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Augusto Cury 



 
 

RESUMO 

 

Trata-se de um trabalho monográfico que apresenta algumas reflexões e análises 

sobre a leitura literária poética em uma escola pedagogicamente organizada em 

ciclos, pertencente à rede publica municipal do município de Peixoto de Azevedo no 

Estado de Mato Grosso. O foco da pesquisa foi tentar perceber se os educandos 

tem sido motivados a ler por prazer no espaço escolar. Tendo como base as 

observações levantadas quando do estágio supervisionado e a bibliografia da área, 

foi identificado que os meios pelos quais a escola tem trabalhado com a poesia 

pouco contribuem para envolver o educando no mundo das letras. Buscou-se 

levantar subsídios para compreender os motivos que conduzem os professores a 

trabalharem reproduzindo caminhos metodológicos que retiram dos alunos a 

possibilidade de se relacionarem de maneira prazerosa e livre de obrigações com a 

leitura. O trabalho contou com o objetivo principal de apresentar algumas 

considerações a respeito da poesia em sala de aula e quão significante pode ser o 

trabalho com esse gênero. O mesmo foi trabalhado de forma exploratória em um 

modo quantitativo de pesquisa, juntamente com pesquisa de campo, por ser um 

estudo de caso, houve um questionamento aos professores que trabalham 

diretamente com a sala em estudo, que culminou nos resultados expostos 

graficamente no tópico de apresentação dos resultados. 

Palavras Chave: Varal de Poesia. Gêneros Textuais. Sarau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 



 
 

 

Se trata de un trabajo monográfico que presenta algunas reflexiones y análisis sobre 

la lectura literaria poética en una escuela pedagógicamente organizada en ciclos, 

perteneciente a la red pública municipal del municipio de Peixoto de Azevedo en el 

Estado de Mato Grosso. El foco de la investigación fue intentar percibir si los 

educandos han sido motivados a leer por placer en el espacio escolar. Con base en 

las observaciones levantadas en la etapa supervisada y la bibliografía del área, se 

identificó que los medios por los cuales la escuela ha trabajado con la poesía poco 

contribuyen a involucrar al educando en el mundo de las letras. Se buscó levantar 

subsidios para comprender los motivos que conducen a los profesores a trabajar 

reproduciendo caminos metodológicos que retiran de los alumnos la posibilidad de 

relacionarse de manera placentera y libre de obligaciones con la lectura. El trabajo 

contó con el objetivo principal de presentar algunas consideraciones acerca de la 

poesía en el aula y cuán significante puede ser el trabajo con ese género. El mismo 

fue trabajado de forma exploratoria en un modo cuantitativo de investigación, junto 

con investigación de campo, por ser un estudio de caso, hubo un cuestionamiento a 

los profesores que trabajan directamente con la sala en estudio, que culminó en los 

resultados expuestos gráficamente en el tópico de " presentación de los resultados. 

Palabras Clave: Varal de Poesía. Géneros Textuales. Sarau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1– Qual a importância de se trabalhar poesia em sala de aula? .................. 41 

 

Gráfico 2 – Qual a sua compreensão sobre poesia? ................................................. 42 

 

Gráfico 3 – De que forma os poemas devem ser apresentados? .............................. 43 

 

Gráfico 4 – Porque Os professores devem trabalhar a poesia com seus alunos? .... 44 

 

Gráfico 5 – Você concorda que a poesia ainda é um gênero bastante desvalorizado 

no contexto escolar? ................................................................................................. 45 

 

Gráfico 6 – Como Você trabalha se trabalha, e com que frequência trabalha a poesia 

em sala de aula? ....................................................................................................... 46 

 

Gráfico 7 – Como reagem os alunos diante de uma aula com poesias? ................... 47 

 

Gráfico 8 – Que material Utiliza nas suas aulas de leitura poética? .......................... 48 

 

Gráfico 9 – Em sua opinião qual o significado da poesia para os alunos? ................ 49 

 

Gráfico10 - Em sua Opinião há conflitos entre os alunos sobre poesia na sala de 

aula? ......................................................................................................................... 50 

 

 

 

  



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO    ....................................................................................................... 12 

Objetivo Geral ........................................................................................................... 13 

Objetivos específicos... ............................................................................................. 13 

Justificativa... ............................................................................................................. 13 

CAPÍTULO ..3.1 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.. ..................................................... 15 

3.2 Conhecendo a Literatura ..................................................................................... 15 

3.3 A leitura literária como forma de incentivo para o aluno ...................................... 16 

3.4 A importância da Literatura no Ensino Fundamental ........................................... 18 

3.5 Letramentos literário ............................................................................................ 21 

3.6 Proposta pedagógica para o ensino de literatura na escola ................................ 23 

4..CAPITULO..4 DESENVOLVIMENTO DA POESIA .............................................. 25 

4.1 O que é Poesia?.. ................................................................................................ 25 

4.2. Poesia como campo de produção expressiva para alunos leitores .................... 26 

4.3.  Trabalhando poesia na sala de aula.. ............................................................... 28 

4.4 O papel do professor na formação leitora ........................................................... 29 

4.5 A poesia como Ferramenta de ensino ................................................................. 32 

4.6 Viajando pela imaginação da Leitura .................................................................. 33 

CAPÍTULO.. 5 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS... ................................... 36 

5.1 Caracterizações da pesquisa .............................................................................. 37 

5.2 População ou amostra de participantes no estudo .............................................. 37 

5.3 Caracterização dos instrumentos de pesquisa .................................................... 39 

5.4 Procedimentos de coleta e análise de dados ...................................................... 39 

CAPÍTULO.. 6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................... 40 

6.1 Posicionamentos dos sujeitos envolvidos na pesquisa ....................................... 40 

CONSIDERAÇÕES FINAIS... ................................................................................... 51 

REFERENCIAS.... ..................................................................................................... 53 

APÊNDICES ............................................................................................................. 62 

 



12 
 

INTRODUÇÃO 

  

No âmbito educacional, muito se tem discutido a necessidade urgente, de 

despertar o prazer e o hábito pela leitura de diversos gêneros textuais que circulam 

na sociedade e de livros de literatura que adentraram os muros da escola pública 

brasileira em grande quantidade, visando à formação do aluno leitor. 

No entanto a poesia é tida como uma auxiliadora no processo do letramento 

literário, sendo que os poemas abordem temas que dizem respeito à sociedade e ao 

tempo, contribuindo para a formação de um leitor crítico e atuante que se identifica 

como um ser social transformador. 

Essa problemática abrange todos os segmentos da Educação básica, 

especificamente, os últimos anos do Ensino Fundamental, no qual o aluno deveria 

adquirir todas as habilidades necessárias de leitura e escrita, para poder continuar 

progredindo nas séries posteriores, como não ocorre, verificamos a ineficácia de 

ensino. 

 Nessa perspectiva, A leitura literária conduz a indagações sobre o que 

se é e o que se quer viver, de tal forma que o diálogo com a literatura traz sempre a 

possibilidade de avaliação dos valores postos em uma sociedade. 

Tal fato acontece porque os textos literários guardam palavras e mundos 

tanto mais verdadeiros quanto mais imaginados, desafiando os discursos prontos da 

realidade, sobretudo quando se apresentam como verdades únicas e imutáveis. 

Também porque na literatura encontramos outros caminhos de vida a serem 

percorridos e possibilidades múltiplas de construir identidades. 

 Não bastasse essa ampliação de horizontes , o exercício de imaginação que 

a leitura de todo o texto literário requer, é uma das formas relevantes do leitor 

assumir a posição de sujeito e só poder exercer qualquer movimento crítico quando 

se reconhecer como sujeitos. 

Portanto, compete à escola promover e propiciar essa leitura literária, 

servindo de trampolim para facilitar o gosto pela literatura e leitura de poemas 

tornando a leitura poética significativa, a variedade de experiências, a formação de 

juízo crítico, a autonomia e responsabilidade leitora dos estudantes do ensino 

fundamental. Sendo assim, por entender - se que esta abordagem está totalmente 
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de acordo com o trabalho realizado com os poemas em turmas do 9º ano do Ensino 

Fundamental, formulou-se então os seguintes objetivos: 
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Objetivo Geral 

 Este trabalho tem como principal objetivo apresentar algumas considerações 

a respeito da poesia em sala de aula e quão significante pode ser o trabalho com 

esse gênero. 

 

 Objetivos específicos 

 Tecer algumas reflexões acerca da leitura de poemas em sala de aula  

 Destacar a importância da vivência poética para o aluno. 

 Apresentar a literatura popular e seus aspectos estruturais no contexto 

cultural. 
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JUSTIFICATIVA 

Enquanto estagiário nos anos finis do ensino fundamental, foi possível 

perceber  a dificuldade que muitos professores enfrentam em suas salas de aula no 

que concerne ao ato da leitura, principalmente de poemas, desde então surgiu o 

interesse por estudar mais profundamente este tema. 

Portanto, este trabalho justifica-se por tornar possíveis percepções sobre 

questões do ensino do poema e práticas docentes em literatura mais precisamente 

com o trabalho com texto literário, pois este transgride normas, desconstrói a própria 

linguagem e inaugura mundos possíveis, por meio da transfiguração do real. 

O interesse em investigar o referido assunto também se justifica pela tentativa 

de contribuir com os debates a respeito do uso de textos literários e dos livros 

didáticos de Português no ensino de literatura, promovendo assim o letramento 

literário, práticas estas norteadas por relações muito complexas, que carecem de 

estudos, reflexões e discussões. 

Cabe ressaltar a relevância que o tema tem para se pensar a construção de uma 

ação pedagógica mais qualitativa, fazendo da instituição escolar um lugar onde os 

estudantes passam a vivenciar e apreciar suas diversas formas de criação e 

expressão, pois educar e aprender não cessam, é momentos fascinantes, infinitos e 

cheios de magia e prazer. 

 Portanto o mais relevante neste trabalho é o desenvolvimento da 

sensibilidade estética dos aprendizes, por meio da literatura e dos recursos típicos 

desses gêneros, e com isso despertar ou manter o gosto de ouvir, ler, refletir e 

escrever textos poéticos. 

O mais habitual é que o texto poético esteja em verso e se chame poema ou 

poesia. Existem, no entanto textos poéticos desenvolvidos sob a forma de prosa. Os 

versos, as estrofes e o ritmo compõe a métrica do texto poético, onde os poetas 

gravam o cunho dos seus recursos literários, porém os textos poéticos destacam-se 

pela inclusão de elementos de valor simbólico de imagens, desta forma, cabe ao 

leitor ter uma atitude de ativa para descodificar a mensagem. 
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CAPÍTULO..ll.1 – Revisão Bibliográfica 

A revisão bibliográfica também é denominada de revisão de literatura ou 

referencial teórico, a revisão bibliográfica é parte de um trabalho de pesquisa, que 

revela explicitamente o universo de contribuições científicas de autores sobre um 

tema específico.  (SANTOS & CANDELORO), ( 2006). 

Conforme citado pode-se afirmar que Revisão de literatura é o mesmo que 

Revisão bibliográfica ou até mesmo referencial teórico e embasamento teórico. 

Temos então, uma coleção, leitura e estudo das fontes importantes sobre um tema. 

Uma revisão de literatura em uma pesquisa provê uma visão geral atual sobre 

um tema. Seu principal foco é realizar uma lista dos principais conceitos e estudos. 

Por essa razão seu tão conhecido apelido de Estado da arte, devido sua 

caraterística exploratória no estudo de um problema ou tema amplo. 

Portanto, eis o questionamento: o que se sabe sobre esse tema até o 

momento? Essa será a primeira etapa de uma revisão que buscará conhecimentos 

sobre em vários autores conceituados que já estudaram a temática. 

 

2.2 Conhecendo a Literatura  

Sabe-se que em se tratando do ensino de literatura, em sua grande maioria a 

escola na figura do professor acaba priorizando apenas o ensino da história da 

literatura. Porém, entende-se que este tipo de instrução é insuficiente quando se 

pretende formar alunos/leitores críticos reflexivos. É importante que se tenha a 

consciência de buscar compreender a literatura de maneira dinâmica, oferecendo 

aos alunos a oportunidade de explorar o texto na totalidade de riqueza que ele pode 

oferecer. 

Para que isto aconteça no ensino de literatura, ele não pode estar pautado 

apenas em informações de escolas literárias, ao contrário, “trata-se, prioritariamente, 

de formar leitores literários, em outras palavras, de “letrar” literariamente o aluno, 

fazendo-o apropriar-se daquilo a que tem direito” (PCN, 1998, p.55), ou seja, 

propiciando-lhes o contato com os diversos tipos de textos literários. 

Como se sabe o texto literário tem uma linguagem específica, a conotativa. 

Em relação à linguagem literária, percebe-se que devido ao pequeno trabalho com 

ela, os adolescentes e jovens perdem o prazer pela leitura literária, pois já não 

sabem ler e nem compreender o que leem, já que uma das características do texto 

literário é a complexidade. 
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No entanto, nas aulas de Português, a leitura de obras literárias termina 

assumindo uma postura escolar que possui objetivos diversos que servem apenas 

como critério de avaliação, que resulta no não interesse pela leitura por parte dos 

alunos, ou seja, o problema é que os rituais de iniciação propostos aos neófitos não 

parecem agradar, (LAJOLO, 2008). 

A questão do ensino de Literatura ou da leitura literária envolve, portanto, 

esse exercício de reconhecimento das singularidades e das propriedades 

compositivas que matizam um tipo particular de escrita. 

Com isso, é possível afastar uma série de equívocos que costumam estar 

presentes na escola em relação aos textos literários, 

Ainda segundo Lajolo (2008) o texto literário utilizado em sala de aula acaba 

sendo muitas vezes deixado de lado em discussões pedagógicas, isto é, a escola, 

por não saber exatamente como abordar este tipo de texto, termina oferecendo a ele 

um lugar secundário, e é ai que a literatura passa a ser tratada como pretexto e 

estratégia para o estudo de outros objetos. 

A partir disto, o texto literário serve como base para o ensino da escrita, para 

o estudo estrutural da língua e mesmo fazendo a leitura deste tipo de texto, ela não 

corresponde a uma leitura literária, não permitindo que o aluno tenha liberdade de 

compreender e desenvolver diversas possibilidades de sentidos para o texto, em 

que a única acepção aceita para ele é a dada pelo professor ou a que se encontra 

no livro didático. 

Acredita-se que a aula de literatura é um espaço dialógico, ou seja, é um 

lugar norteado pela interação, repleto de leituras de diversos textos, de construção 

de sentidos, e para que isto aconteça desta forma é preciso que se promova o 

debate na aula. Esta seria uma postura esperada por parte do docente, a de 

oferecer ao aluno-leitor condições de discutir aspectos diversos que o contato efetivo 

com os textos pode dar. 

O texto literário tem a capacidade de decantar a alma e os sentimentos 

humanos, sensibilizar os insensíveis e orientar o coração desnorteado. Faz-se 

urgente aula com leituras de qualidade em todos os sentidos da palavra, aulas que 

priorizem o desenvolvimento do pensamento humano, isso é possível através do 

texto literário. 

Concernente a isso é importante notar o que diz Domício Proença Filho em 

seu livro A Linguagem Literária, falando sobre o texto literário: 
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O Texto de literatura pode ainda ser considerado como pretexto para 
a compreensão da língua, seu ponto de partida, procedimento 
bastante comum na realidade pedagógica brasileira costuma também 
ser associado ao estudo de outras manifestações culturais. 
(PROENÇA FILHO, 2007, p. 17) 

Por isso, é importante pensarmos na formação de leitores proficientes, onde 

através da leitura eles possam construir um pensamento crítico sobre os diversos 

temas que permeiam seu cotidiano, que façam parte da sua vida e que 

principalmente eles possam compreender o seu meio para poder modificá-lo 

tornando-o melhor. 

 

2.3  A leitura literária como forma de incentivo para o aluno. 

 Sabe-se que a escola pode ensinar a ler, e também desenvolver um ensino 

de literatura que priorize o desenvolvimento de competências e habilidades 

relacionadas com o letramento literário, mas para que isso ocorra é necessário que 

ela se atualize. Martins (2005) frisa que dando espaço para práticas culturais 

contemporâneas que são muito mais dinâmicas dentro da literatura, encontram-se 

diversos gêneros textuais, cada um com suas características específicas, e a poesia 

é um gênero rico em vários aspectos que devem ser considerado em uma sala de 

aula. 

 A função primordial da escola é em sua grande parte propiciar aos alunos 

caminhos para que eles aprendam de forma articulada às suas experiências 

culturais, conciliado ao ato da leitura, escrita e da composição, atividade esta que 

não está sendo tarefa fácil para os professores na atualidade, pois os alunos em sua 

maioria se encontram desmotivados diante dos livros e dos textos literários, 

refletindo assim no desempenho escolar. 

 O texto poético é uma ótima opção para professores que querem trabalhar 

com textos significativos, visto que os poetas buscam transmitir seu pensamento, 

cultura, meio social e sentimentos no momento em que está escrevendo.  

 Atualmente nas aulas de língua portuguesa a leitura é algo pouco explorada, 

mas sabe-se que ela é de fundamental importância para a construção de 

conhecimentos, pois através dela o aluno conhece diferentes culturas, etnias, 

lugares e crenças. Infelizmente, o incentivo a leitura da poesia ficou esquecido 

dentro do contexto escolar, pois os professores em sua maioria optam em tratar em 

sala de aula, de assuntos considerados “mais sérios”. Mas, no fundo, todos os 
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educadores sabem da importância e da grande influência que a poesia tem na 

formação de leitores mais proficientes e de cidadãos mais críticos, (CANDIDO, 

1995). 

 Portanto, quem lê poesia não está considerando assuntos que não são sérios, 

pelo contrário, vive a realidade, passa a olhar com mais verdade o mundo. Pois 

Atualmente, a poesia é tida como uma auxiliadora no processo do letramento 

literário, quando os poemas trabalhados abordam temas que digam respeito à 

sociedade e ao nosso tempo, contribuindo para a formação de um leitor crítico e 

atuante que se identifica como um ser social transformador. 

 

2.4 A importância da Literatura no Ensino Fundamental 

 Sobre a importância da literatura nota-se o que diz Candido (2004), quando 

afirma que a Literatura satisfaz uma necessidade essencial do ser humano “a 

necessidade de ficção e fantasia”. Ainda em seu texto direitos humanos e literatura, 

Candido (2004) defende o direito a ela a todos os seres de todas as classes sociais 

e argumenta também sobre o poder transformador que a literatura possui, através 

dos textos que trazem livremente em si o que chamamos de bem e o que chamamos 

de mal e por isso os humanizam. 

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no 
homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício 
da 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 da beleza, a percepção da complexidade 
do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve 
em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais 
compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o 
semelhante. (CANDIDO, 2004, p. 180) 

Assim, a literatura sendo uma forma de nos comunicarmos com os outros 

pode contribuir, sem dúvida, para o bom desenvolvimento das relações humanas e 

para o reencontro do homem com seu espírito. Todorov (2009) discorre sobre a 

importância da literatura para a compreensão da condição humana [...] a literatura é 

pensamento e conhecimento do mundo psíquico e social em que vivemos. 

Apesar de o texto poético ter sido marginalizado e esquecido por muito tempo 

na escola principalmente no Ensino Fundamental, Colomer (2007) diz que o aluno 

do Ensino Fundamental, necessita compreender que o acesso à literatura é, na 

verdade, o estabelecimento de um diálogo possível a qualquer um que queira “ouvir” 

a sua voz e compreender além do que se pode ver. A literatura não é só um objeto 
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de estudo, é, sobretudo, em sua concepção mais ampla, o conjunto de vozes 

declamadas por várias falas ao longo da história da Humanidade, permitindo 

descobrir e ampliar a realidade; o “inexplorado” e o “desconhecido” pode ser 

descoberto e vivenciado através da literatura. 

Nesse contexto, entende-se que o uso de poemas na sala de aula pode se 

tornar um recurso eficiente para a promoção do letramento literário, principalmente 

em um momento em que os alunos estão passando pela fase de formação e 

transição do Ensino Fundamental para o médio.  

O que se percebe, contudo, é que infelizmente são poucos os professores 

que trabalham efetivamente com a poesia e poemas em suas salas e muitos quando 

trabalham dão o tratamento ao poema semelhante ao que se dá a outros gêneros 

onde infelizmente um poema é tratado da mesma forma que um anúncio, uma bula, 

um cartaz, um bilhete, uma receita. Isso é a desmoralização e desqualificação da 

literatura.   

Mais do que nunca é tempo de valorizar o perfil do leitor do texto poético, 

lembrando o papel preponderante que tem a interação texto-leitor. Tal interação, 

vista à luz da contiguidade, da correspondência que se avizinha no jogo da troca de 

experiências, reforça ainda mais a importância do papel do professor na tarefa de 

iluminar o grande encontro entre o texto poético e o aluno. (SORRENTI, 2007). 

   

Percebendo-se a dificuldade que muitos professores enfrentam em sua sala 

de aula no que concerne ao ato da leitura, devemos considerar o que afirma Nunes 

(2016 p. 14 ) sobre a importância do trabalho com poesias no Ensino Fundamental. 

Dessa maneira, compreendemos que o ensino de literatura deve 
configurar-se como um conjunto de experiências estéticas que 
proporcionem ao aluno, autonomia de leitura, pensamento crítico, 
educação da sensibilidade e do autoconhecimento, e principalmente 
da condição humana.  

 

 Segundo os Parâmetros curriculares Nacionais (PCNs,1998 p.47), do Ensino 

Fundamental. “Os objetivos propostos concretizam as intenções educativas em 

termos de capacidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da 

escolaridade”. Essas capacidades destinam-se à satisfação obtida através de 

habilidades que determinam conquistas de objetivos elaborados que se deseja 

alcançar. 
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 Assim, entendemos que toda ação pedagógica exige uma reflexão sobre a 

construção do saber, compreendendo o ato de ensinar não como uma transferência 

de conhecimento, mas sim, conforme enfatiza Freire (2011, p. 24), de “criar 

possibilidades para a sua produção e a sua construção”. 

Através da citação acima, pode-se claramente perceber o poder que tem a 

literatura de atuar na formação do indivíduo, levando-o a perceber a condição 

humana. Paulino (2007), afirma que “A arte não mente, ao tornar concreto o 

imaginário por meio da linguagem”. Essa linguagem é a literária e assim, no contexto 

desse panorama, vale ressaltar o que diz Zilberman no que concerne ao ensino de 

literatura: 

A Literatura [...] é levada a realizar sua função formadora, que não se 

confunde com uma missão pedagógica. [...] Aproveitada em sala de aula na sua 

natureza ficcional que aponta a um conhecimento de mundo, e não enquanto súdita 

do ensino de boas maneiras ela se apresenta como elemento propulsor que levará 

escola à ruptura com a educação contraditória e tradicional. (ZILBERMAM, 2003, 

p.25.) 

Lajolo (1982) faz uma reflexão de como tem sido importante o estudo da 

literatura para a formação do jovem leitor, refletindo, sobretudo na importância da 

formação do leitor, pois, segundo ela muitos alunos não conseguem perceber essa 

importância, desprezando a porta de entrada para o mundo da literatura, a própria 

leitura, por esta ter sido desprezada primeira pelo seu professor. 

Corroborando com Lajolo (1982), Zilberman (2003) reflete que: Quando o 

professor possibilita a fruição dos seus alunos, ele está dando reais condições para 

que estas crianças possam se desenvolver baseados na liberdade de expressão, 

independentemente do livro que lhes foi apresentado, pois a justificativa que legitima 

o uso do livro na escola nasce, de um lado, da relação que estabelece com seu 

leitor, convertendo-o num ser crítico perante sua circunstância; e, de outro, do papel 

transformador que pode exercer dentro do ensino, trazendo-o para a realidade do 

estudante e não submetendo este último a um ambiente rarefeito do qual foi suprida 

toda a referência concreta.  

Portanto, o aluno do Ensino Fundamental, necessita compreender que o 

acesso à literatura é, na verdade, o estabelecimento de um diálogo possível a 

qualquer um que queira “ouvir” a sua voz e compreender além do que se pode ver. A 

literatura não é só um objeto de estudo, é, sobretudo, em sua concepção mais 
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ampla, o conjunto de vozes declamadas por várias falas ao longo da história da 

Humanidade, nos permitindo descobrir e ampliar nossa realidade. O “inexplorado” e 

o “desconhecido” pode ser descoberto e vivenciado através da literatura. 

 

2.5  Sentido Amplo do Texto 

 Com o objetivo de tornar a aula eficiente e proveitosa de maneira a promover 

a compreensão e o entendimento do conteúdo, é necessário ao professor 

primeiramente compreender as dificuldades de compreensão por parte dos alunos, 

pois muitos deles se detêm mais à decodificação, sem realmente extrair o sentido 

amplo da leitura do assunto. 

 A definição de leitura vai além da simples decodificação, apesar de que quase 

sempre é entendida como sendo decodificação, isto é, a junção dos elementos que 

formam o código linguístico. A leitura vai além da junção do código, como postulam 

Koch & Elias (2010, p.11): “A leitura de um texto exige do leitor bem mais do que 

conhecimento do código linguístico, uma vez que o texto não é simples produto da 

decodificação de um emissor a ser decodificado por um receptor passivo.” 

Desse modo, a ação de decodificar não é suficiente para extrair o 
sentido do texto, pois a absorção do sentido não se dá apenas pela 
decifração do código, da estrutura, assim como expressa Koch 
(2009, pp.30-31): 

O sentido de um texto, qualquer que seja a situação comunicativa, 
não depende tão somente da estrutura textual em si mesma [...] O 
leitor/ouvinte, por sua vez, espera sempre um texto dotado de 
sentido e procura a partir da informação contextualmente dada, 
construir uma representação coerente, por meio da ativação de seu 
conhecimento de mundo e/ou de deduções que o levam a 
estabelecer relações de causalidade etc. 
 

Portanto, para absorver o sentido amplo do texto, o sujeito precisa dispor de 

informações ou meios que possibilitem um melhor entendimento sobre o assunto 

para que haja a compreensão, a interpretação do texto. Amorim (2011, p.72), diz 

que “O ato de interpretar é uma tarefa que, a partir da análise e nela baseado, 

procura explicar os sentidos de um texto, operando uma mediação entre este e seus 

leitores.”. Isto é, a interpretação se constitui como mediadora entre o texto e o leitor, 

e para haver a compreensão do sentido, o leitor aciona, considera e estabelece 

relações entre o conhecimento prévio e um novo conhecimento. 

  Corroborando a isso, Amorim (2011) acrescenta que Interpretar, é um 

trabalho de unir os dados que se analisam, os quais, depois de explicados em seu 
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significado isolado, busca-se relacionar entre si, buscando um sentido entre um 

elemento e outro, visando a uma explicação do conjunto do texto, no interior do qual 

todos os elementos ganham sentido e se articulam. 

O texto literário possui características peculiares para promover a reflexão no 

leitor, pois a linguagem é utilizada de maneira artística, e isso atrai a atenção do 

leitor de modo a promover de maneira mais atrativa a interpretação do texto. 

 Contribuindo com isso, Filho (1997) expressa que o texto da literatura é um 

objeto de linguagem ao qual se associa uma representação de realidades físicas, 

sociais e emocionais mediatizadas pelas palavras da língua na configuração de um 

objeto estético. O texto repercute em nós na medida em que revele emoções 

profundas, coincidentes com as que em nós se abriguem como seres sociais. 

Assim, promover a leitura interpretativa, que absorva os sentidos do texto, é 

necessário a elaboração de um roteiro didático e metodológico que possa 

desenvolver as capacidades necessárias para a atuação do sujeito nas situações 

comunicativas nas quais está inserido, de modo a levá-lo a interpretar o texto e 

compreender o conteúdo. 

 

2.6 Proposta pedagógica para o ensino de literatura na escola 

 Estimular uma atividade literária em sala de aula requer dos professores 

estratégias que motive o lado criativo do estudante bem como a sua participação, 

conciliando suas experiências culturais ao desenvolvimento literário, coesas as 

práticas didático-pedagógicas que estimulem a aprendizagem. 

 O poema muitas vezes entra na sala de aula e é apresentado aos alunos 

através do professor, quase sempre é o suficiente para que aquele seja aceito e 

trabalhado em sala de aula. Porém, os poemas devem ser apresentados de modo 

que sua completude possa esclarecer as tradições descritas pelos poetas que 

escreveram e pelos q e nestes se basearam par a escrever, ou seja, os seus 

antecedentes. 

 Portanto propõe-se trabalhos como sarau para desenvolver o espirito poético 

dos alunos , o sarau é um evento cultural ou musical realizado geralmente em casas 

particulares e em espaços públicos onde as pessoas se encontram para se 

expressarem ou se manifestarem artisticamente (CASTRO 2011) . 

 O Sarau envolve, portanto, Arte e Cultura, acontecimento este repleto de 

muita música, poesias, dança e leitura de livros. No sarau ocorrem também outras 
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formas de arte como a pintura, o teatro e comidas típicas. Suas expressões 

caracterizam uma troca fantástica de cultura e experiências pessoais que une a 

turma, aprimorando o interesse pela leitura e pela escrita. ( KLEIMAN 2000) 

  Sendo assim um recital musical ou de poesias, denomina uma reunião festiva 

que foi bastante comum no século XIX e vem sendo redescoberto por seu caráter de 

inovação, descontração e satisfação. 

 O sarau articulado ao gênero literário poesia estimula o gosto pela leitura ao 

mesmo tempo em que mobiliza os alunos a desenvolverem suas habilidades 

poéticas e artísticas. Segundo o Dicionário Silveira Bueno (2000)  poesia e poema é 

toda composição poética que provoca inspiração; o que desperta o sentimento do 

belo, presente no gênero lírico e podem ser aplicados em quaisquer faixas etárias. 

Poesia é uma forma de se expressar e transmitir sentimentos, emoções e 

pensamentos, um gênero textual que tem o seu estilo próprio, podendo ser 

identificado e diferenciado dos demais através de suas características.  

 Já o poema para o mesmo autor, é uma composição que pode ou não ser 

poético, dependendo de sua estrutura é um gênero textual em versos mais 

raramente em prosa em que a poesia forma de expressão estética através da língua, 

geralmente se manifesta. Além dos versos, não obrigatoriamente, fazem parte da 

estrutura do poema as estrofes, a rima e a métrica. No poema, as palavras se 

combinam de uma forma especial, ( BUENO 2000). 

 É a arte de poetizar que permite exprimir aquilo que está dentro de cada 

individuo, Por isso algumas escolas promovem saraus para estimular o 

desenvolvimento cultural de seus alunos a partir da troca de experiências pessoais, 

estimular o trabalho participativo do grupo, ao mesmo tempo em que aprimora o 

gosto pelas letras e pela cultura favoráveis à socialização e desempenho intelectual 

do aluno. Conforme citado no PCN Arte (2001, p.48). 

É papel de a escola incluir informações sobre arte produzida nos 
âmbitos regional, nacional e internacional, compreendendo 
criticamente também aquelas produzidas pelas mídias para 
democratizar o conhecimento e ampliar as possibilidades de 
participação social do aluno. 

 Nesse procedimento, o desenvolvimento de projetos didáticos como o sarau 

de poesias voltado à prática do letramento na educação é essencial no 

desenvolvimento do aprendizado da leitura do aluno porque os colocará diretamente 

com o uso de textos poéticos necessários a compreensão e a realização da 

comunicação, incentivando o prazer e o hábito da leitura, estimulando capacidades e 
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qualidades próprias que servirão de base para um aprendizado significativo os 

tornando condutores de seu próprio conhecimento. 

 Dessa forma, a sugestão do trabalho com a poesia na sala de aula se mostra 

ser eficiente por ser um meio pelo qual se pode aproximar o aluno do texto, através 

da contextualização do conteúdo de maneira poética, que serve como auxílio para 

uma aplicação didática dos conteúdos aos alunos, cabendo ao professor saber 

como utilizá-la. 

 

 

 

Capitulo..lll questionamento da poesia 

 É importante que se reflita um pouco mais sobre a poesia, que é uma das 

mais complexas dentre todas as nossas manifestações verbais. Há muitos textos 

que podem ser classificados como poéticos desde um pequeno haicai até Os 

Lusíadas. 

3.1 O que é Poesia? 

            A poesia inclui as mais diversas composições, desde os simples textos líricos 

e ingênuas composições folclóricas até complexos poemas e textos elaborados com 

jogos linguísticos.  

 Em conformidade com Amarilha (1993), a poesia é um gênero ou qualidade 

literária maior e o poema é uma composição específica dessa modalidade, os dois 

termos são usados no texto com certo grau de correspondência. Logo, a poesia 

sempre esteve e estará presente em nossas vidas, apresenta-se por meio da 

música, das rimas e brincadeiras. Entretanto, cabe destacar que cada momento 

produz emoções diferentes. 

 A palavra poesia pode ter vários significados. Segundo o dicionário Aurélio, 

(2005) alguns destes significados são: 

 A arte de fazer obras literárias em versos; 

 Um dos gêneros da composição literária; 

 Conjunto das obras em versos feitas em um idioma; 

 Texto artístico curto, geralmente em versos; 

 Forma específica de se construir versos, típica de um autor, povo, época ou 

escola literária; 
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 Inspiração; 

 Transcendentalidade das ideias; 

 Aquilo que desperta a sensação do belo. 

 Nesse contexto, entende-se que poesia é uma forma de expressão artística 

que usa as palavras como uma manifestação de beleza e estética na construção 

de textos; é o gênero literário lírico, pois na poesia, a imaginação do autor e a do 

leitor depende uma da outra, para que a viagem poética aconteça. 

 Segundo José (2003, p. 11), “vivemos rodeados de poesia, poesia é tudo que 

nos cerca e que nos emociona quando tocamos, ouvimos ou provamos, poesia é a 

nossa inspiração para viver a vida.” 

 Mais do que a rima, a poesia destaca-se pela repetição de sons semelhantes 

em palavras próximas, pelo ritmo dos versos, comparações e oposições de sentido, 

ou seja, recursos que dão vivacidade, seletividade e poder de sedução à linguagem. 

a poesia é capaz de captar através do som, melodias ou mesmo versos, inúmeros 

acontecimentos que movimentam o imaginário que trazem à vida, cotidianos como 

sensibilidade do ver, ouvir e do sentir. 

 

3.2.  Poesia como campo de produção expressiva para alunos leitores. 

 Sabe-se que a linguagem poética guarda semelhança em relação à 

linguagem da criança, pois ambas trazem para o primeiro plano o aspecto material 

da linguagem, ou seja, suas possibilidades sonoras e imagéticas a serem 

exploradas.  

 Por isso, trazer a linguagem poética para o cotidiano do aluno significa 

potencializar o modo de produção inventivo, a capacidade expressiva da linguagem, 

permitindo o reencontro da palavra com o movimento, do som com a imagem, 

muitas vezes enfraquecidos quando tomamos a linguagem puramente como 

representação, ou a escrita como marca do real, decodificação de som, de modo 

instrumental. 

 Nesse sentido, o poeta infantil José Paulo Paes (1996), “colabora na 

elaboração dessa compreensão, quando afirma que a poesia promove uma 

intensificação do sentido das palavras”. Percebe-se então, uma grande identidade 

entre a compreensão do brincar, falar, desenhar e escrever do aluno com o trabalho 

do poeta, à medida que ambos comprometem-se acima de tudo com o plano do 

sentido, a relação entre  palavra e imagens, palavra e movimento. 
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 A poesia talvez seja a menos utilizada das formas de literatura, embora o 

predomínio da linguagem afetiva exista tanto na poesia quanto na criança. Para 

despertar seu interesse, deve ter o ritmo fortemente marcado. E para ocorrer a 

sensibilização, é necessário considerar a frequência com que a poesia é 

apresentada à criança. 

           Para Zilberman ( 2005 p.12) “Mais do que aproximar-se do cotidiano da 

criança, promovendo relações com a experiência vivida a poesia tende a chamar a 

atenção da criança para as surpresas que podem estar escondidas na língua.” Ainda 

para o autor, É notório que descobrir novas possibilidades para palavras já 

conhecidas, explorar caminhos inusitados entre as cavernas-palavras, na poesia, é 

possível dizer algo ao contrário do que é na realidade, criar efeitos novos para 

elementos já conhecidos, realizar a produção do "novo" como recriação do "velho". 

 Desta forma, pode-se perceber a conexão do diálogo do aluno com a poesia 

que possibilita essa aventura estética e criativa, pois provoca uma aproximação do  

belo e das emoções que ele suscita, à medida que as coisas e acontecimentos 

comuns aparecem de maneira nova e palavras também comuns associam-se de 

modo imprevisto para gerar efeitos de surpresa, de beleza e de humor. 

 No intuito de circunscrever uma possível compreensão da poesia, Morin 

(2002) surge como interlocutor importante, quando afirma a existência de pelo 

menos duas linguagens em qualquer cultura: uma racional, prática, técnica e outra, 

simbólica, mítica, mágica. A primeira constrói definições, precisão, apoiando-se 

sobre a lógica e a objetivação. A segunda, é caracterizada pela metáfora, analogia, 

conotação, como aberturas às possíveis  significações que circundam cada palavra, 

cada enunciado, revelando a subjetividade. 

 É fundamental organizar a experiência do aluno nesses dois planos, no 

sentido de que haja circulação e diálogo entre eles. Nesta perspectiva, trazer a 

poesia para o primeiro plano no cotidiano implica em valorizar a dimensão subjetiva, 

expressiva e metafórica da linguagem, pois a poesia é um texto por si, sem 

explicação. Atua na sensação e emoção, Ela leva para outros mundos novos e 

desconhecidos, encantando quem ler e quem ouve. Traz para o primeiro plano a 

metáfora, a subjetividade e a criação.  

 Assim, esse gênero parece garantir, pela sua forma, sonoridade, imagens a 

possibilidade de um encontro único, com cada corpo, cada aluno. Um encontro com 

os desenhos, com as palavras, com os sons produzidos e sentidos por cada um. Ao 
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se ouvir uma poesia, compartilha-se risos, sustos, contentamento, movimento, 

palavras, sonhos, expressões singulares de uma  história de vida. 

 

3.3.  Trabalhando poesia na sala de aula 

 Falando de poesia na sala de aula, a realidade ainda mostra-se bastante 

conflitante em relação aos professores e alunos, os quais muitas vezes demonstram 

resistência por desprestigiar o real sentido que ela proporciona. Um exemplo claro 

são as escolas públicas, lócus de alunos muitas vezes carentes, que vivem em 

bairros periféricos em que as contradições entre literatura e os livros didáticos, como 

uma realidade tão explícita. 

 No entanto, sabe-se que as possibilidades existentes para ministrar uma boa 

aula de leitura poética são inúmeras. É preciso sair do método tradicional marcante 

da vida escolar, o qual privilegia a descrição, para uma aula voltada à produção de 

conhecimentos, em que esse aluno seja reflexivo/critico, tendo como mediador o 

professor, o qual tem um papel fundamental de estimular o aluno a pensar e a 

desenvolver a sua autonomia e sua capacidade de criticidade, sendo capaz de 

opinar, de perceber as relações de poder que estão por trás dos fatos ocorridos. 

Fazendo isso, o docente estará desmistificando os livros de literatura infantil, se 

utilizando também de outros métodos de ensino/aprendizagem, (AMARILHA 1993). 

 Para o autor, o gênero preferido pelos professores é o informativo, de onde se 

infere que a experiência com o texto literário, potencialmente mais prazeroso, está 

longe de ser vivenciada. De onde se conclui que professor sem prazer não podem 

formar leitores desejantes. 

 Infelizmente são poucos os professores que trabalham efetivamente com a 

poesia e poemas em suas salas e quando trabalham dão o tratamento ao poema 

semelhante ao que se dá a outros gêneros onde infelizmente um poema é tratado da 

mesma forma que um anúncio, uma bula, um bilhete, uma receita. Isso é a 

desmoralização e desqualificação da literatura. 

 É interessante notar o que diz o escritor mexicano Octavio Paz (1982) sobre a 

poesia: 

A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação 
capaz de transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária 
por natureza; exercício espiritual, é um método de libertação interior. 
A poesia revela este mundo; cria outro. Pão dos eleitos; alimento 
maldito. Isola; une. (PAZ,1982, p.15) 
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 O escritor traduz belamente a função e importância da poesia na vida, pois, 

em verdade, um texto é, ele também, uma dinâmica viva, mesmo que 

aparentemente congelada numa forma gráfica. 

 No entanto, mesmo sabendo da importância da poesia na vida dos seres 

humanos, muitas escolas esqueceram-na, principalmente nas séries iniciais, dando 

mais espaços, entre aspas, para coisas mais importantes e mais sérias, como 

também para textos em prosa, privando os alunos dessa “experiência inigualável”, 

conforme caracteriza (FRANTZ 1998). 

 Porem como é Sabido de que a poesia é um dos gêneros literários mais 

distantes da sala de aula, é preciso descobrir formas de familiarizar e de aproximar 

as crianças e os jovens da poesia, e essa forma de familiarização e aproximação 

deve ser feita com parcimônia e através de um planejamento para evitar as várias 

afirmações de que os poemas são de difíceis interpretações e entendimento. 

 Nesse contexto, Faz-se necessário, antes de iniciar as atividades poéticas, 

preparar um ambiente adequado, principalmente nas séries iniciais, para que os 

alunos sintam-se a vontade para recitar e interpretar os textos poéticos. Além de 

uma biblioteca agradável, ventilada, espaçosa e com um acervo bem variado para 

que os estudantes possam escolher livremente na prateleira o livro que quiser. 

 O objetivo aqui, não é transformar os discentes em grandes escritores de 

poemas, até porque se precisa ter dom para esta arte, mas sim transformá-los em 

leitores aptos a interpretar e compreender o que o poeta quis transmitir em meio aos 

versos, além de propor que os educandos não percam a poesia que nasce neles 

desde quando as mães cantavam cantigas de ninar para que dormissem e depois 

quando brincavam de cantigas de roda, adivinhas, trava línguas etc. 

 

3.4 O papel do professor na formação leitora 

 É fundamental, o papel do professor na formação leitora, no entanto, é 

necessário que o professor ouse, crie, sonhe e transforme a sala de aula junto com 

seus alunos em um espaço de prazer, diversão e criação. Nesse sentido, para não 

correr o risco de perder de vista tais objetivos, é bom ter sempre em mente algumas 

ideias, como as sugeridas por Pinheiro (2000, p.30): “Não se fixar, de modo 

absoluto, no que deu ou não deu certo em experiências anteriores; não buscar 

resultados imediatos e visíveis nesse campo” há coisas sutis que nem sempre se 
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ver, é melhor ler diariamente um poema com seus alunos do que realizar um festival 

de poesia e no resto do ano ela ser esquecida. 

 Não existe uma fórmula mágica ou regras a serem seguidas quando falamos 

em formar leitores, Daniel Pennac (1993) em seu livro: Como um romance, afirma: 

“não é possível conjugar alguns verbos, tais como “amar”, “sonhar” e “ler”, no 

imperativo.” Ou seja, não é possível de forma alguma forçar alguém a ler  o máximo 

que conseguimos ao tentar  fazê-lo é cercar o aluno aprendiz de bons motivos para  

essa prática que é vista também como mais uma das obrigações escolares. 

 Cabe ao professor liderar um trabalho em classe que conduza os alunos ao 

manuseio de livros, a conhecerem os seus autores, a participarem de oficinas de 

textos, rodas de conversa, atividades lúdicas com palavras, etc. 

 De uma maneira geral, os professores não são tidos como leitores, ou como 

bons leitores, e, portanto, ao menos em tese, seriam incapazes de desenvolver boas 

estratégias didáticas em sala de aula baseadas na leitura. 

 Segundo Silva e Silva (1998), pesquisas sobre a leitura têm-se concentrado 

na sua aquisição, nos métodos de ensino e na relação entre esta atividade e o 

fracasso escolar. Entre as questões envolvidas, uma das mais importantes é o papel 

do professor na constituição de alunos leitores. Alguns dos pontos mais relevantes 

dessas pesquisas dizem respeito à necessidade de construção de uma pedagogia 

de leitura, a partir de uma sociologia de leitura dos professores, isto é, do 

conhecimento da prática social de leitura desse grupo profissional. 

 Diante de todos esses percalços existem algumas estratégias que podem 

abrir os caminhos para o chamado “despertar de interesse” pelo mundo de 

aventuras que a poesia, oferece ao leitor, diante dos fatos o professor deve 

estimular a prática leitora, promovendo a aproximação do aluno com o texto poético, 

favorecendo o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e da sensibilização 

por meio dessas leituras. 

 É preciso ressaltar que nas relações sociais do espaço social, professores e 

escola são vistos como mediadores entre a clientela atendida e o mundo da escrita 

(e leitura). As famílias normalmente vinculam a leitura à escola e às formas 

escolares por meio das quais se realiza. 

 Portanto, para grande parte da população, como afirma Batista, (1998, p.29). 

"a escola representa a principal possibilidade de acesso à escrita, seus professores 
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são vistos como leitores e exercem a tarefa de fazer com que suas crianças se 

tornem leitoras".  

 Todavia esta ideia passa por uma série de gradações, pressupostos, prismas, 

para cuja configuração e entendimento contribuem aos ensinamentos de leitura. 

 O dia-a-dia escolar é fomentado por uma contra formação que nele, se insere, 

por meio dos avanços tecnológicos e tal crescimento exige mudanças no que se 

refere a prática de ensinar e aprender.  

 Deste modo, cabe ao educador uma reflexão acerca dos novos rumos que a 

Educação os coloca em sala de aula. Os professores estão emaranhados na função 

principal, pois é sobre eles que recai a tarefa de colocar em prática qualquer forma 

de educação. 

 A formação que esses profissionais recebem muitas vezes já não é mais 

suficiente para contemplar as mudanças de valores, comportamentos, habilidades e 

competências que a sociedade impõe nessa devotada transformação da cultura e da 

educação. 

 Está claro que a personalidade do professor e particularmente, seus hábitos 

de leitura são importantíssimos para desenvolver os interesses e hábitos de leitura 

nos alunos, sua própria educação também contribui de forma essencial para a 

influência que ele exerce. (BANBERGER, 1986) 

 Os professores atuais carecem de um ponto de vista pessoal acerca da sua 

função. Ou seja, os professores de hoje estão obrigados a organizar por si o que é 

importante na educação e qual o papel que ela deve desempenhar na sociedade. De 

tal modo, espera-se que os professores percebam a importância do emprego da 

poesia em sala de aula para a formação leitora da criança e do adolescente, pois 

levar a leitura ao alcance dos alunos é dever de todos os envolvidos com o processo 

de ensino e aprendizagem 

 

3.5 A poesia como Ferramenta de ensino 

 O processo educativo, incluindo as discussões sobre novas práticas de 

ensino e métodos pedagógicos que possibilitem um aprendizado significativo e 

produtivo aos alunos, se constitui como motivo de reflexão e, ainda como um desafio 

aos educadores das mais diversas áreas do conhecimento, pois numa perspectiva 

interacionista esses educadores carregam consigo a tarefa de fazer com que suas 

aulas sejam mais estimulantes, a fim de que os alunos tenham interesse em estudar 
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os conteúdos discutidos em sala de aula, e não apenas de serem meros receptores 

que não refletem e nem se posicionam criticamente ao terem acesso ao assunto 

estudado em sala ou em alguma leitura feita. 

 Portanto, ao saber que é preciso oferecer poesia desde a infância, além de 

outros livros, que tornem a leitura mais agradável e a transforme num hábito, 

explica-se que é importante incentivar as crianças desde cedo a conhecerem este 

universo poético e apresentar-lhes livros que despertem o prazer à leitura e à 

escrita. Pois A poesia acalma e ao mesmo tempo instiga à sua interpretação. Ler 

poesia pode ser mais eficaz em tratamentos do que os livros de autoajuda, segundo 

Soares, (2006, p.338) “Isto acontece por que a leitura da poesia afeta o lado direito 

do cérebro, onde são armazenadas as lembranças autobiográficas.” 

 De acordo com a autora acima citada, a poesia é uma das formas mais 

radicais que a educação pode oferecer de exercício de liberdade através da leitura, 

de oportunidade de crescimento e problematização das relações entre pares e de 

compreensão do contexto onde interagem. (SOARES, 2006) 

 Enquanto os conhecimentos técnicos e científicos deixam as pessoas em 

terra firme, a poesia os permite voar, ultrapassando alguns limites do vosso 

entendimento costumeiro e humano. 

Trabalhar com poesia em pares é muito interessante, este trabalho é 

realizado de duas maneiras: primeiro, através da leitura da poesia, depois são 

propostas as atividades interpretativas, nada de questões objetivas, já que cada 

pessoa interpreta um texto de forma diferente, mas de maneira coerente, as duplas 

conversam sobre o texto, analisam as possibilidades possíveis e escrevem o que foi 

apreendido. 

  A poesia não é de difícil interpretação, apenas necessita de mais cuidado e 

atenção para que ocorra um entendimento da mesma, a aprendizagem da 

interpretação da poesia compreende o desenvolvimento de coordenar 

conhecimentos dos vários sentidos que um texto poético proporciona. 

 Para amenizar os problemas do distanciamento, de interpretação e de 

compreensão poética, é necessário que o professor compreenda que o ato de 

interpretar uma poesia não pode ficar restrito a sua forma de apresentação sobre 

uma página, ou seja, como ocorre a disposição das palavras, dos versos, das rimas 

e das estrofes, Micheletti (2001, p. 22): acrescenta: “nem somente pelos 
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questionamentos apresentados nas atividades de interpretação propostas pelos 

livros didáticos, pois as perguntas são impressionistas”. 

  Desta forma, a poesia pode prevalecer no contexto escolar como uma 

importante ferramenta de ensino, proporcionando um equilíbrio em uma sociedade 

que se apoia em conhecimentos científicos. 

 O contato com a poesia pode desenvolver no sujeito-leitor a capacidade da 

leitura fluente, o interesse pela escrita e, até mesmo, pela produção de poesias a 

partir das que forem trabalhadas em sala de aula. A leitura de poemas em voz alta 

desenvolve a cognição do infante, além de possibilitar-lhe melhores condições para 

a interpretação das poesias. Através da poesia, o homem apreende a sua própria 

essência enquanto ser, além de estabelecer uma relação do “eu” com o “outro”. 

 

3.6 Viajando pela imaginação da Leitura. 

Na sociedade contemporânea, o indivíduo é solicitado a ler por diferentes 

razões e em diferentes situações. Ler então passa a ser uma atividade de interação 

para produzir sentidos. Dessa forma, o leitor interpreta um texto a partir do seu 

contexto, evidenciando relações entre as ideias produzidas e a sua realidade 

imediata. 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Rede Pública de Educação Básica do 

Estado do Paraná - Língua Portuguesa (2006, p.31), a leitura é entendida “como um 

processo de sentido que se dá a partir de interações sociais ou relações dialógicas 

que acontecem entre o texto e o leitor”. 

A partir dessa concepção, compreende-se que a leitura favorece a vivência do 

aluno-leitor com uma variedade de textos produzidos por diferentes instâncias 

comunicativas, a saber: crônicas, reportagens, notícias, artigos, textos informativos, 

publicitários, científicos, poesias, contos, romances, etc. 

A respeito da leitura na escola, a pesquisadora Koch, (2007, p.15) responde 

que “o brasileiro sempre teve dificuldade em ler e entender, porque não foi 

escolarizado ou, quando foi, não foi treinado para isso na escola”. A autora ainda 

afirma que é preciso “mudar a concepção de aula, de língua e produção de texto.” 

Políticas públicas que estimulem a leitura munindo as bibliotecas das escolas 

e ofertando livros de qualidade, serão um fator descomplicador da situação em que 

se encontra o nosso ensino 
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Ler pode ser uma grande brincadeira de faz-de-conta, à medida que usamos 

as palavras para viajar pela imaginação, pelo mundo da fantasia onde tudo pode 

acontecer. 

 Tudo é possível, uma vez que brincamos com as letras para construir algo 

diferente e novo, que transmita nossas emoções, medos e frustrações. A palavra 

escrita pode tornar-se nossa amiga, companheira, uma aliada poderosa para 

construir o pensamento, as ideias, o aprendizado. 

Devemos brincar com as palavras como se fossem brinquedos, pois as 

mesmas são brinquedos curiosos. Rangel ( 2005 p. 21) diz: “É possível transformar 

a leitura em uma brincadeira, em uma viagem que permite ir a vários lugares e 

conhecer coisas sem sair do lugar, tecendo múltiplas possibilidades.” Brincando com 

a leitura e a escrita podemos chegar e encontrarmos com situações que nos movam, 

nos agitem, nos incomodem e nos levem a lugares que nunca fomos corporalmente. 

Ler poesias envolve o mistério da brincadeira, do riso, da imaginação, da 

descoberta, da compreensão do mundo, da identificação, que nos permite resolver 

conflitos, que nos causa sensações. Ler é ouvir, ver e sentir, é uma tarefa que 

requer envolvimento por parte de quem lê e daquele que escreve o que será lido.  

A leitura demanda muito mais que o simples gesto de “deslizar os olhos” 

sobre as letras, tornando-se uma prática complexa de conhecimento e 

aprendizagem. E quando falamos em leitura é esta abordagem que salientamos, 

como uma prática criadora e criativa. 

 Ler é também ver, tal como ilustra Ruth Rocha em seu livro O menino que 

aprendeu a ver (1998). Este livro narra a história de João, um menino que ao ir à 

escola e aprender a ler, percebe que pode ver mais acontecimentos no mundo, a 

partir do momento em que os elementos cotidianos começam a fazer sentido para 

ele. O personagem utiliza a leitura como prática social, ressignificando - a, portanto, 

o ensinar a ler e escrever envolve ainda o ensinar o sujeito a ver o que o cerca. 

Nesse sentido, O ler tem que ser para além das palavras, deve começar a 

priori ao contato com elas. Dar sentido a um texto ou livro depende do autor, da 

situação em que foi escrito e do leitor que lê, visto que, cada vez que o leitor refizer 

a leitura fará outras e tantas outras leituras, porque suas concepções e 

circunstâncias serão diferentes, vai depender, portanto, do tipo de leitura que será 

realizada. 
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Considerando que o aprendizado da leitura depende do objetivo desta, 

Martins (1984) mostra que se deve ler com emoção, pois a leitura emocional  é uma 

leitura feita por sentimentos, por uma escolha subjetiva. Essa é a leitura mais 

comum e que incita mais prazer e, por isso, é menos valorizada.  

Logicamente isto acontece porque a leitura emocional mexe com os 

sentimentos, imaginação, fantasia, levando o individuo de encontro às situações de 

sua vida, por vezes até, ajudando a lidar com ela. Esse tipo de leitura acaba 

marcando momentos, pois há uma identificação com o que foi lido.  

 Na leitura emocional acontece a empatia, o individuo posiciona-se no lugar do 

personagem ou, até mesmo, assume-se seu papel, reportando-se para o 

tempo/espaço da história lida. Essa leitura requer disponibilidade e predisposição 

para aceitar o que vem de fora, para aceitar esse outro da história. 

É com a leitura que se adquirem conhecimentos quando se está entrando em 

contato com grandes pensadores e obras importantes, tanto no campo científico, 

quanto no literário. SILVA (2003, p.49) aponta para essa direção quando afirma que 

“a educação e a escola desempenham um papel de suma importância, pois é 

através delas que o sujeito ganha o seu passaporte para o mundo da leitura” 

Nessa leitura, o leitor lê sem se perguntar como o texto foi feito, sem buscar 

finalidades e objetivos de leitura, transformando-a em uma “válvula de escape” de 

tensões e frustrações, como uma “leitura de evasão”, na qual foge da realidade, das 

circunstâncias e “entrega-se” ao texto, como um refúgio de uma realidade 

insuportável. 

Este tipo de leitura provoca o leitor, mexe com ele, algo acontece. Em geral, é 

a leitura de romance, reportagem, novela, revista etc., algo visto por intelectuais 

como sendo de valor pejorativo, como um passatempo alienante. Assim, a leitura 

emocional é desconsiderada devido a uma possível falta de atitude intelectual, 

sendo caracterizada como mera distração. 
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CAPÍTULO.. lV. 1 – PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 Por método entendemos caminho que se trilha para alcançar um determinado 

fim, atingir-se um objetivo; para os filósofos gregos metodologia era a arte de dirigir 

o espírito na investigação da verdade. Ora, as regras e passos metodológicos que 

são ensinados na universidade, visando à inserção do estudante no mundo 

acadêmico-científico que são pertinentes e necessárias. 

 No entanto para Pinto (2009), A metodologia é a explicação minuciosa, 

detalhada, rigorosa e exata de toda ação desenvolvida no método (caminho) do 

trabalho de pesquisa, é a explicação do tipo de pesquisa, dos instrumentos 

utilizados (questionário, entrevista etc.), do tempo previsto, da equipe de 

pesquisadores e da divisão do trabalho, das formas de tabulação e tratamento dos 

dados, enfim, de tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa.  

 Assim, a metodologia utilizada neste trabalho objetiva desenvolver e ampliar 

as competências de leitura, interpretação e reflexão nos alunos, e isso através da 

utilização da poesia como meio de trazer para a aula de língua portuguesa uma 

estratégia que auxilie o entendimento do assunto, o que se mostra ser eficiente, por 

haver a intertextualidade entre o tema da aula e a leitura literária. 

 Partindo da proposta da utilização da poesia como instrumento didático 

pedagógico, é preciso em um primeiro momento compreender a função da didática, 

que para Libâneo (2002, p.5), “trata dos objetivos, condições e meio de realização 

do processo de ensino, ligando meios pedagógico-didáticos a objetos sócio-

políticos”. De maneira sistemática, pode-se definir a didática como sendo uma série 

de meios ou técnicas de se construir o conhecimento de modo a torná-lo mais 

eficiente. 

 Assim, torna-se fundamental que o graduando esteja capacitado a escolher a 

abordagem metodológica, as técnicas para a coleta, análise e interpretação dos 

dados da pesquisa, com vistas à produção de conhecimento adquirido ao longo do 

curso. 

 Portanto, o estudo realizado sobre poesia na educação, foi ancorado numa 

metodologia que buscou uma interação de estudos secundários com estudo de 

caso, já que o mesmo é caracterizado pela análise profunda de um objeto. 
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4.2 Caracterização da pesquisa 

 Enquanto abordagem metodológica, os métodos utilizados para este trabalho 

foram pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo com levantamento observativo, e 

abordagem qualitativas, que segundo Severino (2007, p.119) “refere-se ao conjunto 

de metodologias, envolvendo eventualmente diversas referências epistemológicas 

na modalidade estudo de caso”. 

 Essa investigação empírica ainda envolveu conjuntamente os métodos de 

pesquisas, exploratório e descritivo, exploratório porque proporciona maior 

proximidade com o problema caracterizando a obtenção de informações sobre 

possibilidades práticas, segundo Preti (2000 p.25) “o método descritivo visa 

descrever as características de determinado fenômenos, onde se descrevem 

sistematicamente fatos e características presentes em uma determinada área de 

interesse, ou seja, é a observação de fatos tal como ocorrem”. 

 Portanto, os métodos citados foram aplicados para integrar os resultados 

oriundos de diversos estudos relacionados ao tema.  

 

4.3 População ou amostra de participantes no estudo. 

 Toda pesquisa estatística precisa atender a um público alvo, pois é com base 

nesse conjunto de pessoas que os dados são coletados e analisados de acordo com 

o princípio da pesquisa. Esse público alvo recebe o nome de população e constitui 

um conjunto de pessoas que apresentam características próprias 

 Assim sendo, amostra diz respeito a um subconjunto da população, fração ou 

uma parte do grupo de estudo, Silva (2018) diz que em alguns casos seria 

impossível entrevistar todos os elementos de uma população, pois levaria muito 

tempo para concluir o trabalho ou até mesmo seria financeiramente inviável, dessa 

forma, o número de entrevistados corresponde a uma quantidade determinada de 

elementos do conjunto.  

 Seguindo este entendimento, a amostra deste trabalho foram 10 professores 

atuantes na escola pesquisada, ambos lecionam no ensino fundamental e 

consequentemente na sala de estudo desta pesquisa. 

 Como já mencionado a escola que serviu de base para a pesquisa, forneceu 

um documento que serviu para coleta de dados informacionais para a mesma, neste 

documento intitulado PPP ( projeto politico Pedagógico) foi possível levantar as 

seguintes informações da escola em estudo: 
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 Escola Estadual Garcia Garrido Fermino, Com sede a Rua Amazonas nº 362 

Bairro Mãe de Deus no Município de Peixoto de Azevedo – MT, CEP 78530.000.  

 Uma instituição que oferta ensino fundamental no sistema de ciclos nos 

turnos matutino e vespertino, ensino fundamental e médio na modalidade EJA, 

segundo segmento, noturno.  

 Sua estrutura física conta com 20 salas de aulas, Sala de diretoria, Sala de 

coordenação, Sala de professores, Laboratório de informática, Sala de recursos 

multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), Cozinha, 

Biblioteca, Banheiros sanitários, Banheiro adequado à alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida,  Dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou 

mobilidade reduzida, Sala de secretaria, Banheiro com chuveiro, Refeitório, 

Despensa, Pátio coberto, Lavanderia, espaço para reuniões, quadra esportiva, Sala 

de Vídeo contendo TV 50 polegadas, DVD, Aparelho de som, Projetor multimídia 

(data show) e infraestrutura nas formas: Água filtrada, Água da rede pública, Água 

de poço artesiano, Energia da rede pública, Fossa séptica, Lixo destinado a coleta 

periódica e Acesso à Internet Banda larga. 

 O quadro de professores desta instituição é formado por 28 professores 

graduados, licenciados em variadas áreas de formação, dentre eles especialistas e 

mestres, 50% destes possuem dois vínculos, rede municipal e Estadual, a instituição 

possui professores habilitados para trabalharem recursos com alunos PNE para 

facilitar a inclusão destes no âmbito escolar. 

 A escola apresentada, atende hoje 960 alunos nos três turnos de 

funcionamento, matutino com ensino  fundamental series finais, vespertino com 

ensino fundamental anos iniciais modalidade ciclada, e, noturno com ensino 

fundamental segundo segmento e ensino médio, ambos na modalidade de ensino 

EJA. Destes percentuais de alunos, 25 deles são portadores de necessidades 

especiais com anomalias diferenciadas em processo de inclusão social. 

 Assim, Analisando o PPP da escola estudada, pode-se constatar que: A 

escola adota organização da educação na forma de gestão democrática 

compartilhada, indicando um sistema único de ensino, no sentido de superar a 

dicotomia entre as redes, possibilitando uma abordagem sistêmica da educação, 

cuja política educacional priorize a formação da pessoa humana. Já que em Mato 

Grosso, as políticas e práticas educacionais têm buscado responder a essa nova 
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realidade. Desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional 

(LDBEN1996), novas possibilidades para a organização da educação foram abertas. 

 

4.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 Para a realização da pesquisa, é necessário o emprego das técnicas de 

pesquisa. As técnicas são procedimentos que operacionalizam os métodos. Para 

todo método de pesquisa, correspondem uma ou mais técnicas. Estas estão 

relacionadas com a coleta de dados, isto é, a parte prática da pesquisa. 

 A coleta de dados envolve a determinação da população a ser pesquisada, a 

elaboração dos instrumentos de coleta e programação da coleta. 

Portanto, na presente pesquisa foi utilizada como instrumentos a observação 

in loco, questionários estruturados, pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. 

  

4.5 Procedimentos de coleta e análise de dados 

 Os procedimentos metodológicos da pesquisa, foram realizados em etapas 

construídos com o objetivo de proporcionar não apenas o registro da ação dos 

sujeitos no seu campo de trabalho, como também a reflexão sobre a ação, mediada 

pelo olhar de outros num momento posterior. 

 Como foi apontado caracteristicamente as formas de obtenção dos dados, 

expôs-se aqui os passos utilizados para a coleta dos mesmos. 

 Na observação, buscou-se aprimorar os conhecimentos obtidos durante o 

curso, observando as formas como os professores trabalham a poesia em sala de 

aula. Através dos questionários obteve-se respostas para o enriquecimento dos 

dados levantados, e estudando o ppp da escola foi possível conhecer a escola com 

mais profundidade. 

 Com a pesquisa bibliográfica, buscou - se reunir algumas abordagens 

significativas para fundamentar  o estudo e refletir sobre autores contribuintes com o 

tema. em seguida os dados foram analisados  e expostos através de gráficos, com 

discussão sobre as respostas e com a responsabilidade de abordar todos os 

procedimentos  de respostas que precisam ser seguidos para a realização da 

pesquisa. 
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CAPÍTULO.. V - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Neste capítulo os dados obtidos no estudo foram apresentados, comentados, 

interpretados e discutidos em relação ao que se avançou no conhecimento do tema 

em estudo. 

 De modo geral, os resultados se referem à descrição dos fatos verificados no 

desenvolvimento do trabalho, então a discussão gira em torno de pontos a serem 

interpretados sobre esses fatos, também demonstra como os resultados e 

interpretações concordam ou contrastam com pesquisas prévias, oferecendo 

possíveis razões para os resultados obtidos. 

 Foram analisados 10 questionários contendo 10 perguntas fechadas de 

múltipla escolha, onde cada entrevistado poderia assinalar apenas uma alternativa 

de cada questão. Dos 10 professores entrevistados  08 era do sexo feminino e 02 do 

sexo masculino. 

 Portanto como resultado final deste trabalho, procurou-se enfatizar as 

respostas  tal qual como foi perguntadas e respondidas consequentemente. 

 

5.1 Posicionamento dos sujeitos envolvidos na pesquisa 

 A apresentação dos resultados obtidos através do questionamento é 

descritivo envolvendo valores numéricos ilustrados por gráficos.  

 Dos 10 professores que participaram da entrevista, apenas um não possuía 

formação em letras, porem todos já possuem experiencias docente há mais de 15 

anos, ambos são efetivos da rede Estadual de ensino e possuem especialização na 

área de educação. 

 Antes da realização da entrevista, foi feito, pessoalmente, um esclarecimento 

aos participantes sobre a pesquisa, seus objetivos, caráter voluntário da 

participação, o manejo confidencial da informação, o direito de retirar o 

consentimento dado em qualquer momento da pesquisa, e entregue o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Todas as entrevistas foram realizadas 

individualmente com cada professor, e, posteriormente, transcritas na íntegra como 

expostos a seguir: 
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RESULTADO 

 

Fonte: MIRANDA, 2018. 

 Os resultados obtidos para esta pergunta foi que 60% dos entrevistados 

responderam alternativa C, como preferencia: Porque a poesia em sala de aula 

estimula a aprendizagem como: leitura, interpretação, criação e reflexão, 

despertando as emoções. 20% escolheram alternativa D: A poesia é uma das 

formas mais radicais que a educação pode oferecer de exercício de liberdade 

através da leitura 10% escolheram alternativa B, É importante incentivar as crianças 

desde cedo a conhecerem este universo poético.  10% ficaram com alternativa A: O 

mundo precisa de mais poesia, a começar, na sala de aula. 

 Percebeu-se que a maioria escolheu a alternativa em que o estimulo da 

poesia pode trazer aprendizados importantes para o aluno. Concordando com os 

PCNs, ( 1998)  que diz assim; o ensino de literatura, não pode estar pautado apenas 

em informações de escolas literárias, ao contrário, “trata-se, prioritariamente, de 

formar leitores literários, em outras palavras, de “letrar” literariamente o aluno, 

10% 
10% 

60% 

20% 

Gráfico 1.Qual a importância de se trabalhar 
poesia em sala de aula? 

A- O mundo precisa de mais
poesia, a começar, na sala
de aula.

B-É importante incentivar as
crianças desde cedo a
conhecerem este universo
poético.

C-Porque a poesia em sala
de aula estimula a
aprendizagem: leitura,
interpretação, criação e
reflexão, despertando as
emoções.
D-A poesia é uma das
formas mais radicais que a
educação pode oferecer de
exercício de liberdade
através da leitura.



43 
 

fazendo-o apropriar-se daquilo a que tem direito” ou seja, propiciando-lhes o contato 

com os diversos tipos de textos literários. 

 Isto faz com que o aluno exercite mais a sua mente, desenvolvendo e 

enriquecendo o seu vocabulário gradativamente. 

 

Fonte: MIRANDA , 2018. 

 Este questionamento trouxe como respostas 50% dos entrevistados com a 

alternativa D: A poesia tem o poder de formar e transformar a sociedade através de 

suas mensagens 20% alternativa C: A poesia é conhecimento, salvação, poder, 

abandono. Operação capaz de transformar o mundo, enquanto que 10% escolheram 

a alternativa A: A poesia tem o dom de nos enriquecer com palavras ao mesmo 

tempo em que brincamos com elas. Os outros 10% escolheram alternativa B:  A 

poesia nos permite voar, ultrapassando alguns limites do nosso entendimento 

costumeiro e humano. 

 Comprovando o que diz Amarilha (1993), a poesia sempre esteve e estará 

presente em nossas vidas, apresenta-se por meio da música, das rimas e 

brincadeiras. Entretanto, cabe destacar que cada momento produz emoções 

diferentes.  

 Portanto, Quanto mais cedo o aluno tiver contato com textos poéticos, 

maiores chances ela terá de desenvolver-se intelectualmente dentro de uma maior 

11% 

11% 

22% 
56% 

Gráfico 2 - Qual a sua compreensão sobre 
poesia? 

 

A- A poesia tem o dom de
nos enriquecer com
palavras ao mesmo tempo
em que brincamos com
elas.
B-A poesia nos permite
voar, ultrapassando alguns
limites do nosso
entendimento costumeiro e
humano.
C- A poesia é
conhecimento, salvação,
poder, abandono. Operação
capaz de transformar o
mundo.
D-A poesia tem o poder de
formar e transformar a
sociedade através de suas
mensagens.
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escala. Cabendo ao professor liderar um trabalho em classe que conduza os alunos 

ao manuseio de livros, a conhecerem os seus autores, a participarem de oficinas de 

textos, rodas de conversa, atividades lúdicas com palavras, a poesia reside no 

campo das emoções e pode manifestar-se por meio de palavras, cores, imagens, etc 

 

Fonte: MIRANDA, 2018. 

 Obteve-se como respostas desta pergunta 40% da resposta para a alternativa 

A: Em forma de texto, de modo que sua completude possa esclarecer as tradições 

descritas pelos poetas que escreveram.20% opinaram com a alternativa B: Em 

formas de teatro 20% a alternativa C, Em forma de dança 20% a alternativa D: Em 

forma de música. 

 Percebeu-se que a maioria dos entrevistados optou pela alternativa A, 

afirmando que em formas de texto o trabalho com poesias seria mais coerente. 

 No entanto,  Castro (  2011) diz que trabalhos como sarau pode desenvolver o 

espirito poético dos alunos, o sarau é um evento cultural ou musical realizado 

geralmente em casas particulares escolas e em espaços públicos onde as pessoas 

se encontram para se expressarem ou se manifestarem artisticamente. 

Corroborando com isto Kleiman (2000) complementa que essas expressões 

40% 

20% 

20% 

20% 

Gráfico 3 - De que forma os poemas devem ser 
apresentados? 

 A-Em forma de texto, de
modo que sua completude
possa esclarecer as
tradições descritas pelos
poetas que escreveram.

B- Em formas de teatro.

C-Em forma de dança.

D-Em forma de música.
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caracterizam uma troca fantástica de cultura e experiências pessoais que une a 

turma, aprimorando o interesse pela leitura e pela escrita. 

 Dessa maneira, compreende-se que o ensino de literatura deve configurar-se 

como um conjunto de experiências estéticas que proporcionem ao aluno, autonomia 

de leitura, pensamento crítico, educação da sensibilidade e do autoconhecimento, e, 

Principalmente da condição humana, seja ela que forma for de apresentação. 

 

Fonte: MIRANDA, 2018. 

 Como resposta a este questionamento 30% dos professores entrevistados 

escolheram a alternativa A: Para transformá-los em leitores aptos a interpretar e 

compreender o que o poeta quis transmitir em meio aos versos. 20% escolheram 

alternativa B: Para que os educandos não percam a poesia que nasce neles desde 

quando as mães cantavam cantigas de ninar para que dormissem e depois quando 

30% 

20% 20% 

30% 

Gráfico 4 - Porque Os professores devem trabalhar a 
poesia com seus alunos? 

 

A-Para transformá-los em
leitores aptos a interpretar e
compreender o que o poeta
quis transmitir em meio aos
versos.

B-Para que os educandos
não percam a poesia que
nasce neles desde quando
as mães cantavam cantigas
de ninar para que
dormissem e depois quando
brincavam de cantigas de
roda.

C-Para familiarizar e de
aproximar as crianças e os
jovens da poesia.

D-Porque a poesia é
responsáveis pelo
desenvolvimento pleno da
capacidade lingüística  da
criança e do adolescente.
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brincavam de cantigas de roda 20% ficaram com a alternativa C; Para familiarizar e 

de aproximar as crianças e os jovens da poesia. 30% optaram pela alternativa D: 

Porque a poesia é responsáveis pelo desenvolvimento pleno da capacidade 

lingüística da criança e do adolescente. 

 Os respondentes em sua maioria  convergiram com duas respostas, optaram 

pelas alternativas A e D, atestando com o que diz Colomer (2007) diz que o aluno do 

Ensino Fundamental, necessita compreender que o acesso à literatura é, na 

verdade, o estabelecimento de um diálogo possível a qualquer um que queira “ouvir” 

a sua voz e compreender além do que se pode ver. 

 Percebe-se que o que justifica o estudo da literatura poética, bem como a sua 

presença no currículo escolar é o fato dela nos permitir aprofundar a altura, o saber, 

os conhecimentos, tornando-nos cidadãos mais conscientes e críticos, Entendemos, 

portanto, que o direito à poesia faz parte dos direitos essenciais à vida.  

 

Fonte: MIRANDA, 2018. 

 A maioria dos professores entrevistados, no total de 50% respondeu que a 

alternativa D, é a provável onde: Sim, porque muitos professores não sabem como 

10% 

20% 

20% 

50% 

Gráfico 5 – Você concorda que a poesia ainda é 
um gênero bastante desvalorizado no contexto 

escolar? 
  
 

A-Sim o quer é uma pena,
pois a poesia não morre
porque ela está antes do
homem.

B-Sim, os professores, hoje
em dia, não se sentem
capacitados para ensinar a
poesia.

C-Sim, Porém, deve-se ter
muito cuidado em tentar
apontar um culpado na
ocorrência destes aspectos.

D-Sim, porque muitos
professores não sabem
como introduzir e como
incentivar os alunos ao
estudo e à criação de textos
poéticos.
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introduzir e como incentivar os alunos ao estudo e à criação de textos poéticos. 20% 

responderam C, Sim, Porém, deve-se ter muito cuidado em tentar apontar um 

culpado na ocorrência destes aspectos 20% responderam B, Sim, os professores, 

hoje em dia, não se sentem capacitados para ensinar a poesia. 10% responderam A: 

Sim o quer é uma pena, pois a poesia não morre porque ela está antes do homem. 

 Ficou claro aqui que a maioria dos professores ainda não sabem como 

introduzir a poesia em suas disciplinas, uma pena porque a poesia pode ser 

trabalhada interdisciplinar.  

 A cerca disso, Pinheiro (2000) comenta “Não se fixar, de modo absoluto, no 

que deu ou não deu certo em experiências anteriores; não buscar resultados 

imediatos e visíveis nesse campo” há coisas sutis que nem sempre se ver, é melhor 

ler diariamente um poema com seus alunos do que realizar um festival de poesia e 

no resto do ano ela ser esquecida. 

  Percebe-se que infelizmente são poucos os professores que trabalham 

efetivamente com a poesia e poemas em suas salas. 

 

Fonte: MIRANDA, 2018. 

 Ao serem questionados 40% dos professores escolheram a alternativa D: Só 

quando os alunos pedem, em forma de rimas. 30% escolheram alternativa C, De vez 

em quando trabalho poesia em forma de dança 20% escolheram alternativa A: Uma 

vez por semana, trabalho a poesia em forma de versos. e 10% alternativa B: Todas 

as minhas aulas são iniciadas com poesias citações. 

33% 

17% 

50% 

Gráfico 6 - Como Você trabalha se trabalha, e 
com que frequência trabalha a poesia em sala 

de aula? 
 

A- Uma vez por semana,
trabalho a poesia em forma
de versos.

B-Todas as minhas aulas
são iniciadas com poesias
citações.

C-De vez em quando
trabalho poesia em forma
de dança.

D-Só quando os alunos
pedem, em forma de rimas.
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 Pode se notar que a maioria dos entrevistados não possui o hábito de 

trabalharem a poesia na sala de aula, outros trabalham de vez em quando, o que é 

lamentável, pois, o trabalho com a poesia realizado em sala de aula pode sem 

dúvida alguma fazer o aluno apropriar-se da linguagem literária e também exprimir 

suas ideias e críticas. 

 A isso,  Frantz (1998) comenta que mesmo sabendo da importância da poesia 

na vida dos seres humanos, muitas escolas esqueceram-na, principalmente nas 

séries iniciais, dando mais espaços, entre aspas, para coisas mais importantes e 

mais sérias, como também para textos em prosa, privando os alunos dessa 

“experiência inigualável”, conforme caracteriza  

 Compreende-se com isso a significância do trabalho sistematizado e bem 

contextualizado com a poesia no Ensino Fundamental. 

 

Fonte: MIRANDA, 2018 

 Em conformidade com as respostas, 60% dos entrevistados responderam 

alternativa C: Muito bem, principalmente quando a poesia é trabalhada em forma de 

musica. 20% responderam alternativa A: Positivamente, pois gostam de poesias. 

10% responderam B; Abominam as atividades, pois não gostam de ler e escrever. e 

10% responderam alternativa D: Com alegria, porque o romantismo toma conta da 

sala. 

 Vê-se que quando os professores resolvem trabalhar poesia em sala de aula, 

esta é bem aceita, pode se perceber pelas respostas da maioria dos entrevistados. 
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10% 

60% 
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Gráfico 7 - Como reagem os alunos diante de 
uma aula com poesias? 

 

A- Positivamente, pois gostam
de poesias.

B-Abominam as atividades,
pois não gostam de ler e
escrever.

C-Muito bem, principalmente
quando a poesia é trabalhada
em forma de musica.

D-Com alegria, porque o
romantismo toma conta da
sala.
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 Sorrenti, (2007) fala que Mais do que nunca é tempo de valorizar o perfil do 

leitor do texto poético, lembrando o papel preponderante que tem a interação texto-

leitor. Tal interação, vista à luz da contiguidade, da correspondência que se avizinha 

no jogo da troca de experiências, reforça ainda mais a importância do papel do 

professor na tarefa de iluminar o grande encontro entre o texto poético e o aluno. 

 Corroborando com o autor pode se afirmar que a poesia é capaz de 

sensibilizar o ser humano, e nesse sentido evidencia-se a importância de trabalhar o 

gênero em fase escolar, para tanto deve ser levado em conta tanto a recepção 

quanto às contribuições da poesia para a promoção da leitura literária, e que o 

professor precisa estar muito seguro em relação à sua prática pedagógica no que 

concerne ao trabalho com poesias. 

 

Fonte: MIRANDA, 2018. 

  Em se tratando da oitava questão, 60% dos entrevistados responderam 

alternativa C: Caixa de som acústica musica diversas, microfones. 20% alternativa A, 

Livros diversos. 10% alternativa B: Folhas de cadernos decoradas, e canetas 

coloridas. e 10% alternativa D: Livros de romances, barbantes, prendedores etc. 

  Percebeu-se que a maioria dos professores respondentes, quando utilizam 

poesia em suas aulas, as utiliza em forma de músicas, pelo fato dos materiais 

utilizados. 

 Isso respalda com José (2003) vivemos rodeados de poesia, poesia é tudo 

que nos cerca e que nos emociona quando tocamos, ouvimos ou provamos, poesia 

é a nossa inspiração para viver a vida. 
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60% 
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Gráfico 8 - Que material utiliza-se nas suas 
aulas de leitura poética? 

  
 

A- Livros diversos.

B-Folhas de cadernos
decoradas, e canetas
coloridas.

C-Caixa de som
acústica musica
diversas, microfones.

D-Livros de romances,
barbantes, prendedores
etc.
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 Nesse sentido pode-se dizer que ao trabalhar o gênero textual poesia é 

necessário que, o professor utilize metodologias que chamem atenção dos alunos, já 

que o ato da leitura não é muito trabalhado em sala de aula. Cabe ao professor 

tentar mudar essa realidade cultural que tem a cada dia mais diminuído as áreas de 

conhecimento dos alunos. 

 Nesse processo, ouvir poesia tem uma importância que vai além do prazer. É 

através de um conto ou de uma poesia, que o aluno pode conhecer coisas novas, 

para que efetivamente sejam iniciados a construção da linguagem, da oralidade, 

ideias, valores e sentimentos, os quais ajudarão na sua formação pessoal. 

 

Fonte: MIRANDA, 2018. 

Diante das respostas dadas pelos professores 40% destes escolheram como 

respostas a alternativa C: É a maneira de expressar sentimentos por meio da palavra 

falada ou escrita. 30% escolheram a alternativa D: É um texto onde o autor expressa 

diretamente sentimentos e visões pessoais.  20% escolheram alternativa B: A Poesia 

é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário 

denominado.  E os outros 10% escolheram alternativa A: a) Antes de tudo, uma 

atitude artística. 

Notou-se que a maioria optou pela resposta que mostra claramente o que 

traduz uma poesia, pois a poesia expressa sentimentos em que a lê, a quem houve, 
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Gráfico 9 – Em sua opinião qual o significado da 
poesia para os alunos? 

 
A-Antes de tudo, uma atitude
artística.

B-A Poesia é um texto
poético, geralmente em
verso, que faz parte do
gênero literário denominado.

C- É a maneira de expressar
sentimentos por meio da
palavra falada ou escrita.

D-É um texto onde o autor
expressa diretamente
sentimentos e visões
pessoais.
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a quem escreve, etc. É a arte de poetizar que permite exprimir aquilo que está dentro 

de cada individuo, é a forma de interpretação que define o teor a poesia. 

Para isto, Amorim (2011) acrescenta que Interpretar, é um trabalho de unir os 

dados que se analisam, os quais, depois de explicados em seu significado isolado, 

busca-se relacionar entre si, buscando um sentido entre um elemento e outro, 

visando a uma explicação do conjunto do texto, no interior do qual todos os 

elementos ganham sentido e se articulam. Concordando com Paulino (2007),que 

afirma a arte não mente, ao tornar concreto o imaginário por meio da linguagem. 

 

Fonte: MIRANDA, 2018. 

 Para esta ultima questão, 30% dos entrevistados responderam a alternativa 

A: Não, sempre há um efetivo entendimento entre eles. 30% responderam alternativa 

B: Não, sempre respeitam o espaço do outro. 10% C: Às vezes, pelo fato de 

quererem fazer sempre a mais bela poesia, e 30% não responderam. 

 Pode se notar que a maioria dos entrevistados se dividiu entre as respostas 

que confirma o entendimento e respeito mútuo entre alunos nas aulas de poesia. 

 A isso, Zilberman (2003) enfatiza que: Quando o professor possibilita a fruição 

dos seus alunos, ele está dando reais condições para que estas crianças possam se 

desenvolver baseados na liberdade de expressão, independentemente do livro que 

lhes foi apresentado, pois a justificativa que legitima o uso do livro na escola nasce, 

de um lado, da relação que estabelece com seu leitor, convertendo-o num ser crítico 

perante sua circunstância; e, de outro, do papel transformador que pode exercer 
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Gráfico 10 – Em sua Opinião há conflitos entre 
os alunos sobre poesia na sala de aula? 

 

A-Não, sempre há um
efetivo entendimento entre
eles.

B-Não, sempre respeitam o
espaço do outro.

C-As vezes, pelo fato de
quererem fazer  sempre a
mais bela poesia
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dentro do ensino, trazendo-o para a realidade do estudante e não submetendo este 

último a um ambiente rarefeito do qual foi suprida toda a referência concreta. 

 Portanto, Essa relação aluno X aluno, deve estar além  de tudo que possa vir 

ocorrer em uma sala de aula, pois os conflitos surgem durante o desenrolar de toda 

relação humana, mas, o  caminho para conduzir o aluno deverá ser feito desde a 

tomada de consciência de sua ingenuidade sobre os fatos até a compreensão da 

trajetória de sua vida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considera-se aqui, a importância do usufruto da poesia no ambiente escolar, 

para que os alunos, em sala de aula, possam apreciar esse gênero textual, e 

desenvolver seu intelecto de forma que, com o tempo, deem origem ao prazer pela 

leitura. 

 Isto se torna bastante importante, porque a poesia exige uma interpretação 

maior, tem que ser vista de vários ângulos, requer mais atenção, neste caso ajuda 

na imaginação, oralidade e também na criatividade dos alunos. 

 A interação com a poesia é uma das responsáveis pelo desenvolvimento 

pleno da capacidade linguística da criança e do adolescente através do acesso e da 

familiaridade com a linguagem, conotativa e refinamento da sensibilidade para a 

compreensão de si própria e do mundo. 

 Considera-se então que o texto literário torna-se um objeto formador e 

transformador do homem; e que a utilização e interpretação do texto faz-se basilar 

para que a formação e transformação do indivíduo aconteçam. 

 A poesia deve permear a sala de aula e os poemas devem ser trazidos pelos 

professores e trabalhados de forma significativa na sala de aula e não serem 

tratados apenas como textos simplesmente destinados à leitura silenciosa. Sendo 

assim, sem dúvida alguma os alunos se apropriariam de suas características e o 

letramento literário seria promovido. 

 Para isso, torna-se imprescindível para os professores, portanto, para o 

profissional da educação, a oportunidade de refletir sobre o uso dos poemas em 

suas aulas, haja vista que o resultado desta pesquisa levou a uma falta de vontade 

por parte dos professores em trabalhar a poesia em sala de aula. No entanto, se 

sabe que a importância da poesia na escola está na sua ação formadora, pois ela 

representa uma forma que ajudará a ampliar o domínio da linguagem e capacita o 

leitor na construção do conhecimento.  

 Assim, o texto poético possibilita ao indivíduo conhecer a si mesmo e ao outro 

e ainda o mundo que está à sua volta, Leva à recriação e à busca de novos sentidos 

que um texto pode oferecer. 

 Diante dessas reflexões, é importante reafirmar que a poesia é um dos 

recursos mais encantadores do processo educacional, visando o crescimento 

estético, crítico e literário dos estudantes, portanto é imprescindível que se trabalhe 
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de forma eficaz e utilitária esse tão precioso gênero em sala de aula, promovendo 

assim o Letramento Literário.  

 Nesse sentido, refletir sobre as práticas de leitura efetuadas na escola hoje, 

se faz necessário, na medida em que seja uma tomada de consciência para a 

necessidade de mudança de paradigmas, de elaboração de novas estratégias que 

conduzam a um número cada vez maior de leitores em nosso país. 

 No entanto, deve-se atentar para dois fatores negativos desfavoráveis à 

execução de propostas pedagógicas no ambiente escolar, percebidos nesta 

pesquisa. O primeiro deles é a predominância, por parte dos alunos e até de alguns 

professores, da falta de leitura, principalmente do texto literário. O segundo fator é a 

desmotivação, frequente em todos os níveis escolares: os docentes parecem 

precisar encontrar estratégias didáticas eficazes para motivar os alunos a lerem 

poesia ou mesmo outros gêneros, e participar de forma espontânea das aulas. Até 

mesmo porque a  poesia encanta principalmente os adolescentes, crianças e jovens 

e é ser imaginosa, fantasiosa, além de ter o poder de despertar para algo que já é 

seu: a alegria de viver, a espontaneidade, a graça, a inventividade e a sua 

criatividade. 

 Portanto eis a resposta para o como e o porquê de se  trabalhar com a poesia 

na sala de aula, pois não se trata  de ‚ fazer  poetas, a escola não tem essa função  

mas sim de assumir a responsabilidade de despertar, desenvolver no aluno  leitor  a 

habilidade para sentir a poesia em si. E cabe ao professor o papel de provocador 

deste estado de sensibilização, de iluminador de caminhos para a leitura poética. 

 Quero esclarecer que as ideias aqui contidas são reflexões, não acabadas, 

mas com possibilidades, dentre muitas existentes de se pensar com mais carinho no 

uso da poesia em sala de aula e a contribuição que o uso dos poemas trazem para a 

promoção da leitura literária no Ensino Fundamental. 

 Este trabalho de pesquisa, porém não se conclui e nem tem a pretensão de 

ser um ponto final sobre o tema investigado, pois nenhuma pesquisa se esgota em 

si mesma, mas constitui–se em uma contribuição, abrindo espaço para que novas 

pesquisas sejam elaboradas tendo como principal função: a introdução de textos 

literários na sala de aula, principalmente do gênero poético, porque este tipo de 

linguagem faz uma ponte imprescindível entre o indivíduo e a vida. 
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APÊNDICES  

 

         Apêndice A – Modelo de Carta de apresentação 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

Ilmo. Sr:  

 

Peixoto de Azevedo MT, ___ de __________________de _________.  

 

Prezado Senhor,  

 

Eu, ____________________________________________, aluno (a) do __ período 

do Curso de ________________________ da Faculdade de Ciências Sociais de 

Guarantã do Norte - FCSGN venho solicitar a autorização para coleta de dados 

nessa instituição, com a finalidade de realizar pesquisa para Trabalho de Conclusão 

de Curso de Licenciatura em Letras, intitulado 

___________________________________________________________________.  

Os dados serão coletados mediante entrevista com questionário, onde será feita a 

coleta de dados na ________________________________________ no município 

de ____________________________.  

Sem mais para o momento, agradeço a atenção e colaboração para a conclusão 

desta importante etapa do curso de graduação.  

 

Atenciosamente 

______________________________________ 

Nome do (a) acadêmico (a). 

 

         Apêndice B – Questionário aplicado. 

 

Questionário aplicado aos professores da sala do 9º ano A da Escola Estadual 

Garcia Garrido Fermino. 

 

 Prezado (a) Professor (a), 
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 Meu nome é Lazaro Braz de Miranda, sou acadêmico do Curso de 

Licenciatura Plena em Letras pela FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS DE 

GUARANTÃ DO NORTE - FCSGN (Uniflor). Solicito sua colaboração para minha 

pesquisa de conclusão de curso, respondendo ao questionário abaixo. A pesquisa 

objetiva apresentar algumas considerações a respeito da poesia em sala de aula e 

quão significante pode ser o trabalho com esse gênero. Na Escola Estadual Garcia 

Garrido Fermino. O questionário é anônimo, e os dados obtidos serão utilizados 

apenas para fins acadêmicos, portanto sinta-se a vontade para expressar-se 

livremente.  

 Sua participação é importante! 

 

 

Questão 01 

Qual a importância de se trabalhar poesia em sala de aula? 

 a)   (   )  O mundo precisa de mais poesia, a começar, na sala de aula. 

       b)  (  ) É importante incentivar as crianças desde cedo a conhecerem este 

universo poético. 

       c) (  )Porque a poesia em sala de aula estimula a aprendizagem: leitura, 

interpretação, criação e reflexão, despertando as emoções. 

        d) (  ) A poesia é uma das formas mais radicais que a educação pode 

oferecer de exercício de liberdade através da leitura 

 

Questão 02 

Qual a sua compreensão sobre poesia? 

 a) (  ) A poesia tem o dom de nos enriquecer com palavras ao mesmo tempo 

em que brincamos com elas. 

 b) (  ) A poesia nos permite voar, ultrapassando alguns limites do nosso 

entendimento costumeiro e humano. 

 c)(  ) A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz 

de transformar o mundo. 

 d)(  )A poesia tem o poder de formar e transformar a sociedade através de 

suas mensagens 

 

Questão 03 
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De que forma os poemas devem ser apresentados? 

  a) ( ) Em forma de texto, de modo que sua completude possa esclarecer as 

tradições descritas pelos poetas que escreveram. 

 b)  (  ) Em formas de teatro 

 c)  (  ) Em forma de dança 

 d)  (  ) Em forma de música 

 

Questão 04 

Porque Os professores devem trabalhar a poesia com seus alunos? 

 a)  (  ) Para transformá-los em leitores aptos a interpretar e compreender o 

que o poeta quis transmitir em meio aos versos. 

 b)  (  )Para que os educandos não percam a poesia que nasce neles desde 

quando as mães cantavam cantigas de ninar para que dormissem e depois quando 

brincavam de cantigas de roda 

 c)  (   ) Para familiarizar e de aproximar as crianças e os jovens da poesia. 

 d) ( ) Porque a poesia é responsáveis pelo desenvolvimento pleno da 

capacidade lingüística  da criança e do adolescente. 

 

Questão 05 

Você concorda que a poesia ainda é um gênero bastante desvalorizado no 

contexto escolar? 

 a)  (  ) Sim o quer é uma pena, pois a poesia não morre porque ela está antes 

do homem. 

 b) ( ) Sim, os professores, hoje em dia, não se sentem capacitados para 

ensinar a poesia. 

 c) (  ) Sim, Porém, deve-se ter muito cuidado em tentar apontar um culpado 

na ocorrência destes aspectos. 

 d) (  ) Sim, porque muitos professores não sabem como introduzir e como 

incentivar os alunos ao estudo e à criação de textos poéticos. 

 

Questão 06 

Como Você trabalha se trabalha, e com que frequência trabalha a poesia em 

sala de aula? 

 a) (  ) Uma vez por semana, trabalho a poesia em forma de versos. 
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 b) (  )Todas as minhas aulas são iniciadas com poesias citações. 

 c) (  ) De vez em quando trabalho poesia em forma de dança 

 d) (  ) Só quando os alunos pedem, em forma de rimas. 

 

Questão 07 

Como reagem os alunos diante de uma aula com poesias? 

  a)(  ) Positivamente, pois gostam de poesias. 

 b)(  ) Abominam as atividades, pois não gostam de ler e escrever. 

 c)(  ) Muito bem, principalmente quando a poesia é trabalhada em forma de 

musica. 

 d)(  )Com alegria, porque o romantismo toma conta da sala. 

 

Questão 08 

Que material Utiliza nas suas aulas de leitura poética? 

 a)(  ) Livros diversos. 

 b)(  )Folhas de cadernos decoradas, e canetas coloridas. 

 c)(  )Caixa de som acústica musica diversas, microfones. 

     d)(  )Livros de romances, barbantes, prendedores etc. 

 

Questão 09 

Em sua opinião qual o significado da poesia para os alunos? 

 a) (  ) Antes de tudo, uma atitude artística. 

 b) ( ) A Poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do 

gênero literário denominado. 

 c) (  ) É a maneira de expressar sentimentos por meio da palavra falada ou 

escrita. 

 d) (  ) É um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões 

pessoais. 

 

Questão 10 

Em sua Opinião há conflitos entre os alunos sobre poesia na sala de aula? 

 a)(  ) Não, sempre há um efetivo entendimento entre eles. 

 b)(  )Não, sempre respeitam o espaço do outro. 

 c)(  )As vezes, pelo fato de quererem fazer  sempre a mais bela poesia 
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 d)( )Sim, porque há aqueles que gostam de poesias e há também aqueles 

preguiçosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


