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1ª etapa

Que som é esse?
Vamos começar esta unidade trabalhando o nosso ouvido poético! 

É importante proporcionar ao aluno a oportunidade de desenvolver o seu “ouvido” poético1, relacionando sonoridade com 

sensações e interpretações possíveis.

As perguntas visam inspirar uma conversa em grande grupo. Estimule os alunos a ler em voz alta, reler com diferentes 

entonações e ritmos, soletrar, repetir, ouvir, aproveitando suas considerações e hipóteses para discutir efeitos de sentido 

da sonoridade, sentimentos que despertam e interpretações que possibilitam. Incentive-os a trazerem exemplos de outros 

textos que apresentam efeitos semelhantes (quadrinhas, trava-línguas, cantigas, brincadeiras infantis, etc.).

atividades 
▷ Em grupos, leiam em voz alta os poemas Ali2, de Paulo Leminski Disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/11244/ali e 
[as bruxas de Bruxelas]3, de Angélica Freitas, : http://asmelhorespartes.blogspot.com/2014/02/rilke-shake-angelica-
freitas.html , prestando atenção na sua sonoridade.

▷ Escreva uma palavra para dizer o que você sentiu ao escutar cada um dos poemas. No grupo, conversem sobre o que 
causou essas sensações.

▷ Sobre o que tratam os poemas? Qual deles você mais gostou? Por quê?

▷ Agora vamos olhar os poemas mais de perto.

▶ Quais são os sons que mais se repetem nos poemas? Assinale-os.

▶ Qual é a posição dos sons que se repetem:

a) em relação à posição em que se encontram nas palavras (início, meio ou fim)?

b) em relação à posição em que se encontram nos versos e estrofes?

▶ Que sensações e sentidos você acha que as repetições de sons produzem?

▶ As palavras que se repetem são próximas? Distantes? Contrárias? Que sentidos são construídos nessas relações?

▶ Em que outros textos que você leu ou ouviu a repetição de sons também aparece?

1 - Para mais ideias de como explorar as figuras de linguagem, dê uma olhada no material Poetas 

da Escola, especialmente a Oficina 8 – Sonoridade na Poesia https://www.escrevendoofuturo.org.br/

caderno_virtual/caderno/poema/index.html

2 - LEMINSKI, Paulo. Toda Poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 40.

3 - FREITAS, Angélica. Rilke shake. São Paulo: Cosac Naify; Rio de Janeiro: 7Letras, 2007. p. 26.
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outras atividades...

Dependendo do nível de maturidade dos alunos, pode ser interessante trabalhar com o poema 

Brasil com P  ((https://youtu.be/6v0oXz499xg) . Convide os alunos a escutarem ou verem o vídeo, 

pedindo que pensem sobre as sensações que o poema provoca e que anotem de 3 a 5 palavras mais 

marcantes do poema. Na discussão, explore esses termos e estimule os alunos a compartilhar suas 

impressões. Em seguida, peça para que comentem sobre os efeitos da letra P e explore com eles as 

perguntas 3 e 4 já propostas para os outros poemas. Para explorar a forma e o sentido, selecione 

trechos específicos e proponha uma discussão em grupos sobre a história contada no trecho, sobre 

como essa história é construída e sobre os efeitos do som do P.

Trechos sugeridos:  

Experimente também omitir palavras nos trechos acima (como pedreiro, pandeiro, parceiro, pobre, 

pingado, pão) e pedir que os alunos sugiram termos para preencher os versos.

Pedro Paulo

Profissão pedreiro

Passatempo predileto, pandeiro

Pandeiro parceiro

Preso portando pó passou pelos piores pesadelos

Presídio porões problemas pessoais

Psicológicos perdeu parceiros passado presente

Pais parentes principais pertences 

Paramos pensamos profundamente

Por que pobre pesa plástico papel papelão pelo pingado pela passagem pelo pão?
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2ª etapa

Desafios sonoros
Esta etapa é lúdica e tem como objetivo fazer o aluno experimentar um uso criativo da linguagem e 

seus potenciais expressivos. Todas as atividades exigem que ele parta de um “problema” (a exigência 

ou a limitação de uma letra, a substituição de determinadas palavras) e procure “soluções” para 

ele, realizando, para isso, uma série de “operações” morfossintáticas (inversão da ordem da frase, 

concordância nominal e verbal) e semânticas (busca por sinônimos e antônimos, ironia, uso de 

palavras em sentido figurado).

atividades 
 
Veja se você consegue:
 
▷ Escrever uma frase só com palavras que comecem com uma mesma letra:

▶ Com a vogal “a”. 

▶ Com a consoante “p”.
 
▷ Reescrever a letra de Parabéns a você sem utilizar nenhuma palavra que contenha a vogal “i”.
 
▷ Reescrever a letra de Parabéns a você substituindo as palavras “querida” e “vida” por um par de 
palavras que também rime. 

▷ Agora compartilhe seus resultados com os colegas.

▷ Que tal fazer uma lista com todas as frases criadas na atividade 1? E por que não tentar produzir 
um poema coletivo a partir dessas frases?

▷ Não esqueça de cantar as novas versões de Parabéns a você!
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3ª etapa

Sons que falam
O objetivo desta etapa é integrar a sonoridade do poema a seu sentido. Nos dois casos em questão, as 

estruturas fônica e rítmica dos poemas sugerem (isto é, permitem que se interprete dessa maneira) o som 

do movimento pendular do relógio e do maquinismo de um trem em movimento. Você pode levar imagens 

de relógios de pêndulo e de trens de ferro, ou vídeos de ambos em funcionamento, para ilustrar.

atividades 
Individualmente, leia os poemas Relógio4, de Oswald de Andrade, disponível em http://antoniocicero.
blogspot.com/2007/10/oswald-de-andrade-relgio.html  , e Trem de ferro5,  da Manuel Bandeira, disponível 

em: https://www.escritas.org/pt/t/4171/trem-de-ferro  

▷ Depois, responda as perguntas e compartilhe suas opiniões com a turma.

▶ Do que tratam os poemas?

▶ Quais são os sons que mais se repetem nos poemas? Pronuncie esses sons em voz alta. Que imagens

eles sugerem?

▶ Nos dois poemas há várias palavras (ou grupos de palavras) que se repetem. O que elas têm em

comum em termos de sonoridade e sentido? Como contribuem para construir os sentidos do poema?

▷ Já pensou em como soam esses poemas em voz alta? Em pequenos grupos, leia para seus colegas e
ouça as leituras deles. Que sensações despertam? Não esqueça de prestar atenção e dar ênfase aos sons e

palavras que se repetem!

▷ Outra sugestão: proponha a leitura dos poemas sem os títulos e peça aos alunos que pensem em um
título após a discussão das perguntas e a leitura em voz alta nos grupos. Assim a turma pode comparar os
títulos pensados pelos alunos com os títulos originais dos poemas.

▷ Pensem nos títulos de cada um dos poemas. É possível estabelecer alguma relação entre os títulos e as
repetições, a sonoridade e o ritmo dos poemas?

4 - ANDRADE, Oswald de. Cadernos de poesia do aluno Oswald (Poesias reunidas). São Paulo: 

Círculo do Livro, 1985. p. 183-184.

5 - BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. p. 158-

http://antoniocicero.blogspot.com/2007/10/oswald-de-andrade-relgio.html
http://antoniocicero.blogspot.com/2007/10/oswald-de-andrade-relgio.html
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4ª etapa

Stop poético
 

O objetivo do stop poético (tabela abaixo), além da brincadeira, é estimular o aluno a escolher palavras a partir de suas 

componentes fonéticas e morfológicas (linhas a até f), deixando a preocupação com o sentido um pouco de lado. É uma 

espécie de livre associação, mas nem tão livre assim.

Você deve escolher as palavras previamente, cuidando sempre para que tenham uma extensão que permita aos alunos 

completarem a tarefa. Por isso, “teste” antes as palavras escolhidas. Cabe a você, também, fazer as alterações que julgar 

necessárias na tabela do jogo, eliminando as regras que parecerem muito difíceis para sua turma, acrescentando outras 

regras (que podem ser decididas em conjunto com a turma) ou duplicando-as (por exemplo, solicitando duas palavras para 

cada linha).

Complete as células da 
tabela com uma palavra 
que

Palavra 1 Palavra 2 Palavra 3

a) comece com a mesma 
letra da palavra dada
b) comece com a mesma 
sílaba inicial da palavra 
dada
c) termine com as 
mesmas letras da sílaba 
inicial da palavra dada
d) rime com a palavra 
dada
e) tenha as mesmas 
vogais da palavra dada 
(pode conter outras)
f) tenha as mesmas 
consoantes da palavra 
dada (pode conter outras)
g) um verbo sugerido pela 
palavra dada
h) um sentimento (uma 
sensação) sugerido/a pela 
palavra dada
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atividades 
▷ Vocês conhecem o jogo stop? Como vocês imaginam que seria um stop poético?
As regras são um pouco diferentes das do jogo original, mas a lógica é a mesma: vocês vão completando cada uma das 
colunas da tabela de acordo com o que é solicitado, a partir das palavras fornecidas pelo professor. Vamos lá? Tentem 
fazer o mais rápido que vocês conseguirem!

▷ A atividade pode ser realizada tanto em aula quanto em casa, individualmente ou em duplas. Além disso, é uma boa 
oportunidade para sugerir que os alunos procurem as palavras em dicionários, jornais, revistas, livros, cartazes, placas de 
trânsito, panfletos publicitários, etc. 

Exemplo para as palavras escada e perna.

Complete as células 
da tabela com uma 
palavra que

escada perna

a) comece com a 
mesma letra da palavra 
dada

elefante paz

b) comece com a 
mesma sílaba inicial da 
palavra dada

escorregador permanente

c) termine com as 
mesmas letras da sílaba 
inicial da palavra dada

cores super

d) rime com a palavra 
dada

tomada baderna

e) tenha as mesmas 
vogais da palavra dada 
(pode conter outras)

gelada égua

f) tenha as mesmas 
consoantes da palavra 
dada (pode conter 
outras)

escudo Paraná

g) um verbo sugerido 
pela palavra dada

descer correr

h) um sentimento (uma 
sensação) sugerido/a 
pela palavra dada

cansaço rapidez
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5ª etapa

Hora de escrever 
 

Esta produção tem como objetivo possibilitar que os alunos explorem a sonoridade das palavras para além 

das rimas. Além disso, como o stop poético costuma gerar aproximações bastante inusitadas e criativas de 

palavras, as produções tendem a ser estimulantes e engraçadas.

Uma variação desta proposta é determinar que a palavra que você ofereceu como estímulo para o stop 

poético seja também o título do poema. Desse modo, a turma terá produzido, ao final, diversos poemas, 

com soluções e jogos sonoros variados, mas com o mesmo título.

atividades 
▷ Vamos escrever? Escolha uma das colunas do stop poético e escreva um poema contendo todas as 

palavras, inclusive aquela que foi dada pelo seu professor. Aproveite: algumas relações entre os sons já 

estão estabelecidas, agora é só construir um sentido!
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6ª etapa

Roda de leitura 
 

Agora é a hora de compartilhar as produções! Uma roda de leitura é uma boa 

possibilidade: cada um lê seu poema e ouve os poemas dos colegas. Não esqueça de 

bater palmas depois de cada leitura!

A melhor forma de divulgar atividades que giram em torno da questão do som é pela 

oralidade, e uma roda de leitura em aula pode ser um ponto de partida interessante. 

Estimule os alunos a preparar a performance e, após as apresentações, discuta com 

eles o que sentiram e como interpretam os poemas que escutaram.  

Uma variação possível é fazer uma roda de leitura anônima, pedindo que os alunos 

passem seus poemas a limpo sem assiná-los. Em seguida, as folhas devem ser dobradas 

duas vezes e colocadas numa sacola (ou numa urna). Com os alunos já organizados 

em círculo, você passa com a sacola, e cada um tira um poema ao acaso, lendo-o em 

seguida. Essa dinâmica tem a vantagem de tirar o peso da leitura em voz alta associada 

à autoria, sobretudo para os alunos mais tímidos, além de dar uma dimensão de 

produção coletiva.

 

Caso haja condições adequadas, é possível sugerir a gravação, em áudio ou vídeo, 

das leituras, para que os alunos possam ver e ouvir suas performances. Se decidirem 

ampliar o público, podem continuar praticando, aperfeiçoar suas performances e 

preparar um sarau para convidados.
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Para produzir mais...

O objetivo desta etapa é continuar produzindo e explorando a sonoridade na poesia. Selecione a 

tarefa que achar mais adequada para os seus alunos, considerando os interesses e a maturidade 

da turma.  

A tarefa a partir de Brasil com P pode também ser um projeto a ser apresentado em algum 

evento da escola. Como na atividade de produção anterior, se possível, faça uma gravação em 

vídeo para que os alunos possam ver suas performances ou para compartilhar em mídias sociais 

da comunidade escolar.

Inspire-se no vídeo Brasil com P Gog (https://youtu.be/6v0oXz499xg)  para produzir mais um 

poema. 

▷ Para começar, pense num título como o de Gog  (_____com_____, sendo o primeiro item um 

substantivo e o segundo uma letra) e compartilhe com o grupo. 

▷ Produza um poema a partir do título que você criou ou a partir de um título sugerido por um

colega. 

▷ Leia para os seus colegas, ouça os poemas produzidos por eles e compartilhe os seus

comentários e impressões!
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Leia o poema O violão e o vilão, de Cecília Meireles. Na leitura do poema, retome 

os elementos trabalhados: os sons que se repetem, a relação entre as palavras e os 

sons, como as palavras e a sonoridade contribuem para o sentido do poema. Depois 

de explorar o poema e conversar sobre ele, desafie os alunos a pensarem sobre 

uma continuidade para a história e apresente os versos inventados (ou outros) para 

incentivá-los a brincar com a continuidade e com a sonoridade do poema. 

Imagine como seria uma possível continuação para a história de Olívia e, em duplas, 

escreva mais uma estrofe para o poema a partir de um dos versos inventados: 

Na voz do vilão, 

no violão Olívia vive 

Na volta do vilão à vila, 

Olívia vocifera: 

Na volta, revela o vilão:

Com o vento, vem o vilão à vila
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Leia o poema O passarinho do sapé, de Cecília Meireles. A leitura  tem como objetivo 

explorar a dimensão da imagem relacionada à forma e ao som da letra. Converse de forma 

descontraída com os alunos sobre as palavras piu, papo, pé, incentivando-os a compartilhar 

suas interpretações. Explore, a partir das contribuições, a imagem do P e do passarinho, 

o som do Piu, das palavras papo e pé. Na pergunta d, explore onomatopeias, dê exemplo, 

proponha consulta a dicionários e, se for necessário, forneça algumas combinações para os 

alunos, tais como: 

B – barriga – bebê – buá 

B – batuque – bateria – balanço 

CH – chuva – chuvisco – chuá 

T –teto – toc-toc – tum-tum

S – sapo – solto – saltar 

Z – ziguezague – zonzo – zanzar 

Z – zumzum – zumbido – zurro 

Nesse poema, a letra P aparece de um jeito diferente. Leia o poema e converse com seus 

colegas.  

▷ O que as palavras piu, papo e pé têm em comum?

▷ Que imagens essas palavras combinadas constroem no poema?

▷ Você concorda que “O P tem papo / o P tem pé”? O que você acha? 

▷ Se você pensar em outras letras, o que elas têm? Faça uma lista de palavras e sons 

relacionados a algumas letras. 

▷ Agora escreva um poema como o que você leu e depois compartilhe com o grupo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=xuoi-Fu81aM

www.youtube.com/watch?v=sI2WYKpbZSU

https://www.youtube.com/watch?v=FfDvjbsCFmM) 

▷ Do que tratam os poemas? Qual você achou mais legal / interessante / impactante? Por quê?

▷ Como você explicaria o que é slam, após assistir aos vídeos?

▷ O que o slam e a poesia compartilham? Em que aspectos eles são diferentes?
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Cotinue explorando o som e a palavra...

A discussão realizada nesta sequência didática pode servir para explorar a sonoridade também 

em outros gêneros. Você pode introduzir o slam retomando elementos trabalhados e convidando 

a turma a pensar no slam como forma de expressão, de criação poética e como um recurso para 

debater temas importantes dentro e fora da escola. Conheça um pouco mais, lendo a entrevista 

com as organizadoras do Slam das Minas, de São Paulo: https://www.escrevendoofuturo.org.br/blog/

literatura-em-movimento/slam-das-minas/.

Para aprofundar a discussão sobre os efeitos de sentido da seleção de palavras e das rimas, você 

pode ir anotando na lousa as rimas que os alunos observam, discutindo como constroem o ritmo e 

os sentidos do poema.

Você conhece as batalhas de poesia autoral, chamadas slam? 

Assista a algumas performances de Mel Duarte no Slam Resistência e discuta com os colegas: 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/blog/literatura-em-movimento/slam-das-minas/
https://www.escrevendoofuturo.org.br/blog/literatura-em-movimento/slam-das-minas/
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Assista novamente aos vídeos observando as rimas: como o sentido do texto vai se construindo 

a partir das rimas? 

Após assistir aos vídeos e conversar sobre eles, vamos fazer um exercício de produção coletiva 

de um poema e organizar um slam?

▷ Em pequenos grupos, pensem sobre um tema relevante para vocês. 

▷ Em conjunto, pensem sobre um primeiro verso para começar a falar sobre esse tema 

(exemplos analisados: “Meu nome é doce, mas não se iluda” / Não desiste, negra, não 

desiste”)

▷ Após escrever a primeira frase, passe o caderno para o próximo colega, para que ele 

escreva o próximo verso, e assim por diante, até que o poema esteja pronto. 

▷ Leiam em voz alta, revisem os versos, aperfeiçoem o ritmo e as rimas em conjunto, 

pratiquem a performance para preparar-se para a slam da turma. 

Para explorar mais o slam, crie novas tarefas a partir da história contada por Mel Duarte, sobre 

como ela se descobriu poeta e sobre o poema Negra, não desiste. Pesquise e explore com seus 

alunos campeonatos, projetos e eventos locais envolvendo slam. 
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Glossário
 
Aliteração: repetição da mesma consoante ao longo do poema. 

Analogia: aproximação de coisas e/ou realidades distintas com o objetivo de realçar as semelhanças entre elas, seja pela 

sua forma, pela sua função ou por outra característica. Quando comparamos, por exemplo, um jogo de futebol a uma 

batalha, estamos aproximando-os por aquilo que se parecem: num jogo de futebol, há jogadores que formam um time, 

coordenados por um treinador, em busca da vitória; numa batalha, há soldados que formam um exército, coordenados por 

um general, também em busca da vitória. Assim, um jogo de futebol pode ser análogo a uma batalha porque as funções 

exercidas pelos seus integrantes (jogadores-soldados, time-exército, treinador-general) são parecidas, embora não sejam 

iguais no todo.

Assonância: repetição da mesma vogal ao longo do poema.

Estrofe: conjunto de versos separados por uma linha em branco antes e uma depois, formando uma unidade visual e, 

muitas vezes, sintático-semântica.

Eu-lírico: é a voz que fala no poema, algo equivalente ao narrador de um romance ou conto. Tradicionalmente, essa voz 

se expressa na primeira pessoa do singular (daí o surgimento do termo), mas nada impede que aconteça de outra forma 

(você certamente lembra de algum poema que não está na primeira pessoa do singular). É sempre importante lembrar que 

o eu-lírico (a voz do poema) não corresponde ao poeta (o autor, o indivíduo de carne e osso que escreveu o poema): nada 

impede, por exemplo, que um poeta que é homem, adulto e brasileiro escreva um poema na voz de uma mulher (eu-lírico 

feminino), ou de uma criança (eu-lírico infantil), ou de um uruguaio ou sul-africano (eu-lírico estrangeiro).

Figuras de linguagem: são todos aqueles recursos linguísticos, sejam eles sonoros, sintáticos ou semânticos, que geram 

efeitos de sentido no texto, exigindo do leitor algum tipo de interpretação. Também chamadas de figuras de estilo ou 

figuras de retórica, as figuras de linguagem, em muitos casos, operam justamente a passagem do sentido literal para 

o sentido figurado (a metáfora, por exemplo) das palavras. Em outros casos, elas podem ajudar a reforçar o sentido 

expresso pelo texto, ou a dar a entender o seu contrário, ou a chamar a atenção sobre o aspecto material das palavras 

empregadas. As figuras de linguagem foram classificadas e organizadas em listas exaustivas (comparação, metáfora, 

metonímia, aliteração, paronomásia, antítese, paradoxo, ironia, etc.), mas o que mais importa para nós, enquanto leitores e 

professores, não é saber essa lista de cor, e sim ser capazes de percebê-las nos textos que lemos e trabalhamos.
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Onomatopeia: figura de linguagem na qual a pronúncia das letras ou da palavra sugere o som do que é nomeado. 

Paranomásia: figura de linguagem caracterizada pelo uso de palavras com grafia e sonoridade semelhantes, porém com 

sentidos distintos (parônimos). 

Poesia X poema: esse parzinho de termos, você já deve ter reparado, se presta a muitos usos diferentes. Algumas vezes 

aparecem como sinônimos (ler um poema = ler uma poesia), outras, não. Nesses casos, o termo poesia é entendido 

de uma forma mais ampla, ou como o gênero literário que agrupa todas as formas possíveis (poemas) de se manifestar, 

ou como o fenômeno que nos faz perceber algo (uma paisagem, uma cena, um objeto, uma pessoa) de forma especial, 

interessante, ou seja, de forma poética. Se pensarmos de acordo com essa última definição, poderíamos dizer que um 

poema contém poesia, mas, ao mesmo tempo, que a poesia pode estar contida em outras coisas (uma paisagem, uma 

cena, um objeto, uma pessoa) para além dos poemas, isto é, dependendo da nossa maneira de olhar para elas (lembra 

quando, em Garota de Ipanema, o eu-lírico diz que “o seu balançado é mais que um poema”? Ele está dizendo não só que 

vê poesia naquele jeito de andar, mas que tem mais poesia que num poema!).

Profe, essa discussão pode se tornar bem longa, e não vem ao caso querer encerrá-la de forma categórica (e muito menos 

querer ficar problematizando isso com os nossos alunos!). Afinal, se já faz bastante tempo que essa confusão existe, quem 

somos nós para querermos acabar com ela, não é mesmo? Ou, pensando de outro ângulo, talvez essa confusão acabe 

dizendo sobre a própria natureza da poesia, ou do poema, ou de ambos.

Podcast: é um “programa de rádio” feito para ser disponibilizado na internet. Para criar um, são necessários um 

computador, um microfone e muita criatividade. Fazer um projeto envolvendo a criação de um (ou mais de um!) podcast 

com os alunos garante o envolvimento de todos, cada um exercendo uma ou mais funções diferentes (apresentador, editor, 

locutor, etc.).

Rima: repetição de sons iguais ou parecidos nos finais de duas ou mais palavras. Normalmente, a rima ocorre no final dos 

versos, mas pode envolver palavras no meio dos versos (são as chamadas rimas internas).

Sentido literal: é o sentido comum, dicionarizado, de uma palavra, também chamado de sentido denotativo.

104
poetas da escola



105
poetas da escola

Sentido figurado: é o sentido de uma palavra quando usada fora de seu contexto comum, literal, gerando sempre alguma 

necessidade de interpretação, a partir do contexto em que está inserida, também chamado de sentido conotativo. O 

sentido figurado aparece com frequência na poesia, mas não podemos esquecer que fazemos isso também em situações 

cotidianas (quando dizemos, por exemplo, que estamos “morrendo” de medo, como forma de realçar a intensidade do 

medo que estamos sentindo).

Slam: é um gênero de poesia oral que envolve também a performance dos poemas pelos próprios autores. Espécie de 

mistura entre um sarau (mas sem leitura: é precisa saber o texto de cor) e o rap (a postura e a expressividade de quem fala 

é muito importante, mas não há acompanhamento musical), o slam é normalmente organizado em forma de campeonato: 

cada “slammer” apresenta seu poema e um júri popular, escolhido entre o público, dá notas; ao final, é escolhido o 

vencedor. Para conhecer um pouco mais, vale ler esta entrevista com as organizadoras do Slam das Minas, de São Paulo: 

https://www.escrevendoofuturo.org.br/blog/literatura-em-movimento/slam-das-minas/.

Verso: cada uma das linhas que compõe um poema.
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