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Objetivos
•  Favorecer a refl exão sobre o ensino

da revisão e o aprimoramento do texto.

•  Preparar as intervenções para revisão

e reformulação necessárias para o

aprimoramento do texto. 

•  Reconhecer os poemas em suas

diversas formas.

Organização
•  Proponha diversas formas de 

agrupamentos: individual, coletivo ou

pequenos grupos.  

Materiais 
Na Ponta do Lápis nº- 11, Caderno do

Professor: Poetas da escola, se possível, 

livros e CDs de poemas para tornar o

espaço mais acolhedor e poético.

Com quantos textos se faz um texto de qualidade?

Mãos à obra 
Inicie com a leitura do texto de Ferreira Gullar “Notícia de um assalto inusitado – Havia necessidade de 

expressar o momento, quando um cheiro de jasmim atacou-me” (Na Ponta do Lápis nº- 11, p. 44). Instigue 

o grupo a antecipar informações que podem estar no texto a ser lido com base no título e no subtítulo e a 

expor o que sabe sobre a escrita de poemas. Comente o quanto os poetas brincam, fazem novos arranjos 

com as palavras, para que o poema ganhe sonoridade, ritmo e encante o leitor.

Outra possibilidade é iniciar o trabalho com a leitura de um dos poemas do Caderno do Professor: Poetas 

da escola. Por exemplo: o poema “Tem tudo a ver”, de Elias José, na página 17; o texto “Duas dúzias de 

coisinhas à-toa que deixam a gente feliz”, de Otávio Roth, na página 30; algumas estrofes do poema 

“Infância”, de Carlos Drummond de Andrade, na página 78; ou ainda o poema “Na Rua Mário de 

Andrade”, de Manoel de Barros, na página 79.

Em seguida, forme pequenos grupos e diga a eles que vamos pensar em possibilidades de ajudar o aluno 

a reler seu texto, dialogar com ele e melhorar os recursos poéticos da versão inicial do poema “Eu queria 

ser igual”, produzido pelo aluno Fernando Henrique de Lima, Apucarama – PR.
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Peça que os grupos leiam o poema e consultem o roteiro abaixo para 

melhor organizar o que será aprimorado:

   O título do poema é pertinente, original, sugestivo, instigante para o 

leitor?

   O tamanho do verso está adequado ou compromete o ritmo da es-

trofe?

   As sensações, as emoções e os sentimentos sobre o lugar onde vive 

estão expressos nos versos e estrofes?

   As rimas utilizadas são ricas, combinando as palavras de categorias 

gramaticais diferentes: adjetivos, substantivos, verbos? Ou as rimas 

são muito comuns, como o diminutivo e o aumentativo das palavras 

(“inho” e “ao”)?

   Há necessidade de acrescentar palavras, suprimir outras, para ga-

rantir a regularidade do ritmo, a unidade melódica e a qualidade do 

verso?

   Na exploração do tema proposto, “O lugar onde vivo”, percebe-se que 

ressaltam um aspecto interessante do lugar, uma paisagem bonita, 

um jeito de ser do povo, um acontecimento curioso...

   Há no poema características, marcas peculiares que revelam a identi-

dade do lugar onde o aluno mora?

   O poema contém recursos como: quadra, aliteração, comparação, 

lirismo?

Oriente cada grupo a reescrever o poema, apontando e justifi cando as mu-

danças propostas para que todos possam acompanhar a discussão. 

Em seguida, apresente a versão fi nal desse poema agora com o título “Igual 

a todo mundo” (Na Ponta do Lápis, nº- 11, p. 49).

Ponto de refl exão 
Faça uma leitura comentada do texto “Ofício de poeta” (Na Ponta do Lápis, 

nº- 11, pp. 40-41). Se possível, antes de encerrar, peça que ouçam e con-

versem sobre a letra da música Metáfora, de Gilberto Gil.

 

Afi nando a prosa
Proponha que o grupo assista ao episódio “Poetas da escola”, do vídeo 

Escrevendo na sala de aula, que registra a experiência de trabalhar 

poesia com alunos desmotivados e com baixa autoestima em uma escola 

da capital  paulista. Tarefa complicada, mas que teve seu lado poético, pois 

mesclou paciência, dúvidas e sofrimentos com novas descobertas, a criação 

e a satisfação pela construção conjunta de saberes e novas sensibilidades.

Leia também o texto “Lugares de morar na poesia e na memória” (Na 

Ponta do Lápis, nº- 9, pp. 20-24), e aprofunde ainda mais o conhecimento 

sobre poesia.
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Sou um menino

inquieto e preocupado,

sou pequeno e sinto falta

do meu pai, do lado.

Ganhei o nome de Lalau

Eu gosto desse nome,

acho que é legal

Parece nome de homem.

Imagino que Lalau

É porque não paro, eu e minha

mãe vivendo de bolacha de sal.

Lalau não é nome tão feio,

mas morar ali e logo lá

e assim que o nome veio

não pude fazer nada

é coisa do destino

eu creio.

Queria ser normal

Morar num bairro

igual ao que todo

mundo mora.

Colocar roupa no varal.

Quando me perguntam

do lugar onde vivo

fi co enrolado

e indeciso.

Queria tanto mostrar

o crescimento, as lembranças

eu não vejo lembranças

pois estou esperando, o dia

que eu não vou

mais precisar de estar mudando.

Eu vivo neste lugar,

que é meu Paraná

e sei que outros vão

me esperar.

Será que é sina?

não acho que seja

hoje moro em Apucarana

e amanhã posso

mudar para Sertaneja.

Eu quero um cantinho

para que a minha família

iremos juntos fi car

por muitos anos ali fi xar

esquecendo a palavra “mudar”.

Eu queria ser igual
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