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21 x 31,5 cm
32 páginas

PROJETO DE 
TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR

Guia do professor

Este guia apresenta su-
gestões de atividades inter-
disciplinares baseadas na
obra Bichário, visando ao
estabelecimento de vínculos
significativos entre a vivên-
cia dos alunos e a palavra
escrita. As atividades pro-
postas distribuem-se em três
segmentos. No primeiro, os
alunos serão motivados a
observar detalhes pertinentes
ao conhecimento do nome
do autor, do ilustrador e da
editora e a fazer uma pri-
meira leitura dos poemas.
No segundo, o objetivo é
levá-los a conhecer alguns
elementos do texto poético,
como linguagem, ritmo, rima,
sonoridades e sentidos do
poema. No terceiro, serão
orientados na confecção de
uma maquete de poesia rela-
cionada aos poemas do livro. Otoniel S. Pereira

poemas
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MOTIVANDO OS ALUNOS PARA A LEITURA

1 Antes da apresentação do livro, converse com os alunos, levando-os a falar
sobre os bichos preferidos da turma, os nomes desses bichos e as situações
interessantes que vivenciam ou vivenciaram na companhia deles. Em segui-
da, peça que tragam de casa a cópia de um poema sobre um animal. Pode ser
uma quadra, um trava-língua, uma parlenda, uma cantiga de roda, um poema
memorizado pelos pais (com ou sem autoria explicitada) ou poemas extraídos
de livros ou da internet. Os poemas serão apresentados na aula seguinte.

2 Antes da apresentação desses poemas, explique que, ao ser escrito por um
autor e lido por um leitor, cada texto poético promove a construção de  uma
“rede” de sentidos, de acordo com a vivência, a experiência de cada leitor.
Assim, cada poema oferece uma leitura, e leitura é um diálogo com o texto
que se lê. Diga também que o poema pode ser lido de várias maneiras: em voz
alta, silenciosamente, marcando-se o ritmo com palmas e até cantando. Inicie
a apresentação dos poemas trazidos de casa, e não deixe de elogiar as escolhas
dos alunos.

3 Examine agora com os alunos o livro Bichário, mostrando-o com a capa aberta.
Fale sobre a capa, o miolo, a disposição dos poemas nas páginas, lembrando que
tudo foi idealizado por artistas e profissionais treinados para tornar o livro um obje-
to bonito e agradável de ser lido e apreciado.

4 Peça que os alunos leiam o nome do autor – Otoniel S. Pereira –, o nome do
ilustrador – Angelo Abu – e o nome da editora – Formato. Mostre a página de
créditos e fale sobre a importância dos profissionais envolvidos na feitura do livro.
Se houver condições, mostre fotos das etapas da produção de um livro: infor-
mações desse tipo costumam vir na abertura do catálogo de algumas editoras.

COMENTANDO OS POEMAS

5 O livro tem 15 poemas nos quais o autor faz descrições poéticas de animais
brasileiros. Os poemas se apresentam de maneira bem diversificada, ora cur-
tos, ora um pouco mais longos. As combinações harmoniosas de palavras, por
vezes inesperadas, assim como a disposição de alguns poemas nas páginas
nos trazem um jeito novo de ver esses animais. Além da beleza e da riqueza do
texto em si, Bichário, ao celebrar a vida e o comportamento dos animais, é tam-
bém “ecológico”, sem levantar, de maneira radical e ostensiva, a “bandeira”
dessa ideia tão difundida atualmente. Pergunte aos alunos o que acham da
questão “homem versus animal” (convivência boa, problemática ou preocu-
pante? para quem? por quê?) e sugira atividades como:
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• Um aluno escreve numa folha o nome dos animais citados no livro
Bichário (ver Sumário). Recorte cada nome, dobre-os e coloque-os numa
caixinha. Em seguida, sorteie três nomes e peça comentários sobre eles,
deixando os alunos bem à vontade para falar o que quiserem.

• Converse com os alunos sobre o poema “Galo” (p. 9). Peça que comparem
a 4ª estrofe (ou o poema todo, se preferir) com os versos iniciais do poema
“Tecendo a manhã”, de João Cabral de Melo Neto: “Um galo sozinho não tece
a manhã:/ ele precisará sempre de outros galos.” (apud: CLAVER, Ronald.
Escrever sem doer: oficina de redação. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1992,
p. 131). Na oportunidade, explique que, assim como gostamos de dialogar
com nossos amigos, os textos também costumam dialogar com outros textos.

• Peça que observem qual é o poema mais longo do livro, quantas estrofes
e quantos versos ele tem, e qual é o poema mais curto, com quantas estro-
fes e versos. Pergunte se, na opinião deles, ficou faltando alguma coisa no
poema mais curto ou sobrando no mais longo, e peça que justifiquem. 

6 Pergunte o que os alunos acharam da repetição da palavra “andorinha” no
poema que tem o mesmo nome (p. 16-17). Leve-os a perceber que as palavras
se dispõem em blocos na página, formando um desenho, e que andorinhas
voam em bandos (“blocos”), fazendo desenhos no céu: no poema, as palavras
são andorinhas em pleno voo.

REFLETINDO SOBRE A CONSTRUÇÃO DOS POEMAS

7 Muitos poemas apresentam temas importantes descritos com grande simpli-
cidade; mas trata-se de simplicidade aparente, pois a linguagem foi trabalhada
justamente para obter esse efeito, ou seja, o autor tentou buscar uma solução
“fácil” de ser apreendida pelo leitor de qualquer idade. Escreva os versos abaixo
no  quadro de giz e peça que os alunos teçam comentários sobre eles:

a “Boi no pasto,/ que felicidade./ Mas que desgosto/ boi na cidade.” (p. 14) 
b “voar é andar no ar” (p. 16-17)
c “O homem está no mato/ e ruge: ‘eu mato’.” ( p. 22)

8 Sugira à turma que verifique, nos poemas, os sentidos possíveis de cada expressão
citada abaixo, compare semelhanças e diferenças e encontre outras conotações:

a “Onça pintada/ no meu caderno.” (p. 22)
b “Vamos pescar um peixe/ no dicionário.” (p. 28)
c “Cão que morde a atmosfera/ fera” (p. 31)

3
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9 No poema “Onça” (p. 22), peça que os alunos observem e expliquem as grafias
onça-pintada e onça pintada, com e sem hífen. Se necessário, sugira que consul-
tem um dicionário. 

10 Comente com os alunos: no poema “Borboleta” (p. 10), percebemos logo o
movimento das asas do inseto. Por quê? Como ficam nossos olhos ao ler essa
página? Pergunte se conhecem outros significados ou usos da palavra borbo-
leta. O que seria uma pessoa com “cabeça de borboleta”? E o verbo “borboletear”:
o que significa?

11 Escreva no quadro o seguinte minipoema: “Às vezes/ as borboletas são/ tão
leves/ tão/ finas/ que mais parecem/ almas/ de meninas.” (CARUSO, Carla.
Bicho, bichinho, bichão. Belo Horizonte: Dimensão, 1998, p. 8). Peça que os
alunos copiem esse poema, procurando formas diferentes e interessantes de
distribuir os versos no papel. Sugira, por exemplo, que escrevam as palavras
em linhas curvas ou ondulantes, ou que substituam palavras por desenhos,
como nas cartas enigmáticas. Recomende que citem o nome do poema, o da
autora e os deles próprios, que fizeram a nova disposição – ou a adaptação –
dos versos. Essa atividade pode servir como preparação para um trabalho com
um poema concreto ou visual. Depois de prontos, exponha os trabalhos no
mural da sala.

12 O ilustrador nos oferece diferentes formas de ver os bichos descritos nos
poemas. Ele usou cores carregadas, pinceladas fortes, com aparência de man-
chas, e pintou as expressões dos bichos com as tintas da poesia. Peça que os
alunos escolham uma ilustração e descubram nela elementos que não foram
mencionados no texto mas dialogam bem com ele, ou o enriquecem.

13 Confecção de uma maquete de poesia: proponha que os alunos tragam
de casa um animal de brinquedo (de plástico, madeira, borracha ou pelúcia) e
um cartão de 10 x 15 cm, aproximadamente. Na sala de aula, cada um vai escre-
ver no cartão um texto em prosa ou em versos sobre o animal que trouxe.
Numa folha grande de isopor (ou em mais de uma, se necessário), coberta de
papel crepom, serão colocados os animais, e, ao lado, fixados, com alfinetes ou
tachinhas, os textos escritos nos cartões. Se possível, a maquete deverá ficar
exposta na biblioteca da escola para que todos possam apreciar o trabalho da
turma. Peça aos alunos que não se esqueçam de colocar, perto da maquete,
uma plaquinha, informando que o trabalho foi feito a partir da leitura do livro
Bichário, de Otoniel S. Pereira, Formato.
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