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Reflexões sobre a poesia na escola a partir de uma experiência no PIBID1 
Thaiane  da Silva Liotério 

Resumo 

                     O texto aborda o resultado de uma pesquisa realizada no Projeto Institucional de 

Iniciação à Docência (PIBID), iniciativa que trabalha com poesiaem turmas de terceiro ano do 

ensino fundamental e tem como principal objetivo contribuir para que a escola desperte nas 

criançaso prazerpelaleitura, assim como a descobertaacerca da importânciada aprendizagem eas 

razões de ir à escola. Desde o inicio do projeto foi se revelando o alcance desse objetivo, ou seja as 

turmas atendidas iam demonstrando interesse em participar do projeto e revelando melhor 

desempenho. Através das avaliações, foi ficando evidente que a poesia muda a visão que as crianças 

fazem da escola, que elas se interessam mais pela literatura e que se interessam pela ideia de 

escrever poemas. Para minha formação acadêmica a experiência com o PIBID foi também muito 

importante e fundamental para a ampliação de minha compreensão acerca da necessidade da 

literatura e da poesia para tornar a escola mais eficaz.Nesse caso especifico, examino e relato a 

minha participação ao longo de três anos no projeto. No período, juntamente com os outros 

membros do grupo do qual fazia parte, trabalhei com textos poéticos, com experiências e situações 

de natureza poética, tais como vídeos, saraus, fotografia, cordel.As atividades eram planejadas em 

reuniões e eram fundamentadas nas leituras e discussões que faziam parte do projeto. A realização 

das atividades na escolaaconteciam no horário das aulas e fora de sala de aula, com o intuito de 

motivar as crianças pela diferenciação de sua rotina escolar, visto que o princípio quer norteia o 

projeto é o de que a poesia pode contribuir para mudar o processo  de ensino aprendizagem.A cada 

final de ano letivo, a nossa hipótese se confirmava. 

 

Palavras chave: educação, ambiente escolar, poesia,literatura de cordel, PIBID. 

 

Abstract  

This text addresses the result of a research carried out about the initiate teaching Project (PIBID), a 

project that works with poetry in the third year classes of elementary school which has as main 

objective to contribute to the school to awaken up in the children the pleasure provided by reading, 

as well as the discovery and sense of learning in the school. In this specific case, I did examine my 

participation in the Project over three years. During this period, together with the other members of 

the group in which I was part of, I worked with poetics texts and experiences of situations as a poetic 

nature, such as videos, saraus, photography and string. The ativities were planned during meetings, 

and were based on the readings and discussions that were part of the project. The activities of the 

school took place at school time and outside the classroom, in order to motivate children to 

differentiate their school routine. Since the principle that guides the project is that poetry can 

contribute to change the process of teaching learning. At each end of the school year our hypothesis 

was confirmed. That is, the classes served improved, and through the evaluations, it became clear 

that poetry changes children's view of school, that they are more interested in literature and that they 

are interested in the idea of writing poems. For my academic training, the experience with PIBID 

was also very important, since it is fundamental for the expansion of my understanding about the 

need of literature and poetry to make the school of satisfactory. 

Kay Words: education, schooling, poetry, cordel literature, PIBID 

                                                           
1 Trabalho de conclusão de curso, apresentado ao Curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos 

Reis- IEAR como requisito parcial para obtenção do grau de Licenciatura em Pedagogia, sob a orientação da 

professora Onete Lopes 
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Introdução 

Este trabalho é fruto de observações acerca do desenvolvimento de um subprojeto 

do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência o PIBID, desenvolvido numa 

escola municipal localizada em Angra dos Reis. O maior proposito do projeto é, por meio da 

poesia, contribuir para tornar mais agradável e eficaz2para motivar apermanência das crianças 

na escola. Por assim dizer, o desenvolvimento do projeto promove um encontro entre crianças 

e poesia semanalmente, com duração de cerca de 50 minutos e tem como beneficiados os 

alunos de uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. Para ampliar o acervo cultural 

das crianças, as intervenções que dão materialidade ao projeto visam mostrar às crianças, 

preferencialmente poesias de autores clássicos, bem como seu valor literário para o 

desenvolvimento e formação mais rica das crianças.  

Através do projeto com poesia na escola ajudamos as crianças a 

teremconhecimentos de diversos autores e suas biografias. Embora não seja um objetivo 

imediato a melhoria da aprendizagem, ao participarem do projeto, observamos que as crianças 

melhoraram sua leitura e escrita, posto que, praticam espontânea e prazerosamente das 

atividades. Notamos que a poesia estimula não apenas o gosto pela leitura, mas também o 

prazer proporcionado pelos temas dos poemas. Esta constatação se dá, inclusive, na melhoria 

destas habilidades dentre as crianças repetentes na série. Neste sentido, o projeto atinge de 

forma satisfatória seus objetivos quanto ao prazer em ir à escola e ao favorecimento de um 

melhor desenvolvimento das crianças nele envolvidas.  

A reflexão que apresentamos aqui é fruto do olhar investigativo da experiência 

que o projeto oportunizou. Para avaliar a experiência recorremos à literatura que trata da 

leitura literária, em especial da poesia, e procuramos nos orientar pelo método dialético. Isto 

é, ao estudar o assunto, tentamos fazê-lo considerando as categorias de totalidade, unidade, 

movimento, bem como tentamos ver a escola a partir da compreensão que a define na 

finalidade educativa. Assim, procuramos analisar de forma critica seu papel e de que modo a 

poesia pode ser emprestada ao processo de ensino aprendizagem para uma formação que 

desenvolva as crianças na perspectiva da totalidade do ser. A totalidade é a formação geral 

para que ao sair da escola, o aluno não seja apenas um reprodutor ideologizado do 

                                                           
2Falar de eficácia da escola significa criticar a escola tal qual está posta. Ou seja, a critica se refere ao processo 

ensino aprendizagem pautado na falação do professor e cópia do quadro. Ou dizendo de outro modo, escolas 

preocupadas em passar conteúdos e obter resultados porque ela se torna maçante e entediante para os estudantes. 

Afirmamos que o aluno que é motivado pelo o que é significativo e desperta o interesse próprio. Significa que  o 

interesse pelas coisas influencia o aluno. Sem motivação, a escola se torna desagradável e sem sentido para ele. 
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capitalismo. Significa um tipo de formação que lhe permita se integralizar na forma de pensar 

e agir, que possa ser um ser humano no singular no coletivo. capaz de ir  buscando sempre 

uma reflexão sua sobre aquilo que o rodeia para ser capaz decompreender e modificar tudo à 

sua volta. 

Ao longo da experiência, ficou clara essa contribuição. Observamos no dia-a-dia 

não apenas que a poesia torna a escola mais interessante para as crianças e para seus 

professores, tanto por tornar os conteúdos mais acessíveis como porque tem poder de 

sensibilização. Isto é, a poesia tanto dá mais sentido à a escola, aos olhos das crianças, como 

as motiva a aprender a leitura e a escrita. 

Sobre poesia e educação 

A palavra educação tem origem em dois verbos latinos: educare e Educere: 

Educare- alimentar, transmitir informações a alguém (estudo). Ação de fora de para dentro 

de; Educere- extrair, desabrochar, desenvolver algo que está no indivíduo (Educação). Ação 

de dentro de para fora de. Possivelmente esse entendimento tenha relação com as ideias de 

Platão sobre educação. Como se sabe esse filósofo defendia que a educação tinha como 

propósito trazer à cena as potencialidades latentes nos indivíduos. Isto é, a formação escolar 

deveria ter como horizonte o desabrochar das potencialidades que são imanentes aos 

indivíduos, que, no entanto, encontram-se “adormecidas” e que sem a escolarização podem 

permanecer guardadas em suas gavetas, sem Jamais serem objetivadas.  

Usualmente pensar na palavra educação remete à ideia de conhecimento, 

sabedoria e intelecto. Entretanto, o que a maioria das pessoas não sabe é que para promover a 

educação são necessários três fatores importantes que só o professor detém: a qualificação, a 

formação pedagógica e a formação ética e politica. Diante disso se espera que o profissional 

educador seja um sujeito critico, reflexivo e um intelectual transformador. Daí se depreende 

que os alunos o tomem por base ou como modelo no seu processo de construção e motivação. 

Assim, com base nesse postulado, educar é mais profundo que simplesmente ensinar 

conteúdos que devam ser aprendidos e a aprendizagem é um ato relacional no qual se produz 

a importância do saber. Segundo Pérez Gomez 2000 

toda aprendizagem relevante é um processo de dialogo com a realidade 

natural e social, o qual supõe participação, interação, debate, trocas de 

significados e representações e envolve professores e alunos e alunos entre 

si. Nesse sentido, a sala de aula é um lugar de construção, de reconstrução e 

de compartilhamentos de cultura. ( GOMEZ, 2000, p. 87) 
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 Ou seja, a escola, os docentes e tudo que compõe o meio do educador e do educando é válido 

para o crescimento processual do intelecto de cada indivíduo. Além disso, a escola é 

instituição histórica. A educação, portanto, é filha do tempo. 

Porque está na história, aeducação passa por grandes transformações em sua 

metodologia e também na forma de transmissão e assimilação de conhecimento. Nas 

sociedades tribais, a educação era difusa, ou seja, transmitida de pai para filho através da 

prática e da vivência diárias. Muito mais tarde é que nasceram as escolas como espaços 

específicos para a formação com base em conhecimentos e necessidades sociais. 

No rastro das observações sobre as mudanças sofridas pela educação desde os 

primórdios, é sempre importante indagar, conforme o passar do tempo, qual é o melhor jeito 

de se educar? Qual a melhor receita para fazer isso, isto é, há um modelo ideal? Como educar 

sem fracasso? Questões como essas São importantes para a definição de recursos pelo 

professor.  

Ao se debruçar sobre a escola e a educação, Paulo Freire, observou que a 

educação tinha grande semelhança com uma conta bancaria porque o professor, supostamente 

transferia conhecimentos para os alunos como se realizasse um depósito. Naturalmente um 

depósito de arquivos no qual transportaria todo o conhecimento que tem para cabeça  vazia do 

aluno. Esse processo de ensino-aprendizagem perde qualquer sentido formativo no sentido de 

liberdade, ou da libertação do educando da ignorância, que dentre outras coisas, oprime os 

indevidos numa sociedade de classes. Além disso, a educação afasta o professor de sua função 

comunicativa. Ou seja, para Freire,  

em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis 

aí a concepção bancária da educação, em que a única margem de ação que se 

oferece aos educandos é de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los 

(FREIRE, 1970, p. 33). 

Ao invés disso, o professor deveria se pautar num ideal de ensino reflexivo. Como 

tal seria autônomo e dono de seus próprios métodos, que em sintonia com os objetivos de uma 

formação crítica, promove a verdadeira educação. Isto é, ao invés de fazer com que seus 

alunos fiquem apenas na reprodução eles passam a produzir, refletir e criar a partir de 

situações apropriadas, sua própria consciência e compreensão daquilo que e necessário ou 

não.  
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 Falar de situações apropriadas é também pensar estratégias que deem sentido ao 

processo educativo para os alunos. A escola, para tanto precisa estar em sintonia com o 

tempo, com as condições históricas nas quais se insere. Nesse sentido refletir sobre a escola é 

dever fundamental nos cursos de licenciaturas. Para a Pedagogia, ainda mais, porque forma os 

professores das primeiras experiências escolares. Foi com base nessa premissa que a poesia se 

colocou como objeto dessa reflexão.  

Uma interessante descoberta sobre a poesia é que, desde os primórdios a poesia e 

a educação andam juntas, de mãos dadas. A poesia, auxiliou, no principio da escolarização 

ocidental, na  aprendizagem da escrita e  da leitura, pois nos tempos antigos a poesia era usada 

como educação e reflexão para aqueles que a escutassem e, diante disso o conhecimento era 

transmitido de forma poética e informal. 

Conforme a educação ia crescendo, enquanto prática de formação assegurada na 

sociedade e, o mundo ia sendo moldado aos novos acontecimentos,  a poesia atua dando  

suporte para que as pessoas se interessassem pelo o saber. Os primeiros poemas foram feitos 

na Grécia antiga no intuito de transmitir a sabedoria, e por conta disso inventaram a poesia e 

as formas poéticas para que todos se encantassem pelo gosto do saber e da leitura.  

A história da poesia nos faz pensar que ela é tão fundamental quanto qualquer 

outra literatura. Diante dessa afirmação, penso de pronto, no porquê  de a poesia ser tão 

desmerecida e desvalorizada.  Essa desvalorização é coisa apenas dos dias de hoje? Quais as 

razões para que a poesia e poema tenham sido tão deixados de lado mesmo depois de terem  

contribuído tanto para que pudéssemos crescer intelectualmente? Porque esta literatura não é 

mais  aos alunos nos tempos de hoje? Essas perguntas, todavia sugerem respostas tão claras e 

sucintas, ainda que não sejam obvias, pois no mundo de hoje tudo que conscientiza ou motiva 

reflexão e faz com que cresçamos mentalmente nos é negado. Ou seja, a poesia nos é tirada 

para que fiquemos ignorante acerca das coisas que não têm utilidade numa sociedade; reféns 

do mercado como reino do capital. A poesia é arte e por isso nos afeta enquanto seres de 

emoção, todavia, a arte poética desperta muito imediatamente em nós a sensibilidade que nos 

une enquanto seres ligados uns aos outros. 

Desse modo, muitas pessoas, ao pensar sobre a poesia minimizam-na pelo fato de se 

tratar de um tipo de texto, que à primeira vista, mostra de forma mais simplificada e sucinta, 

um tema. Ou seja, não é imediatamente visível o quanto a poesia é dotada de um poder para 

nos fazer gostar de leitura. Para a sociedade, a rigor o que conta, é a formalidade da escola 
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como lugar de formação para um lugar definido pelas regras. Ou seja, ao entrar na escola já o 

fazemos de maneira ditatorial e definida; já existe um roteiro a ser adotado. Ou seja, o 

professor precisa preparar seus alunos apenas para os papéis que a vida fora da escola exigirá 

que ele exerça. Significa que o aluno só frequenta a escola para que futuramente seja inserido 

no mercado de trabalho.  

Hoje, como professora, vejo que o professor precisa entender a si mesmo como um 

agente de transformação social. Significa que seu compromisso não é com as regras que a 

escola tacitamente define, ao se colocar como porta voz do mercado. É nesse aspecto que vejo 

o lugar da poesia quando penso na escola para as crianças. É assim, portanto que entendo uma 

formação mais crítica e mais completa. Uma educação  

(...) como ação viva, tecida de modo teórico e vivencial, nos processos 

de afirmação e de renovação dos sentidos humanos. Ou seja, através 

da articulação de saberes/conteúdos (repertórios culturais), de 

processos de meditação e de ruminação teórica, e conjuntamente, de 

forma simultânea e alternada, através de experiências vivenciais em 

que os saberes e sentires são mediados por momentos de fruição em 

que o corpo e o espírito copulam com intensidade (ARAGÃO, 2008, 

p. 192) 

Em outras palavras, é importante rever velhas concepções. Substituir conceitos e 

repensar modelos de fazer a educação escolar. Carecemos de ideias que possam destruir 

idealizações fixadas e sem sentido para criança. Mais do que nunca é preciso romper com o 

capitalismo que sabota a existência como fruição de prazeres, ao mercantilizar todas as coisas. 

Por isso, devemos desconstruir a educação que cristaliza o humano, como se fosse um 

protótipo pronto e determinado para o mercado de trabalho. É hora de trazer para o cenário as 

teorias que humanizam o ser, como as de Gramsci e Benjamin. 

É hora de percebermos que a escola tem que optar por outro caminho, um caminho 

que tome a direção contrária à do mercado, afinal como escreveu Benjamin 

Se, com o processo de educação, o adulto atua no sentido de integrar a 

criança ao mundo do trabalho e da produção, desenvolvendo uma prática 

educativa que, no fundo, diminui ou até extingue a capacidade mimética 

infantil, isso ocorre dentro de um contexto mais amplo em que o próprio 

adulto sofre um processo de conformismo e de subordinação do qual ele 

próprio não se apercebe. (Benjamin, 1984, p. 87).  

Nessa direção, entendemos que a poesia tem uma enorme contribuição a oferecer. Em 

especial, a poesia pode ser utilizada para familiarizar as crianças com a leitura e, como leitora 

a criança facilmente encontrará o sentido humano da vida, inclusive o sentido da liberdade.  
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 Para Filipouski,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. 

(Filipouski, 2006, p. 338). 

Baseada em minha experiência como professora de ensino fundamental, vejo que a 

poesia se singulariza enquanto recurso para levar a criança a entender e interpretar a realidade 

presente no texto.  Assim acontece por sua forma, aparentemente menos direta de falar da 

realidade, todavia mais prazerosa de captura do objeto.  

Ainda que escola exija de nós professores resultados naturalizados como ideais, é 

necessário ir desmontando esse processo de naturalização. Especialmente precisamos ver que 

os velhos métodos de fazer aulas está matando a escola e a nós professores. Tenho descoberto 

na pratica o fracasso da escola do “escutar e copiar”. Ver a insatisfação das crianças, que 

sequer aprenderam a decodificar as palavras, ao terem que copiar do quadro textos, para elas 

totalmente sem sentido é desmotivante também para mim. Nesse sentido, tenho buscado na 

poesia um meio de contrapor essa pratica. Vale aqui contar sobre uma dessas experiências. 

Trata-se do trabalho desenvolvido com textos de Ruth Rocha. Ao usar os poemas, encontrei 

estímulos e interesses nas crianças. A partir daí, o processo de alfabetização foi muito mais 

satisfatório e venho colhendo resultados mais grandiosos até do que os esperados. 

 Foi com surpresa que observei o interesse dos alunos pela escrita. A partir do uso da 

poesia, os alunos revelaram muito interesse em produzir rimas.  Queriam escrever palavras e 

formar sentidos nas rimas. Tratava-se de uma turma com grande dificuldade em letramento, 

em nível de pré-alfabetização, que de um momento para o outro mudou completamente. Foi 

estimulador ir acompanhado o sucesso deles, ao começar, quase que num piscar de olhos, a ir 

criando pequenas estrofes e textos poéticos. 

 Em episódios como esse encontramos a compensação de nossos esforços. Sentimos 

que aprendemos a ser professor porque somos capazes de sair das receitas e da mesmice. Essa 

possibilidade nasceu de minha experiência no projeto. Portanto, ter tido o privilegio de passar 

pelo PIBID mudou minha formação.  

Hoje, atuando como profissional, ou seja, já desempenhando a profissão docente, é 

que vejo com clareza o quanto a vivência na escola, a partir do PIBID contribui na formação 

acadêmica.  Agora, como professora, o planejamento e a execução de atividades em sala de 
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aula deixaram de ser momentos para aprender o devir. Como professora de uma turma, tenho 

o dever de saber fazer para colher resultados. Não que não seja mais possível aprender, é que 

agora me trabalho precisa de atestados dessa aprendizagem. Então aquela experiência vem em 

meu socorro e eu percebo, que a partir dela eu posso recriar o meu fazer. 

No caso pessoal, tenho clareza de que meu trabalho como professora ficou muito 

mais fácil, pois a experimentação, mediante o uso de técnicas diferentes daquelas habituais, 

fazem com que o trabalho com a alfabetização vá se tornando menos árduo. O uso de 

conteúdos enfadonhos porque dotados de pouco sentido, com a mediação da poesia suaviza a 

prática, traz mais prazer.  Ao trabalharmos a poesia na alfabetização, remetemos as crianças 

ao desejo de criar, todas querem ser poetas, ainda que aos olhos dos adultos fique claro que a 

construção dos textos ainda não exatamente poéticos e nem dotados de atributos propriamente 

literários.  Todavia é importante ter em conta que as crianças não conhecem as regras da 

escrita e que, tampouco que a produção de um poema é fruto de um impulso. O que importa é 

que o desejo de ler e escrever poemas motivado nas crianças é suficientemente forte para 

mudar o comportamento delas em relação à aprendizagem. Isto é, a poesia se revela eficaz na 

formação de hábitos almejados pela escola, tais como o de ler e escrever.  Ademais, conforme 

afirma  Filipouski (2009, p.23): 

formar leitores implica destinar tempo e criar ambientes favoráveis à leitura 

literária, em atividades que tenham finalidade social, que se consolidem 

através de leitura silenciosa individual, promovendo o contato com textos 

variados nos quais os alunos possam encontrar respostas para as suas 

inquietações, interesses e expectativas. Ler não se restringe à prática 

exaustiva de análise, quer de excertos, quer de obras completas, pois o 

prazer, a afirmação da identidade e o alargamento das experiências passam 

pela subjetividade do leitor e resultam de projeções múltiplas em diferentes 

universos textuais. Nesse caso, o papel da escola é torná-lo mais apto a fruir 

o texto. 

 Nesse sentido, percebemos que a poesia não é uma forma de linguagem 

desprovida de poder. Os aspectos e a natureza do texto poético, e não apenas seu conteúdo 

nos afetam param além do que pode nos dizer a razão.  Não é por acaso que a poesia resiste 

no tempo. Nesses tempos 

A trajetória da poesia: os poetas pela história 

  Na Grécia Antiga, responsável pela invenção do alfabeto e pelo uso comercial da 

escrita, aparecemos primeiros poetas. Os principais foram: Píndaro, Safo e Anacreonte, pouco 

conhecidos. Esopo da mesma época, diferentemente se torna conhecido por causa de suas 
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fábulas. Heródoto também é lembrado, por ter escrito a história da Grécia, bem como dos 

países que visitou, dentre eles o Egito Antigo. Ficou conhecido como o primeiro historiador 

Entre os escritores romanos dos séculosmais próximos do cristianismo (cerca de 

um século antes e um depois) podemos destacar: Lucrécio (A Natureza das Coisas); Catulo e 

Cícero. Do tempo do Império de Augusto consta uma intensa produção tanto em poesia lírica, 

com Horácio e Ovídio, quanto em poesia épica, com Virgílio autor de Eneida. História do 

Império Romano entra em declínio nos primeiros anos do cristianismo, com as invasões 

germânicas. Neste período destacam-se os poetas Sêneca, Petrônio e Apuleio.  

Após a invasão dos bárbaros germânicos (séculos IV e V da era cristã), a Europa 

se isola, forma-se o feudalismo e a Igreja Católica começa a controlar a produção cultural. 

Não seria um total exagero afirmar que, por pouco a escrita não desaparece. A ação dos 

monges preservaria a língua (latim) e a civilização latina nos mosteiros.  

A partir do século X ressurgem os poemas, principalmente narrando guerras e 

fatos de heroísmo.Os textos contam aventuras de guerra vividas nos séculos VIII e IX , 

período do Império Carolíngio. A mais conhecida é a Chanson de Roland (Canção de 

Rolando) surgida em 1100. Quanto à prosa desenvolvida na Idade Média, destacam-se as 

novelas de cavalaria, como as que contam as aventuras em busca do Santo Graal (Cálice 

Sagrado) e as lendas do rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda. 

É o período histórico do trovadorismo e das poesias líricas palacianas. O amor 

impossível e platônico transforma o trovador num vassalo da mulher amada, exemplo do 

amor cortês. Neste período, também foi comum o poema satírico, representado pelas cantigas 

de escárnio (crítica indireta) e de maldizer (crítica direta). 

Historicamente falando, o homem volta a ser mais valorizado, por volta do século 

XV com o início do humanismo renascentista. A literatura mantém as características 

religiosas, mas nela já se podem ver traços que serão desenvolvidos no Renascimento, como a 

retomada de ideais da cultura greco-romana. Principalmente nos países de tradição católica 

mais forte como, por exemplo, Espanha, Itália e Portugal. Na França, a oratória sacra é 

representada por Jacques Bossuet que defendia a origem divina dos reis. Na Espanha, 

destacam-se os poetas Luís de Gôngora, Lope de Vega e Francisco de Quevedo. Na 

Inglaterra, marca significativamente a poesia de John Donne e John Milton, autor de O 

Paraíso Perdido. 

http://www.suapesquisa.com/artesliteratura/horacio.htm
http://www.suapesquisa.com/quemfoi/ovidio.htm
https://www.suapesquisa.com/escritores/lope_de_vega.htm
https://www.suapesquisa.com/escritores/john_donne.htm
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Na sequência veio a época da valorização da razão e da ciência para se chegar ao 

conhecimento humano, tempo de esclarecimentos. Nessa época,os filósofos iluministas fazem 

duras críticas ao absolutismo e a Revolução Francesa enterra o Ancien Regime.Na França, 

podemos citar os filósofos Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot e D'Alembert, organizadores 

da Enciclopédia, e Jean-Jacques Rousseau, como destaque na literatura de natureza política e 

científica.  

Na Inglaterra, com os poetasdo Romantismo apareceu a valorização da liberdade 

de criação. Nesse tempo, a fantasia e o sentimento são muito valorizados, o que permite o 

surgimento de obras de grande subjetivismo. Há também valorização dos aspectos ligados ao 

nacionalismo.  Os principais destaques desta época são Almeida Garrett, Alexandre 

Herculano, Camilo Castelo Branco, GiacomoLeopardi, James Fenimore Cooper, Alexandre 

Dumas (pai) e Edgard Allan Poe. Movimento que mostra de forma crítica a realidade do 

mundo capitalista e suas contradições. O ser humano é retratado em suas qualidades e 

defeitos, muitas vezes vitimas de um sistema difícil de vencer.A classificação dos escritores 

indica como principais representantes da literatura mundial: Gustave Flaubert autor de 

Madame Bovary, Charles Dickens (Oliver Twist e David Copperfield), Charlotte Brontë (Jane 

Eyre), Emily Brontë (O Morro dos Ventos Uivantes), Fiodor Dostoievski, Leon Tolstoi, Eça 

de Queiroz, Cesário Verde, Antero de Quental e Émile Zola, Eugênio de Castro, Camilo 

Pessanha, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire. Na lista não há autores brasileiros, todavia 

nomes como José de Alencar e Machado de Assis cabem bem nessa lista.Os escritores deste 

momento da História iriam negar e evitar os tipos formais e tradicionais. É uma época de 

revolução e de busca de novos caminhos e novos formatos literários. 

A virada do século XX sacode a história com Ernest Hemingway, Gertrude Stein, 

William Faulkner. S. Eliot, Virginia Woolf, James Joyce, Mário de Sá-Carneiro, Fernando 

Pessoa, Cesar Vallejo, Pablo Neruda, Franz Kafka, Marcel Proust, Vladimir Maiakovski e, 

porque não, Lima Barreto? 

Na sequência, o pessimismo e o medo gerados pela Segunda Guerra Mundial 

mudariam de novoa literatura. O existencialismo de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e 

Albert Camus vão influenciar os autores de seu tempo. 

Como se percebe com o quadro acima, a literatura se reinventa a cada 

acontecimento marcante no contexto histórico e, assim, vai abordandoos temas e fatos vividos 

nos variados aspectos da experiência social. Vai, de modo criativo, explorado e 
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contextualizado a ação criadora a de cada época. À medida que iam acontecendo os fatos os 

poetas e escritores literários iam se reelaborando e modificando de forma critica e reflexiva 

aquilo em que acreditavam. Nesse sentido, de maneira criadora, cada escritor, faz do seu 

gênero um produto da arte para ser apreciadapor aqueles que têm a devida sensibilidade, 

incluído ai a poesia por sua especificidade dentro da linguagem. 

Conforme Gebara (2002), o gênero poético possibilita o aprimoramento da 

linguagem pelas próprias possibilidades viabilizadas pela estrutura que do texto poético 

oferece: melodia, métrica, alternações tônicas e átonas, pontuação, etc. Infelizmente, hoje as 

escolas estãocada vez mais preocupadas em formar pessoas para o mercado de trabalho com 

destaque para a competitividade e comprometidas com rotinas pesadas, nas quais o lúdico e o 

prazer de se fazer o que se gosta é deixado de lado.  Peranteessa visão, a poesia que, de fato,é 

concebida como algo que não serve para nada, afinal não é útil para o uso imediato no mundo 

do trabalho, não tem lugar na escola. Desfavorecida,é a primeira forma de literatura a ser 

descartada. Contudo, a poesia poderia beneficiar de tantas maneiras a formação das pessoas, 

que deveria ser item essencial a ser inserido no currículo escolar. Nem precisaria secundarizar 

a formação para o trabalho ou a competência prática, pois toda pessoa que ler muito e tem um 

habito de leitura poética, ou ate mesmo textos literários se destaca no contexto social. Leitores 

são pessoas quese expressam melhor, comunicam-se melhor porque salientam um 

conhecimento muito mais rebuscado do que aquelas que detêm pouca leitura.   

Diante disto, pode-se dizer que o professor ao trabalhar a poesia, como 

mecanismo para estimular a formação de leitores,visto que esta se inclui na literatura, não só 

contribui para a criação do hábito de ler, comoestimula características da sensibilidade e 

emotiva e, de quebra, agrega conjuntamente saberes e capacidades cognitivas necessárias para 

um intelecto mais amplo e crítico.  Ou seja, se o professor não trabalhar assim o aluno cada 

vez mais se distancia da literatura e com isto nega àpoesia a tudo o que nela é pertinente e de 

valor formativo.Ao contrário, e afirmamos também por observações das nossas experiências, 

a poesia pode se juntar aos outros conhecimentos que são importantes nos primeiros anos do 

ensino para lhes dar sentidos. Desse modo, o professor (e professora), que, via de regra, atua 

na escola atual, deveria modificar sua sistemáticade trabalho com as matérias re-sinificando-

aspara poder  levar os estudantes à descoberta de sua importância, bem como do gosto pelo 

entendimento de cada conteúdo.  
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Contudo, na perspectiva de Banberger(1986), não basta o trabalho metodológico 

para que os melhores efeitos da literatura sejam produzidos nas crianças. Para o autor está 

claro que a personalidade do professor e particularmente, seus hábitos de leitura são 

importantíssimos para desenvolver os interesses e hábitos de leitura nas crianças, sua 

própria educação também contribui de forma essencial para a influência que ele exerce. 

(BANBERGER, 1986, p 43). Isso quer dizer que os cursos de formação de professores 

também devem se preocupar com a formação de bons leitores. Nesse sentido, ressaltamos que 

projetos como o “Poesia na escola” são essenciais. O projeto, ao articular a experiência na 

escola com a formação teórica, numa perspectiva crítica, enriquece a formação profissional. É 

precisamente por causa dessa experiência que estamos escrevendo sobre essa temática. A 

inserção da poesia na metodologia não significa uso de receita pronta, afinal há diferentes 

formas e diversas estratégias para usar a poesia em sala de aula. A poesia é também um meio 

de ampliar a criatividade metodológica. Cada professor criaou deve criar sua própria 

metodologia e maneira de aplicar o seu conteúdo, dentro da sua realidade, a partir do 

conhecimento que adquire de sua turma e conforme os objetivos de cada conhecimento a ser 

produzido. Na medida em que ele insere sua didática logo vai obtendo os resultados. 

O certo, com base na experiência com poesia no projeto Poesia na escola, seja na 

aplicação nas turmas, assim como pelas descobertas feitas com a literatura especifica, a 

educação feita na escola não deveria abrir mão da poesia. Não deveria porque, ainda que 

dissociadas, isto é mesmo sem a devida relação. Noutras palavras os objetivos da escola e a 

finalidade da poesia são idênticos: desenvolver capacidades humanas que tornem as pessoas 

mais aptas ao convívio em sociedade. Significa, portanto que ambas convergem para um só 

proposito, que não é, senão, construir e produzir seres que pensem reflexivamente nas suas 

atitudes de forma social e contextual. Quando conciliamos as duas coisas passamos a criar um 

elo entre o prazer e a sabedoria e, de forma mais lúdica e crítica,contribuímos para a 

aprendizagem cognitiva, cultural, social e intelectual, que resultam num individuo melhor 

ajustável ao meio social porque capaz de se reconhecer como integrante de um corpo coletivo. 

Diversos são os autores que destacam o valor da poesia na formação escolar. Alguns 

sinalizam que compreendem a poesia não como um instrumento metodológico, mas como 

gênero literário, cujo valor estaria na natureza da literatura para a formação. A poesia 

constitui, conforme Paiva (2008): 

(...) um dos mais (ou o mais) subjetivos gêneros literários, ela é de 

grande importância para a educação que, por sua vez, é o mais 
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precioso dos bens do ser humano. Poesia e educação juntas são um 

meio valioso de aprender e praticar o que se aprende, expressando 

seus sentimentos e respeitando o outro e suas opiniões. A poesia 

atribui à educação um valor inestimável, ao qual damos o nome de 

arte (PAIVA, 2008, p.52).  
 

A poesia e o cordel na formação escolar 

Porque as coisas mudam e a história vai se construindo nessas mudanças, a escola 

carece de adequação para ficar em sintonia com o tempo. Nesse sentido,  compreendemos que 

a educação, como tarefa da escola, precisa estar sem em constante reflexão no sentido de 

acompanhar o tempo. Ou seja, a escola não pode cair em defasagem porque perderá seu 

significado, sua função social. Em especial, é fundamental que o processo de ensino 

aprendizagem seja constantemente modificado em função das inovações que se colocam para 

a sociedade. Ou seja, para que o aluno veja significado naquilo que está estudando, cabe à 

escola encontrar maneiras de deixar visível esse significado. Com a experiênciapibidiana, 

encontrei na poesia um importante recurso para re-significar a escola. Percebi, pelas 

atividades desenvolvidas no projeto, que a poesia tem um enorme potencial como elemento 

para estimular a leitura e escrita no ensino para as crianças.  

Quanto mais lúdica, a aprendizagem mais vontade a criança tem de aprender. 

Assim, podemos usar a poesia para penetrar no mundo lúdico que inerente à infância e, por 

meio dela aguçar as capacidades das crianças. O lúdico é essencial para o desabrochar das 

crianças nas primeiras experiências escolares, porque é que fato que toda criança quando está 

no processo de alfabetização e letramento,  de certa maneira vive um processo de sofrimento. 

Sofrimento que é potencializado pela falta de sentido da escola, ou seja, por causa dos 

ensinamentos e obrigações que a escola introduz em sua vida. Não raro, a experiência 

alfabetizadora se faz através de um processo de imposiçãono que toca aos objetivos da escola. 

A escola, por exemplo, visa nota nas avaliações e medições das instancias governamentais, a 

escola precisa ainda dar satisfação aos pais das crianças.   

Diante da realidade que não é problematizada, a escola vai se adequando aos 

modelos formais e o resultado, para as crianças é a frustração de se depararem com conteúdos, 

métodos e outras atividades que não tem significados para elas. Por exemplo, a aprendizagem 

da leitura é quase sempre pautada por textos descontextualizados e maçantes para o aluno e, 

por essas razões ele não manifesta interesse nenhum pela leitura. Na verdade, a leitura se 

torna uma aprendizagem forçada, de fora para dentro. É muito diferente quando a literatura 
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apresentada é recebida com curiosidade e traz um sentido captável pelo leitor. A poesia, como 

texto literário, oferece essa possibilidade. Ao decifrar um poema, o primeiro desejo das 

crianças parece ser o de também escrever seu próprio texto. A experiência com o PIBID 

revelou essa descoberta.  

Sendo assim, a poesia faz muito bem ser utilizada como recurso auxiliar produção 

do conhecimento. A poesia pode servir a um conhecimento específico ou pode 

transversalmente servir como método para a aprendizagem mais geral. A criatividade do 

professor é que irá importar. No nosso projeto, um poema poderia ser trabalhado 

simplesmente pela sua beleza, ou seja, pela poesia ao retratar um aspecto da vida, como 

poderia ser o disparador de uma reflexão sobre temas da vida das crianças, por exemplo: 

racismo, preconceitos, gênero.  

Para os bolsistas do projeto e não apenas para mim, descobrir a poesia como 

dispositivo de tantas possibilidades foi muito importante.  Como a poesia é diversa e a 

diversidade favorece ao enriquecimento da experiência, recorremos aos diversos tipos de 

literatura poética e uma das mais surpreendentes no que toca à atração sobre as crianças foi a 

poesia no formato de cordel.  

A linguagem contida nesse gênero literário, a riqueza das histórias e até o formato 

do livro fizeram uma enorme diferença no processo de alfabetização das crianças de cada uma 

das turmas em que trabalhamos nos três anos de experiência no projeto. É seguro que poesia é 

muito útil para uma aprendizagem mais prazerosa, significativa e satisfatória quanto aos 

resultados almejados pela escola.  

Para introduzir o cordel no projeto, isto é, para leva-lo para as crianças, foi 

necessário que o grupo de bolsistas aprendesse sobre essa literatura. Como se tratou de uma 

descoberta para mim e, acima de tudo, porque me parece importante falar sobre essa 

descoberta na minha formação, trarei para esse texto, um pouco da história do cordel.  

Antes dessa experiência em não tinha quase conhecimento sobre essa preciosidade 

da cultura nacional. Desse modo, foi com surpresa que aprendi sobre a valiosidade do cordel 

para a literatura do Brasil, não obstante o desapreço pela cultura popular. Antes de tudo, 

parece interessante observar que o cordel é um tipo de comunicação de um tipo de sabedoria. 

Nesse sentido, ninguém é poeta popular porque diz que é ou pretende ser. O poeta popular é 
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uma expressão da região, do seu povo, com sua linguagem própria e sabedoria secular. 

(LOPES, 1994, p.152).  

Sobre a presença do cordel na cultura brasileira 

  A história do cordel não começa no Brasil. A origem dessa literatura remete à 

Península Ibérica e sua chegada ao Brasil se deu no Nordeste, ao que tudo indica no Século 

XIX. Foi trazida pelos colonizadores europeus e em terras nordestina se tornou conhecida e se 

desenvolveu no início do século XX, especificamente no Ceará.  

A literatura de cordel passou, antes de chegar aqui, por Portugal. Lá os autores das 

historias escreviam livretos populares que descreviam situações engraçadas, do universo 

politico, religioso, amoroso, dentre outras. Os livrinhos tinham fácil acesso, pois, nas feiras, 

ficavam pendurados em cordões e qualquer pessoa poderia pegar e usufruir da leitura.  

A literatura de cordel tem como característica, ser trazer um tipo de poesia de 

explanação popular impressa de forma artesanal, cuja escrita é feita com métrica e com rimas 

soantes. Sua autenticidade expressional é atestada no fato de ser produzida pelo homem ou 

mulher do povo, pelo poeta popular. O cordel é, portanto, uma expressão da sabedoria ou 

cultura de uma região e de seu povo; traz uma linguagem muito própria e traduz uma 

sabedoria secular. Como tal retrata a sociedade em suas mais diversas facetas: do plano 

político ao moral; do aspecto ético ao informativo. Segundo Jorge Amado (1997): 

nascida do povo e por ele realizada, a Literatura de Cordel corresponde às 

necessidades de informação, comentário, crítica da sociedade e poesia do 

mesmo povo que a concebe e a consome. É, ao mesmo tempo, o noticiário dos 

fatos mais importantes que ocorrem no mundo, no país, no estado, na cidade, 

no bairro, e sua interpretação do ponto de vista popular. É, ao mesmo tempo, a 

crítica por vezes contundente e a visão poética do universo dos 

acontecimentos. É puritana, moralista, mas igualmente cínica e amoral, 

realista e imaginosa – dentro de suas contradições perdura a unidade 

fundamental do choque da cultura e da vida do povo com a sociedade que 

limita, oprime e explora as populações pobres e trabalhadoras. Pode-se dizer, 

em resumo, que a literatura de Cordel é uma arma do povo contra seus 

inimigos. (JORGE AMADO, apud BAHIA, 1997) 

A poesia de cordel filha do sertão do nordeste é, todavia diferente daquela de 

Portugal porque lá eles fizeram apenas livretos e colocavam em bancas, aqui ela ganhou voz. 

O auge da literatura de cordel no Brasil ocorreu na década de 1930. Segundo Galvão (2001), 

nessa época ocorreu a montagem das “redes de produção e distribuição dos folhetos, centenas 
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de títulos foram publicados, um público foi constituído e o editor deixou de ser 

exclusivamente o poeta.  

A literatura de cordel tem uma temática muito diversificada e seus autores são 

totalmente populares, escrevem a partir da vivência ou que observaram de forma 

descomprometida e, portanto de conotação popular e voltada para o povo. Essa característica 

do cordel não o diminui em significado e riqueza e, segundo Andrade, 

a poesia de cordel é uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, 

do senso de humor e da capacidade crítica do povo brasileiro, em suas 

camadas modestas do interior. O poeta cordelista exprime com felicidade 

aquilo que seus companheiros de vida e de classe econômica sentem 

realmente. A espontaneidade e graça dessas criações fazem com que o leitor 

urbano, mais sofisticado, lhes dedique interesse, despertando ainda a 

pesquisa e análise de eruditos universitários. É esta, pois, uma poesia de 

confraternização social que alcança uma grande área de sensibilidade. 

(ANDRADE apud SLATER, 1984, p.2) 

Para diversificar o universo cultural das crianças, bem como para modificar o acervo 

poético de nossos encontros, decidimos apostar no cordel. Era previsível, pelo que já 

havíamos observado em relação à poesia, que as crianças de interessariam pelo cordel.  Como, 

transversalmente, a poesia era um pretexto para trabalhar outras demandas da formação das 

crianças, o cordel foi pensado com o intuito também de levar o sertão para escola. Era 

importante falar do Nordeste também porque na escola em que o projeto se desenvolvia, 

estudam muitas crianças nordestinas, muitas vezes discriminadas pelos colegas.  

Por outro lado, para as crianças seria algo de muito diferente da poesia com que 

vinha sendo trabalhada na escola. Planejamos trabalhar o cordel em vários encontros porque 

achamos importante ir da apresentação à produção de libretos de autorias das crianças. Após 

expectativas projetadas e planos debaixo do braço, começamos o mês do cordel, conforme 

planejado. A apresentação foi feita através de uma conversa com as crianças. Para a conversa 

(feita numa roda com todo mundo sentado no chão) ser mais formativa, levamos para a 

atividade livretos de cordel e apresentamos. Cada criança recebeu um livreto para explorar. 

Essa exploração permitia uma rápida leitura a critério das crianças, ou seja, sem que fossem 

obrigadas a começar na primeira pagina. O que desejávamos era que, nesse contato, as 

crianças descobrissem por elas mesmas as caraterísticas básicas do cordel. A expectativa foi 

alcançada, pois a maioria, dentre os que falaram, apontou os elementos básicos do gênero. 

Especialmente atentaram para as rimas e seu formato, ainda que não soubesse explicar o 
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gênero. No segundo momento, com a atenção geral da turma, contamos as histórias de alguns 

libretos. 

O trabalho com o cordel, desde o primeiro momento foi tão atraente e motivador para 

as crianças, que sequer consigo escrever com precisão a riqueza dos encontros. Nas outras 

atividades utilizamos vídeos com explicações e declamações de histórias e em toas elas havia 

sempre a atenção espontânea e curiosa das crianças. Era visível que havia encantamento e 

prazer por parte delas. Sugerimos que elas também produzissem cordéis. O entusiasmo e a 

empolgação foi muito estimulante para nós.   

 Observar crianças realizarem as atividades com tamanho entusiasmo, dentre outas 

coisas, significa que o trabalho docente pode ser desempenhado com prazer. Ou seja, se 

colocarmos a criatividade como condição necessária nos nossos planejamentos, ensinar as 

crianças é menos árduo do que parece.  

 Não dá para dizer com exatidão qual das etapas da atividade produziu maior 

motivação e mais prazer nas crianças, mesmo porque as etapas eram sempre carregadas de 

estímulos novos. Eram também desafios que iam sendo vencidos. O primeiro desafio foi a 

escrita dos libretos. Orientamos que fizessem em grupos porque havia na turma crianças que 

ainda não dominavam a escrita e a leitura, todavia poderiam contribuir na criação da historia. 

Elas criaram coisas engraçadas, historias meio sem sentido e poemas mais elaborados. Para 

finalizar o livrinho, usamos isopor e tinta guache na produção das xilogravuras ilustrativas das 

capas dos livretos. Depois de finalizado o cordel as crianças fizeram uma exposição de seus 

livretos na escola.  

Embora feitos com a simplicidade própria da criança e sem o dom do cordelista, os 

livretos continham um significado muito grande. Era para elas uma produção importante por 

traduzir sua criação e, acima de tudo a autonomia de fazer coisas inéditas. Portanto, o sentido 

dado pelas crianças ao próprio trabalho, trazia uma simbologia que ia além do fato de ser 

mera história e ilustração.   

Na empolgação e na expressão das crianças era possível de perceber o quanto era 

valioso inovar do ponto de vista do conteúdo e método de trabalho. Aprendemos, assim, que é 

muito importante o uso de novas estratégias para crianças que já estão saturadas com 

mesmices. As mesmas estratégias, que se restringem, quase sempre aos deveres e escutas 

tornam a escola maçante. Ademais, o modelo conteúdista que caracteriza a escola e que 
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ensina a leitura como mera decifração de códigos, não é eficiente, exceto para produzir a 

aparência da alfabetização. 

Atualmente, em minha experiência como alfabetizadora numa escola privada, também 

experimentei usar o cordel. Todavia, como professora recente, não tenho a autonomia que 

gostaria para inovar, embora a inciativa tenha sido bem sucedida. Experimentei sob o pretexto 

de fazer uma atividade diferente. O curioso é que todas as vezes que sugiro uma atividade 

diferente, as crianças sugerem o cordel. 

A poesia no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 

O uso da poesia neste projeto mostrou que as crianças são facilmente tocadas por 

esse gênero de literatura e, portanto que é importante valorizá-la na escola desde os primeiros 

anos. Ao longo da participação no projeto, constatamos que a poesia contribuiu para que 

houvesse melhoria na leitura e na produção de textos. Os bons resultados foram atestados em 

todas as turmas contempladas, portanto podemos afirmar que a poesia é um importante meio 

para se estimular a leitura. A criança que antes não gostava de ler e escrever ao se deparar  

com pequenos versos e estrofes de música ou mesmo diante da literatura clássica se sente 

estimulada a criar também. E ao dar significado ao ato de leitura e escrita, pois agora já 

encontrou motivação para construir a sua própria ideia. Já encontrou encadeamento para 

ensino e, portanto o gosto para saberes se torna mais abundante. 

A poesia é tão fundamental quanto qualquer literatura, pois nela se esconde 

grande saberes e conhecimentos, todavia a beleza literária de um poema não é, por si sós 

capaz de elevar a poesia ao patamar que merece porque a poesia não é prestigiada na 

sociedade capitalista. Não obstante, o projeto “Poesia na escola” vem mostrando que, com 

poesia e outras formas poéticas podemos contribuir para formar cidadãos mais críticos, 

conscientizados e familiarizados com o valor da leitura e da escrita. 

Nesse sentido, compreendemos com Saviani, que não fazemos parte dos que “(...) 

entendem que a função básica da educação é a reprodução da sociedade” (SAVIANI, 

2006:5).Ou seja, não queremos reproduzir essa sociedade e fazemos uso da poesia para 

mudar. Logo o projeto se propõe trabalhar textos literários consagrados como clássicos, 

embora não despreze poetas contemporâneos, letras musicais e também o cordel. O que 

norteia o trabalho é, portanto o nosso desejo de produzir mais prazer e rendimento por meio 

de trocas de praticas de saberes porque o resultado é um astral mais agradável para a escola. 
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Para isso, tentamos nos aproximar de cada uma das crianças para entender de forma mais 

concreta as suas existências singulares. No projeto, as atividades têm sempre o objetivo de 

fazer com que as crianças fiquem interessadas em participar, para que, assim sua mente seja 

aguçada para o gosto poético. Queremos que elas sintam o prazer que vem da poesia e, neste 

sentindo, produzir em suas consciências, a sensação de que ler pode ser bom e divertido. Que 

esse prazer pode ser sentido numa sala de aula ou fora dela. Isso é importante porque, a escola 

publica é quase sempre, o espaço único espaço em que as crianças que as frequentam tem para 

viverem experiências literárias.  

Assim, o projeto é muito importante como mecanismo para despertar a 

curiosidade e o saber sobre essa aprendizagem.  Para aqueles que participam deste projeto, a 

literatura vai muito mais além de apenas memorizar e reproduzir o saber. 

Preferimos a compreensão de Paulo Freire sobre o sentido da escola, para quem 

a educação constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de 

experiências, em que cada envolvido discute suas ideias e concepções. A 

dialogicidade constitui-se no princípio fundamental da relação entre 

educador e educando. O que importa é que os professores e os alunos se 

assumam epistemologicamente curiosos (FREIRE, 1998, p. 96). 

A parceria com as professoras é essencial junto com a turma, pois precisamos de 

trocas com aqueles que já trabalham como docentes e os a estão iniciando como maneira de 

enriquecer o saber daqueles e aprendizagem destes.  A colaboração nessa experiência inicial 

na formação de novos professores torna mais tranquila a expectativa dos futuros professores 

e, oxigena a experiência daqueles que já estão atuando na escola. Além disso, a troca se revela 

como uma grande parceria para o desenvolvimento dos alunos, a partir do projeto. Assim 

acontece porque os planejamentos e atividades são propostas de acordo com o nível, interesse 

e particularidade que cada turma apresenta. Significa que não fazemos atividades em série; 

que respeitamos as singularidades das turmas. Ainda que planejemos no coletivo, os grupos 

escolhem como fazer sua atividade. Nesse sentido cada grupo com autonomia produz uma 

atividade que não fuja do que foi pensado anteriormente, ou seja, cada grupo escolhe como 

vai apresentar e trabalhar aquilo que nos for designado a levar as crianças. 

Por sua natureza, o programa de iniciação a docência, desempenha papel 

importante nas licenciaturas, pois se propõe a orientar experiências em que o aluno possa 

refletir sobre a profissão docente, sua importância e, além disso, contribuir para melhorar a 

escola. Uma das diretrizes específicas do projeto é fazer com que, através da poesia, ele 
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influencie o aluno na desconstrução da ideia de que o aluno só é capaz de reproduzir e não 

produzir de fato seu próprio conhecimento. 

Assim sendo, o projeto revelou o quanto a poesia é importante para a capacidade de 

descoberta do indivíduo, principalmente daqueles que estão se alfabetizando e porque se 

reflete na construção da sua aprendizagem. Através de uma leitura sobre a poesia na história, 

fica patente que, desde a antiguidade, esse gênero literário está presente na formação dos 

indivíduos.  Para o ensino das crianças, a poesia se revelou em nossas descobertas, quer na 

experiência concreta quanto na literatura estudada, um instrumento dos mais eficazes, 

inclusive como recurso metodológico interdisciplinar. Pois o objetivo, de fato era fazer as 

crianças entenderem, através do processo, qual o proposito de cada atividade, assim como a 

intenção do autor de forma lúdica, descontraída, por essa razão fora  da sala de aulaO tempo, 

a história e a importância da poesia  na escola 

Conforme Carvalho &Bufrem (2006) o contato com o texto poético, a partirda 

infância se justificacomo mediador da formação para além do desenvolvimento de habilidades 

cognitivas. A poesia na infância estimula o imaginário e promove o conhecimento sensível e 

afetivo, a formação cultural e o desenvolvimento dos sentidos humanos. Para tais autores, a 

poesia é o principal elemento no processo de humanização do próprio ser humano.  

A poesia vem desde os tempos mais antigos. Sua origem remete ao tempo em que 

ainda não existia a escrita. Seu surgimento, segundo Jean (1989) está diretamente associada à 

necessidade de preservação de saberes e não à ideia de sacralização da linguagem, mais tarde 

presente nos textos ditos de ensinamentos morais. Assim sendo, haveria no nascimento da 

poesia um sentido utilitário. Lentamente, portanto, a poesia foi se transformando na 

linguagem artística e humanizante por ser sensibilizadora. Portanto,de acordo com a 

explicação etimológica a palavra poiêsis em grego estava ligada ao verbo poiein, cujo 

sentindo original era “fazer”. Assim, qualquer trabalho manual ficava a mercê do “fazer 

poético” somente a partir do pensamento de Platão é que o conceito passa a ter um conceito 

especializado, aparece mais claramente como atividade. Hoje englobamos a poesia naquilo 

que chamamos de gêneros literários, que com o passar do tempo veio se modificando e se 

redimensionando a cada passada de século.  

O que sabemos de certo é que a literatura muda o foco do interesse anterior pelas 

relações entre o homem e o mundo, para uma crítica da natureza da própria ficção. 
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Considerações finais 

Para finalizar sem concluir, parece-me importante acrescentar que até a experiência 

com a poesia no projeto,  as palavra poesia e poema tinham pouco sentido em minha vida. Na 

verdade, poesia, poema e poética soavam romantizadas e inexpressivas. Não me despertavam 

motivação de leitura e nem curiosidade. Eram coisas distantes. Certamente essa relação de 

distanciamento com a poesia é comum, talvez a regra para os milhões de brasileiros das 

chamadas classes populares. Com a entrada na universidade e, especialmente, em função de 

minha participação no PIBID, cujo sub projeto utiliza a poesia em atividades com as crianças 

do ensino fundamental, percebo o quanto a poesia tem valor literário,o quanto a poesia é uma 

literatura necessária ao ser humano. Descobri que a poesia, conforme Georges (1989), é parte 

de nosso percurso humanizante e que a infância é tempo de potencialização do valor poético 

dos indivíduos.  

Para a criança, a poesia ainda não adquiriu o aspecto de coisa supérflua, ao contrário, 

pela latência da ludicidade, a poesia é recebida naturalmente como coisa bela, agradável e 

necessária. Aprender isso foi muito importante para minha formação.  

Essa compreensão foi se desenvolvendo na medida em que íamos avançando as 

atividades no projeto. Assim, porque experimentamos a poesia como recurso no processo de 

ensino aprendizagem e vi os resultados, compreendo com melhor clareza, o quanto a escola 

poderia ser transformada, se experiências literárias criativas fossem introduzidas no cotidiano 

escolar. 

A poesia é atraente para as criançaspelaprópria estrutura textual, pois as crianças se 

encantam com a forma da escrita, com a rima. A forma como os poemas são elaborados, 

indiretamente, servem para facilitar a aprendizagem que o indivíduo precisa. No projeto com 

poesia, nossos encontros de planejamento das atividades sempre oferecia espaço para o debate 

sobre as dificuldades das crianças, em especial no tocante à escrita e leitura. Essas habilidades 

eram imprescindíveis de serem desenvolvidas não somente porque era um objetivo da escola, 

mas porque eram necessárias ao projeto. Então, havia um cuidado especial com as crianças 

que não haviam alcançado essas habilidades. Entretanto, as próprias crianças revelavam muito 

interesse em superar a limitação. O interesse era motivado pelo desejo de participação.  

Nos grupos, nós também imaginávamos maneiras de criar, a partir do poema, 

estratégias para as crianças melhorar aagilidade com a leitura e escrita. A oralidade era muito 
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usual. A motivação para o uso da fala se revelou bastante eficiente para incentivar o estímulo 

à leitura. A leitura era compreendida, não como um saber em si, mas pelo que ela tem a 

oferecer. Em qualquer atividade que planejávamos, estavam presentes uma gama de objetivos 

que a literatura permite alcançar, por exemplo: a ampliação do vocabulário, estimulo à 

imaginação criadora, fluência na oralidade, na escrita. Como as atividades não eram 

entendidas como obrigações da escola, a participação era sempre muito potente.  

A contraposição à obrigatoriedade da rotina escolar, era um dos nossos objetivos, 

exatamente porque nosso ponto de partida é a compreensão de que a escola é desmotivante e 

complexa, cheias de regras e normas na qual não se tem escolha a não ser seguir o 

script.Contudo, criar uma ambiente estimulador para indivíduos desmotivados com a escola e 

com os conteúdos, não é fácil. É necessário, inclusive tempo para que as crianças percebam a 

diferença de propostas. Ademais, a escola concorre com a vida lá fora, onde a internet e a 

brincadeira soam como contraste. Ser inovador sem ter formação adequada não é natural.  

Na verdade, o mundo do trabalho é totalmente cansativo para muitos professores. Pois, 

por acomodação, por falta de estrutura, por desmotivação e por outros infinitos problemas, o 

professor hoje em dia continua fazendo o seu trabalho como no velho modelo, cuja tarefa é a 

de colocar o conteúdo no quadro para ocupar o aluno.  Não há nem de longe a preocupação se 

não seria isso oque faz com que a escola seja um processo lento, chato, monótono e sem valor 

para quem está nela. 

Do inicio ao fim da vida escolar, somos condicionados a um padrão de aprendizagem 

que se repete nas escolas e quandochegamos na universidade nos deparamos com a 

possibilidade de autonomia não sabemos lidar com ela. Foi essa nova experiência de 

aprendizagem, viabilizado pela formação dita superior que que me permitiu pensar sobre o 

ensino fundamental, sobre minha escolarização. Recordei-me que eu tinha um grande apreço 

aos livros de literatura e  prosa poética, que não foi estimulado e, certamente atrofiou o meu 

gosto pela leitura literária. 

Nessa perspectiva, conhecer e integrar o projeto Poesia na escola significou muito para 

mim. Não apenas porque foi uma forma de aprender que é possível criar, apesar da escola 

ainda se manter presa à velha logica, mas porque aprendi que podemos criar meios de fazer 

com as crianças aprendam e compreendam qual o sentido da escolainstituição propulsora de 

conhecimento e saber naconstrução de uma sociedade mais justa. 
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Hoje como educadora de alfabetização percebo que a teoria que critica a escola, de 

fato,não se dissocia tanto assim da prática. A partir dessa observação vejo também os outros 

aspectos da realidade. Assim sendo, essa compreensão me ajuda a entenderque estamos em 

constante crescimento e evolução, isto é,a medida em que o mundo vai se modificando, nós 

podemos nos apropriar daquilo que nos acrescenta e transformar em experiência e em 

conhecimento. Significa que posso utilizar esse saber  para modificar aquilo que, pela 

evolução não guarda a mesma significação de antes.  

Nessa direção, como professora, devo usar a experiência e a reflexão para ir criando 

uma prática transformadora, seja na escola, na família ou na sociedade. Para ser 

transformadora, a ação  em sala de aula deve ser baseada em um método que reconheça a 

realidade social dos alunos e que os leve a pensar, a partir dela, o sentido do mundo e como 

ser sujeito da história. A poesia, no projeto, também contribuiu para essa compreensão sobre a 

educação e sobre a escola. 
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