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Resumo: 

O presente artigo apresenta uma análise sobre a poesia como uma ferramenta 

interessante na formação geral das crianças do ensino fundamental. Trata-se de um 

estudo baseado na experiência como bolsista do PIBID sobre o projeto Poesia na escola. 

A poesia foi introduzida na escola como instrumento para trabalhar a literatura na 

formação do leitor. Além de avaliar a contribuição do projeto na formação docente, 

pretende-se contribuir para a visibilidade do PIBID. Ao longo de dois anos vivi a 

experiência de estudar sobre a poesia e desenvolver atividades com uso de poesia junto 

aos alunos do terceiro ano fundamental. Enquanto objeto de pesquisa, os resultados do 

projeto são analisados com base nas categorias do pensamento materialista dialético, 

portanto levando em conta categorias como luta de classes e o projeto de escola da 

burguesia. Mediante a experiência, ficou comprovado que a poesia na escola pode 

tornar o processo ensino-aprendizagem mais prazeroso e proveitoso. Dentre as 

atividades ao longo da experiência na escola municipal na qual desenvolvi o projeto, 

percebi que a escola não faz sentido para as crianças porque se encontra defasada. Ou, 

conforme afirma a critica, o utilitarismo da escola transforma o ensino num processo 

desconectado da realidade das crianças. Por essa razão, a beleza da poesia surte, talvez 

ainda mais efeitos. Do mesmo modo, para minha formação profissional, a experiência 

no projeto foi muito importante, pois contribuiu enormemente para que eu saia da 

universidade melhor preparada para a profissão docente.  

Palavras-chave: Leitura, poesia, literatura, expressividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 

 

 

 

This article presents an analysis of poetry as an interesting tool in the general education 

of elementary school children. This is a study based on PIBID scholarship experience 

on the project Poetry in school. Poetry was introduced into the school as an instrument 

for working literature in the formation of the reader. In addition to evaluating the 

project's contribution to teacher training, it is intended to contribute to the visibility of 

PIBID. Over the course of two years I have lived the experience of studying poetry and 

developing activities with the use of poetry with the students of the third fundamental 

year. As object of research, the results of the project are analyzed on the basis of the 

categories of materialistic dialectical thinking, thus taking into account categories such 

as class struggle and the school project of the bourgeoisie. Through experience, it has 

been proven that poetry at school can make the teaching-learning process more 

enjoyable and profitable. Among the activities during the experience in the municipal 

school in which I developed the project, I realized that the school does not make sense 

for the children because it is out of date. Or, as critics claim, school utilitarianism turns 

teaching into a process disconnected from the reality of children. For this reason, the 

beauty of poetry fills, perhaps even more effects. Likewise, for my professional training, 

the experience in the project was very important, as it contributed enormously to my 

leaving the university better prepared for the teaching profession  

Key words: Reading, poetry, literature, expressiveness 
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Introdução: 

 

Esse texto nasceu da experiência ¨pibideana,¨ iniciada em fevereiro de 2016,  na 

Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, com uma turma de terceiro ano. Em 

2017 houve uma pequena mudança porque a turma acolhida pelo projeto é considerada 

multianual, com alunos de terceiro e quarto ano. Todavia não foi feita nenhuma 

modificação na natureza do projeto. 

O desejo e motivação para escrever sobre o tema decorre de dois fatores básicos: 

primeiro por considerar importante escrever acerca de minha participação como bolsista 

do projeto. Dar visibilidade ao PIBID (Programa de Bolsas de Iniciação à Docência) é 

muito importante para a afirmação da relevância do projeto no qual sou bolsista e 

desenvolvo a pesquisa. Isso porque o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência se 

afirmou, a nível nacional como política fundamental na formação dos professores. 

Segundo, porque me pareceu importante aprofundar o olhar sobre essa experiência, que 

se revelou interessante para mim, como estudante de pedagogia e futura professora.  

Considerei oportuno e importante um estudo que possibilitasse uma compreensão mais 

profunda sobre o papel/ o lugar/ a função social da poesia na escola.  

Desse modo, a experiência no projeto que, por ter uma natureza investigativa 

(visto que nos debruçamos sobre os resultados que são produzidos) se revelou como um 

objeto natural nesta empreitada. 

De acordo com Chatton 1993 é facilmente aceita pelas crianças, posto que o 

contato  delas com formas de leituras consideradas poéticas se estabelece anteriormente 

à entrada na escola, praticamente desde  o nascimento, uma vez que as primeiras 

experiências que formam o seu património literário são constituídas pelas canções, pelos 

jogos mímicos, pelas orações, pelos trava-línguas, lengalengas ou adivinhas.    

Justifica-se, desse modo, a introdução precoce do texto literário nas instituições 

escolares, desde o ensino fundamental no processo de construção da identidade dos 

jovens leitores. Tal como o poeta, a criança é extremamente sensível em relação ao que 

se passa à sua volta e sente muitas vezes dificuldades em exprimir e descrever essas 

sensações. A poesia ajuda a criança a libertar-se das suas angústias, enquanto 

instrumento conceptual do pensamento, a emoção é indispensável ao desenvolvimento 

afetivo e intelectual da criança e poesia é um recurso capaz de melhorar sua capacidade 

de compreender e ultrapassar os limites de sua realidade social, dando-lhe 
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simultaneamente a possibilidade de se apoderar da linguagem e de inventar 

criativamente novas relações com o mundo. Como sublinha o Azevedo (2003, p. 126), 

“esta familiarização precoce da criança com textos literários de qualidade […] 

proporciona-lhe o contato com formas mais complexas e mais elaboradas da língua”, 

permitindo-lhe transpor a linguagem perceptiva e concreta associada aos textos 

informativos que a rodeiam.  

Nessa direção, o objetivo da investigação consiste numa reflexão, com base na 

prática através das intervenções, acerca de como os alunos encaram, modificam e 

desenvolvem sua aprendizagem de escrita e leitura. Prestamos atenção também nos 

modos como os reflexos do projeto vão aprimorando a prática de oralidade, bem como 

da escrita em seu cotidiano. Para esse fim, estimulamos a escrita de versos, de histórias, 

a partir de temas trabalhados. Esse estímulo é fruto das estratégias utilizadas nas rodas 

de  conversas e de leitura, vídeos e poesias que utilizamos para trabalhar com as 

crianças. Adotamos a cada encontro estratégias diferentes, as quais vão desde uma 

leitura curta de um poema ou recortes de alguns versos, apresentação do autor, sua 

época e sobre o assunto do poema até as brincadeiras, mas sempre usando a poesia 

como conteúdo.  

Visamos assim contribuir não apenas para que a escola obtenha mais êxito nas 

suas funções oficiais, que também fazem parte do propósito do PIBID
1
, mas para que vá 

além. Ainda que, tal como é desejado pela sociedade, o principal objetivo da 

alfabetização seja possibilitar que os alunos desenvolvam e dominem leitura e escrita, 

almejamos a ampliação do desenvolvimento do que é entendido como necessário a um 

cidadão devidamente apto para a vida na sociedade. Ressaltamos, todavia, que apenas 

indiretamente, nosso projeto se propõe a contribuir para esse objetivo. A proposta que 

nos desafia no projeto, e que é nossa maior meta não reduz, portanto a escola à 

finalidade utilitária. Desejamos muito mais: a poesia é em primeiro lugar um meio de 

                                                        
1
Um dos objetivos do PIBID é a elevação da qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação 

inicial de professores nos cursos de licenciatura das instituições de educação superior. Assim como a 

inserção dos liçenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, o que promove a 

integração entre educação superior e educação básica. O programa visa também proporcionar aos 

futuros professores participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar e que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino-aprendizagem. Além de incentivar as escolas públicas de educação básica a 

tornarem-se protagonistas nos processos formativos dos estudantes das licenciaturas, mobilizando 

seus professores como co-formadores dos futuros professores. 
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tornar a escola mais diversa em seus métodos e mais atraente enquanto espaço de 

aprendizagem e de formação.  

Desta forma, esta pesquisa se desenvolveu a partir de uma metodologia de ação 

prática, qualitativa e reflexiva. Como partimos de um olhar crítico sobre a escola, o 

método apropriado, a nosso ver, é o dialético. O materialismo histórico dialético 

proporciona as ferramentas, tanto para pensar uma escola que ofereça aos filhos da 

classe trabalhadora, uma formação com dimensão revolucionária, como permite 

direcionar criticamente o olhar sobre os resultados que a poesia e produz na formação 

escolar.  

 Dados da escola que nos chegam através de conversa com as professoras das 

turmas, assim como capturados por nossas próprias observações ao longo de cada 

período letivo, indicam resultados positivos. Nas turmas em que trabalhamos, o projeto 

proporcionou aos alunos motivações para a interação social; por meio da poesia as 

crianças melhoraram na escrita e na leitura. Destacamos também melhoria na 

autoestima das crianças, convivência entre elas, criatividade e reflexão, mais maturidade 

e maior respeito sobre fatos da vida pessoal, por exemplo quanto às diferenças. 

 

Por que formar professores que saibam mediar a leitura literária com as crianças 

Nos últimos anos tem se intensificado em todo país uma preocupação em se 

desenvolver uma cultura de leitura entre as crianças, e considerando a escola como 

espaço privilegiado de formação de leitores, é nela que deve ocorrer a diversidade de 

experiências que permitam a consecução desse objetivo que é o ensino de leitura 

Entretanto, o exercício da leitura não se esgota em si mesmo. Do ponto de vista 

utilitário ele é antes de tudo, instrumento através do qual o aluno aprimora sua produção 

escrita e oral. Todavia, a leitura também é fator de enriquecimento da nossa capacidade 

criativa e sensível. 

 Dessa forma, o ensino da leitura não pode ocorrer de maneira mecânica, mas 

deverá sim, ocorrer de forma prazerosa e lúdica, para que a criança possa ampliar sua 

visão de mundo, e isso só será possível através do contato direto com o livro, através de 

experiências de leitura que permitam uma maior interação com a diversidade de gêneros 
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textuais: contos infantis, fábulas, lendas, receitas culinárias, bibliografias, músicas, 

acrósticos, charadas, poemas e cordéis, dentre outros.  

Como preceitua os PCN`s: 

Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do aluno ao universo dos 

textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a interpretá-

los. Isso inclui os textos das diferentes disciplinas, com os quais o 

aluno se defronta sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo 

assim, não consegue manejar, pois não há um trabalho planejado com 

essa finalidade. 

É necessário, portanto pensar um modo de fazer com que a poesia em suas 

diferentes variedades (poemas, imagens, vídeos, músicas), sirva de artifício para além 

da aprendizagem dos conteúdos. É importante trabalhar com temas diversificados, 

sempre ultrapassando a utilidade pragmática do texto. Ou seja, devemos ir além mera 

interpretação. O mais importante é estimular estrategicamente o gosto e o prazer que 

uma boa leitura pode proporcionar 

A poesia é eficiente para esse fim porque nos primeiros anos escolares o aluno 

ainda apresenta as condições naturais de sensibilidade para captar a emotividade e 

beleza do mundo, a poesia favorece o crescimento global do aluno, mesmo que não 

tenha sido a intenção do autor do poema. A poesia em textos ou não, desenvolve a 

criatividade, a sensibilidade e possibilita, dentre outras coisas, o autoconhecimento e a 

aproximação do real através as emoções e sensibilidade.  

Trabalhar a poesia na sala de aula é oportunizar ao aluno o acesso à arte, ao 

encantamento com o belo. É também permitir que o discente possa sonhar e, assim 

desenvolver o imaginário em formação, porque favorece uma postura de interação entre 

o texto e o leitor de maneira lúdica e com liberdade, sem a obrigação de apontar um 

entendimento interpretativo. Isto é, a poesia não obriga necessariamente o leitor a 

“prestar contas” de uma interpretação textual ao pé da letra ou da realidade 

Por considerarmos o(a) professor(a) um(a) mediador(a)    das experiências 

leitoras, é a ele ou ela que cabe buscar maneiras interativas que possibilitem a prática 

tanto de leitura como de oralidade de seus alunos. Ora, se cabe ao professor a mediação 

que promove o estímulo à leitura literária, a formação do professor precisa abrir espaço 

para essa possibilidade, ou seja, o curso de Pedagogia deve ter por compromisso 

preparar os professores e professoras para a tarefa de ensinar as crianças a gostarem de 
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ler. Mais do que cursar disciplinas que ofereçam conteúdos sobre a importância da 

leitura literária, parece necessário forjar atividades que permitam ao formando vivenciar 

a experiência de ler com as crianças.  

Pensando assim arriscamo-nos a dizer que, talvez nos estágios obrigatórios 

fosse importante estimular esse tipo de experiência com o uso da literatura para que, ao 

concluir o curso, os futuros professores tenham vivenciado o processo de criação de 

métodos e de práticas voltadas para a formação do leitor, uma vez que a maioria dos 

estudantes também não tem hábito de leitura literária essa observação ocorre porque 

como bolsista do PIBID tenho tido essa oportunidade. As atividades desenvolvidas a 

partir do PIBID possibilitam a experiência concreta com o fazer pedagógico por causa 

da ação direta com as crianças. Portanto adquirimos experiência real no que toca ao 

comportamento das crianças, bem como sobre as dificuldades da alfabetização. Como o 

bolsista protagoniza intervenções diretas na sala de aula, esta experiência é mais 

formativa que aquelas dos estágios curriculares, que via de regra não contemplam essa 

ação direta.  

Ao interagir com as crianças, escutando-as e dando a elas um protagonismo 

maior, a experiência pibideana  que tem também a finalidade de motivar uma reflexão 

sobre a escola, proporciona a constatação que, ao encontrar o sentido da leitura, a 

aprendizagem das crianças se torna mais real.  

Ao longo dessa vivência proporcionada pelo projeto, percebo que a resistência 

das crianças à escola e também a dificuldade de alfabetização na idade certa, decorrem 

em boa parte da falta de estímulos para a leitura. 

Uma das observações que marcam essa experiência é que a preocupação com o 

conteúdo, não surte o efeito que a escola idealiza. Ou seja, a escola que reprova ou 

aprova, com base nas avaliações que medem a retenção do conteúdo na memória das 

crianças e as classifica pelas notas nos históricos escolares, não converte de forma 

automática, essa classificação na formação  

Face a essa observação, compreendo que intervir na escola, através da realização 

de projetos durante os estudos na graduação, é importante porque as aulas, as leituras, as 

discussões e orientações facilitam a compreensão da própria realidade escolar. Significa 

que fica mais fácil para o estudante universitário entender o significado da síntese entre 

teoria e prática interação entre as ideias trazidas nos textos, nos debates e explicações 
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das aulas, proporciona um melhor entendimento das teorizações sobre a realidade 

social. Noutras palavras, as vivências através dos projetos facilitam a compreensão das 

teorias porque as vemos concretamente. Também, as leituras e estudos mais específicos 

que fazem parte dos projetos contribuem muito para o entendimento das dificuldades e 

dúvidas que as experiências revelam. 

 Além disso, a participação coletiva é um importante processo para enriquecer a 

criatividade. O PIBID enquanto projeto de formação docente é antes de tudo um 

estímulo, tanto para nós estudante de pedagogia, como para os alunos que são 

beneficiados. A contribuição para as escolas contempladas com o projeto poesia na 

escola é muito maior do que se possa dizer neste texto.  

No projeto, a poesia não é um tipo de conteúdo, pelo contrário, é um dispositivo 

que remete a muitos aspectos da formação. Muitas vezes um poema aponta para uma 

temática que não faz parte das matérias ou mesmo para aspectos relativos a valores e 

regras de convivência em sociedade, por exemplo, preconceitos, bullyng. 

 A simples atividade de ler poemas produz um bocado de benefícios. Por vezes, 

quando planejamos os encontros com as crianças, sequer nos damos conta de aspectos 

que surgirão durante as atividades. Essa dinâmica é formativa, porque exige criação de 

meios para driblar a realidade que brota espontaneamente no fazer.  

Não é exagero afirmar que a poesia oferece inúmeras possibilidades para 

melhorar a formação e mesmo o desempenho das crianças. Ler poesia em voz alta, por 

exemplo, estimula a criança a se concentrar e a desenvolver a atenção para aspectos da 

oralidade, entonação e ritmos, além da capacidade de escuta. Ler, ademais contribui Pra 

a boa escrita. Nessa toada, vale recorrer às palavras de Jean (pg.132) ao observar que sobre 

a leitura literária, 

esquecemo-nos geralmente de acrescentar que atividade de leitura 

assim concebida, está necessariamente associada uma atividade de 

escrita. E atribui muita importância a isso, é uma leitura do desejo de 

ler se associa a um desejo de escrever. 

Contemplar as crianças trocarem suas experiências a partir de um poema é 

sensacional, especialmente quando acontece espontaneamente, sem orientação prévia. 

Isto porque se entusiasmam em função do momento que foi pensado para elas e 

participam. É gratificante.  
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 Nessas ocasiões a docência revela o seu maior sentido. No projeto 

experimentamos essas situações, pois em cada poesia apresentada em sala, vai-se 

percebendo que a criança enxerga a poesia por aquele outro ângulo e não como um 

conteúdo aplicado pela professora. 

Uma das crianças, após ouvir a música Aquarela do compositor Toquinho me 

chamou para falar “Tia, essa música me faz lembrar muito de minha irmã, que ficou na 

Bahia. Estou com muitas saudades dela, mas essa música me trouxe uma lembrança 

boa, pois sempre cantava pra mim”.  

Com efeito, como afirma Colomer (1995) os bons exemplos literários e/ou 

estéticos, embora refletindo sempre paradigmas sociais de um mediador adulto, devem 

ser vistos como mecanismos estruturadores da forma de ver o mundo, auxiliando a 

criança no desenvolvimento da sua personalidade  

 É certo que a literatura remete a muitas outras possibilidades de fomento à 

leitura e cada gênero literário contem infinitas possibilidades e, embora se faça 

necessário refletir sobre a importância de se trabalhar com diferentes categorias textuais, 

no caso deste trabalho dar-se-á ênfase ao texto poético, porque a poesia é o objeto de 

nossa experiência no Pibid uma experiência que começou sem pretensões originadas no 

conhecimento prévio de sua importância na escola. 

PIBID com poesia: a escola produzindo poetas mirins 

A poesia no projeto brotou de forma casual, depois de uma intervenção com uso 

da poesia como mera variedade temática em outro projeto da professora Onete Lopes, 

coordenadora desse subprojeto
2
. A surpreendente receptividade das crianças foi aspecto 

decisivo para um redesenho do projeto quando foi incorporado ao PIBID. Tomada a 

decisão, veio a necessidade de conhecer com mais especificidade a poesia, para 

podermos trabalhar melhor com o texto poético. Esse aprofundamento vem 

proporcionando não apenas maior segurança no trabalho como também, estimulando 

nossa criatividade no âmbito metodológico.   

Nos encontros com as crianças, procuramos intervir de modo a fazer com que a 

poesia contribua para que elas se descubram sujeitos sociais e que essa descoberta se 

                                                        
2
Para efeitos institucionais, o PBID caracteriza um único projeto e subdivide em sub projetos, por 

coordenações nas diferentes áreas de Licenciaturas.  
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faça numa perspectiva crítica do conhecimento. A poesia, portanto é utilizada como 

caminho para as crianças se verem na sua realidade e também na realidade mais geral. 

Nessa caminhada não estamos sós, ou seja, seguimos descobrindo os parceiros com 

quem vimos travando o nosso dialogo. Gerbara (2011) reforça o nosso propósito, pois 

entende que a poesia, vista por esse aspecto formativo é um modo de viver o mundo 

(ver, sentir, experimentar e projetar), porque uma composição poética, segundo a autora, 

reflete quem somos, o que pensamos, sentimos e buscamos. 

Além disso, o projeto “produz” poetas. São diversos os poemas que as crianças 

já escreveram nesse tempo de poesia na escola. Na ocasião em que o tema do debate foi 

amizade elas escreveram poemas como os em destaque abaixo: 

Amizade é bem legal 

Você pode falar, 

Com todo pessoal. 

Amigo é muito bom, 

Pode até te dar bombom. 

(Bruno 9 anos)  

Amizade é como amor 

Amor de verdade 

Amor tão bonito  

Carinho de verdade  

Além do infinito.  

(Rebeka 10 anos) 

A amizade foi um dos temas que mais instigou as crianças a escreverem.  

Para fazer de forma mais consistente o projeto planejamos as atividades a serem 

desenvolvidas as intervenções semanais com as crianças Para o planejamento é 

importante uma rodada de conversa para apresentação da atividade anterior. Isso serve 

para que haja uma conexão entre as atividades, bem como para que haja continuidade. 

Para o enriquecimento dos encontros exploramos, através da participação estimulada, o 

máximo da contribuição que é possível de ser extraída das diversas modalidades 

poéticas: rítmicas, sonoras, e de rimas que só a poesia, como expressão de sensibilidade 

humana, permite em todas as modalidades, seja oral, escrita ou mesmo visual.  

Porque o objetivo geral do projeto é pensar sobre a escola e, para ela contribuir 

sem que o utilitarismo do mercado seja a meta, a poesia escolhida para o trabalho é 

aquela considerada clássica. A escolha tem como propósito fugir do preconceito que 

considera a existência de dois tipos de gostos, o das elites e do povo. Ou seja, 
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consideramos que é importante que as classes menos favorecidas conheçam a cultura 

mais elevada. Nesse sentido, Drummond, Meireles, Quintana são exemplo de autores 

trabalhados. O cordel também é valorizado. 

Assim sendo, apesar das limitações do projeto, considerando o tempo de 

escolarização semanal das crianças, aproveitamos a poesia para dar uma aura menos 

enfadonha à sala de aula.  

Nos nossos encontros com as crianças, elas são retiradas da sala para a 

realização das atividades, com intuito de proporcionar um momento de aprendizagem 

num estilo e ritmo descontraído e mais prazeroso. Achamos importante que as crianças 

vejam a escola não somente como aquele ambiente que as aprisiona numa sala para 

repetição de uma mesma rotina de copiar do quadro e escutar a professora.  

A partir dessa crítica à escola nos utilizamos de recursos que permitam, através 

do uso do texto poético, incentivar a leitura, a oralidade e a compreensão critica nas 

crianças, habilidades de extrema importância nos dias atuais.  

Acreditamos que a formação da criança para a cidadania e para o convívio na 

sociedade, não implica apenas em ensinar a ler e escrever com a finalidade de formar 

futuros trabalhadores capazes de ajustarem ao sistema.  

Para ampliar os horizontes de formação, de modo a ter como norte a formação é 

preciso criar o hábito de acesso a livros e também proporcionar condições nas quais o 

aluno se desenvolva de forma plena. Para tanto, é necessário que, a partir do poema e da 

poesia, exista o diálogo e a interação envolvendo professor e alunos, num contato 

mediado por estratégias planejadas, para que por meio das delas eles possam refletir 

sobre sua leitura, diversificando e aprimorando seus pensamentos. 

Por essa razão, a poesia também se torna, através da exploração de cada texto 

poético, um instrumento para pensar sobre o cotidiano das crianças, assim como um 

recurso para facilitar sua aprendizagem de conteúdos escolares.  

Através de conversas com a professora descobrimos tipos de conteúdos 

ensinados e orientamos sobre como usar a poesia para facilitar o ensino. Durantes os 

encontros nos deparamos também com situações que nos chamam a atenção, tais como 

preconceito racial em sala.  
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Numa dessas situações, para intervir sobre a questão resolvemos trabalhar com a 

música da Mc Sofia, “menina pretinha”. O vídeo chamou muito atenção das crianças e 

houve um bate-papo em sala onde todos puderam falar sobre o tema “preconceito 

racial.”.  

 A propósito da discussão, uma das crianças desabafou na sala e expôs o quanto 

se sentia triste com o preconceito. Ao se manifestar, afirmou que muitas vezes não sente 

desejo de ir à escola porque seus colegas lhe chamam de “cabelo duro, de negra” em 

tom ofensivo. Confessou que isso a deixa muito triste. Foi muito animador ver o 

resultado da conversa no final da atividade.  Para ilustrarem sua compreensão nova 

sobre a negritude, s meninas soltaram os cabelos e mostraram se sentir à vontade. Ao 

menos naquele momento elas conseguiram se aceitar do jeito que elas eram. 

 

A poesia e sua utilidade na escola 

 Compreendemos a poesia como linguagem que comporta, além da 

plurissignificação, a dupla possibilidade de exercitar a leitura e a oralidade. Acrescente-

se ainda que esse gênero textual contem a sua função social, humanizadora e capaz de 

transformar a realidade a partir da sensibilidade que produz. Para tanto, é necessário que 

se permita o contato das crianças com a poesia. Esta prática, numa sociedade idealizada 

poderia se dá na família, na comunidade em rodas de leitura, nas brincadeiras de 

crianças.  

 Entretanto não é o que acontece. O raro (porque quase inexistente) contato que a 

criança tem com esse gênero textual se dá dentro dos muros das escolas, entre as quatro 

paredes nas salas de aula. Sabemos também que, infelizmente o contato com um gênero 

literário tão rico, muitas vezes se resume a uma leitura pragmática e desprovida de 

emoção. É com essa percepção que Gerbara (2011, p. 06) em seu artigo “Reflexões 

sobre o ensino de poesia” afirma que quando o poema chega à escola, geralmente em 

aulas de ensino da língua materna causa bastante inquietação ou indagações do tipo:  

Como trabalhar com gêneros literários que não parecem fazer parte do 

cotidiano? Como torná-los significativos para os nossos alunos? Como 

trabalhar com a autoria em gêneros que exigem domínio da tradição e 

uma busca pela inovação - recorte da matéria linguística e temática de 
forma singular? 
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 Não é surpreendente que a poesia como recurso pedagógico e formativo seja 

motivo de estranhamentos. Ou seja, como afirmou Gerbara, é natural que professoras e 

professores se vejam diante da dificuldade de trabalhar, em sala de aula, com um 

instrumento com o qual, elas e eles, tampouco tenham afinidade. Afinal, quem tem 

familiaridade com a poesia no Brasil, senão alguns privilegiados? No caso dos 

professores e professoras dos anos iniciais, a poesia passa completamente ao largo, 

mesmo porque nem a literatura é tema usual na formação de professores nos Cursos de 

Pedagogia. 

A escola vem sofrendo muitos problemas, desde a sua estrutura até a formação 

dos professores. Principalmente nesses últimos anos, os professores estão, cada dia, 

mais desmotivados tanto com a questão salarial, quanto com a falta de material escolar. 

Na maioria das vezes esses problemas levam os professores a restringirem sua prática 

ao “dar apenas o conteúdo”. Dar conteúdo inclui não fazer utilização da literatura, como 

um bem cultural que contribui para a formação dos alunos, o que faz com que os alunos 

tenham uma série de consequências lá na frente, pois não teremos uma formação de 

leitores futuramente. 

Nossa experiência com o projeto, não obstante, revela que usar a poesia em sala 

de aula é menos problemático do que se imagina. Ou seja, a considerar o objetivo que se 

queira alcançar, o trabalho com poesia não apresenta grandes dificuldades. Porém os 

poemas precisam ser levados à turma de maneira que toda a sua carga de tradição 

representada pelos poetas que o produziram seja aproveitada. Mas, isso não significa 

fazer um trabalho voltado para a análise linguística, trabalhando, por exemplo, a 

identificação no poema de classes de palavras como substantivos, verbos, pronomes ou 

adjetivos, há na poesia muito mais a ser visto, pois, de acordo com Sorrenti (2009 p.15) 

Cumpre notar que a criança tem capacidade para viver poeticamente o 

conhecimento e o mundo. Caberia, pois, à escola criar situações para 

incentivar a criatividade, a intuição e o ludismo do aluno, de modo a 

despertar-lhe a sensibilidade poética, como queria Drummond. 

Todo poema apresenta uma gama de representações, desde a poesia clássica às 

relacionadas à cultura popular como o cordel. Tanto uma como outra comportam 

matizes que podem ser utilizadas nas aulas em prol do objetivo a ser alcançado, seja 

pelas rimas, ritmos, etc, porque através da oralidade poemas evocam o prazer e o 

encantamento. É na leitura, muitas vezes compartilhada, em coro, de um cordel ou de 

um poema em quadrinhas que se alcança de forma espontânea, por parte da criança o 
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hábito da leitura e a fluência tão almejada na escola e na sociedade. Desde que haja 

planejamento e clareza sobre o que se pretende alcançar, a poesia, além de fomentar o 

interesse pela leitura, como recurso metodológico, oferece ainda maior motivação para 

o trabalho do professor. 

O PIBID, o projeto poesia na escola e as conquistas das crianças 

Em 2016 escolhemos para o primeiro encontro com as crianças trabalhar com o 

poema “E agora José?”. Essa escolha, dentre outras coisas se deu pelo fato do poema ser 

de autoria do poeta Carlos Drummond de Andrade que dá nome à escola, foi a forma 

que encontramos para homenagear o poeta e a própria escola.  

Nesse primeiro momento fizemos uma apresentação da biografia do poeta para 

toda a sala, em seguida apresentamos o poema que seria trabalhado. Inicialmente, o 

texto foi entregue numa folha de papel para cada um dos alunos para que eles pudessem 

ler, à sua maneira, para si mesmo, e depois, socializando para os colegas.  

Algumas crianças demonstraram certa resistência em relação à leitura. Depois 

descobrimos que eram aquelas que ainda estavam na fase de decodificação, inclusive, 

algumas eram repetentes.  

Entretanto, essa dificuldade não nos desmotivou, pois depois de identificada e 

discretamente revelada pela professora da turma, passamos a ajudar essas crianças, 

lendo com elas de forma discreta para “fingir” que elas também liam. Nesse momento 

notamos também que a leitura feita diretamente no livro desperta mais interesse nas 

crianças do que numa folha de papel avulsa. Dessa maneira, seguiu-se a atividade, que 

foi realizada num pequeno pátio dentro da escola
3 

Todos os presentes realizaram a leitura inicial, após foi solicitada a leitura em 

voz alta, por todos. Com essa ação buscamos trabalhar a confiança na leitura, a partir do 

ritmo, já que o poema permitia. Acreditamos que desta forma eles pudessem superar a 

timidez na leitura de maneira coletiva. 

De fato, percebemos que a experiência coletiva trouxe confiança às crianças, que 

passaram a desenvolver a leitura de maneira mais entusiasmada. Isto suscita a questão 

de que a timidez pode, em verdade, ser sintoma de desinteresse quando a leitura mostra 

enfadonha. 

                                                        
3
A escola é pequena, por essa questão não tem um espaço adequado para as crianças ler, deixando 

assim a desejar. Muitas daquelas crianças gostariam de ter um lugar na escola para ler, já que em 

casa não tem incentivo dos pais.    
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Superado esse obstáculo, partimos para um terceiro momento, no qual 

propusemos uma conversa sobre a temática para compreender o sentido do texto, para 

que cada um pudesse fazer comentários para os demais. A pretensão ia além do mero 

exercício da oralidade. Desejamos conversar sobre a realidade social, sobre o que as 

crianças sentem e compreendem de sua realidade, se motivadas por um poema que fala 

de dificuldades.  

Desse modo, por dentro dos objetivos atribuídos à leitura, fazemos jus ao que é 

preconizado nos PCN`s, ao determinar que  a leitura é um processo no qual o leitor 

realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus 

objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre 

a língua: características do gênero, do portador, do sistema de escrita, etc. Não se trata 

simplesmente de extrair informação da escrita, decodificando-a letra por letra, palavra 

por palavra. Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, compreensão na 

qual os sentidos começam a ser constituídos antes da leitura propriamente dita. 

Nessa perspectiva, temos sempre a preocupação de deixar as crianças à vontade 

para se expressarem depois da leitura de uma poesia. Desse modo, umas se expressaram 

com palavras, outras com desenhos, mas todas participaram das atividades. Segundo 

afirma Sorrenti (2009, pg,16,) “ler um poema é buscar sentidos, o que equivale a dizer 

que cada leitura comporta a possibilidade de participação nos textos do outro, pelo 

duplo jogo de receber e refazer o texto”. Para nós, a atividade com poesia não se 

encerra na leitura, deve ser pensada para trazer para a formação um sentido mais amplo.  

Mediante a abordagem que cada um fez do poema, ao ler e interpretar foi 

possível perceber que é indispensável ao professor o planejamento e reflexão sobre suas 

práticas no ensino de leitura, especialmente de poesia, revendo sua didática a cada novo 

tema, para assim atender as mais diversas realidades particulares dos seus alunos.  

Considerando os mais diferentes fatores de ordem social e compreendendo que a 

escola é o lugar onde os alunos mantêm contato direto com a leitura, sendo muitas 

vezes, o único espaço de práticas de leitura de gêneros não funcionais como o texto 

poético, é que percebo quão fora acertada a escolha do gênero poesia para trabalhar a 

leitura e a oralidade.  

Compreendo também que estamos promovendo uma ação interacionista no 

processo de ensino de leitura e prática orais, já que:  

O interacionismo põe sua ênfase  na necessidade de os alunos 

manterem interação conversacional para, com isso, terem acesso a 

“input” significativo e compreensivo. Essas interações levam à 
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negociação de sentido: expressar e esclarecer intenções, pensamentos, 

opiniões, etc.” (Richter, 2000:78 apud Paz, 2010:1) 

 

Parece assim, que usamos uma maneira diferente daquela usualmente utilizada, 

de se compreender o ato de ler. Fazemos da poesia um modo de ir encantando a criança 

com outra visão da leitura, para que ela por si só desenvolva o hábito o prazer e a 

fruição do ato de ler. Consideramos que a poesia intermedeia a criança e o mundo, e 

pode a partir das possibilidades através do ritmo e dos recursos estilísticos presentes 

nela, tais como onomatopeias, rimas, aliterações, despertar na criança a percepção do 

mundo não como algo apenas para se elucidar e compreender, mas como algo a se viver 

e com ele se relacionar.   

Uma das atividades em que conseguimos a atenção total das crianças foi feita 

com a utilização do cordel. Desde a apresentação do gênero, que contou com o 

manuseio e leitura de narrações nos livretos, à etapa da produção de um cordel, o 

interesse revelado pelas crianças foi geral. Na fase da produção, tanto do texto, quanto 

da xilogravura ilustrativa da capa, todas as crianças se empenharam ao máximo. 

Notamos que essa atividade desperta, além da atenção da criança para a leitura a 

criatividade, em especial na criação do desenho com que devem ilustrar sua história, na 

capa do cordel. O sentido que elas revelam, ao desenhar tem uma conotação, sempre 

muito pessoal.  

 Para realizar a capa do cordel, utilizamos as bandejas de isopor que são, via de 

regra, utilizadas como embalagens de produtos alimentícios. Primeiro as crianças 

fizeram o desenho no isopor, depois furaram com a ponta do lápis e passaram tinta em 

seguida transpuseram as gravuras para o papel.  

 

 

 

 

 

V

ale destacar que a escolha dos temas ou poemas vão surgindo durante o projeto. Muitas 

vezes, elas decorrem de assuntos ou questões da nossa própria vivencia. Como somos 

vários grupos não parte, necessariamente da turma em que trabalhamos. O que muda é 

que a ideia pode ser adaptada, de acordo com a realidade de cada turma. 
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Constatamos que o cordel, parece que pela sua própria natureza, é muito atrativo 

para as crianças. Com base nas reações quase unanime, entendemos que a leitura de 

cordel tem poder de sedução capaz de influenciar o desejo de ler. Ou seja, pode ser um 

meio para levar as crianças a se interessarem também por outras leituras. Além disso, as 

fará respeitar temas mais populares. Ou seja, visamos que as crianças, a partir do 

conhecimento do cordel, estimulados pela produção feita por elas próprias, valorizem a 

cultura popular. 

Ao introduzirmos o tema cordel, fizemos uma conversa, no nível de 

entendimento da turma, sobre o gênero. Explicamos ser um tipo de arte mais presente 

no Nordeste e falamos sobe a sua origem europeia, bem como sua chegada e uso no 

Brasil. Apresentamos autores cordelistas mais famosos e conversamos sobre a temática 

presente nos livretos, que vai das histórias de amor até a discussão sobre política. 

 

Sobre sotaques, regionalismo e preconceitos em sala   

No inicio do projeto, uma coisa que ficou perceptível, diz respeito à diversidade 

de sotaques na sala de aula. Apesar de ser uma escola pequena. Algumas famílias são de 

outros estados do país, com idades, culturas, costumes, valores e crenças diversas, que 

juntos constituem uma rica fonte de aprendizado para toda Comunidade Escolar. A 

maioria dos pais e responsáveis possui baixo grau de escolaridade e baixa renda per 

capta são trabalhadores do comércio, pescadores, alguns trabalham na Brasfells, 

diaristas etc . 

 Assim, a entrada na escola, que fica num bairro considerado popular, em um 

morro e tem poucos moradores, colocou a nós bolsistas, diante do fato de que havia 

tensões entre as crianças em razão dos sotaques diferente. Ou seja, nos deparamos com 

esse problema, que para escola talvez não tenha importância e nem mesmo para 

professora, já que ela não se empenhava para melhorar isso. Não obstante, para as 

crianças, que enfrentavam até mesmo bullyng por conta do seu sotaque sim.  

 Embora fossem várias crianças de diferentes cidades e sotaques não era uma 

coisa natural para os nativos de Angra, a diversidade. Na verdade, essa diversidade de 

sotaques gerou certo preconceito, principalmente em relação às crianças que vieram do 

Nordeste que, no caso eram a maioria. Sentimos, portanto, a necessidade de trabalhar 

em cima desse preconceito.  
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Os preconceitos regional e linguístico são fenômenos sociais pouco debatidos 

nas escolas. Por esse motivo as vítimas adultas que sofrem esse tipo de preconceito, não 

conseguem ter discernimento claro de que, quando alguém a olha e julga diferente pela 

sua maneira de falar, age com preconceito.  

Preconceito que não é apenas relativo à fala diferente, mas também por sua 

origem, o que se revela como uma atitude opressora e discriminatória. E assim, acaba 

encarando tais ações como brincadeiras. Porém com crianças é diferente. A criança logo 

percebe a maldade nos comentários e nem sempre leva como uma brincadeira. 

 Ao longo do desenvolvimento do projeto íamos conversando com as crianças 

sobre o preconceito e, através da poesia e da música, fomos amenizando esse problema. 

Utilizamos o vídeo da Mc Sofia para debater sobre o preconceito racial e aproveitamos 

para englobar todo e qualquer tipo de preconceito.   

 Outra atividade realizada foi feita com uma poesia do livro Olímpiadas da 

língua portuguesa: “As Maria do meu lugar”. O mais interessante sobre a atividade foi 

que o lugar que de que tratava o texto era o Ceará, um dos Estados de onde há crianças 

na sala. A poesia abordava várias Marias e suas profissões.  

Esse foi um momento oportunizado para trabalhar também as diferenças de  

sotaques existentes entre os nordestinos e no Brasil. Conversamos sobre a naturalidade 

das diferenças e sobre não haver superioridade de maneiras de falar e sim maneiras 

próprias de cada lugar ou região.  

Foram desenvolvidas várias atividades com o intuito de reverter o preconceito 

em sala. Trabalhamos desde Patativa do Assaré até os Mcs de São Paulo.   A poesia, 

portanto, em geral é uma ótima opção para professores que querem trabalhar com textos 

significativos, pois o poeta busca, no poema, transmitir seu pensamento acerca da 

compreensão cultural, meio social, etnias lugares e crenças. Assim sendo, o debate 

sobre uma poesia, pode sim eliminar o preconceito. Foi o que aconteceu no caso relativo 

aos sotaques diferentes daquele inerente ao modo de falar da criança nativa.  

A experiência com o projeto, dentre as descobertas proporcionada, revelou que a 

valorização de atividades que podem ser praticadas na escola, relacionadas à poesia, tais 

como o uso de letras de músicas, literatura de cordel, usuais ou não na linguagem da 

vida cotidiana, pode ser um caminho para que as crianças não deixem morrer o poeta 

que ainda vive nelas. Talvez esse estímulo seja muito importante para despertar nelas a 

sensibilidade que, com o tempo, pode fazer com que venham a se tornar poetas 

reconhecidos pela literatura. 
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 Outra atividade, que gostaria de citar aqui, foi desenvolvida com a poesia “A 

invenção do abraço de Michele Cruz. Essa atividade utilizou  também uma música do 

Jota Quest, intitulada “Dentro de um abraço
4
”.  

O propósito dessa atividade era refletir com os alunos sobre a importância do 

abraço. Pensar junto com eles sobre a necessidade humana de receber abraços e, por 

isso, de abraçar. Falar sobre o sentido acolhedor e de afeto de um abraço. Mencionamos 

que era importante que eles abraçassem seus pais, seus amigos e seus colegas da escola, 

parentes.  

No início fiquei surpresa com a receptividade das crianças, pois não era costume 

eles aceitarem com naturalidade as atividades. Talvez isso decorra do fato de a poesia já 

ter sido trabalhada em aula com a professora. 

 Para realizar a atividade fizemos uma roda no pátio da escola, apresentamos a 

música e a poesia. Nessa atividade, como dinâmica animadora, usamos pipoca. A 

pipoca fez mesmo a diferença, ou seja, cumpriu a finalidade de animar ainda mais a 

garotada. 

Com as crianças no círculo, colocamos a música para tocar fizemos uma 

brincadeira, que consistia no seguinte: enquanto a música tocava, o saco de pipoca ia 

rodando entre os alunos, juntamente com a poesia. Quando a música era interrompida, o 

aluno que estava com a poesia e a pipoca escolhia um colega para lhe recitar a poesia e 

em seguida o abraçava. A brincadeira continuou até que todos participassem e fossem 

abraçados pelos. Depois de abraçar, a pipoca era compartilhada as crianças comiam 

juntas.  

Houve muita emoção, durante a brincadeira. Foi muito bom ver que as crianças 

cantavam a música com entusiasmo e emoção. A impressão é que não era uma 

brincadeira apenas, mas uma vivência humanizante. Uma troca de afeto que, ao levar 

carinho, ajuda a criar elos e respeito entre as crianças. Assim, observamos que a poesia, 

produz, a cada atividade os resultados planejados.  Nesse sentido, resultados imediatos. 

                                                        
4
Letra da música O melhor lugar do mundo  É dentro de um abraço 

Pro solitário ou pro carente 

Dentro de um abraço 

É sempre quente. 

Tudo que a gente sofre 

Num abraço se dissolve  

Tudo que se espera ou sonha 

Num abraço se encontra. 
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Essa foi mais uma atividade que contribuiu bastante para que os alunos refletissem 

acerca do preconceito e deixasse visível a aprendizagem sobre o não uso de ideias 

discriminadoras. Ao menos nas falas deles era visível a convicção relativa ao abandono 

da forma preconceituosa. Sentimos que a reflexão provocada pela música os fez 

compreender que, em verdade, somos todos iguais.  

A importância desse tipo de atividade reside no fato de conduzir as crianças para 

a compreensão de que é importante que tornem pessoas melhores; pessoas que sabem 

que o preconceito deve ser combatido, substituído por formas respeitosas para tornar 

Mia fácil a convivência em sociedade. 

A aproximação afetiva de crianças e jovens com a poesia, de forma gradual e 

constante, poderá não apenas formar leitores, mas também seres humanos sensíveis.  

Ademais, indiretamente, a poesia pode contribuir para a formação de cidadãos, ou que 

darão sentido â nobre missão do educador, que nas palavras de Morim (1998) a de 

civilizar as relações humanas sobre o nosso planeta.  

 Ao longo e do percurso do projeto, ou seja, nas atividades desenvolvidas na 

escola, uma preocupação que no movia era observar o comportamento das crianças e 

suas relações umas com as outras, para medir o êxito do projeto. Ao chegar ao final 

desse ano letivo, a conclusão a que chegamos com segurança, quanto a esse fato é que 

houve, deveras mudança de atitude na turma. Ficou perceptível que avançamos bastante 

no que diz respeito ao propósito de combater o preconceito em sala de aula.  

Diante disso, chamamos a atenção para a necessidade do professor, na qualidade 

de formador, ter a consciência de não ser ele o perpetuador de preconceitos e 

discriminação de qualquer natureza, especialmente preconceito linguístico, uma vez que 

este em especial esta intrinsecamente ligado ao seu mister.  
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Considerações finais 

Ter tido a oportunidade de vivenciar, juntamente com as crianças a experiência  

desenvolvida nesse projeto, um trabalho de iniciação â docência foi muito significativo 

na minha formação. Noutras palavras, foi muito importante para a compreensão do 

trabalho docente, essa experiência com a poesia em sala de aula.  

Do ponto de vista das credenciais para a formação docente, uma das coisas a ser 

destacada é que a realização e observação da realidade do ensino, com o uso da poesia, 

me levou a acreditar que é possível e importante trabalhar, em sala de aula, com 

literatura. Isto é, a literatura é um recurso que se presta ao trabalho docente, para além 

do ensino de leitura e a poesia é muito interessante aos ser utilizada em sala de aula 

como ideia para tornar mais atrativo o ambiente escolar. Vale mencionar também a 

contribuição trazida pela poesia, tanto em relação aos benéficos da leitura, como 

referente à aprendizagem especifica sobre esse gênero literário. Sem o projeto eu, 

dificilmente teria tido essa oportunidade.  Portanto, a temática significou um enorme 

ganho na minha formação geral, ao me acrescentar mais cultura, bem como no âmbito 

da formação para a profissão, por ter me ensinado sobre esse o uso desse recurso tão 

precioso. 

 Quanto aos benefícios para as crianças, além de tornar mais prazeroso o 

processo de ensino-aprendizagem, o projeto contribuiu para motivar o desenvolvimento 

individual e coletivo da turma. Assim sendo, o rendimento escolar da turma foi muito 

mais amplo. 

O projeto poesia na escola auxiliou individualmente porque cada criança 

embarcava de forma diferente nas atividades propostas, tirando delas resultados para a 

suas vidas.  

O projeto, desse modo, contribuiu para enriquecer a cultura das crianças, porque 

lhes ofereceu o contato com a obra de diversos poetas e autores da literatura nacional e 

internacional, tais como Carlos Drummond de Andrade, Cecilia Meireles, Clarice 

Lispecto Mario Quintana, Fernando Pessoa. No aspecto coletivo, a participação da 

turma no projeto produziu efeitos positivos no comportamento dentro da sala e também 

fora dela. Elas se mostraram mais respeitosas entre si e com os outros membros da 

comunidade escolar. 

O projeto, seguramente influenciou para que as crianças percebessem com maior 

clareza o sentido da escola, da leitura e da escrita na vida das pessoas. Elas descobriram 

que estudar não é apenas a preparação para uma vida profissional no futuro.  
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O acompanhamento investigativo do projeto permitiu observar que a cada 

bimestre, as crianças iam melhorando a escrita, a leitura e se tornando mais interessadas 

pelas atividades. A cada encontro, a cada nova experiência que era vivida, novas 

conquistas eram alcançadas.  

Vale destacar que, em 2017, por se tratar de uma turma multianual, os atritos 

entre as crianças eram mais constantes, entretanto o projeto contribuiu para a gradativa 

desconstrução da estranheza com a junção. Os alunos de ambos os anos escolar 

encontraram na literatura um meio de ir organizando não só o pensamento, mas 

sentimentos e atitudes. Conhecimentos inéditos e inimagináveis por eles foram 

apresentados e, por causa disso, a poesia foi mais um meio de levar as crianças a darem 

asas á imaginação. O projeto tanto na turma de 2016, quanto de 2017, serviu como 

instrumento para tornar as turmas mais interativas, ou seja, fazer fluir melhor a 

interação entre os alunos, como tornou as crianças mais unidas.  

A presença habitual da poesia na realidade da turma levou os alunos a novos 

entendimentos sobre o mundo. Ao criaram condições para maior interação social, assim 

como para o aprimoramento do uso do sistema alfabético e da própria arte no contexto 

das praticas sociais e de leitura e escrita, as turmas apresentaram rendimentos 

diferenciados, se comparadas às outras turmas da escola. Ao menos assim se 

expressaram as professoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Referências  

AZEVEDO, língua materna e literatura infantil.elementos nucleares para professoresdo 

ensino Básco,11-32 lisboa: lidel 

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: 

língua portuguesa / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, 1997.  

GERBARA, Ana Elvira. Reflexões sobre o ensino de poesia. Disponível em: 

<http://www.escrevendo.cenpec.org.br/ecf>. Acesso em 10 de agosto de 1017 

JEAN, Georges. Na escola da poesia. Lisboa: Horizontes Pedagógicos, 1989. 

JOSÉ, Elias. A poesia pede passagem: um guia para levar a poesia às escolas. São 

Paulo: Paulus, 2003.  

Revista Práticas de Linguagem, v. 6 especial - Escrita discente – 2016  

SORRENTI, Neusa. A Poesia vai à escola: Reflexões, comentários e dicas de 

atividades. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.  


