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Os dois adolescentes que se expressam em Cantigas de adolescer, 

de Elias José, nos 49 poemas das ‘Cantigas de Maria’ e ‘Cantigas de 

João’, falam dos dilemas próprios daqueles que, embora continuem 

às vezes sentindo medo do escuro, acreditam que não podem mais 

confessá-lo. Daqueles a quem o mundo assusta tanto quanto encanta, 

pelo muito que há a descobrir e pela ansiedade de viver tudo o quan-

to antes. A poesia constitui para as personagens um meio de que se 

servem tanto para tentar entender a si mesmas e o que está à sua 

volta quanto para se situarem no mundo.

Este guia tem em vista a realização, na escola, de um sarau de poesia 

organizado pelos alunos. As atividades aqui sugeridas estão divididas 

em três partes. As da primeira parte se destinam a ensinar o aluno 

como ler poemas de uma maneira que ajude a ressaltar seus vários 

níveis de compreensão e seja, assim, enriquecedora para a apreensão 

do seu significado. As da segunda parte têm o papel de ajudar na 

escolha do repertório do sarau e as últimas referem-se à apresentação 

do sarau.
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Motivação para a leitura

Objetivos
• Motivar os alunos a ler integralmente a obra.
• Sensibilizar os alunos para a leitura de poemas.
• Acionar os conhecimentos prévios dos alunos acerca de poesia.

Leitura orientada de poemas
A difi culdade de gostar de poesia deve-se muitas vezes ao hábito de 
ler poemas de modo errado, o que pode ser corrigido com algumas 
orientações práticas.
Para ajudar nessa correção, sugerimos a leitura orientada de três poe-
mas, antes da leitura do livro.

1. Pedir aos alunos que leiam o poema ‘O olhar diferente’, primeira-
mente de modo silencioso, para conhecê-lo; depois, em voz alta, 
procurando escutar o poema e captar sua musicalidade; depois, 
novamente de maneira silenciosa, refl etindo sobre as passagens 
que mais lhes tenham chamado a atenção.

 Uma orientação importante a ser dada aos alunos é a de que, 
durante as três leituras, sigam a pontuação do poema, para fazer 
pausas signifi cativas. Quando a pontuação não pede pausa no 
fi nal de algum verso, a interrupção da leitura a ser feita ali deve 
ser muito breve. Se lermos todos os poemas fazendo sempre no 
fi nal de cada verso uma interrupção marcante, independente da 
pontuação usada pelo autor, haverá com isso perda de sentido, o 
que difi culta a criação do gosto pela poesia.

2. Pedir aos alunos que leiam ‘Saudades’ e ‘As ondas do mar’, obser-
vando em especial a disposição dos versos na página. Em ‘Sauda-
des’, o espaço em branco antes dos versos que vão de “sentar no 
colo do meu pai” a “e sobretudo no Papai Noel” cria para o trecho 
um efeito semelhante ao que seria obtido com a utilização de 
parênteses. Tais versos, dispostos assim, caracterizam o “tempo
de menininha”, ideia que é retomada, pelo uso de rima e por opo-
sição, no verso “Será que quando eu for velhinha”.
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 No poema ‘As ondas do mar’, a disposição do segundo verso de 
cada estrofe faz imaginar o movimento das ondas batendo na 
praia. Essas observações relativas aos dois poemas demonstram 
que muitas vezes a leitura visual de um texto possibilita apreen-
der signifi cados que vão além dos expressos pelas pa lavras.

3. Pedir aos alunos que leiam em voz alta ‘As ondas do mar’, agora 
observando com mais atenção as repetições que o poema apre-
senta. E, a seguir, ‘Quem tem razão’, que faz jogo de palavras e de 
sonoridades. A leitura em voz alta é muito importante, porque 
evidencia o aspecto sonoro, isto é, a musicalidade dos poemas, 
dada por rimas, métrica, repetição de sons.

Do texto ao contexto: a expressão artística

Objetivos

• Ampliar o repertório poético dos alunos.
• Levar os alunos a realizarem pesquisas bibliográfi cas.
• Estimular o trabalho em equipe.

A escolha do repertório

Os alunos poderão apresentar no sarau de poesia poemas de sua pró-
pria autoria, poemas de um determinado autor ou relacionados a cer-
to tema (amor, questões sociais e éticas, etc.), poemas de determinado 
período (Romantismo, Simbolismo, etc.), letras de canções da música 
popular brasileira (de preferência cantadas), literatura de cordel. Po-
derão também se organizar por grupos, cada um fazendo uma esco-
lha diferente.
Para ajudar na realização dessa escolha, sugerimos desenvolver com 
os alunos as atividades a seguir.

4. Convidar um poeta da cidade para dar uma palestra aos alunos sobre 
a importância da poesia na sua vida e na vida das demais pessoas, 
como se interessou por poesia, que grandes poetas admira, etc.
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5.	 Promover	 um	 dia	 de	 apresentação	 de	 poemas.	 Após	 pesquisar	
em	livros	didáticos	ou	de	autoria	de	poetas	diversos,	cada	aluno	
declama	ou	faz	a	leitura	do	poema	de	que	mais	gostou.	Sugerimos	
incluir	na	pesquisa	poemas	da	 literatura	de	cordel.	A	seguir,	a	
classe	pode	fazer	uma	votação	para	escolher	os	poemas	a	serem	
apresentados	no	sarau.

6.	 Como	atividade	paralela,	propor	aos	alunos	a	realização	de	uma	
campanha	de	doação	de	livros	de	poesia	para	a	biblioteca	da	escola	
ou	da	classe.

Realização do sarau de poesia

7.	 Propor	 à	 classe	 a	 escolha	 da	 comissão	 organizadora	 do	 sarau.	
Os	alunos	escolhidos	ficarão	responsáveis	pela	programação	das	
atividades	e	pelas	providências	gerais	necessárias	para	o	sucesso	
do	evento.

8.	O	sarau	de	poesia	pode	acontecer	na	sala	de	aula	ou	envolver	
também	outras	 classes	 da	 escola,	 como	participantes	 ou	 como	
plateia.	 Orientar	 os	 alunos	 para	 que,	 organizados	 em	 grupos,	
confeccionem	cartazes	de	diversos	tipos.	Alguns	deverão	ter	como	
finalidade	divulgar	o	evento	e	convidar	as	pessoas	para	assistir	à	
apresentação.	Outros	poderão	conter	poemas	ou	trechos	de	poemas,	
frases	interessantes	de	autoria	de	poetas	ou	sobre	a	importância	da	
poesia.	Os	cartazes	convidando	para	o	sarau	deverão	ser	afixados	
na	classe	ou	na	escola	alguns	dias	antes	do	evento,	e	os	outros	
no	dia	da	apresentação.

9.	 Propor	um	ensaio	geral	antes	da	apresentação.	Caso	a	literatura	de	
cordel	tenha	sido	contemplada	pelas	escolhas	dos	alunos,	sugerir	
a	participação	de	repentistas	no	sarau.
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