamado de uma preta 

velha. É interessante ressaltar que, na primeira estrofe, há o predomínio da visão: podemos 
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visualizar um quadro familiar. Já na segunda estrofe há também percepções auditivas e 

olfativas: “No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu/a ninar nos longes da senzala – e 

nunca se esqueceu/chamava para o café”. Embora a preta velha não faça parte da família, não 

tenha laços de sangue, o eu lírico demonstra uma afetividade, pois se refere a ela como a babá, 

a que aprendeu “a ninar nos longes da senzala”.  E ele compara: “café preto que nem a preta 

velha/café gostoso/café bom”.  

Na terceira estrofe, o eu lírico fala do olhar da mãe, do cuidado maternal para com o 

caçula. Em seguida, ele se refere ao pai que se encontra distante “no mato sem fim da fazenda”. 

E conclui: “E eu não sabia que minha história/era mais bonita que a de Robison Crusoé”. Trata-

se, neste caso, do olhar do adulto sobre a infância, com a percepção de que, enquanto menino, 

não tinha consciência da fase edênica em que vivia. Somente o homem adulto descobre que sua 

história tinha uma beleza singular e que era até mais bonita que a de Robison Crusoé, 

personagem do romance do francês Daniel Defoe. Schmidtke (2009, p. 8, grifo do autor) 

interpreta a alusão a essa personagem no poema: 

 

No que diz respeito à história de Crusoé no poema, há também um momento 

de aproximação e outro de distanciamento: aproximação quando o menino, 

sozinho entre mangueiras, lê a história, e ainda está incluso no núcleo familiar 

no plano físico. Diante desse mundo pacato da família mineira, o jovem leitor 

se aproxima do livro para se distanciar da pasmaceira, da ausência de 

movimento; e distanciamento quando mencionada a história de Crusoé na 

última estrofe, em que o eu lírico olha para a infância e a vê como sendo esta 

mais bonita do que aquela, o que é feito através do verbo no pretérito 

imperfeito. Ou seja, a questão a ser colocada é que se a história era mais 

bonita, agora já não é mais. Essa é a marca do eu poético já adulto, que se 

coloca em situação semelhante à de Robinson Crusoé. E se pensarmos que 

essa pode ser a história de um homem que rompe com a família 

(principalmente com figura paterna) e vive só, o eu lírico se revela um gauche.  
 

Com base na leitura preliminar dos três poemas, pudemos perceber que cada poeta 

tenta refazer o caminho de volta à infância. Nessa busca, a palavra poética é o fio condutor que 

vai tecendo o encontro desses dois tempos, do adulto e com a criança.  

O retorno à infância, como uma possibilidade oferecida pela poesia, é um dos aspectos 

observados por Câmara Cascudo no prefácio de O arado, onde ele discorre sobre a riqueza 

dessa obra como um todo: 

 

Vereis como essa fuga ao cotidiano levou ZILA MAMEDE, como a menina 

Alice, de Lewis Carrol, para as surpresas do Wordeland, o país das maravilhas, 

que vive dentro de nós, em memória e vontade, palpitante de sedução mágica. 
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E todas as cousas revistas tinham novas perspectivas porque nelas havia a 

quinta dimensão da Poesia, ampliando-as na valorização sentimental, ligando-

as na teia dos problemas humanos e profundos, indeformados e contínuos na 

ânsia trágica e criadora. 

[...] 

Este livro não é uma experiência e menos um passeio em busca de motivos: é 

uma viagem legitima ao País do Passado, viagem na quarta dimensão, 

ressuscitando o Imóvel do fundo da lembrança (CASCUDO, 2003, p.124). 

 

É interessante a analogia que Cascudo faz com a personagem do livro O pais das 

Maravilhas, de Lewis Carrol, que narra a história da menina Alice que, sentindo-se entediada 

ao observar sua irmã lendo enquanto não tinha nada para fazer, passa a observar um coelho 

branco passar apressado e reclamando das horas enquanto segue em direção a uma toca. Ela 

decide seguir o coelho e cai em um enorme buraco. Depois descobre que aquele era o caminho 

para o País das Maravilhas, um lugar povoado por criaturas que misturam características 

humanas e fantásticas. Um verdadeiro mundo mágico, onírico, repleto de símbolos. 

Zila Mamede, assim, como Alice, adentra no universo mágico, mergulha em uma 

espécie de túnel que a leva a outro tempo e espaço, e que a faz mudar várias vezes de tamanho. 

Podemos dizer que o eu lírico nos poemas de Zila Mamede “muda de tamanho”: ora criança, 

ora adulta. De acordo com o prefácio de Câmara Cascudo ao livro, podemos concluir que a 

“teia dos problemas humanos e profundos” é o diferencial nas memórias da poeta Zila Mamede: 

suas lembranças passavam por uma recriação poética. A comparação com o livro Alice no país 

das maravilhas, que faz parte da literatura universal, é esclarecedora porque aqui ele fala do ser 

humano com seus dilemas existenciais que ligam uns aos outros, formando uma teia.  

Essa analogia de Cascudo não só cabe no poema “Milharais”, mas também caberia na 

tessitura poética de Bandeira e Drummond, haja vista que os poetas, pelo fio tênue da memória, 

tecem o tempo lúdico da infância. O poeta adulto exalta o olhar cristalino que a criança tem 

perante o mundo. E assim, a infância é entrelaçada nos fios da poesia. 

Em “Milharais”, o eu lírico contempla de forma espantada, tal como Alice, do País das 

Maravilhas, seres com características humanas (quando há a personificação da natureza) e o 

avô a virar semente. O eu lírico observa a natureza de forma deslumbrada. Tudo isso pode 

parecer para outras pessoas coisas simples, naturais, mas para a criança que está descobrindo o 

mundo é um espetáculo.  

Já no poema “Profundamente”, de Bandeira, embora o nome do lugar não esteja 

explícito, podemos inferir que seja Recife, não a do mundo adulto, mas o Recife da infância, 

terra dos avós do poeta. Vejamos em “Evocação do Recife” onde é bem explicito: “Recife da 

minha infância/ A Rua da União onde eu brincava de chicote queimado e/ partia as vidraças da 
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casa de Dona Aninha Viegas/ Teotônio Rodrigues era muito velho e botava pincenê na ponta 

do nariz/ [...]”. Assim, nesse poema o eu lírico criança retorna à casa dos avós, onde se 

deslumbra com os balões, os fogos da noite de São João e há, ao mesmo tempo, o eu lírico 

adulto que se depara com a ausência dos entes queridos. Cabe ao poeta recorrer a uma metáfora, 

para falar da morte das personagens singularizadas. 

Nesses três poemas, “Milharais”, “Profundamente” e “Infância”, vivencia-se uma 

infância feliz, que percebemos pelas imagens construídas: no texto mamediano, a menina que 

brinca com as bonecas feitas de espigas de milho e a ida aos milharais na companhia do avô. 

No poema de Bandeira, o eu lírico vive o deslumbramento da festa de São João, com toda a sua 

riqueza cultural e tradição. E o eu lírico do poema de Drummond narra toda uma vivência 

tranquila com a família e descobre que a sua história, embora ele não tivesse se dado conta, era 

mais bonita que a de Robinson Crusoé.    

Nesses poemas, os pontos de entrelaçamentos se dão por meio dos laços afetivos com 

a família, as brincadeiras infantis e uma identidade cultural que diz respeito aos elementos 

ligados à terra, às brincadeiras e à culinária. Portanto, há um vínculo temático entre os três 

poemas, uma vez que se referem ao mundo lúdico da infância que pulsa na memória afetiva dos 

personagens. 

3.2.2 Retratos poéticos 

 

Dando prosseguimento ao exame da representação da infância, iremos, nesse tópico, 

refletir sobre a forma como esses poetas, por meio da poesia, perenizaram inúmeras recordações 

de suas vivências com os entes queridos, compondo, assim, retratos poéticos.  

Tanto Drummond quanto Zila fizeram do passado uma fonte para elaboração dos seus 

poemas. A criação poética deles seria uma forma de depuração da vida no que se refere às 

perdas: uma forma de recuperar o perdido, preencher a falta. Com o intuito de demonstrar a 

realização dessa busca, apresentaremos dois poemas: “Retrato de minha mãe costurando”, de 

Zila Mamede; e “Carta”, de Carlos Drummond de Andrade. 

 

RETRATO DA MINHA MÃE COSTURANDO 

A máquina move 

bobina fios 

a máquina fixa 

flor e atavios 

 

Corra essa correia 
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de couro curtido 

da roda ao pedal 

como um desafio 

 

Dance a inquieta agulha  

em louco vai-e-vem  

cutelo e fagulha 

de calor, de bem 

 

A máquina e 

o veio: 

aranha a tecer 

varizes inchadas 

longo anoitecer 

 

A máquina e  

o tempo: 

luz de lampião 

pedal madrugada 

cheiro quente: o pão 

 

A máquina e 

as linhas: 

branco em carretel 

chama de pavio 

na fumaça: o mel 

 

A máquina e  

o berço: 

filho vai nascer 

perna pedalando 

filha a adormecer 

 

A máquina  

morna tessitura  

de lençóis-colchões 

dentes e cangalhas 

presos nos mourões  

 

A máquina 

texto-documento 

na execução 

de mortalhas: anjos 

em azul de caixão 

 

A máquina:  

trapézio de infância  

caos da adolescência 

vestido sem rendas: 

lúcida indigência  

 

A máquina 

lúdico artefato 

de abstrato museu 
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(a avó, a bisavó) 

do tempo hoje meu. 

 

 

Nesse poema de onze estrofes, o título “Retrato da minha mãe costurando” já explicita 

o conteúdo do poema: o eu lírico vai compondo imagens da mãe no seu ofício. Nas três 

primeiras estrofes, ela descreve uma antiga máquina de costurar: com sua bobina, fios, a correia 

de couro curtido que vai da roda ao pedal, a inquieta agulha que dança num vai e vem entre as 

linhas desse poema de versos curtos que, lidos em voz alta, assemelham-se ao ritmo do 

movimento desse pequeno objeto perfurante na costura.  

Na quarta estrofe, ela descreve o laborioso trabalho da mãe que gera cansaço e marcas 

no seu corpo: “A máquina e/ o veio:/ aranha a tecer/varizes inchadas/longo anoitecer.  

Da quinta à nona estrofes, o eu lírico relaciona a máquina de costura com o tempo. 

Metaforicamente, a mãe vai costurando, na “morna tessitura”, as lidas do dia, as diversas fases 

da vida, a vida e a morte: “A máquina e/ o berço:/ filho vai nascer”; e as mortalhas dos bebês 

que são chamados de “anjos”: “A máquina/texto-documento/na execução/de mortalhas: anjos/ 

em azul de caixão.”. 

Na décima estrofe, a máquina representa o brinquedo da criança e o caos da 

adolescência, pois na pobreza em que vivem, a moça não tem seu vestido de rendas, que custa 

caro. Como já foi aventado, Zila Mamede busca, em suas vivências, material para a criação 

poética, e aqui ela mostra a situação de adversidade econômica em que muitas vezes viveu.  

 

Isso consta em algumas entrevistas que ela concedeu3. E, na última estrofe, a máquina 

transforma-se em objeto de museu, que conta a história das mulheres daquela família: 

representa o oficio exercido por elas ao longo de diversas gerações: “A máquina/lúdico 

artefato/de abstrato museu/ (a avó, a bisavó) do tempo hoje meu”. É interessante como ela 

repete em vários poemas a posse de um tempo passado. Vimos isso em “Milharais”: “não tendo 

mais infância, tenho-a mais”. 

A busca do passado também é representada no seguinte poema de Drummond: 

CARTA 

 

Há muito tempo, sim, que não te escrevo. 

Ficaram velhas todas as notícias. 

                                                 
3 Segundo Graça Aquino (2005, p. 37-38), a poeta lembrou, em depoimento ao jornal carioca Diário de 

notícias, em 1966: “[...] a difícil vida de menina sertaneja, o que, de certo modo, vem confirmar a 

sugestão presente em seu poema de que a infância foi também um período de privação”. Cf. também 

a entrevista concedida a Carlos Lira, Alvamar Furtado e Celso da Silveira (1987). 
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Eu mesmo envelheci: Olha, em relevo, 

estes  sinais em mim, não das carícias 

 

(tão leves) que fazias no meu rosto: 

são golpes, são espinhos, são lembranças 

da vida a teu menino, que ao sol-posto 

perde a sabedoria das crianças. 

 

A falta que me fazes não é tanto 

à hora de dormir, quando dizias 

“Deus te abençoe”, e a noite abria em sonho.  

 

É quando, ao despertar, revejo a um canto 

a noite acumulada de meus dias, 

e sinto que estou vivo, e que não sonho. 

 

O soneto “Carta” apresenta um embate entre dois tempos: passado e presente, o eu lírico 

criança e o eu lírico adulto. Este, que escreve (provavelmente) para a mãe, reflete sobre as 

mudanças provocadas pelo tempo, revelando uma melancolia devido à passagem dos anos, e 

diz que, assim como as notícias envelheceram, ele também envelheceu. Pede para a mãe olhar 

os sinais do seu rosto que não são mais as carícias leves, mas sim os golpes, os espinhos, as 

lembranças. Para se referir ao envelhecimento, há o emprego da metáfora “sol-posto”: “são 

golpes, são espinhos, são lembranças/ da vida a teu menino, que ao sol-posto/perde a sabedoria 

das crianças”.  

Na terceira estrofe, o eu lírico alude à falta que a mãe lhe faz, mas revela que o momento 

em que essa falta é mais sentida não é a hora de dormir, quando ela o abençoava e ele adormecia: 

a falta é quando ele desperta e revê a um canto “a noite acumulada de meus dias”, versos esses 

usados no plano metafórico sobre a passagem do tempo e o envelhecimento. E numa melancolia 

que se intensifica, ele revela a insatisfação do homem adulto que sente que está vivo, mas que 

já não mais sonha: “e sinto que estou vivo, e que não sonho”. A melancolia, ao longo do soneto, 

é revelada por meio das lembranças, das marcas do tempo, as quais substituíram as carícias da 

mãe. Agora é o tempo que rouba a infância do menino cheio de sonhos. Parece que é a 

incapacidade de o eu lírio adulto sonhar que causa toda a amargura.  

O retrato e a fotografia são recorrentes na poética de Drummond e têm um papel 

fundamental por serem formas de presentificar o passado do poeta. Esses objetos são constantes 

como podemos ver em menção explícita nos poemas “Retratos de Família” e “Confidências de 

Itabirano” (“Tive ouro, tive gado, tive fazendas/ Hoje sou funcionário público/Itabira é apenas 

uma fotografia na parede/Mas como dói”).  
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Podemos dizer que o poeta também compõe outras formas de retratos. Ele registra uma 

cena e fotografa com palavras, como vimos a mãe retratada no poema “Infância” e agora no 

poema “Carta”. Da mesma forma, na tessitura poética de Zila Mamede há os retratos poéticos 

em que ela retrata os familiares e os amigos, como, por exemplo, o poema que ela fez para João 

Cabral de Melo Neto: “Retrato de João Cabral de Melo Neto”, do livro A Herança (1984). 

Percebe-se, enfim, que o tema da infância, nos poemas analisados, é associado ao tema 

da família, como a vincular os dois substantivos em um processo harmônico ideal. 

 

3.2.3 Espantalhos desamparados reinventando reinos 

 

Como já foi sugerido neste exame da representação da infância, há poemas desses 

autores que, embora revelem uma crítica social à situação de miséria na qual as crianças vivem, 

há um lirismo no olhar ingênuo e poético dessas crianças perante o mundo, apesar do desamparo 

em que vivem.  Seja o caso de “O prato”, poema de O arado: 

O PRATO 

Na casa escura, o prato campinava 

dimensão magra de conviva e pasto. 

Se lume de candeia refletia, 

naquela toalha, o barro inerte branco 

 

uma dor de menino sacudia 

as miragens de pão que o habitavam. 

Liberta de função a branca rosa 

desarvorada lua se fazia 

 

nas cercas, no curral  espantamento 

em que o menino reinventa reino 

onde aboiavam prados. Infiltrava-se 

 

na mesa neutra e vã o medo infante: 

os dedos cavalgados por fantasmas 

serenamente despedaçam luas. 

 

No poema “O prato”, o eu lírico não participa, apenas observa e descreve a dor de uma 

criança com fome. Na primeira estrofe, há a descrição do espaço interno: uma casa escura, um 

prato vazio numa mesa e uma candeia. Na segunda estrofe, o eu lírico faz uma apresentação 

inusitada da criança, tão diferente do que vimos nos outros poemas analisados: “Uma dor de 

menino sacudia/as miragens de pão que o habitavam”. A palavra miragem significa um efeito 

óptico que ocorre nas horas mais quentes, geralmente nos desertos, criando uma ilusão. É 
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interessante a escolha dessa palavra devido ao lugar que a criança habita: o sertão que é 

castigado pela falta de chuva, pela seca, pelo deserto. E a criança nesse deserto é “sacudida” 

pelas “miragens de pão que o habitavam”. 

A obra de Zila tem elementos biográficos que estão presentes tanto nos depoimentos da 

poeta no documentário Memória Viva de Zila Mamede (1987) como nas correspondências que 

ela trocava com Carlos Drummond de Andrade (CARTAS, 2000) 4. Os dois falavam sobre o 

fazer poético e também de questões existenciais, sociais e políticas5 e, na carta de 20 de maio 

de 1958, o poeta mineiro inicia perguntando o que pode falar sobre os poemas da amiga, a não 

ser dizer “que são de uma beleza? ”. Então ele cita alguns versos como “milho novo 

desabrochando páscoas”, “a dor do menino sacudindo miragens de pão”, “e as invenções da 

luz, da ventania”. Já no final da carta, ele fala para ela que está acompanhando com muita 

tristeza a tragédia do Nordeste e diz que a situação é bem resumida nas palavras dela: “sol, 

miséria, politicagem”. Portanto, tanto no poema como nessa missiva, há um olhar de Zila sobre 

a realidade do sertão. 

Na terceira estrofe, há a descrição do espaço externo. Se dentro da casa predominam a 

escuridão, a fome e a dor, do lado de fora é o espaço da imaginação onde o menino, cheio de 

espantamento, reinventa reino:  

nas cercas, no curral espantamento 

em que o menino reinventa reino 

onde aboiavam prados. Infiltrava-se 

 

No reino reinventado pelo menino veem-se prados que, no sentido dicionarizado, são 

terrenos cobertos de plantas que servem de pastagem para o gado e ouve-se o “aboiar”, o canto 

do vaqueiro chamando o gado para o curral. Outra realidade, onde não há a seca, a fome e a 

miséria. 

Na estrofe final, há a retomada da realidade de escassez de comida provocada pela seca, 

em que uma mesa com um prato vazio revela a dor da criança que é sacudida pelas miragens 

                                                 
4 Em “Imagens epistolares na poesia do Rio Grande do Norte”, André Pinheiro (2012a) analisa o modo 

como a    carta veio sendo representada na poesia do Rio Grande do Norte – em uma tradição que 

impôs um halo romântico ao tratamento do tema, até chegar ao ponto em que Zila Mamede abriu 

espaço para se observar esse gênero textual de uma forma mais racional e objetiva. 

 
5 Segundo Alexandre Alves (2013), “É por meio dessa via epistolar mais drummondiana que mamediana 

que se busca compreender toda uma série de questões que circundam a relação entre Drummond e Zila 

Mamede. Diante da pluralidade e inevitável complexidade de conceitos [...] que margeiam os estudos 

sobre cartas, dois aspectos se impõem como vitais para entender a correspondência entre Zila e 

Drummond: a retomada de um interesse através do cruzamento entre vida e obra, assim como as 

questões acerca da poesia moderna, e a constante procura pela literariedade do texto”. 



53 

 

 

 

de pão. Vê-se, portanto, nesse poema, uma variação da representação da temática da infância, 

em comparação com “Milharais”, em que há uma relação emotiva com a terra, onde o eu lírico 

criança contempla uma terra agraciada pela chuva e vê todo o processo da semeadura e da 

colheita. Em “O Prato” a criança se depara com uma realidade totalmente avessa. No entanto, 

como já foi ressaltado, a criança tem, embora diante de uma realidade árida, um olhar lírico, 

sonhador, capaz de se libertar por meio da imaginação. Sobre esse aspecto, Graça Aquino 

(2005, 78-79) verificou certa similaridade entre os textos de Zila e de Bandeira:  

 

É importante observar como uma referência temática (infância) foi absorvida 

pela poeta. Uma leitura atenta do poema [“Milharais”] de Zila Mamede não 

deixará certamente de notar que nele ecoa a “voz” de Manuel Bandeira. Em 

ambos o cotidiano é apontado como matéria-prima para a construção poética, 

apenas os modos dessa recordação e formas de registro poético são 

particulares. 

 

Essa perspectiva, que singulariza a pobreza6, é também apresentada no seguinte poema 

do autor de O ritmo dissoluto (1924) 7:  

MENINOS CARVOEIROS 

Os meninos carvoeiros 

Passam a caminho da cidade. 

– Eh, carvoero! 

E vão tocando os animais com um relho enorme. 

 

Os burros são magrinhos e velhos. 

                                                 
6 Sobre esse tema na poesia de Manuel Bandeira, consideramos os estudos de Davi Arrigucci Jr. em “O 

humilde cotidiano de Manuel Bandeira” (1883) e Humildade, paixão e morte (1990), para quem, na 

poesia bandeiriana, “A pobreza se revela [...] como condição real do sujeito, modo de contactar e 

perceber o poético, e método de dar forma ao poema” (ARRIGUCCI JR., 1983, p.108). 

 
7 Marcus V. Mazzari (2002) lê “Meninos carvoeiros” como parte de um conjunto: “[...] a tematização 

da infância na obra de Manuel Bandeira não se deu apenas mediante o ato de recordar a própria 

experiência individual. Pois ainda antes da “Evocação do Recife” ou de “Profundamente”, vieram 

poemas que se assentam na observação do mundo da infância, ou melhor dizendo, poemas em que 

Bandeira, mais ainda do que observar, compartilha liricamente dos acontecimentos tematizados. 

Expressivo momento dessa atitude encontra-se no livro O ritmo dissoluto, precisamente nos poemas 

“Meninos carvoeiros”, “Na Rua do Sabão” e ainda “Balõezinhos”, que fecha o livro com a imagem 

dos “menininhos pobres” – presentes na metonímia especular dos “olhos muito redondos" fixos nos 

“grandes balõezinhos muito redondos” – compondo em torno do vendedor loquaz, numa feira de 

arrabalde, “um círculo inamovível de desejo e espanto". 

   “Do ponto de vista formal, podemos destacar em primeiro lugar, como traço comum a esses três 

poemas, o predomínio do verso-livre, que na trajetória poética de Bandeira pode ser considerado índice 

de seu acercamento ao prosaico, à vida cotidiana, aprofundando a ruptura com o início parnasiano-

simbolista. Os poemas constam [...] de O ritmo dissoluto, o primeiro dos quatro livros (incluindo-se a 

prosa das Crônicas da Província do Brasil) que escreve na rua do Curvelo, para onde o poeta – já 

marcado pela pobreza, pela solidão e pela tuberculose – muda-se em 1920.  
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Cada um leva seis sacos de carvão de lenha. 

A aniagem é toda remendada. 

Os carvões caem. 

 

(Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um 

gemido.) 

 

 

– Eh, carvoero! 

Só mesmo estas crianças raquíticas 

Vão bem com estes burrinhos descadeirados. 

A madrugada ingênua parece feita para eles... 

Pequenina, ingênua miséria! 

Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se 

Brincásseis 

 

– Eh, carvoero! 

 

Quando voltam, vêm mordendo num pão 

encarvoado, 

Encarapitados nas alimárias, 

Apostando corrida, 

Dançando, bamboleando nas cangalhas como 

espantalhos desamparados. 

 

 O poema narrativo apresenta um eu lírico narrando a história de várias personagens. Na 

primeira estrofe, conta-se o percurso dos meninos carvoeiros que seguem tocando os animais 

com um relho enorme.  

Na segunda estrofe, há uma descrição dos animais que, como as crianças, vivem uma 

situação de penúria: os burros são magrinhos e velhos, levam uma carga pesada – seis sacas de 

carvão de lenha – numa aniagem remendada que causa prejuízo, uma vez que os carvões caem 

pelo caminho.  

Na terceira estrofe, composta de um único verso longo, entre parênteses, o eu lírico 

apresenta uma velhinha que recolhe os carvões. Tal serviço para ela é pesado, uma vez que 

sente dor ao dobrar-se. Mais uma figura que vem a compor o quadro de pobreza e que denuncia 

um problema social, pois assim como é proibido o trabalho infantil, a situação do idoso também 

é problemática, uma vez que deveria ter uma aposentadoria que o levasse a usufruir de uma 

vida digna.  As duas pontas da vida – infância e velhice – ligadas pela pobreza e o abandono. 

As crianças têm a infância roubada. Aos velhos é negado o merecido e justo descanso.  

A quarta estrofe inicia com o grito dos meninos com sua fala que foge da norma urbana 

de prestígio: “– Eh carvoero! ” . O eu lírico usa o adjetivo “raquítico” para descrever as crianças 

e sublinha que há uma semelhança entre elas e os burrinhos descadeirados no que diz respeito 

à condição de penúria em que se encontram. Um dos versos bastante comoventes é quando ele 
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diz que os carvoeirinhos trabalham como se brincassem. Eis a ingênua miséria das crianças que 

parecem não ter consciência de sua realidade social: vítimas da pobreza e da miséria, tendo de 

trabalhar. Vivendo à margem da sociedade, têm a infância roubada. 

Na última estrofe, os meninos ao regressarem do trabalho “vêm mordendo num pão/ 

encarvoado”.  O verbo morder, ao invés de comer, mostra um pão duro como um carvão. O que 

revela a má alimentação, e sem nenhuma medida de higiene. Tudo isso mostra o aspecto 

raquítico dessas crianças. Mesmo assim, eles vêm brincando, dançando, bamboleando nas 

cangalhas como espantalhos desamparados. 

A forma como o eu lírico emprega os diminutivos tem vários sentidos: ora demonstra o 

sentido de dó, piedade: “burros magrinhos”, “velhinha”; e em outros momentos denota ternura 

e carinho, como a expressão “adoráveis carvoeirinhos”.  

 Nesse poema, o olhar do poeta desperta a nossa sensibilidade para o estado de penúria 

das crianças, dos idosos e dos animais que são maltratados. Nesses dois poemas analisados, as 

crianças são como “espantalhos desamparados”, imagem forte e comovente. Portanto, é um 

olhar sensível que convida o leitor a refletir sobre as questões sociais da pobreza e do trabalho 

infantil. No entanto, o drama da pobreza aparece de forma imbricada à sensação lúdica que 

advém da brincadeira. Segundo André Pinheiro (2012, p. 86): 

 

A definição da pobreza é bastante evidente no poema, mas a humildade com 

que Manuel Bandeira construiu a cena imprime um ar nobre à situação. Tem-

se a impressão de que essa miséria não oprime, já que o jocoso estado de 

espírito das crianças suplanta todas as carências materiais. É por esse motivo 

que, embora seja algo utilizado como o intuito de afastar os pássaros da 

plantação, o espantalho seduz os olhos do leitor e os mantém cheios de graça 

e comoção. [...] Esse processo de composição está vinculado ao desejo de 

encontrar um sentimento sublime em formas que simbolicamente denunciam 

a presença de uma atividade opressora. É o teor de humanidade que, por um 

momento, reverte a situação da pobreza.  

  

Os dois poemas “O Prato” e “Meninos Carvoeiros” tematizam, portanto, as crianças 

marcadas pela pobreza e pelo desamparo. Enquanto o eu lírico do primeiro poema é sacudido 

pela dor da fome, os meninos carvoeiros trabalham duro e não se alimentam bem. No fim da 

lida, vêm mordendo um pão encarvoado. Embora seja uma temática triste, há um lirismo 

enternecedor, pois as crianças dos dois poemas, embora vivam uma realidade hostil, de miséria, 
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exclusão, são capazes de brincar, de reinventar reinos com sua ingenuidade. É essa ingenuidade 

e a capacidade de fantasiar, em meio às asperezas da vida, que dão leveza à obra poética8.  

3.3 OS POETAS ENSINAM A VER 

A representação da infância na poética desses autores aponta para um olhar infantil 

sobre as coisas, um olhar inaugural, uma capacidade de se espantar com as coisas como se as 

visse pela primeira vez9. O próprio Manuel Bandeira, em uma das crônicas de Flauta de Papel, 

expressa o seguinte: “Já se disse que o poeta é o homem que vê o mundo com os olhos de 

criança, quer dizer: o homem que olha as coisas como se as visse pela primeira vez; que as 

percepciona em sua perene virgindade”. 

Segundo Rubem Alves (2004), o ato de ver é coisa natural apenas como um fato 

biológico, pois precisa ser aprendido e os poetas ensinam a ver. O escritor fala que essa 

singularidade do olhar encontra-se no lugar onde os olhos estão guardados. Se for numa caixa 

de ferramentas, os olhos são apenas ferramentas que serão usados por sua função utilitária. 

Porém, quando eles se transformam em órgãos de prazer, brincam com o que veem, olham pelo 

prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos das crianças moram na caixa de 

brinquedo.  

Essa reflexão de Rubem Alves nos revela a importância da leitura literária e responde à 

pergunta de Compagnon: “Literatura para quê? ”. Nas suas reflexões, em que cita grandes 

escritores e poetas, o crítico francês afirma que “Somente pela arte [...] podemos sair de nós 

mesmos, saber o que enxerga outra pessoa desse universo que não é igual ao nosso, e cujas 

paisagens permaneceriam ignoradas de nós como as por acaso existentes na lua” 

(COMPAGNON, 2009, p. 24-25).  

Freud (2014), em seu ensaio “O poeta e o fantasiar”, afirma que os leigos indagam de 

onde o poeta extrai seu material e como disso ele se aproveita para provocar em nós 

estimulações, das quais, por nós mesmos talvez não fôssemos capazes. E mesmo que venhamos 

a ter a melhor compreensão da escolha desse material poético e da essência da arte de 

configuração poética, em nada o fenômeno contribui para nos fazer poetas. O psicanalista 

questiona se não seria o caso de buscar os primeiros vestígios da atividade poética já entre as 

crianças, uma vez que, para elas, a ocupação predileta e a que mais intensamente se dedicam é 

                                                 
8 Há outros poemas, dos dois poetas, que abordam a temática da infância marcada pela pobreza, como aqueles 

citados por Mazzari (2002). De Zila, destacamos “Soneto para as crianças que estão comendo xique-xique”, em 

que ela fala da seca e da fome.  
9 Consideramos, neste ponto, a teoria da singularização ou estranhamento de V. Chklovski (1973) em 

"A Arte como Procedimento". 
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o brincar. Ele então pondera que o melhor seria dizer que toda criança se porta como um poeta, 

uma vez que ela cria para si o seu próprio mundo, ou para dizer com mais precisão, transpõe as 

coisas do seu mundo para uma nova ordem que lhe agrada. 

O psicanalista afirma que é incorreto pensar que a criança não leva este mundo a sério, 

ao contrário, leva tão a sério a sua brincadeira que nela investe uma grande carga afetiva. Para 

o estudioso, o contrário do jogo não é a seriedade e sim a realidade. Apesar de todo investimento 

afetivo, a criança consegue muito bem diferenciar o seu universo de brincadeiras da realidade. 

E, com seus objetos e relações imaginados, gosta de imitar as coisas palpáveis e visíveis desse 

mundo real. 

Quando se torna adulta, a criança deixa de brincar e o substitutivo para isso é o fantasiar, 

só que o adulto não tem coragem de revelar isso, enquanto a criança não tem medo, ela se joga 

na brincadeira. Essas reflexões de Freud são fundamentais porque revelam que a criança é feliz 

de corpo inteiro, é espontânea. No entanto, quando cresce, passa pela adolescência e chega à 

vida adulta, cria couraças, perde o prazer de brincar e, quando adulto, esconde suas fantasias. 

Já o poeta faz o mesmo que a criança que brinca: cria um mundo de fantasia e o leva 

muito a sério, isto é, ele se provê de grande investimento afetivo ao mesmo tempo em que 

nitidamente distingue a realidade. De acordo com os pressupostos freudianos, a linguagem 

conserva esse parentesco entre as brincadeiras em que a criança atua e o produzir poesia, uma 

vez que, em referência às atuações, tem-se pela palavra “spielle” (jogos) as encenações do poeta 

que necessitam de apoio nos objetos palpáveis, estes sendo passíveis de representações como 

brincadeira ou jogo. Freud ainda nos lembra de que a poesia, assim como o sonho de vigília (o 

sonhar acordado), vem a ser a continuação e um substitutivo da brincadeira infantil de outrora. 

No que diz respeito aos poetas estudados, vimos que a infância acompanha a vida deles 

e se constitui como elemento criativo para as suas obras. No entanto, não se trata apenas de 

escrever, registrar as memórias. Há uma recriação poética, suas vivências são matéria-prima 

para sua criação poética. 

Isso nos remete mais uma vez às palavras de Câmara Cascudo (2013), quando ele afirma 

que todas as coisas revistas pela poeta tinham novas perspectivas porque nelas havia a quinta 

dimensão da poesia. Dessa forma, o olhar infantil lançado nas obras desses autores passava por 

uma transformação poética que tanto beneficiava o poeta que se entregava a ela, como o leitor 

que, por intermédio da leitura, redimensiona o seu olhar, buscando enxergar o espetáculo da 

existência humana em toda sua dimensão. O olhar infantil sobre o mundo tem como significado 
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o reencantamento perante esse mesmo mundo. Uma forma de ordenação do caos, de busca do 

equilíbrio interior perante um mundo que o inquieta. 

Neste capítulo, apresentamos a nossa leitura dos textos selecionados para o trabalho de 

intervenção juntos aos alunos. A análise fez-se necessária por acreditarmos que, 

metodologicamente, o professor necessita de uma compreensão prévia do material a ser 

trabalhado junto aos alunos como um processo no qual o limite das interpretações é determinado 

por um consenso entre os leitores. No caso em questão, em que os leitores se encontram em 

processo de letramento e de formação, o mediador necessita de um parâmetro para conduzir a 

discussão até a construção de sentidos para os textos lidos, de acordo com as situações de 

comunicação implicadas na obra e na sua circulação no âmbito da sociedade, ou seja, de acordo 

com um contexto social e literário.   
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4 RELATO E AVALIAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

 

 

  Este subitem objetiva expor, em primeiro lugar, algumas considerações referentes à 

unidade temática, como também apresentar resumidamente as metodologias de ensino 

adotadas: a Sequência básica, de Rildo Cosson (2007); Proposta dialógica, de Willian Roberto 

Cereja (2005); e a Proposta estética triangular para o ensino de literatura, baseada na 

experiência estética do pesquisador alemão Jauss, de Ana Marta Nóbrega (2012). Além disso, 

pretende-se refletir sobre a trajetória trilhada, a qual foi marcada por momentos de alegrias e 

angústias, haja vista que exercer o trabalho docente na escola pública é sempre um desafio 

devido a uma realidade árida marcada por muitos percalços, que são verdadeiras pedras no 

caminho dos professores e alunos. 

 É imprescindível que o professor busque uma formação sólida no sentido de ter 

embasamento teórico e metodológico para poder ressignificar sua prática docente. É 

fundamental também exercer o seu oficio de forma planejada e sistematizada. Em busca desses 

conhecimentos, no primeiro ano do mestrado, por sugestão do orientador, pensou-se trabalhar 

a partir de uma unidade temática. Tal sugestão constituiu-se em um desafio, uma vez que foi 

necessário um embasamento teórico e pensar na construção da metodologia.  Decidiu-se que a 

proposta de intervenção teria como fio condutor um tema estudado em diversas etapas, como é 

característico da sequência didática.  

 O tema central escolhido foi a representação da infância na obra dos escritores Zila 

Mamede, Carlos Drummond e Manuel Bandeira.   Os subtemas têm relações com o tema 

central: os conteúdos das correspondências entre Zila e Drummond que tratavam de questões 

estéticas e existenciais, como também os conteúdos das cartas de Câmara Cascudo endereçadas 

a Mário de Andrade, que giravam em torno de elementos culturais. Todas as cartas, de forma 

direta e indireta, dialogam com os poemas dos autores escolhidos, como podemos constatar 

tanto no capítulo da análise dos poemas como também na aplicação das oficinas e nos relatos. 

 As metodologias adotadas foram de fundamental importância para uma experiência 

exitosa. Vejamos, resumidamente, cada uma delas.  

A sequência básica, direcionada para a abordagem de textos no Fundamental II, 

proposta por Rildo Cosson em seu livro Letramento Literário: teoria e prática (2007), é 

constituída de quatro passos: motivação, introdução, leitura e interpretação. 

A motivação consiste em preparar o aluno para adentrar no universo do texto. De acordo 

com o teórico, o sucesso do encontro do leitor com a obra depende da boa motivação.  Dessa 
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forma, esse encontro deve-se dar de modo lúdico, com uma temática que será desenvolvida, a 

qual está relacionada com o texto literário que será lido. 

A introdução é a apresentação do autor e da obra. É fundamental nessa etapa explicitar 

as razões da sua seleção. Nessa etapa, o autor chama atenção para alguns cuidados que o 

professor deverá ter: um deles é que a biografia do escritor não seja por demais longa, algo que 

interessa mais aos pesquisadores, no entanto, não é tão relevante para quem vai ler um dos seus 

textos. A biografia consiste, pois, em mais um entre outros contextos que acompanham o texto. 

Bastam apenas informações básicas sobre a vida do escritor. A apresentação física do livro 

também é fundamental e com ela o professor chamará atenção para a leitura da capa, contracapa, 

da orelha, prefácio e impressões críticas. 

O terceiro passo trata-se da leitura da obra em si que deve ter um acompanhamento do 

professor. O autor chama a atenção esclarecendo que o acompanhamento não deve ser 

confundido com policiamento. Não é para vigiar se o aluno está lendo ou não, mas sim para 

acompanhá-lo no processo da leitura, auxiliando-o em suas dificuldades, tirando-lhe as dúvidas. 

Quando se tratar de textos mais longos, os alunos poderão realizar a leitura extraclasse. Durante 

esse período, os alunos serão convidados a apresentar os resultados das leituras. Essa fase, 

Cosson chama de intervalos, que funciona prioritariamente como um diagnóstico da etapa de 

decifração no processo de leitura. Por meio dela, o professor tem a possibilidade de fazer 

aferições das leituras, resolver problemas ligados ao vocabulário e à estrutura composicional 

do texto, entre outros ligados à decifração. Tais intervalos ainda possibilitam a leitura de textos 

menores que tenham relação com o texto maior. 

O último passo é a interpretação, que é a construção do sentido do texto. Tal processo 

se dá por meio de inferências – das partes menores constituintes da obra (palavras, páginas, 

capítulos) – até chegar ao seu entendimento global. Esse tipo de interpretação, ele denomina de 

“interior”. Já a interpretação exterior diz respeito à concretização da interpretação como ato de 

construção de sentido: compartilhamento das interpretações dos alunos por meio de inúmeras 

atividades como desenho, música, resenha, performances, colagens, produções literárias. 

Willian Roberto Cereja, no livro Ensino de literatura: uma proposta dialógica para o 

trabalho com Literatura (2005), propõe uma metodologia de ensino que tem por base as 

abordagens sincrônica e diacrônica da literatura, atribuindo papel ativo ao leitor. No que diz 

respeito ao papel da historiografia, defende a ideia que ela não se configura na forma única do 

Ensino de Literatura no Ensino Médio, todavia não a exclui, ao contrário, procura um 

redimensionamento:  
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A abordagem dialógica da literatura não prescinde das relações entre a 

produção literária e o contexto sócio-histórico. A nosso ver, elas podem e 

devem ser exploradas, porém não de forma mecânica. A contextualização 

histórica feita nos manuais didáticos de literatura quase sempre se limita a um 

texto expositivo dos próprios autores a respeito dos fatos históricos mais 

relevantes à época do período enfocado. Não se estabelecem relações efetivas 

entre esse contexto e a produção cultural literária [...] (CEREJA, 2005, p.191). 

 

Segundo Cereja, as abordagens sincrônicas e diacrônicas só podem se unir quando o 

texto se configura como elemento central, e que a partir dele se articulem todas as outras 

atividades didáticas e produções discursivas.  

No primeiro momento, há a seleção dos textos que serão trabalhados, considerando que 

eles tenham pontos convergentes tanto no que diz respeito à sincronia quanto à diacronia. Há 

duas alternativas: realizar um estudo de textos de diferentes períodos com vários enfoques ou 

apenas fazer um estudo que enfoque apenas uma abordagem e, assim, explore todas as 

possibilidades que os textos oferecem. 

No segundo momento, escolhido o enfoque, seguem-se os caminhos apontados pelo 

texto, norteando, assim, as demais leituras. Nessa etapa, devem-se analisar e contextualizar os 

textos, mostrando para os alunos as trajetórias escolhidas. Fazer estudos do ponto de vista 

sincrônicos e diacrônicos, averiguar as influências que o deslocamento de tempo e espaço causa 

nas impressões da crítica e dos leitores. Refletir como cada época concebe as questões de 

gênero, de tema e da própria tradição literária. 

No terceiro e último momento, Cereja propõe um diálogo com outras linguagens - como 

filmes, músicas, peças teatrais -, que tenham relações com os demais textos lidos e uma reflexão 

sobre como as artes dialogam com os discursos da tradição ou da modernidade. 

No capítulo primeiro, apresentamos uma proposta de Nóbrega (2012) que ela denomina 

de “metodologia triangular”, com base no conceito de experiência estética defendida pelo 

teórico alemão Jauss, fundamentada em três princípios de arte poética do pesquisador: poiesis, 

aisthesis e katharsis. 

 Na experiência de poiesis, o leitor revela seu prazer diante da obra, sentindo-se como 

autor.  Reconhece a si e seu mundo na obra de arte. Poiesis é criação. E segundo Jauss, deve 

ser compreendida na acepção de que criar sentido é experimentar.   

A aisthesis refere-se ao “reconhecimento perceptivo”. De acordo com o pensador 

alemão, corresponde a uma espécie de consciência receptora acionada pelo efeito que a obra de 

arte provoca no receptor, contribuindo para que ele renove sua percepção de mundo.  
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A terceira experiência estética é katharsis, que, segundo Jauss, é a identificação que leva 

o receptor a mudar seu comportamento social, libertando-se de algumas amarras do cotidiano, 

de forma que ele seja capaz de expandir a sua visão e julgar os fatos e a realidade ao seu redor.  

Das três metodologias de ensino de Literatura abordadas, a mais explorada na prática de 

sala de aula foi a de Rildo Cosson, uma vez que ela é especificamente direcionada ao Ensino 

Fundamental II. Dessa forma, as oficinas realizadas seguiram as etapas de acordo com as 

orientações, sugestões da sequência básica, tais como motivar os alunos para a leitura do texto 

literário, apresentação do autor e obras, leitura do suporte, acompanhamento da leitura sem 

policiamento, compartilhamento das impressões de leitura dos alunos, registro das impressões 

de leitura nos diários de leitura, cartas para Zila, e, por fim, realização do sarau poético.  

Quanto à metodologia de Cereja, foi aplicada apenas parcialmente, uma vez que ela é 

mais adequada para o Ensino Médio. Dessa forma, houve a inclusão de outras linguagens 

artísticas como a fotografia, a música e os documentários com o objetivo de estabelecer relações 

tanto entre elas quanto  com outros discursos, sejam eles contemporâneos ou ligados à tradição. 

Já a proposta metodológica triangular de Nóbrega contribuiu para a abordagem da 

leitura do texto literário, permitindo aos alunos vivenciar uma experiência estética.  No que se 

refere à poiesis, os discentes leram os poemas repetidas vezes e de diversas formas: em voz 

alta, silenciosamente, com a intenção de auxiliá-los a perceber os valores estéticos do texto, 

como a musicalidade e o ritmo. Quanto a aisthesis, as atividades desenvolvidas foram as 

discussões coletivas acerca de pergunta feitas pelo professor, que os levavam à construção do 

registro das impressões dessas leituras e a uma tomada de consciência, redimensionando o olhar 

deles perante o mundo.  

Para efeito didático, fez-se uma antologia com o total de quinze poemas dos autores para 

o acervo pessoal dos alunos. Esse procedimento foi fundamental porque, a partir da análise dos 

poemas que constituem o corpus dessa pesquisa, os discentes puderam perceber as relações 

entre os textos contidos na antologia, uma vez que são muito os vasos comunicantes. Assim, 

por exemplo, quando foi feita a análise do poema “Milharais”, de Zila Mamede, o professor 

pediu que, na leitura, eles observassem os elos temáticos com outros poemas da autora que 

remetem à figura do avô: “O alto (avô) ”. Assim foi na análise do poema “Meninos Carvoeiros”, 

em que, oralmente, os estudantes estabeleceram pontos de entrelaçamentos com outros poemas 
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de Bandeira: “Balõezinhos” e “Rua do Sabão”. O mesmo procedimento foi feito com os poemas 

de Drummond. 

Essas ações poderão ser constatadas no relato das experiências. Entretanto é importante 

ressaltar que as metodologias não foram aplicadas de forma engessada, houve adaptações 

principalmente no que se referem às metodologias de Cereja e Nóbrega. 

 A turma escolhida para desenvolver esse projeto foi o 8º “A”, com 40 alunos, do turno 

vespertino, do Ensino Fundamental II, da escola Municipal Maria Fernandes Saraiva, situada 

no bairro de Bela Parnamirim, município de Parnamirim. 

 A escolha da turma se deu porque - como eu já desenvolvia um trabalho com gêneros 

literários, como crônicas e contos -, percebi que havia uma receptividade por parte deles em 

relação aos textos literários. No entanto, quanto à poesia, a maior parte da turma desconhecia 

esse gênero e mostrava certa aversão, e justificavam dizendo que poesia era difícil de 

compreender.   

A Unidade Temática foi aplicada durante doze encontros, denominadas de oficinas, 

totalizando vinte e quatro aulas de 50 minutos cada. Os encontros ocorreram nas seguintes 

datas: 08/09/2016; 15/9/2016; 16/09/2016; 23/09/2016; 29/09/2016; 30/09/2016; 06/10/2016; 

07/10/2016; 13/10/2016; 14/10/2016; 20/10/2016; 21/10/2016, nas quartas-feiras (horário 

cedido pelo professor de artes), e no meu horário de aulas: nas quintas e sextas.  

Antes do relato, irei tecer algumas considerações acerca da escola e dos percalços na 

execução desse projeto de intervenção. 

A escola Maria Fernandes Saraiva embora seja de porte médio e bonita, apresenta 

entraves gravíssimos, uma vez que está situada no bairro marcado pela violência e pelas drogas. 

Havia até um trocadilho que os moradores usavam quando o bairro se chamava Bela Vista. Eles 

chamavam de “Bala a vista”. Infelizmente, o medo tem imperado, uma vez que a escola tem 

sido alvo constante de atos de vandalismo. Quase todo o dia a escola é depredada e saqueada. 

Inúmeras vezes foi preciso suspender as aulas por falta de condições de funcionamento: bomba 

d’água quebrada, lâmpadas queimadas, janelas estilhaçadas, etc. 

Nós professores vivemos sob tensão desde o momento da entrada até a saída da escola. 

Com medo de assalto, saímos às pressas de nossos carros. Duas professoras ao chegarem à 

escola foram assaltadas e tiveram o carro roubado. No final do expediente, diversas vezes, 

deparamo-nos com os pneus dos nossos carros furados. Tais episódios já foram e, infelizmente, 
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ainda são manchetes nos principais jornais do Rio Grande do Norte. Conviver com essa 

violência tem abalado o psicológico de todos: educadores, funcionários, alunos e pais.  

Somam-se a esse problema outros dilemas comuns nas escolas públicas: turmas 

numerosas e desconfortáveis, uma vez que as salas de aulas são quentes e a maioria dos 

ventiladores quebrados - e no caso da Maria Fernandes Saraiva os poucos que têm estão sendo 

roubados; em relação aos recursos, são muito escassos: apenas giz, quadro e um livro didático; 

a escola não dispõe de datashow, nem de copiadora. Por isso, obriga o docente a arcar com 

essas despesas.  

Para executar esse projeto, precisei comprar um Datashow e arquei com todas as 

despesas para elaboração das antologias, uma vez que a impressora da escola geralmente está 

quebrada ou não tem tinta. Em relação aos vídeos e músicas, fiz os downloads em casa e 

arquivei no pen drive, pois não há internet. A escola tem uma biblioteca, porém à tarde é 

fechada, uma vez que o bibliotecário encontra-se de licença médica. Os alunos mostram 

interesse para fazer empréstimos de livros, mas sentem-se desmotivados, pois tem de ir pela 

manhã. Quanto aos livros, não há um número suficiente, um dos motivos para elaboração da 

antologia, visando sanar esse problema.  O laboratório de informática, como já foi mencionado 

não tem internet e a maioria dos computadores encontra-se quebrados. 

Quanto ao nível dos alunos, é regular, haja vista que eles apresentam bastantes 

dificuldades quanto à leitura e à escrita. Essa deficiência é resultado de um círculo vicioso, em 

que o aluno chega ao 6º ano semianalfabeto. Muitos não sabem ler e escrever. Ficam mais no 

nível de decodificação, necessitando de aulas de reforço.  

Já foi bastante enfatizada neste trabalho a importância da formação continuada do 

professor.   No entanto, além disso, é importante que a escola ofereça condições estruturais para 

o docente exercer seu oficio de forma significativa e dinâmica. Como mencionei, tive que arcar 

com todas as despesas e isso só foi possível porque recebia uma bolsa de estudos da CAPES, e 

trabalhei esse projeto apenas com uma turma. Seria inviável, do ponto de vista financeiro, 

trabalhar com todas as turmas durante todo o ano, uma vez que o professor se verá na 

responsabilidade de financiar esses custos. Essa realidade na qual o professor vive é muito 

injusta, pois não se concebe, na área médica, por exemplo, o profissional exercer a sua profissão 

sem os instrumentos necessários. Por que em relação ao professor quase sempre se apela para 

que ele use da “sua criatividade”, ou que , imbuído por um amor à profissão, exerça a sua prática 
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como “uma nobre missão”? É preciso repensar essa situação e lutar por mudanças. Além de um 

salário digno, é necessário também condições dignas para o professor trabalhar.  

4.1 RELATO DE INTERVENÇÃO 

As oficinas foram elaboradas com a seguinte estrutura: cabeçalho contendo o título, 

identificação do número de encontros; abaixo do título, subtítulo, apresentando uma breve 

descrição das ações essenciais. E, embaixo do subtítulo, a duração de cada oficina ou conjunto 

de oficinas. 

O corpo do texto, dividido em passos, apresenta uma descrição sucinta das ações que 

foram executadas.  A cada oficina, segue-se o relato, apresentado. 

4.1.1 Oficinas 

4.1.1.1 Primeira Oficina: Arte Cartonera 

 

Confecção das capas dos diários de leitura e da antologia poética 

Três encontros de 1hora e 40minutos cada.  

1º Passo: Explanação sobre a história da editora cartonera: origem e expansão. 

2º Passo: Confecção das capas dos diários de leitura 

3º Passo: Confecção das capas da antologia literária 

4.1.1.1.1 Relato 

De acordo com Helder Pinheiro (2002), envolver o maior número de alunos na 

confecção de antologias, de forma organizada, cria um sentido coletivo de trabalho e uma 

recepção facilitada. Ao professor, cabe o trabalho de seleção dos poemas. Com base em 

algumas dessas sugestões, organizei uma antologia com quinze poemas: seis poemas de Zila 

Mamede, cinco de Manuel Bandeira, e quatro de Carlos Drummond de Andrade. Quanto à capa, 

optei pela arte cartonera.  

Convidei para ministrar essa oficina o escritor e editor Francisco Martins, que é pioneiro 

nessa atividade no Rio Grande do Norte, e criou a editora Carolina Cartonera. Foi um momento 

muito envolvente porque me coloquei no papel de professora e aprendiz, uma vez que estava 

junto com os alunos aprendendo e participando do processo. E, como disse Guimarães Rosa, 

“Mestre não é aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende”.  Lembro que quando 
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anunciei uma semana antes que eles iriam ganhar uma antologia de poemas e um diário de 

leitura, e que havia convidado um escritor para nos dar uma oficina para confeccionarmos as 

capas, eles vibraram e ficaram ansiosos para que os dias se passassem. 

A princípio, planejei duas aulas para esta oficina, mas foi preciso um total de seis aulas. 

Assim, negociei com o professor de artes para me ceder seus horários. Totalizando, tivemos 

três encontros. Assim, enquanto eu prosseguia com as outras oficinas no meu horário normal, 

nos dias das aulas de artes, nós estávamos envolvidos nessa atividade prática de confecção das 

capas.   

No primeiro encontro, Francisco Martins fez uma explanação do que é um livro 

cartonero, quando o movimento nasceu na Argentina e sua expansão por vários países da 

América Latina, como também outros continentes. Segundo ele, as editoras costumam 

homenagear mulheres, assim, ele resolveu homenagear Carolina Maria de Jesus, escritora 

negra, que viveu parte da sua vida na favela Canindé, em São Paulo-SP.  Era catadora de papel 

e escreveu seu diário Quarto de Despejo – Diário de uma favelada. Por tal motivo, ele nomeou 

a editora dele de Carolina Cartonera. 

Ficou acordado que primeiro os alunos iriam fazer as capas dos diários e depois as da 

antologia.  O editor solicitou-lhes para esboçarem um rascunho de uma arte desenvolvida por 

eles mesmos, com tema livre. Em seguida, passar a arte final para uma meia folha de papel peso 

40. Todos receberam um papelão na mesma medida da folha em que criaram sua arte, e 

pintaram de branco para dar a ideia de uma tela. Colocaram ao sol para secar e depois fazer a 

arte na capa.  Finalizamos esse encontro com essas ações.                

              Fotografia 1 – Alunos pintando as capas dos diários de leitura 

 

                                                               Fonte: Elaborada pela autora 
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No segundo encontro desse bloco, os alunos10 pintaram a arte anterior, usando tinta 

lavável, fazendo a mistura das cores e descobrindo as nuances das demais cores criadas. Eles 

usaram pincéis. 

No último e terceiro encontro dessa primeira oficina, os estudantes fizeram a produção 

da capa da antologia. O desenho foi feito num papelão, com tamanho de 15 x 22 cm, pintado 

todo de branco, dando a impressão de ser uma tela. Como o “miolo” já estava impresso, coube 

a cada aluno revesti-lo com uma página A4, na cor amarela, criando desta forma a folha de 

rosto, na qual foi colado o selo da Editora Carolina Cartonera. Em seguida, receberam a capa 

da antologia, pintada totalmente em branco, com tinta lavável, e nela fizeram desenhos usando 

lápis de cor, giz de cera e canetas de hidrocor. Vencida esta etapa, cada aluno entregava a sua 

produção ao editor, que por sua vez deu o retoque final, fazendo a costura da antologia na capa. 

Fotografia 2 – Aluna com a antologia nas mãos 

 

Fonte: Elaborada pela autora                                                                   

Tal experiência foi bastante enriquecedora, porque desenvolveu neles tanto um sentido 

de coletividade como também de pertencimento. Além disso, alguns relataram que não tinham 

tido tal experiência e constatamos a dificuldade em desenhar, mexer com colas e tintas. Para 

eles, essas oficinas eram atividades lúdicas. Todos participaram ativamente, até mesmo os 

alunos mais indisciplinados. Portanto, o ato de envolvê-los no processo teve um significado 

especial.  Seria totalmente diferente se eu chegasse com tudo pronto e pedisse para lerem os 

poemas da antologia e escrevessem as impressões nos diários.  Não teria a mesma receptividade.  

                                                 
10 O registro dessas ações, por meio de fotografias e produções textuais, foi autorizado pelos pais e/ou responsáveis 

dos alunos, conforme documento assinado por eles, o qual faz parte do arquivo pessoal da autora da dissertação, 

conforme modelo anexo (ANEXO AV). 
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Durante todo esse processo de confecção das capas, fiz as devidas orientações sobre a 

leitura dos poemas e como escrever o diário. É importante ressaltar que os alunos ficaram de 

posse da antologia, mesmo com a capa em andamento. Fiz isso para não atrapalhar a leitura dos 

poemas.  Em relação à leitura da antologia, pedi-lhes que lessem de diversas formas: em voz 

alta, silenciosamente. Falei da importância de ler e reler quantas vezes fosse preciso o mesmo 

poema para poder apreender o sentido do texto e atentar para detalhes, o que em uma  única 

leitura não seria possível. Quanto ao diário de leitura, eles iriam escrever as impressões sobre 

os poemas, fazer comentários.  Ao passar essas orientações, tive o cuidado de não fazer isso 

como se fosse uma cobrança ou imposição, pois tinha um certo receio de que com tal atitude 

limitasse a criatividade deles e podasse o prazer da leitura. Falei também que haveria um 

momento de socialização dessas leituras entre os colegas. Afinal, como afirma Rildo Cosson 

(2006), selecionado o livro, no nosso caso os poemas, é necessário ter o cuidado de trabalhá-

los adequadamente em sala de aula, uma vez que já se sabe que não basta somente mandar os 

alunos lerem.  

4.1.1.2 Segunda Oficina: “Cartas esperam respostas” 

 

Exposição de fotografias, poemas e cartas. 

Exibição e discussão sobre o vídeo Cartas, de Renato Russo. 

Tempo: 1 hora e 40 minutos.   

1º Passo:  

Espaço da sala de aula organizado nos moldes de sala ambiente com exposição de poemas 

e fotografias de Zila Mamede, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Câmara 

Cascudo e Mário de Andrade. Num canto, uma mesa com livros de Zila e um baú pequeno 

contendo as correspondências dos escritores e mais fotografias da poeta. As cadeiras, em forma 

de U, no centro da sala, postas com o propósito de os alunos circularem livremente como se 

estivessem numa mostra. Após a exposição, sondagem das impressões sobre o que observaram.  

➢  Gostaria que vocês falassem sobre os objetos da exposição: quais as suas impressões, 

o que mais lhes chamou atenção. Por quê? 

➢ Vocês já tinham visto essas fotografias? Sabem de quem se trata? 

➢ Já tinham lidos os poemas? Gostaria que vocês falassem do que os poemas tratam 

(tema/assunto).  
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2º Passo:  

➢ Exibição do vídeo A carta, de Renato Russo, seguido de uma discussão oral sobre a 

letra da canção.  

 

A Carta 

Renato Russo/Erasmo Carlos 

Compositor: Benil Santos/Raul Sampaio 

Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor.  

Porque veio a saudade visitar meu coração 

Espero que desculpes os meus erros por favor 

Nas frases desta carta  

que é uma prova de afeição 

Talvez tu não a leias mas quem sabe até darás 

Resposta imediata me chamando de meu bem 

Porém o que me importa 

é confessar-te uma vez mais 

Não sei amar na vida mais ninguém 

 

Tanto tempo faz, 

que li no teu olhar 

A vida cor-de-rosa que eu sonhava 

E guardo a impressão 

de que já vi passar 

Um ano sem te ver, 

um ano sem te amar 

Ao me apaixonar, 

por ti não reparei 

Que tu tivestes só entusiasmo 

E para terminar, amor assinarei 

Do sempre, sempre teu... 

 

 

Link: http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html#ixzz3yyKHbiul  

1. Trace o perfil do remetente dessa carta 

2. Para quem a carta foi escrita? 

3. Do que trata a carta? 

4. Explique os seguintes versos da canção: 

 

Ao me apaixonar, 

por ti não reparei 

Que tu tivestes só entusiasmo 

 

http://www.vagalume.com.br/renato-russo/a-carta.html#ixzz3yyKHbiul
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4.1.1.2.1 Relato   

 Para os alunos foi uma surpresa encontrar a sala de aula no formato diferente. Diante da 

euforia e curiosidade deles, disse-lhes que poderiam circular livremente e observar os objetos 

expostos.  

 Enquanto participavam da exposição, fiquei observando e anotando a reação deles.  

Dentre os alunos, notei que alguns olhavam as fotografias apressadamente e não liam os 

poemas, assim, sutilmente, aproximava-me e pedia que observassem mais, e se demorassem 

nos detalhes.  Já os outros, a maioria, olhavam os detalhes de cada imagem, liam os poemas e 

havia um encantamento com as cartas. Após esse momento, pedi para se sentarem nas cadeiras 

e iniciei um diálogo. Perguntei quais foram as impressões, o que mais lhes chamaram a atenção. 

Eles ressaltaram o formato da sala que tornava a aula mais dinâmica. Na linguagem deles “era 

uma aula diferente e não normal. ” Uns disseram que estranharam as fotografias em preto e 

branco. Questionei esse “estranhamento”, se era algo positivo ou negativo.  Para eles as fotos 

representavam um tempo antigo, em que não havia fotos coloridas. Já outros afirmaram que 

“acharam bonitas as fotos”.   

Uma aluna fez uma observação em relação às fotografias de Zila Mamede: “A menina da foto 

era muito bonita e parece que gostava muito do mar, pois tirou muitas fotografias na praia”. 

Mencionaram também as do poeta Carlos Drummond, principalmente as da fase de criança. 

Outra foto que despertou a atenção foi a de Câmara Cascudo, em que ele está ao ar livre com 

várias pessoas, entregando um prato de comida a uma mulher. Não mencionaram as fotos de 

Manuel Bandeira e nem as de Mário de Andrade. 

 Perguntei sobre os poemas e eles responderam que eram “bonitos”, mas não entenderam muito 

e, como exemplo, citaram “Milharais”, de Zila Mamede.  Aludiram sobre as cartas e disseram 

que, hoje em dia, “não existiam mais cartas”. A partir desse comentário, expliquei que havia 

diversos tipos de cartas, que no campo comercial ainda são bastantes utilizadas e citei alguns 

exemplos como a carta de reclamação.   No entanto, a carta pessoal perdeu espaço para o e-

mail. Mas, mesmo assim, ainda há pessoas, principalmente alguns namorados, que têm o 

costume de escrever tanto mensagens via WhatsApp como também bilhetes, cartinhas de amor. 

Afinal, o sentimento de amor é universal, o que muda são as formas de expressão e o suporte 

de acordo com o tempo. Esclareci que os poetas e escritores expostos nas fotografias 

mantiveram laços de amizade e trocaram muitas correspondências.    
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   Fotografia 3 – Exposição fotográfica 

 

    

 

 

 

 

 
 Fonte: Elaborada pela autora    

O que me chamou mais atenção foi o fato de não citarem os nomes das pessoas nas 

fotografias. Para eles eram pessoas totalmente desconhecidas. Disse-lhes que as fotos eram da 

poeta potiguar Zila Mamede, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Mário de 

Andrade e Câmara Cascudo. Quando citei o nome de Câmara Cascudo, alguns relataram que 

“já ouviu falar dele”.  Indaguei o que eles sabiam sobre Câmara Cascudo, mas ficaram em 

silêncio, sem saber exatamente o que “ouviu falar de Cascudo”.  Perguntei também se tinham 

assistido a abertura dos jogos das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Muitos afirmaram que sim. 

Então, indaguei se estavam lembrados do poema “A flor e a náusea”. Alguns responderam 

afirmativamente e comentaram que “acharam muito bonito o poema”. Disse-lhes que o autor 

era Carlos Drummond de Andrade. Fizeram uma cara de espanto e de admiração.  Isso me fez 

refletir, pois eu já havia trabalhado dois poemas de Drummond com eles, os quais estão no livro 

didático. São eles “Quadrilha” e “No meio do Caminho”. Mas eles não se lembraram disso. Tal 

fato levou-me a anotar para comparar depois a diferença que esse projeto faria na vida deles, 

uma vez que se trata de uma nova proposta metodológica do ensino da leitura literária no ensino 

básico, a partir de uma sequência didática, que permite um trabalho sistematizado, por etapas. 

 Fotografia 4 – Baú com correspondências e fotografias 

 

 

 

 

 

 

                                                          Fonte: Elaborada pela autora   
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                    Finalizada essa parte, introduzi o elemento motivador: as cartas. Distribui para cada 

aluno uma cópia da letra da canção e projetei o vídeo. Entretanto, antes de assistirem, indaguei 

se conheciam os intérpretes. Afirmaram que sim. Porém, percebi que tinham maior afinidade 

com as canções de Renato Russo. Citaram “Pais e filhos” e “Monte Castelo”. Em seguida, tracei 

um breve perfil de cada intérprete. 

Fotografia 5 -  A turma assistindo o vídeo de “ A carta”, de Renato Russo 

 

     Fonte: Elaborada pela autora 

Assistiram ao vídeo e depois cantaram a música.  Gostaram tanto que pediram para 

cantar mais uma vez.  Em seguida, propus uma discussão oral sobre a letra da canção. 

Questionei se o remetente da carta era um eu lírico feminino ou um eu lírico masculino.  Eles 

releram a letra e responderam que se tratava de um eu lírico masculino porque no final está 

escrito: “Do teu, sempre teu...” Passamos a discutir sobre o assunto da carta. Alguns 

responderam que se tratava de “uma pessoa apaixonada que está com saudades”. Pedi que 

comentassem os versos que mais chamaram a atenção deles e justificassem tal escolha. 

Novamente, sentiram necessidade de reler o texto. Essas “idas e vindas ao texto” foram 

importantes porque fizeram com que percebessem que para a compreensão de um texto é 

necessário ler mais de uma vez. Quanto aos versos, uns citaram “Tanto tempo faz, /que li no 

teu olhar/A vida cor-de-rosa que eu sonhava”, outros citaram “Ao me apaixonar/por ti não 

reparei/Que tu tivestes só entusiasmo”.  Na maioria, mencionaram que o eu lírico estava iludido 

com aquele amor, pois para o outro tinha sido apenas “um entusiasmo”.  

Para finalizar a discussão, perguntei se já tinham recebido uma declaração de amor. 

Muitos disseram que receberam, porém via WhatsApp, mas que seria mais romântico receber 

uma carta escrita. Pois poderiam “colar na agenda, no mural ou no caderno. ”   
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A discussão foi bastante produtiva, pois todos se envolveram e comentaram que se 

emocionaram com a música.             

4.1.1.3 Terceira oficina: “carta de você faz bem a gente” 

 

Leitura e discussão das cartas. 

Tempo: 1 hora e 40 minutos 

 1º Passo: A turma foi dividida em grupos de seis alunos, os quais receberam um envelope 

contendo as cartas. Primeiro, houve uma leitura silenciosa; depois foi solicitado a um dos 

integrantes a leitura da carta em voz alta. Em seguida, discussão oral sobre o conteúdo das 

correspondências. 

1. Quem escreveu a carta? 

2. Para quem? 

3. Quando? 

4. Em que lugar se encontra o remetente e o destinatários das cartas? 

5. Sobre qual assunto as cartas tratam? 

6. O que mais lhe impressionou? 

7. Em relação às cartas de Carlos Drummond para Zila, o que mais chama atenção?  

8. Quais informações podemos ter sobre Câmara Cascudo e Mário de Andrade? As 

cartas deles, na sua maioria, tratam sobre o quê?  

 

2º Passo: Após a discussão, projeção por meio do Datashow dos livros dos quais foram retiradas 

as missivas: Cartas de Drummond a Zila Mamede, de Graça Aquino; e o livro Câmara Cascudo 

e Mário de Andrade, organizado por Marcos Antônio de Moraes. No final, os alunos tiveram 

contato com os livros físicos. 

4.1.1.3.1 Relato 

 

De acordo com o que foi planejado, entreguei para cada grupo um envelope contendo 

setes cartas. Após a conclusão da leitura silenciosa e em voz alta, passamos a discutir sobre o 

conteúdo.   
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Fotografia 6 – Alunos lendo as correspondências dos poetas

 

Fonte: Elaborada pela autora                                                         

Todavia, esclareci que iriamos discutir, por ordem, primeiro as cartas de Drummond 

para Zila, depois as cartas de Câmara Cascuda para Mário de Andrade. Falei também que as 

missivas seriam lidas numa sequência cronológica, de acordo com as datas em que foram 

escritas. E que, a cada leitura, seguir-se-ia uma discussão do conteúdo. Iniciei com uma 

explanação sobre a estrutura do gênero carta – elementos como remetente, destinatário, 

localização, data, saudação inicial e final.  Nesse momento, eles chamaram a atenção sobre a 

música “A carta” – trabalhada na oficina anterior, que tinha essa estrutura de carta, mas que era 

uma canção. Vejamos um dos comentários deles: “Professora, aquela música cantada por 

Renato Russo e Erasmo era música com jeito de carta”; “Professora, a música “A carta”, de 

Renato Russo, parece ser uma carta mesmo, porque ela começa cantando ‘escrevo-te estas mal 

traçadas linhas meu amor, e no final ele diz “e para terminar, amor, assinarei do sempre, sempre 

teu...” Achei interessante essa observação deles porque remete ao conceito de intergenerecidade 

(KOCH, VANDA, 2012), quando um gênero toma emprestado caraterísticas de outro. Tal 

hibridização tem um propósito comunicacional. No caso de “A carta”, o que predomina é o 

gênero canção, mas os compositores Benil e Raul Sampaio utilizam a estrutura de outro gênero, 

carta, com um propósito artístico. Buscando usar uma linguagem mais simples, expliquei isso 

para eles.  

Dando prosseguimento, pedi que cada grupo comentasse a respeito do conteúdo das 

cartas dos escritores e o que mais tinha chamado a atenção deles. Foi bastante produtivo porque 

a maioria quis participar. Quanto aos alunos tímidos e inseguros, incentivei a participação, 

direcionando a pergunta para eles. Faço sempre questão de incluir esses alunos, pois eles 

também têm um potencial e, muitas vezes, ficam se esquivando.  
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A partir dos comentários, constatei que realmente leram as cartas e tinham assimilado 

seus conteúdos, o que podemos confirmar por meio das falas: “Carlos Drummond diz que cada 

um é dono dos seus erros e acertos, então ele quis dizer que os poemas dela eram todos 

agradáveis, mas faltavam alguns ajustes e modificações”. “Eles trocavam ideias sobre poesia”; 

“Carlos Drummond fala dos poemas de Zila que são bonitos, sobre a amizade deles e também 

de suas famílias”, “Carlos Drummond elogiava muito os poemas de Zila e dava dicas sobre o 

que poderia melhorar, ele também dizia que o livro dela estava perto de ser lançado”; 

“Drummond fala pra Zila que recebeu O arado, e depois pede para ela mandar também para 

Bandeira”; “Drummond fala das poesias de Zila e também da seca e da fome no Nordeste”. “O 

poeta fala sobre a família dele para Zila e a consola por causa da morte da mãe dela. ” A 

discussão foi proveitosa porque cada um lembrava de um aspecto que foi abordado nas cartas, 

assim tínhamos a visão do todo.    

Em seguida, pedi que comentassem sobre as cartas de Câmara Cascudo.  O que mais 

chamou a atenção deles foi o aspecto cultural, como podemos comprovar em suas falas: “Ele 

fala muito da cultura nordestina, do sertão, do vaqueiro e cantadores”, “Ele fala muito de 

comida: tapioca, tigela de café, rapadura”, “De reza, vaqueiros e comidas”, “Fala que o lugar 

onde ele está não pode mandar fotografia, que está num lugar onde não tem luz elétrica, sem 

tecnologia”. Alguns alunos chamaram atenção para a forma inusitada de Cascudo se despedir 

de Mário de Andrade: “Professora, ele usa uma linguagem engraçada, ao se despedir na carta 

diz que “ele tenha três costelas partidas por um acocho”. Apenas um dos grupos mencionou que 

Câmara Cascudo também enviava poemas para Mário: “Ele também manda poemas para Mário. 

Manda ler, rasgar, publicar”.  

Após isso, projetei, com ajuda do datashow, trechos das cartas lidas e discutidas e falei 

que se tratavam de cartas pessoais. As cartas de Drummond para Zila fazem parte do livro cujo 

título é Cartas de Drummond para Zila Mamede, organizado por Graça Aquino. Já as duas 

cartas de Câmara Cascudo fazem partem do livro intitulado Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade: cartas 1924 – 1944, organizado por Marco Antônio de Moraes. Comentei também 

sobre a amizade entre Zila Mamede e Câmara Cascudo, que, inclusive, fez o prefácio do livro 

O Arado. 

Para finalizar, mostrei as diversas partes que compõem o livro, como capa e contracapa, 

orelhas, e em seguida entreguei à turma os dois exemplares disponíveis, para que eles pudessem 

ver e folhear.  
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Fotografia 7 – Projeção da capa do livro                    Fotografia 8 - Projeção da capa do livro 

                              

   Fonte: Elaborada pela autora                                                                    Fonte: Elaborada pela autora                   

 

4.1.1.4 Quarta Oficina: Itinerários Poéticos 

Exibição e discussão dos documentários “Mulheres em destaque: Zila Mamede”; “O habitante 

de Pasárgada”; e “A partilha da Poesia” 

Tempo: 1 hora e 40 minutos 

Nessa oficina, foram exibidos documentários de Zila Mamede, Manuel Bandeira e 

Carlos Drummond de Andrade. Após cada exibição, houve uma discussão oral com perguntas 

previamente elaboradas.  

1ºPasso: Documentário sobre Zila Mamede, disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=MG25JZW9B5U  

1. O documentário trata de quem? 

2. Onde ela nasceu? 

3. Descreva fisicamente Zila Mamede. 

4. Em Quais cidades ela morou? 

5. Qual era a profissão dela? 

6. O que o mar representava para a poeta? 

7. Que poetas a influenciaram? 

8. Onde ela viveu a sua infância? 

9. Qual foi o seu primeiro livro?  

10. Quais os poetas com quem ela se comunicava? 

2º Passo: Documentário sobre Manuel Bandeira: O habitante de Pasárgada 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=acWHzVBs394&hd=1 

https://www.youtube.com/watch?v=MG25JZW9B5U
https://www.youtube.com/watch?v=acWHzVBs394&hd=1
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1. Descreva fisicamente o poeta. 

2. Onde ele nasceu? 

3. O que mais chamou sua atenção no documentário do poeta? 

4. Qual era a profissão que o pai queria que ele seguisse? 

5. O que representam para o poeta as lembranças da infância? 

6. Pelas imagens do vídeo, como você descreve a vida do poeta? 

7. De onde ele retira os elementos para compor a sua poesia? 

3º Passo: Exibição do documentário sobre Carlos Drummond de Andrade: A partilha da 

poesia  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kMZHoLdfLVo 

1. O vídeo A partilha da Poesia trata de quem? 

2. Onde ele nasceu? 

3. Que poema inicia o vídeo? 

4. Como é fisicamente o poeta? Descreva seus traços físicos. 

5. Qual a profissão do poeta?  

4.1.1.4.1 Relato 

 

O primeiro vídeo que expus trata-se de uma produção que faz parte de uma série 

Mulheres de Destaque, produção de Juliana Braz, exibido no programa Documentação, da TV 

Câmara do Rio Grande do Norte, em 2013. O documentário aborda a vida de Zila Mamede por 

meio de entrevistas com os amigos, familiares, críticos literários que estudaram sua obra e 

entrevistas concedidas pela autora ao longo da sua vida. 

O segundo documentário, O habitante de Pasárgada, é um curta metragem, de dez 

minutos, sobre Manuel Bandeira, produzido em 1959, que faz parte do DVD Encontro Marcado 

com o cinema de Fernando Sabino e David Neves. O documentário aborda o cotidiano do poeta 

na sua simplicidade e solidão, de onde ele colhe elementos para sua criação poética. Na maior 

parte do vídeo predominam as imagens e as falas do poeta recitando seus próprios poemas.  

O terceiro vídeo, A partilha da poesia, produção da TV Cultura, conta a vida e a obra 

do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade por meio dos depoimentos dados em 

entrevistas com estudiosos da sua obra, amigos, escritores e parentes. O vídeo também é 

composto por entrevistas de Carlos Drummond de Andrade retiradas de outros documentários 

https://www.youtube.com/watch?v=kMZHoLdfLVo
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como o Fazendeiro do Ar. Além do poeta que recita seus próprios poemas, há também pessoas 

comuns que, durante a entrevista, recitam seus versos. 

A exibição dos vídeos foi um instrumento muito importante porque expõe a biografia e 

a obra dos poetas de forma dinâmica, além de aguçar a curiosidade dos alunos para buscarem 

conhecer mais sobre eles. Seria diferente se eu tivesse dado uma cópia com a biografia dos 

escritores seguindo uma sequência cronológica por ordem de nascimento, estudos, formação, 

edição de obras, prêmios e ano da morte. Por intermédio dos vídeos, eles puderam ter uma visão 

da vida e da obra de cada um dos autores, por meio de diferentes olhares, inclusive pelo olhar 

dos próprios poetas. Portanto, nesse cruzamento de imagens, entrevistas, depoimentos e falas, 

compõe-se um mosaico da vida e das obras dos autores dos textos a serem estudados. 

Outro ponto importante é que, embora não tenham essa prática de assistir 

documentários, constatei que os alunos gostaram muito. Isso mostra que quando um trabalho é 

planejado, sistematizado e mediado pelo professor, a receptividade por parte dos alunos é 

positiva. Eles participam, interagem. Algo que chamou atenção foi o depoimento do professor 

de Informática que estava presente na sala. No final, ele me disse: “No meu Ensino 

Fundamental nunca tinha visto Literatura assim”. Eu respondi: “Também quando estudei, não”. 

Isso revela o quanto é importante a formação continuada do professor e o diálogo das 

universidades com as escolas. Essa parceria é um dos caminhos para ressignificar a prática em 

sala de aula.  

Algo que muitos alunos disseram não gostar foi o fato de um dos vídeos ser em preto e 

branco (O habitante de Pasárgada). Eles já demonstraram essa aversão na exposição 

fotográfica.  Já outros citaram ter assistido filmes de Charles Chaplin e disseram que adoravam, 

apesar de ser mudo e em preto e branco. 

  Em relação ao vídeo de Zila, a maioria dos alunos gostaram.   Eles ressaltaram o fato de 

ela ter nascido na Paraíba e ter se mudado ainda muito pequena para o Rio Grande do Norte e 

se considerar uma poeta potiguar.  Ficaram admirados com a inteligência dela, pois segundo 

eles era “poeta e bibliotecária”, “Vivia perto dos livros”. Admiraram a paixão dela pelo mar e 

ficaram comovidos ao saber que ela havia morrido afogada no mar. Demonstraram angústia 

com o depoimento da irmã Ivonete Mamede, no qual ela afirma que até hoje não tem coragem 

de olhar pela janela do quarto que é dela e foi da irmã Zila. Eles fizeram o comentário: “Ai 

professora, que coisa tristeza”! Não queria dormir no quarto que me trouxesse tantas 
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lembranças”. Gostaram também de ver Marize Castro recitando os poemas de Zila Mamede e, 

como na escola havia recentemente tido um concurso de vídeos ofertado pelo programa 

PROINFO, as meninas pensaram em produzir um vídeo recitando os poemas de Zila Mamede. 

Em síntese, os alunos demonstraram ter assimilado vários aspectos da vida e obra da poeta, 

desde seu nascimento na Paraíba, sua vinda para o Rio Grande do Norte, formação profissional 

e literária, relações familiares, e as amizades.  

Fotografia 9 – A turma assistindo o documentário sobre Zila Mamede 

 

      Fonte: Elaborada pela autora                                                     

A mesma dinâmica se deu com os vídeos de Bandeira e Drummond: exibição seguida 

de discussão. No entanto, com relação ao vídeo de Bandeira, por ser em preto e branco, não 

despertou muito o interesse deles.  Assim, foi preciso pausar o vídeo e chamar a atenção para 

certos detalhes como o dia a dia da vida do poeta, a sua cidade de origem, os poemas recitados 

pelo próprio poeta, o amor pela criança - que ele revela por meio da sua poesia -, o desejo do 

pai em vê-lo formado em arquitetura, as lembranças da infância que forneceram elementos para 

criação da sua obra poética. Dessa forma, aos poucos, consegui fazer com que eles ficassem 

compenetrados. 

        Fotografia 10 – Exibição do documentário sobre Manuel Bandeira 

 

   Fonte: Elaborada pela autora 
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Já o vídeo de Carlos Drummond de Andrade A partilha da Poesia prendeu mais a 

atenção deles. A discussão girou também em torno das questões mais relevantes da vida e obra 

do poeta.  No final, concluída a aula, eles saíram recitando trechos dos poemas. 

Aos poucos, em cada oficina, eles iam estabelecendo relações entre os três poetas. 

Primeiro, foi a exposição fotográfica, depois as cartas de Drummond para Zila, que tratavam 

de forma direta e indireta sobre eles três, pois nas missivas o poeta mineiro sempre mencionava 

Bandeira. E na exibição dos vídeos, puderam consolidar ainda mais a trajetória dos três poetas.  

De um modo geral, os vídeos colaboraram, de forma dinâmica, para os alunos 

conhecerem sobre a vida e a produção poética dos autores. Indiquei alguns outros vídeos sobre 

os poetas, que eles poderiam assistir em casa.  

4.1.1.5 Quinta Oficina: O triunfal aceno da infância  

Leitura, análise e discussão oral dos poemas “Milharais”, de Zila Mamede; “Profundamente”, 

de Manuel Bandeira; e “Infância”, de Carlos Drummond de Andrade.  

Tempo: Dois encontros de 01 hora e 40 minutos 

1º Passo: Em primeiro lugar, houve uma exibição do videoclipe Bola de gude, bola de meia, 

interpretado por Milton Nascimento, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=G9RS2BkbqHw.  Depois, foi entregue uma cópia da letra 

da canção e os alunos foram convidados para cantar e, no final, houve uma discussão sobre a 

letra da canção. 

É importante ressaltar que o roteiro de perguntas não era algo engessado, ou seja, 

durante a execução dessa oficina, como das demais, as perguntas foram ampliadas ou mudadas, 

de acordo com o andamento da aula. No entanto, sabe-se que é importante que, na fase do 

planejamento, o professor trace suas aulas pensando em tudo o que for realizar, mesmo sabendo 

que é flexível. 

Bola de gude, bola de meia, de Milton Nascimento.  

Há um menino  

Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto balança 

Ele vem pra me dar a mão 

 

Há um passado no meu presente 

https://www.youtube.com/watch?v=G9RS2BkbqHw
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Um sol bem quente lá no meu quintal 

Toda vez que a bruxa me assombra 

O menino me dá a mão 

 

E me fala de coisas bonitas 

Que eu acredito 

Que não deixarão de existir 

Amizade, palavra, respeito 

Caráter, bondade alegria e amor 

Pois não posso 

Não devo 

Não quero 

Viver como toda essa gente 

Insiste em viver 

E não posso aceitar sossegado 

Qualquer sacanagem ser coisa normal 

 

Bola de meia, bola de gude 

O solidário não quer solidão 

Toda vez que a tristeza me alcança 

O menino me dá a mão 

Há um menino 

Há um moleque 

Morando sempre no meu coração 

Toda vez que o adulto fraqueja 

Ele vem pra me dar a mão 

 

1. Que relação tem o título com a música? 

2. Do que trata a canção? 

3. Trace o perfil do eu lírico. 

2º Passo: A turma, dividida em duplas, leu os poemas “Milharais”, “Profundamente” e 

“Infância”, que fazem parte da antologia.  Após a leitura, os alunos foram incentivados a 

comentar sobre suas impressões. Foi feita, então, a análise dos poemas.  Esse momento teve 

como finalidade verificar se eles perceberam que nos poemas há uma unidade temática: a 

representação da infância (pontos de entrelaçamentos); indagar as sensações provocadas 

(imagens, sons, cores, sabores que o texto poético emana); além disso, observar também algo 

inusitado percebido por eles, pois o texto literário, por ser plurissignificativo, possibilita várias 

leituras.  

Discussão oral: 

1. Como a infância é representada nesses poemas? 

2. De onde os poetas tiram elementos para escrever seus poemas? 

3. De que forma esses poemas redimensionam o nosso olhar perante o mundo? 
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4. Através da memória, que elementos da vivência deles são resgatados? 

5. Que elementos da cultura popular estão presentes nos poemas desses autores? 

6. Podemos estabelecer uma relação entre essas passagens das cartas de Drummond e os 

poemas de Zila? 

7. E no que diz respeito ao conteúdo das cartas entre Câmara Cascudo e Mário de Andrade, 

que relações podemos estabelecer entre elas e os poemas lidos?                     

4.1.1.5.1 Relato  

 

Para iniciar essa oficina, primeiro projetei o videoclipe “Bola de gude, bola de meia”, 

interpretado por Milton Nascimento. Tal vídeo foi escolhido porque a letra da canção dialoga 

com a unidade temática dos poemas que é sobre a representação da infância. Gosto de usar 

esses recursos como uma forma de sensibilizar e também proporcionar um momento lúdico. 

Verifico que sempre surte um efeito positivo com os alunos, pois geralmente demonstram 

envolvimento. Após a audição da música, perguntei qual era o assunto/tema da canção.  

Fotografia 11 – A turma assistindo o videoclipe “ Bola de gude, bola de meio” 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Novamente, eles sentiram a necessidade de reler a letra da canção para poder responder 

as minhas perguntas. Como já coloquei numa oficina anterior, esse hábito adquirido por eles, 

de sempre estar retomando o texto para poder compreender o que foi lido, revelou-se como algo 

satisfatório, porque antes desse projeto eles demonstravam certa apatia para fazer isso nos 

momentos em que trabalhávamos a leitura de um texto. Eles mal liam o texto e logo iam 

responder às perguntas, o que prejudicava a compreensão, resultando em equívocos.  Já nessas 

oficinas, retomar o texto lido constituía-se em algo prazeroso e significativo. Transcrevo alguns 

dos comentários deles: “Professora, a letra fala de um eu lírico conversando com a criança 

interior, e toda vez que ele está enfrentando problemas, a criança o ajuda”. Como nós já 

vínhamos trabalhando os conceitos de eu lírico a cada texto analisado, eles já se expressavam 
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naturalmente utilizando esses termos. Não foi preciso uma aula exclusiva sobre esse assunto.   

Outro afirmou: “Eu achei bonita essa parte em que ele diz que a criança fala de coisas bonitas, 

que ele acredita e que nunca deixarão de existir como palavra, amizade, respeito e... deixa ver 

o texto de novo... ah! Tá aqui... caráter, bondade, alegria e amor. ” Um outro aluno mencionou: 

“Eita, eu gostei mais dessa parte que ele diz que não pode aceitar sossegado qualquer sacanagem 

ser coisa normal”. Já outro apontou o verso que menciona a bruxa: “Toda a vez que a bruxa me 

assombra/o menino me dá a mão.”. Eu comentei que a bruxa geralmente é um personagem que 

está presente nos contos de fadas, mas no plano metafórico ela poderia ser qualquer coisa que 

nos assombre, tanto no mundo das crianças como no mundo dos adultos.  

Concluído esse primeiro momento, falei que iríamos ler os três poemas, os quais 

constam na antologia. Projetei primeiro o poema “Milharais”, de Zila Mamede. Fiz uma leitura 

oral e em seguida propus a discussão, com a intenção de sondar quais as impressões, sensações 

que eles tinham do poema. Quero esclarecer que eu sempre fazia a primeira leitura do poema, 

porque visava à realização de um sarau poético. E como percebi em outros momentos que eles 

apresentavam dificuldades em ler textos em voz alta, principalmente poemas, decidi ser esse o 

momento de orientá-los quanto a esse tipo de leitura.     

Incialmente, senti certo silêncio, diferente do que estava acostumada quando se tratava 

das músicas e dos vídeos. Levantei a hipótese de que o receio era pelo fato de ser poema e eles 

não estarem acostumados a discutir sobre esse gênero, além do mito de que poesia é “difícil”.  

Falei que não tivessem receios e que poderiam socializar o que tinham escrito nos diários de 

leitura. É preciso ressaltar que até aqui não tinha pedido para ler os diários e nem havia feito 

um círculo de leitura. Apenas solicitava a eles para trazerem os diários de leitura com o objetivo 

de checar se de fato estavam lendo e escrevendo. Todavia, sempre tive a preocupação de não 

tornar a leitura dos poemas uma imposição ou um tipo de avaliação a qual seriam submetidos, 

mas também deixava claro que estava acompanhando o processo de leitura e de escrita. Esse 

momento, portanto, visava à socialização das leituras dos diários de leitura e, a partir das falas 

dos alunos, à análise dos poemas. É claro que a discussão ia gerar novos olhares sobre os 

poemas e suscitar novos comentários. Assim, nessa aula houve, por parte dos alunos, 

comentários que eram resultados de suas impressões escritas nos diários de leitura, como 

também de questões que eles estavam percebendo naquele momento.  

Finalmente, o silêncio foi quebrado por uma aluna que iniciou sua fala dizendo ter 

gostado muito do poema, “que era muito bonito e que a infância da menina era muito ligada à 
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natureza, diferente da sua porque estava o tempo todo conectada à internet”. Um adolescente 

enfatizou que “os poemas falavam de um tempo mais tranquilo em que não havia tanta 

violência. ” Outro aluno levantou a mão e disse: “Concordo com a colega, realmente isso que 

é infância. Eu vivia nos vídeos games”.  Outra aluna relatou que leu o poema em casa junto 

com a mãe, e que essa havia se emocionado, pois lembrou da sua infância quando brincava 

muito com bonecas feitas de espigas de milho, e que nesse tempo, mesmo com toda 

simplicidade, as crianças eram felizes.  Outra adolescente disse “que brincou também de 

bonecas, mas que era a boneca Barbie e que achava legal os brinquedos feitos pelas crianças 

daquele tempo”.  Um dos meninos comentou que quando criança brincava de boneca. Já outro 

mencionou que brincava de casinha.  O que me chamou atenção nos comentários que se referem 

à questão de gênero é que os alunos não questionaram se a brincadeira era específica para 

meninos ou meninas, assunto esse que em outros tempos era visto com preconceito, pois os 

tipos de brincadeiras eram bem demarcados, ou seja, relacionadas ao gênero das crianças. No 

entanto, eles falaram naturalmente.  

A análise dos poemas, portanto, não foi exclusivamente expositiva, mas a partir das 

falas deles fui tecendo e acrescentando pontos que eles trouxeram à tona e também elementos 

que eles não haviam percebido. É fundamental explanar aqui que as perguntas que elaborei para 

essa oficina foram uma forma de conduzir o debate. Entretanto, a minha metodologia não seguia 

com um roteiro pronto de perguntas pontuais, que fechassem numa única resposta. O que 

preponderou foi o ato de instigar e incentivar os alunos a se expressarem e, como já afirmei, 

fazia as devidas intervenções. Mais uma vez expliquei que o texto literário é plurissignificativo, 

possibilitando várias leituras. Esclareci também que poderiam anotar no caderno os pontos 

discutidos em sala de aula. 

 Assim, a partir do comentário da aluna, ao se referir que “o eu lírico viveu uma infância 

ligada à natureza”, explanei para eles que o eu lírico, por meio da rememoração, vai tecendo o 

cenário da infância, relembrando suas vivências no sítio do avô, e pela evocação desse passado 

percebe-se uma relação emotiva do autor com a natureza. Quanto ao brincar com as bonecas, 

retomei essa parte no poema e mostrei o processo de personificação em que a menina atribui 

sentimentos humanos às espigas de milho e falei da relação terna com o avô. Ao mencionar 

isso, eles chamaram a atenção para o “avô que tinha se tornado semente”. Expliquei que era 

uma metáfora para falar sobre a morte do avô. Perguntei, se no poema, o eu lírico era uma 

criança, ou um adulto relembrando a infância. Eles responderam que era um adulto recordando 
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os tempos da infância. Portanto, expliquei que há dois tempos no poema: o passado e o presente. 

Indaguei também o que representava cada tempo para o eu lírico. Responderam que a menina, 

quando criança, era feliz e que agora adulta estava com saudades do sítio e dos avôs.  

A partir dessa mediação, os alunos ficaram mais atentos e anotando na antologia algo 

que achavam importante. Concluída a análise do poema de Zila, projetei o poema 

“Profundamente”, de Manuel Bandeira.  

No estudo do poema de Bandeira realizei os mesmos procedimentos: em primeiro lugar 

fiz uma leitura em voz alta. Depois pedi que eles comentassem suas impressões, tal como 

fizeram com o poema “Milharais” e a partir disso teci a análise entremeando com os 

comentários deles. Em relação ao poema “Profundamente”, eles já estavam mais soltos, tinham 

se livrado um pouco do bloqueio, uma vez que se sentiram valorizados pois perceberam que eu 

considerava os comentários deles. No entanto, constatei mais tarde, que nos diários de leitura, 

eles tiveram uma liberdade maior em colocar suas impressões, pois não tinham o olhar do 

professor e dos colegas, por mais que criássemos um clima de respeito ao que era falado, 

comentado por eles.  Uma das alunas falou que, como o poeta, muitas vezes, quando criança, 

tinha perdido a festa por pegar no sono. Já outra estudante afirmou que o poema de Bandeira 

“tinha semelhanças com o de Zila Mamede, porque falavam em infância, nos avós, em comida”. 

A partir desse comentário, falei que ela já estava estabelecendo uma comparação entre os 

poemas e isso era ótimo! Diante disso, eles, numa euforia, aplaudiram a colega. Como 

educadora, sempre tive a preocupação em respeitar os saberes do educando, em escutá-los. 

Afinal, como Paulo Freire enfatiza no seu livro Pedagogia da Autonomia (2011), ensinar exige 

saber escutar o educando e isso implica em concordar com ele ou discordar dele, mas sempre 

respeitando a sua leitura de mundo, a sua bagagem, os seus saberes. E no que diz respeito ao 

texto literário, minha preocupação era assumir um papel de mediador de leitura, incentivando 

o envolvimento do aluno com o texto, instigando-o a se posicionar. É importante esclarecer que 

essa postura democrática não significa uma total permissividade, ou seja, aceitar tudo o que o 

aluno diz a respeito do texto, mas, por outro lado, é fundamental considerar a leitura do outro, 

o olhar deles sobre o texto e expressar o seu ponto de vista. 

Por meio da escuta das impressões sobre os poemas, verifiquei que na leitura eles 

estabeleciam uma comparação com suas vidas, seja para buscar uma afirmação ou uma 

negação, procuravam algo que se identificassem ou tivessem vivenciado, como o exemplo da 

aluna que falou que, como o poeta, também havia perdido as festas juninas por ter adormecido. 
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Já no poema “Milharais”, a aluna relatou a vivência da mãe com as bonecas feitas com espigas 

de milho. No entanto, foi nos diários de leitura que pude perceber ainda mais essa comparação 

com as vivências deles, como por exemplo, na leitura do poema “O Rio”, de Zila Mamede, em 

que uma adolescente se reporta também à sua infância, quando tomava banho no açude, no 

interior.  

Retomando a fala da aluna que estabeleceu uma comparação entre os poemas, passei a 

analisar o poema de Bandeira, sempre buscando os pontos de entrelaçamentos. Questionei como 

era, nesse poema, a relação dele com os parentes e se falava em perdas. Eles responderam que 

o eu lírico também gostava do tempo da infância. Nesse instante, falei que o eu lírico também 

se refere à morte, mas usando uma metáfora. Pedi para eles relerem o poema e tentarem 

identifica-la. Houve certa dificuldade, mas expliquei que o verbo “dormir” tinha dois sentidos: 

um literal, denotativo, do dicionário; e outro possuía um sentido figurado, conotativo. Depois 

dessa explicação, eles identificaram a metáfora da morte nos últimos versos “todos dormindo 

profundamente”, que significava que eles haviam morrido.   

Por último, projetei o poema “Infância”, de Carlos Drummond de Andrade. Os 

comentários dos alunos giraram em torno da tranquilidade que o poema passava, pois mostrava 

um menino lendo debaixo da mangueira. Alguns colocaram que conheciam a história de 

Robison Crusoé, já outros não. Um aluno mencionou que nesse poema falava do café gostoso 

feito pela preta velha. Como eles já tinham feito a relação dos vasos comunicantes existentes 

entre os dois primeiros poemas, não tiveram dificuldades para fazer comparações entre os três 

poemas. Mencionaram que todos esses poemas se reportavam às lembranças da infância, 

falavam sobre as brincadeiras e a culinária. Uma aluna fez alusão ao poema “Lembrança do 

mundo antigo”, de Carlos Drummond de Andrade: que era um poema também muito bonito e 

que tinha jardins. Alguns disseram que ainda não haviam lido esse poema, que está também na 

antologia, mas que iam ler.  

Somente após ouvi-los perguntei que relações poderíamos estabelecer entre esses 

poemas e as correspondências trocadas por Drummond e Zila; Câmara Cascudo e Mário de 

Andrade. A maioria colocou que nas cartas que Drummond escreve para Zila, ele elogia os 

poemas dela e que nas cartas de Câmara Cascudo “há muita cultura, fala de comidas, que a 

gente ver nos poemas deles”.   
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Esses momentos de discussões orais foram muito enriquecedores, porque desenvolvia a 

oralidade deles, o que fazia com que eu trabalhasse também a fala, a escuta, a leitura e a escrita.             

4.1.1.6 Sexta Oficina: Reinventando reinos 

Leitura, análise e discussão dos poemas “O Prato”, de Zila Mamede e “Meninos Carvoeiros”, 

de Manuel Bandeira. 

 Tempo: 1 hora e 40 minutos 

1º Passo: Cada dupla fez uma leitura silenciosa dos poemas “O Prato”, e “Meninos Carvoeiros”, 

que constam na antologia.  O procedimento foi o mesmo da oficina anterior no que diz respeito 

à abordagem do poema. Primeiro, houve uma sondagem sobre as impressões deles em relação 

aos poemas e, depois, foi feita a análise.  

Discussão oral:  

1. Como a infância é representada nesse poema? 

2. Que diferenças podemos estabelecer entre esses dois poemas e os três analisados na oficina 

anterior? 

3. Há, na antologia, algum poema que apresente a mesma temática? 

4.1.1.6.1 Relato 

 

Nessa oficina, mais uma vez primei por uma relação dialógica, na qual os alunos 

tivessem vez e voz, colocando-me, desse modo, mais no papel de mediador de leitura, 

incentivando os leitores a opinar sobre o texto. É claro que isso não significa uma atitude 

totalmente passiva, em que eu considerasse tudo o que eles dissessem sobre o texto. Havia 

pontos de discordâncias, mas sempre procurava fazer isso instigando-os a reler o poema e 

reconsiderar o seu ponto de vista.  

Em relação ao poema “O Prato”, eles disseram que é um poema triste, porém bonito. 

Perguntei por que eles achavam triste e bonito. Eles responderam que “gostaram das palavras 

miragem de pão” e acrescentaram: “As imaginações do menino mesmo estando com fome”. 

Diante desses comentários, mencionei as cartas de Drummond para Zila: “Vocês lembram que 

o poeta também ficou encantado com os poemas da amiga poeta, e também citou o verso que 

vocês falaram “miragem de pão”. Eles responderam que sim. Falei que também tinha me 

encantado com alguns versos como “onde aboiavam prados”, “serenamente despedaçam luas”. 

Nesse momento, apenas discutimos como certas palavras nos tocavam pela sua beleza.  
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Indaguei se o eu lírico, como nos outros textos, participava do poema, relatando suas 

lembranças ou se era alguém que observava. Pedi para relerem o poema. Quanto a essa 

pergunta, eles tiveram uma certa dificuldade em responder. O que mencionaram é que a criança 

dos outros poemas tinha uma “infância sem pobreza”. Expliquei que nesse poema o eu lírico 

não participa, apenas observa a dor de uma criança com fome. Falei que havia dois espaços: um 

interno e outro externo. Solicitei que descrevessem esses espaços. Eles conseguiram fazer isso, 

expressando como era “dentro e fora da casa”.  Por meio do diálogo com eles, comentamos que 

ali havia seca, ao contrário dos outros poemas, como “Milharais”, que falavam em chuvas.  

Referi-me mais uma vez sobre a carta de Drummond para Zila e perguntei se eles 

estavam lembrados do trecho em que o poeta comenta com a amiga sobre o Nordeste. Poucos 

se lembravam.  Projetei, então, a carta datada de 20 de maio 1958, e chamei a atenção para o 

último parágrafo, em que o poeta diz estar acompanhando com muita tristeza a tragédia do 

Nordeste.   

Retomamos para o poema e eles enfatizaram que “achava bonito porque o menino 

sonhava, imaginava, apesar da realidade dura”.  

Concluída a discussão em torno do poema de Zila, projetei o poema “Meninos 

Carvoeiros”, de Manuel Bandeira. O comentário girou em torno da temática que se assemelhava 

ao poema “O Prato”. Segundo eles, nesse poema “os meninos trabalhavam, quando deviam 

estar brincando feito as outras crianças dos poemas”.  Outros alunos demonstraram ter pena dos 

animais, da velhinha. Um adolescente disse que “todos os poemas têm uma grande semelhança, 

todos falam sobre a infância, mas cada criança tem seu costume, seu jeito de viver”. Já outro 

afirmou que “nos poemas enquanto uns brincam, outros trabalham”. 

Como ninguém havia falado, eu disse para eles que nós estávamos lendo e discutindo 

os dois poemas, mas que eles poderiam citar algum poema da antologia que estavam lendo. 

Poderiam fazer uma comparação. Esperei pela resposta deles. Uma adolescente que estava 

sempre lendo e escrevendo no diário de leitura, foi a primeira a se pronunciar: “Professora, o 

poeta Manuel Bandeira tem outros poemas que falam de crianças pobres”. Pedi para ela falar 

quais eram. Ela citou “Balõezinhos”. “Rua do Sabão”. A partir do comentário dela, os que 

tinham lido, concordaram. Já outros disseram que iam ler depois para poder comparar. Além 

de trechos das cartas de Drummond para Zila, projetei também trechos das cartas de Câmara 

Cascudo para Mário de Andrade e pedi que eles fizessem as devidas conexões entre as cartas e 



89 

 

 

 

os poemas. Os alunos, na sua maioria, não demonstraram dificuldades. Como já foi mencionado 

aqui, eles relataram os comentários elogiosos que Drummond fazia dos poemas de Zila, como 

também algumas sugestões para modificar algumas palavras nos versos dela. Da mesma forma 

foram as duas cartas de Cascudo para Mário. Chamaram a atenção para os elementos culturais 

presentes, as referências aos costumes, ao cantador e as histórias dos vaqueiros (mais uma vez 

um assunto de carta remetendo ao sertão), a referência à culinária que está presente nas cartas: 

“rapadura com tigela de café”, “tapioca” e nos poemas há também os elementos culturais como 

as festas juninas, brinquedos e brincadeiras e outras referências à culinária. Foram discutidas 

também as questões existenciais, uma vez que, nos poemas, os eus líricos eram marcados pelas 

perdas, pela ausência, pelas saudades. E também por questões sociais e políticas, como a seca 

no Nordeste e o trabalho infantil. 

Finalizei reafirmando os pontos de entrelaçamentos entre os dois poemas, que são as 

crianças marcadas pela pobreza e pelo desamparo. No entanto, nos dois poemas, mesmo 

abordando uma temática triste, as crianças são capazes de brincar, de reinventar reinos com 

seus olhares ingênuos perante o mundo que os exclui.   

Nessas oficinas que tinham por finalidade a leitura, discussão e análise, priorizou-se a 

oralidade. Por meio do diálogo, fui os incentivando a falar sobre os poemas ao mesmo tempo 

que fazia as intervenções necessárias e conduzia a análise dos poemas. Entretanto, embora 

sabendo que eles ainda não tinham uma maturidade para questões teóricas, ressaltei mais uma 

vez que o poema é um texto plurissignificativo, ou seja, permite várias leituras, mas isso não 

significa que eles possam interpretá-los de qualquer forma.  

4.1.1.7 Sétima Oficina: Produção de cartas e poemas para Zila Mamede 

Tempo: 1 hora e 40 minutos 

1º Passo: Projeção de uma carta pessoal no Datashow, com a finalidade de analisar os 

elementos estruturais do gênero. 

2ª Passo: Foi proposto para os alunos uma produção escrita de uma carta pessoal ou um poema 

para Zila Mamede, cujos assuntos foram os aspectos estudados durante a Unidade Temática 

que tinham relação com a vida e a obra da poeta. 
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4.1.1.7.1 Relato 

 

A turma optou em escrever uma carta e perguntou se poderia escolher fazer em dupla 

ou individualmente. Dei liberdade para escolherem. Após isso, fiz as devidas orientações sobre 

a forma e o conteúdo da carta. Relembrei que eles tinham lido as cartas dos escritores e que 

sempre estava a chamar a atenção para a estrutura do gênero, como local e data.  Dessa forma, 

eles não poderiam esquecer de colocar o nome da cidade, o dia, mês e ano em que a carta foi 

escrita; o vocativo que é a saudação inicial. Expliquei que o autor da carta – emissor/remetente 

– pode chamar o outro, dependendo do grau de intimidade, de “querida” ou ser mais formal 

usando as expressões “prezada”, “cara”, etc. Quanto ao assunto da carta, como era endereçada 

à poeta Zila, e tratava-se de uma carta pessoal, eles poderiam, com base nos conhecimentos 

adquiridos nas oficinas – vídeo, cartas de Drummond, poemas –,optar por falar sobre a forma 

como conheceu a vida da poeta e/ou falar sobre os poemas que ela escreveu. Em síntese, abordar 

assuntos relacionados ao estudo realizado. No final, eles não poderiam esquecer de fazer 

saudação final e assinar. Caso fosse uma dupla, os dois alunos teriam que assinar. Chamei a 

atenção também para o fato de que, sendo a carta feita por uma dupla, teriam que usar a primeira 

pessoa do plural “nós” e fazer a concordância verbal. 

Fotografia 12 – Alunas escrevendo uma carta para Zila Mamede 

            

                                       Fonte: Elaborada pela autora 

Propus para eles que, ao terminarem a carta, fizessem uma autoavaliação observando os 

seguintes elementos: 

➢ O que escrevi tem todos os elementos do gênero carta? 

➢ O texto tem uma linguagem formal ou informal? 
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➢ Cumpri o objetivo proposto? 

➢ Quais desvios ortográficos cometi? 

Finalizada todas as orientações, eles elaboraram as cartas em sala de aula. 

 4.1.1.8 Oitava oficina: Roda de Leitura 

1º Passo: Roda de leitura ao ar livre, no pátio da escola, debaixo das árvores.  

2º Passo: Compartilhamento das impressões dos poemas, sem a intervenção do professor, pois 

nessa oficina assumiu exclusivamente o papel de leitor junto com os alunos.  

4.1.1.8.1 Relato 

 

Diferente das outras oficinas que tinham um propósito de análise e debate sobre os 

poemas, pontuadas com minhas intervenções, ou das atividades realizadas em casa, em que eles 

tinham a incumbência de registrar as impressões nos diários de leitura, esse encontro teve como 

objetivo reunir os alunos à sombra de uma árvore para ler livremente os poemas da antologia. 

Quero ressaltar que essa prática de ler nos diversos espaços da escola – sala de aula, 

biblioteca, debaixo das árvores – eu já vinha desenvolvendo antes desse projeto. O acesso aos 

outros espaços da escola para a prática da leitura é bastante significativo e prazeroso para os 

discentes, pois foge do tradicional. Portanto, mais uma forma de vivenciar a leitura literária e 

propiciar o encontro do leitor com a obra.  

Os adolescentes tiveram a liberdade de escolher a forma como queriam ler: 

silenciosamente, individualmente, em duplas ou em pequenos grupos. Eles poderiam também 

fazer semicírculos, sentados nas cadeiras, ou deitar nos tapetes.  

                         Fotografia 13 – Alunos lendo no pátio da escola 

  

                                          Fonte: Elaborada pela autora 
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Em outro momento, voluntariamente, eles pediram para ler os poemas em voz alta para 

todo o grupo. Alguns, por timidez, só leram um poema, já outros leram mais de um. No intervalo 

entre uma leitura e outra, houve espaço para que comentassem sobre um poema, uma estrofe, 

ou uma palavra que chamou a atenção.  

Nessa oficina, como já foi mencionado, participei apenas como leitora, ora lendo 

silenciosamente, ora expressando algo que me chamou atenção: um verso, uma metáfora.  

Acredito que promover eventos de leitura literária em variados espaços da escola como 

também fora dela, e, com diferentes propósitos de leitura, é uma forma de inserir os 

adolescentes no mundo da leitura, até que se torne um hábito, fazendo parte da rotina deles, 

criando, assim, uma comunidade de leitores. 

4.1.1.9 Nona oficina: Devolução e avaliação das produções das cartas para Zila Mamede    

 

1º Passo: Devolução das cartas com as devidas observações escritas. 

2º Passo: Seleção prévia e projeção de duas cartas por meio do Datashow com a finalidade de 

fazer uma correção coletiva  

3º Passo: Reescrita da carta como proposta de atividade para casa.  

4.1.1.9.1 Relato 

 Em primeiro lugar, devolvi as cartas pontuadas com as observações escritas e pedi que 

eles lessem.  Comuniquei que, na maioria, a atividade proposta tinha sido satisfatória, pois eles 

escreveram as cartas obedecendo à estrutura textual do gênero, como também corresponderam 

ao objetivo da carta, o qual era abordar sobre os estudos relacionados. No entanto, houve casos 

de alunos que não atentaram para as orientações, além de outros que não foram originais, mas 

se ancoraram nas cartas dos escritores estudados.  

Com base na minha experiência de professora, sei que, embora tivesse feito as 

observações por escrito nas produções dos alunos, muitos deles não atentaram para tais 

advertências. Assim sendo, fiz uma correção coletiva, usando como recurso o datashow. Para 

isso, selecionei duas cartas produzidas por eles. Uma que tinha atingido o objetivo proposto 

(denominei de Carta A) e a outra carta que tinha fugido da proposta (Carta B).  Para evitar 

constrangimentos, digitei as duas cartas – para que a letra não fosse reconhecida – e na 

assinatura, coloquei um nome fictício. Projetei-as e pedi para eles lerem e apontarem qual das 

duas cartas tinham todos os elementos pertencentes ao gênero. Eles responderam que a “carta 
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A”. Então fizemos a comparação entre as duas cartas e, coletivamente, fomos fazendo a 

correção da carta B, na qual faltavam elementos como local, data e relação dialógica com a 

poeta Zila Mamede. Além desses problemas, a carta tinha mais um caráter de relato que de uma 

carta pessoal.  Expliquei porque a carta parecia mais um relato. Quanto ao emprego da norma 

urbana de prestígio, as duas cartas apresentavam desvios.  

Assim, fizemos também a correção coletiva das duas. Finalizada essa etapa, pedi para 

os alunos relerem suas produções escritas.  Aproveitei esse momento para conversar em 

particular com a aluna que tinha imitado a carta de Carlos Drummond de Andrade. Primeiro, 

elogiei os seus acertos e depois chamei atenção para o fato de ela ter se ancorado na carta do 

poeta. A partir do que tínhamos revisto coletivamente, pedi para reescrever a carta como tarefa 

de casa. Entretanto, ela não cumpriu com a atividade. Esse é um dos desafios a ser vencido, 

pois, como ela, muitos alunos apresentaram resistência para fazer a reescrita dos textos. 

4.1.1.10 Décima oficina: Sarau Literomusical 

 

1º Passo: Organização de um sarau poético com os poemas da antologia. A turma se dividiu 

em grupos e cada um ficou com uma determinada responsabilidade: decoração da sala, 

figurinos, escolha das comidas e bebidas. Durante a organização, professor e alunos estavam 

sempre se reunindo para avaliar o andamento da organização.  

2º Passo: Realização do sarau com a declamação de poemas, performances poéticas e músicas.  

4.1.1.10.1 Relato 

 

A última oficina teve como finalidade promover um sarau poético com os poemas da 

antologia. Os alunos recitaram individualmente, em duplas e em forma de jograis.  

  Fotografia 14 – Alunos recitando                             Fotografia 15 – Aluna recitando 

                        

Fonte: Elaborada pela autora                                                           Fonte: Elaborada pela autora 
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Além do figurino diferenciado de alguns alunos, eles também fizeram questão de 

ornamentar a sala com  as fotos e os poemas dos poetas, fizeram corações e espalharam pela 

sala. Fiz uma surpresa para eles,  imprimindo  várias fotografias deles em diversas oficinas e 

colei-as no quadro. Eles  prepararam  uma mesa recheada de comidas e bebidas. Pude perceber 

que, nesse tipo de evento, cada um demostrou determinadas habilidades, seja para ornamentar, 

cuidar da parte logística do evento em si, seja para conduzir os ensaios dos poemas. 

Como eles já vinham desde o início lendo os poemas em voz alta para os colegas, não 

houve tanta resistência em participar do evento. Aos poucos foram vencendo a timidez.  Houve  

até uma aluna que registrou a experiência dela e a luta para  vencer o desafio da timidez.  

O sarau teve início  com a audição do poema cantado “Soneto Triste para minha 

infância”, do CD  Zila Mamede: o exercício da palavra cantada. Foi distribuída uma cópia  da 

canção para que os alunos cantassem. Em seguida, foi aberto o momento para quem quisesse 

recitar. Uns recitaram individualmente, outros em dupla. Um momento interessante foi quando 

uma aluna recitou o poema “Na rua do sabão” e os alunos acompanhavam o poema cantando a 

música folclórica “Cai, cai balão”, batendo palmas.  Após o recital poético, houve o momento 

do lanche. Percebia-se um brilho nos olhos dos alunos, demonstrando satisfação com tudo o 

que  estavam vivenciando. No final, foi sorteado um livro de poemas de Zila Mamede, doado 

pelo Núcleo Câmara Cascudo de Estudos  Norte-rio-grandenses. 

                          Fotografia 16 - Aluna que ganhou o livro de Zila 

 

                                                              Fonte: Elaborada pela autora 

O sarau, portanto, foi o ponto de culminância de um projeto e não um evento isolado , 

puro “espetáculo”, como se vê em muitas escolas, nas quais o aluno lê  fluentemente  (porque 
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treina bastante), mas de forma mecânica, sem entender de fato o poema e sem ter conhecimento 

sobre a vida dos poetas.  

 

4.2 ANÁLISES DAS PRODUÇÕES ESCRITAS DOS ALUNOS 

 

Este subitem tem como objetivo analisar a produção escrita dos alunos realizadas 

durante o projeto de intervenção. As atividades de escrita propostas foram a produção de uma 

carta ou poema para Zila Mamede e o diário de leitura.  

Tais produções não foram planejadas com a intenção de atribuir uma nota, mas sim com 

o intuito de contribuir para uma experiência estética, propiciando um encontro entre leitor e 

texto. 

A análise da escrita dos alunos visa mostrar as impressões, reflexões e conhecimentos 

que eles tiveram durante toda a trajetória e que foram registradas tanto nas cartas – a turma de 

forma unânime preferiu esse gênero ao invés do poema – como nos diários de leitura, dos quais 

algumas das impressões foram socializadas na oficina em que foram analisados os poemas.    

De acordo com Cosson (2007, p. 17), é na leitura e na escritura do texto literário que 

encontramos o senso de nós mesmos e da comunidade a que pertencemos. O autor ainda afirma 

que a Literatura diz o que somos e nos incentiva a expressar o mundo por nós mesmos: 

[...] A literatura é uma experiência a ser realizada. É mais que um 

conhecimento a ser reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim, sem 

renúncia da minha própria identidade [...] É por isso que interiorizamos com 

mais intensidade as verdades dadas pela poesia e ficção. (COSSON, 2007, p. 

17). 

 Os textos literários, portanto, são os espaços nos quais melhor se exercita a escrita. Por 

meio das produções dos alunos, pude constatar que eles, por se identificarem com o que liam 

e/ou por observarem o mundo e suas contradições, e perceberem tudo isso na obra literária, 

sentiram-se motivados a escrever. Isso desfaz a ideia de que para exercitar a leitura e a escrita 

é melhor trabalhar com outros gêneros não literários, como se a literatura fosse puramente 

entretenimento ou algo fora da realidade. Como vimos no capítulo teórico, a literatura, por 

excelência, dialoga com vários campos do saber.  
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4.2.1. Análise das cartas para Zila Mamede 

 

A primeira atividade escrita proposta foi a produção de uma carta para Zila Mamede. A 

atividade tinha como objetivo comum abordar aspectos relacionados aos estudos realizados. 

Das cartas entregues, os alunos, em sua maioria, obedeceram à estrutura textual de uma 

carta – alusão ao local e à data em que o texto foi produzido, saudação inicial, despedida e 

assinatura.  Os alunos estabeleceram também um diálogo com a escritora num tom intimista, o 

que é próprio das cartas pessoais. Quanto ao conteúdo, a predominância foi em torno dos 

poemas da poeta Zila Mamede. Quando se referiam à vida pessoal, o que eles enfatizavam mais 

era a paixão dela pelo mar. Houve referências também às correspondências literárias, mas em 

número menor.   

A primeira produção analisada foi escrita por duas alunas (ANEXO P): 

 

Parnamirim, 13 de outubro de 2016 

 

Querida Zila,  

 

Nós gostamos muito dos seus poemas, principalmente o de Milharais e do 

Prato, eles são bonitos. 

Eu pude ter a honra de poder ler suas cartas e os poemas nós lemos suas cartas 

e poemas gostamos muito de todos os seus poemas você fez um excelente 

trabalho, que pena que a vida foi um pouco curta pra você como no seu poema 

“Milharais” que seu avô habita agora em um campo onde ele em vez de milho, 

é uma semente. 

 

Bom pelas cartas em que Drummond, Luís vocês eram muitos amigos e foi 

um prazer enorme lê-las. 

                                                         Atenciosamente, 

                                                                                    

A carta escrita pela dupla obedece à estrutura de uma carta pessoal, pois possui os 

elementos estruturais do gênero: há menção ao local, a data e a saudação inicial. Percebemos 

que as alunas estabelecem uma relação dialógica com a poeta, declarando admiração por sua 

produção poética. Elas falam que tanto leram as cartas quantos os poemas. E lamentam a vida 

curta que a poeta teve, isso podemos inferir quando elas se reportam à sua morte prematura no 

mar. O texto se apresenta truncado. As ideias não estão bem articuladas.  Assim, é preciso a 

todo o momento que o leitor da carta seja colaborador e faça inferências. Dessa forma, quando 

elas citam que, assim como o avô, que no poema “Milharais” virou uma semente e habita no 

campo, as duas alunas querem expressar que a poeta também não vive mais e, para não 

mencionar a palavra morte, elas dizem que Zila, como o avô, hoje é uma semente. Por último, 
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elas falam sobre as cartas e a amizade entre a autora potiguar, Drummond e Luiz, referindo-se 

a Câmara Cascudo. E finalizam a carta declarando que gostaram muito de lê-las. Nas cartas que 

foram escritas em dupla, percebe-se essa oscilação de pessoa: ora usam a primeira pessoa do 

plural “nós”, ora usam a primeira pessoa do singular “eu”.  

A segunda produção analisada foi escrita por uma dupla de alunos (ANEXO Q): 

Parnamirim, 13/10/ 16 

 

Oi poeta Zila, queremos falar sobre seu trabalho é uma coisa admirável o que 

é relatado no seu poema a sua vivência e coisas a mais que você bota no seu 

poema falando sobre sua infância ou sobre infâncias sobre culturas e sobre 

amizades uma coisa linda de ver e de ler e de poder estudar sobre isso.  

Sobre seu jeito de se expressar seu jeito de contar no seu poema a sua fonte de 

inspiração é lindo de presenciar nos seus poemas lendo e podendo tirar 

algumas coisas para minha vida e para meu desenvolvimento como pessoa e 

como futuro poeta como mais um nessa arte de ser poeta eu agradeço a deus 

por sua poesia existir porque graças a ele temos o prazer de poder ler seus 

poemas eu poderia dizer até 

Sim que seus poemas de tão lindos tornam uma coisa divina obrigada Zila por 

você existir como pessoa e como poeta. 

 

Por meio da análise, podemos perceber que essa carta também possui os elementos da 

estrutura padrão. Há também uma relação dialógica com a destinatária da carta, saudação final 

e assinaturas. Quanto ao assunto, gira em torno da admiração pelos poemas dela e falam que há 

elementos biográficos em sua produção poética: “[...] o que é relatado no seu poema a sua 

vivência e coisas a mais que você bota no seu poema falando sobre infância”. Quando eles usam 

infância no singular e depois infâncias no plural, podemos inferir que eles estão se referindo à 

variação na representação da infância que foi analisada nos poemas “Milharais” e “O Prato”. 

Mencionam também os elementos culturais na obra de Zila e sobre suas amizades, e afirmam: 

“uma coisa linda de se ver e de estudar”. Colocam suas impressões também sobre o estilo da 

autora e apreciam o “seu jeito de se expressar e o seu jeito de contar”. Como já havia 

mencionado, os alunos resolveram fazer a carta em dupla. Dessa forma, eles tinham que discutir 

entre eles os elementos estudados e selecionar o que iriam colocar na carta. Enfatizei que 

deveriam usar a primeira pessoa do plural e fazer a devida concordância. No entanto, 

percebemos que na carta anterior e nessa há uma mistura de pessoas (primeira pessoa do 

singular e do plural). Nessa missiva eles declaram ser importante o que a autora escreve, tanto 

para a vida, para o desenvolvimento pessoal quanto para o futuro como poeta. Como se trata de 

duas pessoas escrevendo, eles não explicitam quem tem o desejo de ser poeta: “como futuro 

poeta como mais um nessa arte de ser poeta”.  
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A terceira produção analisada é uma carta individual de uma aluna (ANEXO R): 

Parnamirim 

11 de outubro de 2016 

Zila estou te escrevendo essa carta pois sou uma grande admiradora da sua 

obra! Admiro muito seus poemas, um dos que eu mais gosto é “Milharais” 

achei ele muito lindo amo poema que fala de infância achei também muito 

interessante o poema “prato” eu achei também muito interessante porque os 

dois poemas falam sobre infância mais em situações diferentes, a diferença 

entre o poema ‘Milharais” e “Prato” é que milharais a criança é (rica) e tem 

uma infância natural e saudável e o poema “prato” a criança é (pobre) e 

trabalha tem uma infância de miséria ao contrário da outra. 

Eu pesquisei sobre sua vida pessoal e descobri que você ama o mar pois 

eu também amo o mar! Termino de escrever essas frases com esperança 

de ter outra oportunidade de poder te escrever. 

Essa carta, quanto à forma, também apresenta todos os elementos estruturantes do 

gênero carta pessoal e mantém uma relação dialógica com a destinatária.  Mais um assunto em 

torno dos poemas: ela menciona a temática da infância e faz um cotejo entre os dois poemas, 

no que diz respeito à representação da infância. Aqui ela coloca algo que não foi discutido nas 

análises e nas discussões: a menina do poema “Milharais” ser rica. Talvez ela afirma isso para 

contrapor com a situação de pobreza da criança do poema “O Prato”.  Afirma que pesquisou a 

vida pessoal da poetisa e descobriu o amor que Zila tem pelo mar. Embora apresente repetições, 

essa carta é mais clara em comparação às anteriores. Há uma articulação melhor das ideias. 

Passemos à análise da quarta carta, que também foi individual (ANEXO S): 

Olá, Eu quero dizer que o que eu mais gostei foi saber um pouco sobre 

a vida da poeta “Zila Mamede, um vídeo que eu assisti falava sobre o 

amor que ela tinha pelo mar, que a inspiração dela era o mar e foi no 

mar que ela morreu. 

Eu queria dizer que fiquei muito impressionada pelos poemas que ela 

fazia e era muito bonito inclusive o poema “Milharais” que é muito 

lindo. Obr: Zila Mamede pelos poemas que escreveu. Kiss                                                                                  

A análise revelou que a carta difere das anteriores em diversos aspectos. Primeiro, não 

possui todos elementos formais do gênero como a referência ao local e à data de publicação. 

Somente apresenta a saudação final e assinatura. No entanto, essa saudação final destoa 

completamente do corpo da carta, uma vez que não há uma relação dialógica com a poeta Zila. 

Ela faz uma saudação inicial, mas não menciona para quem: “Olá, o que eu quero dizer [...]”. 

Portanto, podemos inferir que ela tinha como leitor da carta a figura do professor. Esse fato 
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pode ser explicado como um condicionamento das aulas tradicionais de Língua Portuguesa, em 

que o aluno tem como único interlocutor o professor. Não se trabalha a função social da escrita 

em suas diversas situações de comunicação. Assim, ela não fala com Zila, mas fala sobre Zila. 

O texto se configura mais como um relato em que ela tenta expor sobre o que aprendeu em 

algumas das oficinas.  

Vejamos a última carta analisada (ANEXO T):  

Parnamirim: 12 de outubro de 2016 

 

Zila: 

 

Passei esta tarde de quarta-feira lendo seu poema encantada: “Zila”. Seu 

poema é lindo e agradável. Tem algum que arrepia. Como o “O Rio” o 

“Trigal” quando a gente ler devagar a gente se arrepia. 

Eu fiquei encantada com seus livros e seus poemas. Foi legal conhecer. Sua 

história, e o seu livro. Saíram uma doçura rural completa. Eu lendo seus 

poemas. Senti você lendo eles pra mim. 

Porque seu poema é tão encantador Zila? 

 

Um abra 

  

A análise constatou que a carta, no que diz respeito à forma, relação dialógica e assunto 

corresponde à estrutura do gênero. No entanto, explicitamente, percebemos que a aluna fez uma 

espécie de paráfrase de duas cartas de Carlos Drummond de Andrade: uma datada de 27 de 

março de 1959 e a outra de 11 de fevereiro de 1960.   

Podemos conjecturar que a aluna buscou um modelo para seguir, o que não é errado, 

uma vez que aprendemos por intermédio de modelos. No entanto, isso não implica copiar ou 

parafrasear.  Ela poderia ter se apropriado da forma do gênero no sentido de que a carta 

apresenta uma determinada estrutura como já foi mencionado. Além do mais, quando foi 

proposta a atividade da produção de uma carta para Zila Mamede, deixei bem claro qual era o 

objetivo.  Porém, a aluna não mostrou autonomia e estilo próprio, ancorou-se nas cartas de 

Drummond. Isso é visto a partir da saudação inicial (apenas o nome Zila com dois pontos) e do 

início da carta. Vejamos fragmentos da primeira carta de Drummond: “[...] Passei esta quarta-

feira lendo seus poemas [...]”, “[...] de uma doçura rural completa [...]”. A aluna só muda o dia 

da semana e elogia a carta da poetisa usando a mesma expressão de Drummond: “de uma doçura 

rural”.  

  Já na segunda carta, datada de 11 de fevereiro de 1960, a aluna mudou também algumas 

palavras. Vejamos alguns fragmentos da carta de Drummond: “Seu livro está aqui, encantando 

um velho leitor [...]”; “[...]...] Senti você conversando comigo, [...]”.  A aluna mais uma vez 
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apenas mudou algumas palavras: “[...] Eu fiquei encantada com seus livros e seus poemas [...]” 

Senti você lendo eles pra mim [...]. No final da carta, a assinatura e o seu número na chamada. 

A produção das cartas foi uma experiência bastante rica, porque fez com que os alunos 

retomassem os aspectos estudados sobre a vida da poeta Zila Mamede. Além disso, sentiram a 

necessidade de pôr em prática o que eles haviam aprendido sobre a estrutura textual do gênero. 

Como já mencionei, o que é preciso trabalhar, a partir dessa experiência, é o processo de 

reescrita, pois a maioria dos alunos têm resistência. Como incentivo, falei para eles que até os 

grandes escritores escrevem e reescrevem seus textos. Um exemplo, foram as correspondências 

em que os escritores se debruçaram sobre a sua produção, pediram para outras pessoas lerem, 

opinarem. Isso desmistifica alguns tabus em relação à escrita tais como ser um dom que 

pertence a poucos, o resultado somente da inspiração e que não implica em um exercício 

constante, por meio da prática, para aperfeiçoá-la. 

4.2.2. Análise dos diários de leitura  

 

Ao ler os diários de leitura dos alunos, a sensação que tive foi de aconchego, 

recolhimento, tal como o menino do poema “Infância”, de Carlos Drummond, que lia a história 

de Robison Crusoé envolto numa atmosfera de tranquilidade, à sombra das mangueiras, 

deleitando-se com as aventuras do personagem do romance. Isso podemos comprovar com 

alguns fragmentos, que transcrevo aqui, dos diários de leitura de vários alunos, que revelaram 

em suas escritas todo o contexto que os circundava, expressando suas emoções durante as 

leituras. Esses foram bastante subjetivos, intimistas. Uma aluna escreveu: “hoje foi um dia 

caumo e ótimo para ler... Li o poema ‘na rua do sabão’ [...]” (ANEXO U).  Outra adolescente 

escreveu: “Olá novamente... hoje de manhã eu passei em casa escrevendo esses poemas e 

chegando na escola ainda mindeu uma vontade de ler mais dos poemas e então li o poema O 

prato que teve um verso que dizia assim [...]” (ANEXO V) ”. Outra estudante revelou que lia 

na companhia da mãe: “Hoje, a gente leu três poemas da antologia. O primeiro foi: Milharais, 

o que eu achei bem interessante, por que ela fala sobre as bonecas que era feitas pelo ‘sabugos’, 

e minha mãe falou que já brincou muito disso. [...]”. (ANEXO W). 

A leitura desses depoimentos me proporcionou, enquanto educadora, um sentimento de 

satisfação, uma vez que o processo de intervenção didática contribuiu para que houvesse o 

encontro do leitor com o texto literário, além de promover uma interação entre mãe e filha, que 

leram juntas e ambas passaram a recordar a infância. Diante desse fato, a adolescente tece 

reflexões sobre ela e as pessoas que não usufruíram de uma infância integrada à natureza e 
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registra isso no diário: “A minha impressão é que antes as crianças tinham mais contato com a 

natureza, corriam, brincavam... Hoje em dias elas (as crianças) quase não brincam mais por 

causa da tecnologia, raramente se ver crianças brincando na rua”. (ANEXO X).  

Por meio da leitura dos diários, constatei que os alunos, cuja origem era do interior ou 

que tinham avós que moravam lá, viveram uma infância integrada à natureza e desfrutaram de 

momentos como os descritos nos poemas que leram. Então, teceram comparações entre crianças 

que tiveram uma infância em contato com a natureza, e de uma geração cuja infância foi/é, a 

maior parte, conectada à tecnologia:   

[...] a vida do campo é muito bom eu acho que ela teve uma infância feliz, por 

ter vivido assim, hoje em dia as crianças crescem brincando com celulares, 

tablet, computadores, crescem pessoas chatas, sem saber o que é infância de 

verdade, brincadeiras de rua e etc. Sou muito feliz por ter crescido no campo 

passando o dia todo brincando com meus primos de areia, correr, tica, esconde 

esconde e etc. (ANEXO Y). 

Outra aluna ao ler os poemas “Milharais” e “O Rio”, ambos de Zila Mamede, escreve:  

“[...] tive até a impreção de está novamente naquele gostoso sítio tumando 

banho de asude, comendo milho assado”. (ANEXO Z).  

“lembrei-me do riacho do meu interior [...] fiz uma bagunça dentro da água 

com primos, amigos e irmãos. A parte que mais me tocou foi a parte: mas o 

que conta em nós é mesmo o rio correndo em nossa memória com seu jeito 

de rio. No meu pensamento sinto a brisa, aquele silêncio, só o barulho das 

águas” (ANEXO AF, grifo nosso).       

  É curioso ela ter destacado esse verso, pois mostra que, assim como o eu lírico do 

poema, não tendo mais infância, toma consciência de que o importante mesmo é “o rio que 

corre na memória”.  

 A propósito da temática sobre a qual estamos refletindo, Hélder Pinheiro, em suas 

ponderações sobre a função social da poesia, traz algumas reflexões de Eliot: 

Para além de qualquer intenção especifica que a poesia possa ter, [...] há 

sempre comunicação de uma nova experiência, ou uma nova compreensão 

familiar ou a expressão de algo que experimentamos e para o que não temos 

palavras – o que amplia nossa consciência ou apura nossa sensibilidade 

(ELIOT apud PINHEIRO, 2002, p. 20). 

Mediante as impressões dos alunos sobre os poemas lidos, podemos corroborar o que 

Eliot ressalta sobre a poesia no sentido de comunicar uma nova experiência ou uma nova 

compreensão família ou, ainda, expressão de algo que foi experimentado.  Os alunos, que não 
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tiveram uma infância ligada à natureza, puderam ampliar o seu olhar de mundo por meio das 

experiências vivenciadas pelo eu lírico dos poemas e, os que vivenciaram o que foi posto nos 

poemas, puderam ter uma nova compreensão de algo experimentado, uma vez que, como vimos 

no testemunho da adolescente, ela revelou ter tido uma tomada de consciência ao perceber que 

não tem mais o rio da infância, mas, agora no presente, o que importa mesmo é o rio que corre 

na memória. Ou seja, a experiência daquele momento que ficou na memória afetiva. Não foi 

aleatoriamente que ela foi tocada por esses versos. 

 Os outros aspectos evidenciados pelos alunos foram a questão da violência nos tempos 

atuais e da poluição ambiental. Eles chamam a atenção para o fato de que antigamente as 

crianças tinham liberdade de brincar nas ruas porque não havia tanta violência, e que podiam 

tomar banho porque os rios não tinham tanta poluição.  No que diz respeito à violência, esses 

adolescentes moram num bairro que é assolado pelo drama da violência. Inclusive, o nome do 

bairro hoje chama-se Bela Parnamirim, mas há alguns anos era denominado de Bela Vista, e 

havia um trocadilho: “Bala a vista”. Quanto ao aspecto ambiental, o Rio Pitimbu, que margeia 

Parnamirim, sofre uma degradação e, caso não sejam tomadas medidas severas de preservação, 

poderá deixar de existir.  

        Compagnon indaga sobre quais valores a literatura pode criar e transmitir ao 

mundo atual, se ela é útil para a vida e por que defender sua presença na escola. Em suas 

ponderações sobre o espaço da literatura ele afirma o seguinte: 

Pois o espaço da literatura tornou-se mais escasso em nossa sociedade há uma 

geração: na escola, onde os textos didáticos a corroem, ou já devoraram [...]; 

nos lazeres, onde a aceleração digital fragmenta o tempo disponível para os 

livros [...] e a leitura para adolescente, julgada entediante porque requer 

momentos de solidão imóvel, não está mais assegurada. (COMPAGNON, 

2009, p. 25). 

Por meio da vivência com os textos literários, os alunos puderam refletir sobre a 

experiência de ser e estar no mundo. Podemos dizer que foi um processo de tomada de 

consciência. Um exemplo foi à questão debatida por eles e também registrada nos diários de 

leitura sobre o mundo marcado pela tecnologia, no qual eles estão inseridos. A partir da 

experiência de leitura de outras crianças que vivenciaram outro tipo de infância mais ligadas à 

natureza, eles puderam ponderar sobre as vantagens e desvantagens desse mundo digital em 

que vivem. Alguns lembraram que, quando criança, tiveram essa mesma vivência e outros 

relataram que seu mundo foi mais ligado aos jogos eletrônicos. Assim, sucedeu-se em relação 

a outros temas que eles iam descobrindo na leitura, como já colocamos anteriormente e ainda 
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veremos mais adiante. E o mais gratificante foi observar que eles se entregaram à leitura não só 

nos momentos da escola, mas também fora dela. Isso significa que os momentos de solidão com 

a leitura não foram enfadonhos para eles, ao contrário, foi um momento de reflexão, de 

autoconhecimento, de tomada de conhecimento sobre si e o mundo que os cerca.  

Já em relação à leitura dos poemas que revelam uma crítica social, nos quais as crianças 

vivem uma situação de miséria e pobreza, os leitores adolescentes se compadecem, são afetados 

pela dor do outro. Vejamos:  

“Eu li hoje O prato fala sobre a pobreza e eu lendo pensei se fosse eu numa 

hora dessa na rua procurando comer que não tinha na mesa, nem pão pra comer 

e o que seria de mim [...]” (ANEXO AB). 

Dessa mesma aluna, vejamos o que ela escreve sobre o poema “Balõezinhos”, de 

Manuel Bandeira:    

“Eu li hoje “Balõezinhos” e fala também de crianças pobres que foram para 

aquela feira para ganhar balões coloridos [...] Tem muitas crianças pobres que 

não querem só comer mas também brinquedos, amor, carinho, etc.”  (ANEXO 

AC). 

Em consonância com esse pensamento, vejamos o que nos diz Compagnon (2009, p. 

62): “[...] o texto literário me fala de mim e dos outros, provoca minha compaixão; quando leio 

eu me identifico com os outros e sou afetado por seu destino; suas felicidades e seus sofrimentos 

são momentaneamente os meus.”. 

  Diante dos poemas que expressam as mazelas sociais, um aluno que leu o poema 

“Lembrança do mundo antigo”, de Carlos Drummond, fala da beleza desse mundo em torno de 

Clara, e expressa o desejo de “um mundo sem violência, ilusões, mortes, drogas”. E no final do 

seu texto diz: “esse mundo sim era para existir”.  

Com base nos registros das impressões de leitura dos poemas nos diários de leituras, 

pude constatar também os adolescentes leitores demonstraram sensibilidade estética ao apreciar 

os poemas. Claro que dentro de suas limitações, pois têm pouca vivência com os textos poéticos. 

Vejamos o que uma adolescente afirmou: 

Bom dos poemas que eu li, eu gostei dos: Milharais, de Zila Mamede. Eu achei 

interessante a parte em que ela coloca no poema: Meu avô habitando agora 

um campo onde ele, em vez de milho, é uma semente.  

Eu gostei porque ela não coloca no poema: morrer. Ela fala que seu avô virou 

uma semente, eu achei isso muito bonito. (ANEXO AE, grifo nosso). 
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Da mesma forma, essa aluna se refere ao poema “Profundamente”, de Manuel Bandeira, 

sobre a metáfora que se refere à morte dos entes queridos quando ele, ao invés de usar o verbo 

morrer, emprega o verbo dormir. Outros alunos também chamaram a atenção para o emprego 

das metáforas que se referem à morte. Uma aluna, ao se referir a esses versos, comenta sobre a 

beleza deles e os relaciona com suas vivências e lembranças do avô: “mais como nada é para 

sempre, cresi, meu avô envelheceu, minha avó não conheci. Hoje meu avô não planta mais. Só 

ficou as lembranças do meu tempo de criança [...]” (ANEXO AF). Outra leitora conta:  

 

notei que ela não usou a palavra morte, mas sim uma metáfora, Eu acho que a 

palavra morte é muito dura pra quem acabou de perder um ente querido, Achei 

muito admirável o jeito como ela fala sobre a terra do avô. Sinto até o 

cheirinho de terra molhada. (ANEXO P) 

 

Essa mesma aluna, ao falar do poema “O prato”, de Zila Mamede, diz que achou muito 

triste pelo fato de que o menino sentia fome, mas que era muito lindo como o menino imaginava 

o reino onde aboiavam prados, mesmo passando dificuldades em casa. Ainda acrescenta: “a 

poetisa Zila Mamede não sitou a palavra fome, mas usou uma metáfora no poema”.  E finaliza: 

“gostei muito, mas esse poema nos faz pensar que mesmo vivendo dificuldades nunca 

deixaremos de imaginar. ” (ANEXO AH). 

 

Nas impressões registradas nos diários de leitura, os alunos conseguiram fazer os pontos 

de entrelaçamentos entre os poemas. O que me chamou a atenção também foi que alguns alunos, 

além de estabelecer relações intertextuais entre os poemas, faziam também relações com as 

correspondências literárias. Vejamos: 

 

O que achei mais em comum entre eles foram que falaram muito sobre sua 

infância, sobre a época de São João, milho, fogueira, entre outros. O poema 

que me chamou mais atenção foi: ‘O Prato” que ele fala sobre uma mesa 

neutra, mesa neutra pra mim no meu ver significa limpinha, A secura no 

curral, espantamento em que o menino reinventava reinos, ele estava em uma 

mesa pensando nisso, mais passava se de uma imaginação de criança. 

Interessante também era a ligação entre Zila Mamede e Carlos Drummond, 

eles enviavam cartas uns para os outros, Carlos Drummond admirava os 

trabalhos de Zila Mamede e Zila Mamede admirava o trabalho de Carlos 

Drummond. (ANEXO AI). 

 

Quanto à forma de registro nos diários, alguns alunos seguiram a estrutura do gênero, 

escrevendo à medida que liam os poemas, tendo a preocupação de registrar as datas numa 

sequência cronológica – uma aluna até colocou a hora que começava a leitura. Uns seguiram a 
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sequência numérica dos poemas, já outros não. Como já foi colocado, a antologia é composta 

de quinze poemas, assim, uns escreviam de acordo com a enumeração da antologia, outros não.  

 Alguns alunos, além de registrarem suas impressões sobre os poemas lidos, fizeram 

também depoimentos sobre as oficinas realizadas – confecção das capas, leitura das 

correspondências literárias, documentários sobre os poetas, análise dos poemas e sarau poético. 

Alguns declararam que não gostavam de poemas, mas que o projeto contribuiu para eles 

passarem a apreciar esse gênero. Já outros disseram que conheceram Zila Mamede por 

intermédio desse projeto. Vejamos alguns fragmentos desses registros:   

A professora Gilvânia mim despertou um desejo de gostar de poesia, pois 

antes eu não gostava, eu só gostava de livro de terror, mais agora eu gosto 

mais de poema do que livro de terror. E foi assim que eu comecei a gostar de 

poesia!; “Eu não mim interessava muito pela leitura e poemas e atravéz dessas 

aulas de português estou mim interessando mais, está sendo muito legal”. 

(ANEXO AJ).  

 Uma aluna fala de duas oficinas: “hoje foi a primeira aula do projeto da professora. Na 

aula hoje nós produzimos os desenhos para as capas dos cadernos [...] foi muito legal ter uma 

aula diferente e divertida como esta”. Dando prosseguimento às suas impressões, a aluna fala 

da leitura das cartas: “[...] Também tivemos uma aula de leitura das cartas que Drummond 

enviava a Zila e as cartas que Câmara Cascudo enviava a Mario. Minhas impressões: eu achei 

interessante ver a interessão entre eles, uma coisa que achei muito bonita foi o modo poético de 

escrever”. Ainda sobre a confecção das capas com a arte cartonera, eles declararam que acharam 

importante fazer a capa da própria antologia deles. 

Uma outra aluna escreve sobre Zila Mamede:  

[...] mas eu comecei a gostar muito de Zila Mamede porque eu nem sabia 

quem era, agora eu sei quem é ela, é uma grande escritora que eu comecei a 

admirar os seus poemas, e o que eu acho mais interessante e a forma que 

expressava o seu amor pela natureza. [...] (ANEXO AL). 

  O diário de leitura, por seu caráter intimista, pessoal, e o fato de os alunos terem a 

liberdade de escrever de acordo com seu ritmo e em diversos espaços – em casa, na escola – 

contribuíram para que eles não fossem cerceados ao expor suas impressões. Como já esclareci, 

procurei adotar uma postura de mediadora.  

Mediante as impressões registradas tanto de forma oral como escrita, vimos que a 

experiência da leitura literária vivenciada pelos alunos cumpriu o papel humanizador que tanto 

os teóricos defendem como, por exemplo, Todorov (2009, p. 27), quando lamenta que “Ler 
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poemas e romances não conduz à reflexão sobre a condução humana, sobre o indivíduo e o 

humano, sobre o amor e ódio, a alegria e o desespero”.   

Os jovens adolescentes, ao lerem os poemas, deparam-se com os dilemas existenciais e 

sociais da humanidade: fartura e pobreza, alegria e desespero, passagem do tempo, vida e morte. 

No entanto, podemos perceber pelos registros feitos que a literatura proporciona uma forma de 

elaboração dessa dor existencial por meio da reinvenção da vida. Por isso, em muitas das suas 

falas/escritas, estão o tempo todo a repetir sobre a criança que mesmo diante da fome não se 

cansa de imaginar um mundo melhor. Mencionam também a beleza da metáfora sobre a morte: 

“o avô agora uma semente” e também sobre a passagem do tempo. Como os poetas, eles 

tomaram consciência da passagem do tempo, e mesmo que não “tenham mais o mesmo rio da 

infância”, o que importa “é esse rio que corre na memória”. Assim, diante, dos dilemas 

existenciais, da efemeridade da vida, eles, os alunos, persistem em olhar a poesia da vida. 

Por meio da leitura dos poemas, os alunos recuperaram experiências vividas no passado 

e trouxeram para o presente como forma de ensinamento, graças à poesia lida. Dessa forma, 

podemos dizer que eles redimensionaram o olhar perante si e perante o mundo que os cerca, 

tanto do ponto de vista existencial quanto ético e estético. Respondendo as indagações dos 

estudiosos da literatura, podemos dizer que vale a pena trabalhar a poesia em sala de aula. Com 

certeza, os jovens, a partir das leituras, tornaram-se mais sensíveis e reflexivos. Isso já faz uma 

grande diferença nesse mundo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste estudo pretendeu refletir sobre os percalços no ensino da literatura, 

em especial o ensino do poema em sala de aula que, segundo os estudos apontados, revelam 

uma crise, e no caso da poesia ainda mais grave, uma vez que é praticamente inexistente nas 

salas de aulas.   

Ressaltou-se também sobre a necessidade de o professor buscar uma formação contínua, 

que contribuirá para sua autonomia em sala de aula. Assim, ao invés de ele ficar limitado à 

leitura roteirizada dos livros didáticos, que, na maior parte, silencia os sentidos do texto, ele 

assumirá o papel de mediador de leitura, promovendo o encontro do aluno com a obra literária, 

por meio de uma abordagem mais dialógica. É a partir dessa experiência estética que o professor 

contribuirá de fato para a formação leitora e humana do adolescente, despertando o gosto pela 

leitura literária. 

Retomado o que foi dito no primeiro capítulo, concordamos com Hélder Pinheiro, que 

apresenta algumas condições indispensáveis para quem quer trabalhar com o poema em sala de 

aula.  Para ele, é imprescindível que o professor seja um leitor e tenha uma experiência 

significativa de leitura. Além disso, é necessário empenho e dedicação ao abordar o poema em 

sala de aula. Outro ponto fundamental é que o professor tenha autonomia em elaborar seus 

projetos de leitura como também ser capaz de confeccionar seu próprio material didático.  

Em concordância com esse pensamento, foi elaborada uma antologia poética com 

quinze poemas, sendo seis poemas de Zila Mamede, cinco de Manuel Bandeira, e quatro de 

Carlos Drummond de Andrade. Quanto à capa, optamos pela arte cartonera. A confecção desse 

produto fez toda a diferença, uma vez que os alunos sentiram-se inseridos no processo de 

confecção de suas capas, tendo a liberdade de escolher a sua arte. Para eles foi uma atividade 

lúdica e, para o professor, contribuiu como elemento facilitador para a recepção das leituras dos 

poemas. 

Outro ponto fundamental é que a confecção de uma antologia proporciona ao professor 

a liberdade de selecionar os poetas e os poemas (desde os clássicos, contemporâneos e, ainda, 

prestigiar um autor local) a partir de uma unidade temática – ou não, isso fica a critério de cada 

um –, até a confecção das capas. Além do mais, é um material que poderá ser trabalhado com 

diversas turmas e séries, claro que com as devidas adequações, no que diz respeito ao perfil da 

turma a ser trabalhada. 
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Quanto à viabilidade desse material, podemos afirmar que é acessível, embora demande 

certo custo financeiro, principalmente em relação à confecção do miolo, pois necessita de 

cópias e, muitas vezes, dentro da realidade da escola pública, não dispomos desse serviço, o 

qual é restrito apenas para as provas bimestrais. No entanto, se formos avaliar os custos e 

benefícios, podemos afirmar que os benefícios valem a pena. Quanto à capa cartonera, é feita 

com um material acessível – o papelão – que podemos conseguir em supermercados e 

transformar num material artístico, usando de muita imaginação e sensibilidade.  

Portanto, diante do que foi exposto, elaborar a antologia poética como produto final para 

o Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Letras fez toda a diferença, haja vista 

que além de possibilitar os textos poéticos aos alunos, contribuiu também para uma consciência 

ecológica, pois com essa prática estamos contribuindo para um planeta sustentável.  

Diante desse quadro, o projeto de intervenção procurou promover uma vivência com o 

texto poético em sala de aula de forma que propiciasse exatamente o que os teóricos defendem: 

um encontro do leitor com o texto literário. Dessa forma, as atividades propostas nas oficinas 

da sequência básica primaram por uma relação dialógica, em que os alunos de fato tiveram a 

oportunidade de experienciar o texto poético.  

A vivência com o texto poético em sala de aula, por meio de um estudo sistematizado 

em oficinas, resultou numa experiência exitosa com os alunos. Foi algo surpreendente e 

positivo, uma vez que despertou a sensibilidade deles. Eles mudaram a visão que tinham do 

poema como algo enfadonho e inacessível. A experiência estética contribuiu para que fruíssem 

o texto poético de forma sensorial: sons, cheiros, imagens, texturas, sabores. A partir de uma 

abordagem dialógica, eles se sentiram livres para expressar suas impressões com os colegas e 

a professora. E a cada nova leitura aguçaram o olhar e contemplaram: “sob a face neutra, as mil 

faces secretas da palavra”.  

Tanto na exposição oral quanto nos registros escritos dos diários de leitura, os alunos 

relataram que a leitura dos poemas proporcionou um redimensionamento dos seus olhares, uma 

nova percepção das coisas e até das suas vivências. Todorov (2009) afirma que a literatura 

amplia o nosso universo, incita-nos outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Ela permite 

que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano.  

Os diversos recursos utilizados nas oficinas também cativaram os discentes. Assim, a 

interação com outras linguagens como a fotografia, a música, os documentários, a confecção 
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das capas cartoneras, nas quais eles desenharam, pintaram; o sarau literomusical, tudo isso 

tornou o processo lúdico e sedutor. 

No primeiro capítulo, fizemos uma apreciação teórico-metodológica sobre Literatura e 

Ensino, cujos teóricos defendem a literatura como um direito inalienável e reafirmam a sua 

permanência em sala de aula. Debruçamo-nos em estudos que mostram a fragilidade da 

abordagem do texto literário em sala de aula, em especial o poema. Constatamos que, na maior 

parte, os professores precisam investir numa formação contínua como um caminho para 

ressignificar a sua prática docente. Apresentamos também documentos, como os PCNs e 

estudos que trazem contribuições teórico-metodológicos para uma abordagem adequada do 

texto literário na escola. 

No segundo capítulo, dedicamo-nos à análise das correspondências literárias e dos 

poemas. Quanto às missivas, tecemos reflexões sobre a relevância das cartas como uma fonte 

de informação expressiva de pesquisa literária, histórica, biográfica e cultural. Estabelecemos 

também um diálogo entre as cartas e os poemas, e as diversas possibilidades de entrelaçamentos 

entre eles. Foram discutidos os avanços tecnológicos e, consequentemente, o espaço que a carta 

pessoal foi perdendo, dando lugar para o e-mail. No entanto, outros tipos de cartas ainda 

persistem, principalmente no campo profissional. Quanto à análise dos poemas, buscamos, por 

meio de leituras individuais e em grupos, estabelecer pontos de entrelaçamentos entre os 

poemas, a partir do tema da representação da infância. Quanto à metodologia, buscou-se uma 

abordagem dialógica que promovesse de fato o encontro do leitor com a obra. 

No último capítulo, buscamos mostrar os problemas pelos quais a escola Municipal 

Maria Fernandes Saraiva está passando e, de um modo geral, os entraves que são comuns às 

escolas públicas como falta de recursos e condições precárias, que prejudicam o trabalho 

docente. Houve também uma explanação de como foi construída a sequência didática por meio 

das oficinas. Nos relatos, houve a explicitação de todas as ações e análise minuciosa de todo 

processo ocorrido em sala de aula. Quanto às produções escritas dos alunos, primeiro houve 

uma avaliação das cartas para Zila Mamede. Percebemos que os alunos, na maior parte, 

atingiram o objetivo proposto, que era abordar os aspectos relacionados aos estudos realizados. 

Além disso, obedeceram à estrutural textual do gênero carta pessoal. Quanto aos diários de 

leitura, os alunos, a partir da experiência estética com o texto literário, redimensionaram o olhar 

perante as suas vivências e perante o mundo que os circundam. Refletiram sobre questões 

existenciais como o amor, a saudade, a passagem do tempo, as perdas, a morte. Houve também 



110 

 

 

 

uma tomada de consciência dos problemas sociais como violência, poluição, pobreza, trabalho 

infantil. Tomaram consciência de que as mudanças e os avanços tecnológicos modificam a 

noção de tempo como também as mudanças de hábitos. Perceberam que, devido ao mundo 

digital, não estavam mais tão próximos à natureza. Eles conseguiram fazer os entrelaçamentos 

temáticos entre os poemas e perceberam como se dá a representação da infância na obra dos 

três amigos poetas. 

Embora os alunos apresentem problemas quanto à leitura e à escrita – não escrevem de 

acordo com a norma culta urbana de prestígio, o que já foi explicado, uma vez que eles chegam 

ao 6º ano ainda no nível de pura decodificação –, eles conseguiram expor tanto na oralidade 

como na escrita as suas impressões das leituras dos poemas. É claro que alguns se dedicaram 

mais, cumpriram as atividades propostas; já outros tiveram mais dificuldades, resistiram à ideia 

de expor por escrito as suas impressões. Por isso, do ponto de vista gramatical, os textos, em 

sua maior parte, necessitam de revisão, devido a essa resistência, o que torna o trabalho de 

reescrita do texto do aluno um desafio para o professor. No entanto, quanto à compreensão da 

leitura dos poemas e exposição por escrito das impressões, no geral, houve um avanço, o que 

revelou um resultado positivo.  Isso só vem reafirmar que o texto literário contribui de fato para 

formação humana e leitora do aluno. 

Esperamos, portanto, ter cumprido com o nosso propósito de promover o encontro do 

leitor com a obra, possibilitando, assim, uma experiência estética e despertando a sensibilidade, 

de forma a garantir a permanência do texto literário em sala de aula.  
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ANEXO A -  Carta de 20 de maio de 1958 
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ANEXO B – Carta de 27 de março de 1959 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fonte: Aquino (2000)       
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ANEXO C – Carta de 17 de julho de 1959 
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ANEXO D- Carata de 29 de junho de 1964 
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ANEXO  E -  Carta de 27 de março de 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Aquino (2000)                                                   
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ANEXO F –  Carta de 4 de setembro de 1925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 Fonte: Cascudo (2010) 
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ANEXO   G  – Carta de 10 de abril de 1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Fonte: Cascudo (2010) 
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ANEXO O H -   Capa do livro Cartas de Drummond a Zila Mamede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aquino (2000) 
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ANEXO I -  Contracapa do livro Cartas de Drummond a Zila Mamede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Fonte: Aquino (2000) 
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ANEXO J – Orelha 01 do livro Cartas de Drummond a Zila Mamede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Fonte: Aquino (2000) 
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      ANEXO K – Orelha 02 do livro Cartas de Drummond a Zila Mamede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
Fonte: :Aquino (2000) 
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ANEXO L –  Capa do livro  CÂMARA CASCUDO E MÁRIO DE ANDRADE – Cartas 1924-1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  Fonte: Moraes (2010) 

                                               

       

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

ANEXO M -  Contracapa do livro CÂMARA CASCUDO E MÁRIO DE ANDRADE - 

Cartas 1924-1944 

 

Fonte: Moraes (2010) 
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ANEXO N – Orelha 01 do livro CÂMARA CASCUDO E MÁRIO DE  ANDRADE – 

Cartas 1924-1944 

 

Fonte: Moraes (2010) 
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ANEXO O  -   Orelha 02 do livro CÂMARA CASCUDO E MÁRIO DE  ANDRADE – Cartas 

1924-1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cascudo (2010) 

 

 

 

Fonte: Moraes (2010) 
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ANEXO P  - Carta produzida por duas alunas para Zila Mamede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem do Arquivo pessoal 
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ANEXO Q – Carta produzida por dois alunos para Zila Mamede 
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ANEXO R -  Fragmento de carta produzida por uma aluna para Zila Mamede 
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ANEXO S – Fragmento de carta produzida por uma aluna para  Zila Mamede 
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ANEXO T  Fragmento de carta  produzida por uma aluna para Zila Mamede 
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    ANEXO U – Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO V -  Fragmento de diário de leitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

ANEXO W  - Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO X – Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO Y -  Fragmento de diário de leitura  

 

 

 

 

 

Anexo XXVI  -   FRAGMENTO DO DIÁRIO DE LEITURA 
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ANEXO Z –  Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO AA -   Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO AB -  Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO AC -  Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO AD – Fragmento de diário de leitura   
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ANEXO AE -  Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO AF -  Fragmento de diário de leitura  
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ANEXO AG – Fragmento do diário de leitura 
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ANEXO AH – Fragmento de diário de leitura 

XXXIV – Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO   AI – Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO AJ – Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO AK – Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO AL – Fragmento de diário de leitura 
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ANEXO AM – Capa e orelha de O ARADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Mamede (2005) 
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ANEXO AN – Capa e orelha  02 DE O  ARADO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Mamede (2005) 
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ANEXO AO – Contracapa e orelha 02   DE O ARADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mamede (2005) 
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ANEXO AP –  Capa e orelha 01 ANTOLOGIA POÉTICA CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Andrade (2013) 
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ANEXO AQ -  Capa e orelha 02 do livro ANTOLOGIA POÉTICA CARLOS DRUMMOND 

DE ANDRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        Fonte: Andrade (2013) 
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ANEXO AR -  Capa da Antologia Poética A Infância entrelaçada nos fios da poesia 

(Entregue na forma de livro aos membros da banca) 
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ANEXO AS-  Contracapa apa da Antologia Poética A Infância entrelaçada nos fios da poesia 
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ANEXO AT -  Folha de rosto da Antologia Poética A Infância entrelaçada nos fios da poesia 
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ANEXO AU - Sumário da Antologia Poética A Infância entrelaçada nos fios da poesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO AV – Termo de autorização de uso de imagem e voz UFRN 
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