
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 

FACULDADE DE LETRAS E ARTES - FALA 

MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS - PROFLETRAS 

MARIA CLARICE CANDIDO SILVEIRA 

ALGUMA POESIA, DE DRUMMOND: UMA PRÁTICA PARA O 

LETRAMENTO LITERÁRIO NO 9º ANO 

MOSSORÓ - RN 

2019 



MARIA CLARICE CANDIDO SLVEIRA 

ALGUMA POESIA, DE DRUMMOND: UMA PRÁTICA PARA O 

LETRAMENTO LITERÁRIO NO 9º ANO 

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado 

Profissional em Letras – PROFLETRAS – da Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte, como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre em Letras, pelo Mestrado 

Profletras, na área de concentração de Teorias da 

Linguagem e Ensino.  

 Orientador: Prof. Dr. Alexandre Bezerra 

Alves 

MOSSORÓ - RN 

2019 







DEDICATÓRIA 

Ao meu esposo e companheiro 

Rondineli, pelo incentivo e apoio em 

todas as minhas escolhas e decisões. 



AGRADECIMENTOS 

A Deus, pela vida, por me dar forças e saúde mental, emocional e intelectual 

para que eu pudesse chegar até aqui. 

À minha filha Ana Clara, por seu incentivo e seu companheirismo. 

Ao meu filho Juan Diego, por seu carinho e sua alegria. 

À minha mãe Isabel, por suas orações, e por proteger meus filhos durante minha 

ausência. 

Aos meus avós maternos, Alda (in memorian) e Osmar, amor incondicional, por 

todo ensinamento e carinho que me proporcionaram.  

Às minhas amigas Anuciação, Lorena e Marcelle, pela amizade e todo apoio 

durante esta empreitada. 

Aos meus colegas da turma de mestrado, pelo aprendizado compartilhado em 

sala de aula. 

Aos meus alunos do nono ano, pela valorosa participação nesta pesquisa. 

Aos professores, por todo aprendizado e crescimento intelectual que me 

proporcionaram. 

Em especial, ao Prof. Dr. Alexandre Alves, meu orientador, por toda a paciência, 

pela orientação prestada, pelo seu incentivo, pelas críticas construtivas.  

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo 

apoio financeiro fundamental para a realização deste curso. 

Enfim, a todos aqueles que, de um modo ou de outro, tornaram possível a 

realização desta dissertação. 



A literatura confirma e nega, propõe e 

denuncia, apoia e combate, fornecendo a 

possibilidade de vivermos dialeticamente 

os problemas. (CANDIDO, 1995, p.175) 



RESUMO 

A Literatura é de suma importância para a formação do ser humano. Assim, 

promover o letramento literário dos alunos contribui para a sua vida social e 

cognitiva, visto que, além de ampliar sua capacidade de crítica e de 

argumentação, os leva a compreender o mundo em que vivem e a se sentir parte 

dele. Assim, torna-se imprescindível que se proponham atividades 

sistematizadas e contínuas para o desenvolvimento da competência literária dos 

discentes do Ensino Fundamental. Dessa forma, esta pesquisa objetiva 

apresentar uma prática de letramento para desenvolver o estímulo à leitura, à 

interpretação e à análise de poemas, a partir de textos da obra Alguma Poesia, 

de Carlos Drummond de Andrade, com uma turma do 9º ano da Escola de Ensino 

Fundamental e Médio Dom Hélder Câmara, em Fortaleza. Para o 

desenvolvimento dessa intervenção, baseamo-nos em Candido (2004), 

Compagnon (2012), ao discutir sobre Literatura; em Cosson (2014), ao tratar de 

Letramento literário; em Bosi (1994), Candido (1973), Teles (1983), Villaça 

(2006), Achcar (2000), Ferraz (2016), entre outros, para discutir sobre Poesia 

Moderna e Carlos Drummond de Andrade. Além dessas referências, também 

utilizamos alguns documentos legais que orientam o trabalho didático com a 

literatura, como os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(1998), (2001) e as Orientações Curriculares Nacionais (2006). Por fim, 

consideramos o resultado da nossa intervenção positivo, visto que a maioria dos 

alunos conseguiram interpretar e analisar os poemas abordados, e houve uma 

melhora significativa quanto à receptividade do texto poético por parte dos 

discentes, participando ativamente das leituras e discussões dos poemas.  

Palavras-chave: Letramento literário. Modernismo. Carlos Drummond. 

Ensino Fundamental 



ABSTRACT 

Literature is extremely important to the human formation. Thus, promoting the 
students’ literary literacy contributes to their social and cognitive lives, because, 
besides improving their criticism and argumentation abilities, it makes the 
students understand the world where they live and also feel being part of it. 
Therefore, it is essential to propose systematic and continuous activities for the 
development of literary competence in students of elementary school. Hence, this 
research aims to present a literacy practice to stimulate reading, interpretation 
and poems analysis using texts from Alguma Poesia, by Carlos Drummond de 
Andrade with ninth graders from Dom Hélder Câmara Elementary and High 
School in Fortaleza. In order to develop this intervention, we based our work on 
Candido (2004), Compagnon (2012) when discussing Literature; on  Cosson 
(2014) to approach literary literacy; on Bosi (1994), Candido (1973), Teles (1983), 
Villaça (2006), Acchar (2000), Ferraz (2016), among others, to discuss Modern 
Poetry and Carlos Drummond de Andrade. In addition to these references, we 
also use some legal documents which guide the didactic work with literature, such 
as The National Curricular Parameters of the Portuguese Language (1998), 
(2001) and The National Curricular Guidelines (2006). In the end, we consider 
the result of our intervention positive, since most of students managed to interpret 
and analyze the poems discussed and there was a significant improvement in the 
receptivity of the poetic text on the part of the students, actively participating in 
the readings and discussions of the poems. 

Key-words: Literary literacy, Modernism, Carlos Drummond, Elementary 

School. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Lecionando como professora1 de Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental II, percebemos a ausência do gosto pela leitura por parte dos 

alunos e o grande distanciamento do texto literário, observado na falta de 

interesse e participação dos alunos em atividades que envolvam a leitura nas 

aulas de Língua Portuguesa. Isso se deve à falta de incentivo no ambiente 

escolar, a inexistência de projetos ou mesmo aulas voltadas para o trabalho com 

o texto literário e também por falta de incentivo no ambiente familiar. Essa 

situação contribui para que muitos alunos concluam o Ensino Fundamental na 

rede pública com um grande déficit nas habilidades de leitura e interpretação de 

textos, enfrentando dificuldades ao ingressarem ao Ensino Médio, 

principalmente no tocante à leitura de textos literários.  

Além disso, muitas escolas, tanto da rede pública quanto da rede 

particular, contemplam em seus currículos apenas o ensino de Linguagem, 

Gramática e Produção Textual na disciplina de Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental, sem sequer reservar um horário específico dentro da carga horária 

da disciplina destinado ao ensino de Literatura.  

Contrariando, assim, o que é posto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental (2001), que preconizam o trabalho com o 

texto literário nas práticas cotidianas de sala de aula, muitas escolas públicas 

não contemplam o ensino de Literatura, nem tampouco, trabalham esse tipo de 

texto de forma reflexiva a fim de formar leitores competentes e críticos.  

Já no Ensino Médio, tanto no ensino público quanto no privado, as 

aulas de literatura são voltadas geralmente ao estudo das escolas literárias, suas 

características e cronologia, e, ao final, a leitura de um fragmento de uma obra 

que exemplifique a escola literária em questão. Assim como afirma Cosson 

(2014, p.21):  

                                                           
1  Professora de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental por quatro anos na rede privada de 

ensino no município de Fortaleza, de 2006 a 2010. Nesse mesmo ano, assume como professora 

efetiva de Língua Portuguesa da rede estadual de ensino do Ceará, atuando também no 

município de Fortaleza. 
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No ensino médio, o ensino da literatura limita-se à literatura 
brasileira, ou melhor, à história da literatura brasileira, 
usualmente na sua forma mais indigente, quase como apenas 
uma cronologia literária, em uma sucessão dicotômica entre 
estilos de época, cânone e dados biográficos dos autores, 
acompanhada de rasgos teóricos sobre gênero[...].  

 

De acordo com as Orientações Curriculares Nacionais (2006, p.63), 

“Concluído o ensino fundamental, supõe-se que os alunos que ingressam no 

ensino médio já estejam preparados para a leitura de textos mais complexos da 

cultura literária”, tanto na prosa quanto na poesia. No entanto, na prática, muitas 

vezes, esta é posta em segundo plano, nas aulas de Língua Portuguesa da rede 

pública, talvez por possuir uma linguagem mais elaborada, que exige uma leitura 

mais atenciosa e um trabalho mais atento por parte do professor. Como afirma 

Candido (1999, p.11): 

O estudo da poesia apresenta certas dificuldades especiais, 
porque no universo prosaico o meio de expressão nos parece 
mais próximo da linguagem cotidiana, e nós nos familiarizamos 
mais rapidamente com ele. A linguagem da poesia é mais 
convencional e impõe uma atenção maior, sobretudo porque ela 
se manifesta geralmente, nos nossos dias, em peças mais curtas 
e concentradas, que por isso mesmo são menos acessíveis ao 
primeiro contato.  

 

Segundo o autor, o estudo do texto em prosa se torna mais fácil, pois 

utiliza uma linguagem mais próxima do cotidiano, facilitando, assim, a leitura e a 

interpretação. Já a poesia, geralmente, apresenta certa dificuldade quanto à 

leitura e à análise, visto que apresenta singularidades e propriedades 

composicionais que requerem uma maior atenção por parte do leitor.  

Desse modo, o texto lírico é facilmente esquecido pelos professores, 

ou substituído por textos em prosa, ou até mesmo por gêneros textuais mais 

pragmáticos, com propósito comunicativo mais imediato. Muitas vezes isso 

acontece porque muitos professores do ensino fundamental não detêm noções 

teóricas que facilitem o uso adequado do texto literário em contexto escolar, 

outros, talvez, por não acreditarem que o texto literário tenha um papel 

importante nas aulas de Língua Portuguesa, e outros, ainda, por falta de 

intimidade com esse tipo de texto. Sobre isso, Alves (2013) afirma:  



13 
 

A leitura da poesia em sala de aula requer uma atenção do 
professor no instante da abordagem da mesma, pois devido à 
carga de subjetividade [...] e à aparente dificuldade de se lidar 
com tal fato, advindo especialmente da negligência ou falta de 
preparo dos professores do EF, o que fez a poesia ganhar uma 
espécie de ‘plano secundário’ (ALVES, 2013, p. 21).  

 

Alves (2013) ressalta que os professores do ensino fundamental, seja 

por negligência ou por falta de preparo, não se sentem à vontade em trabalhar o 

texto poético nas aulas de Língua Portuguesa, reservando, assim, um lugar de 

coadjuvante para o mesmo no processo de letramento literário dos alunos.  

O trabalho com a poesia em sala de aula é de suma importância, pois 

a linguagem poética pode ser uma maneira de incentivar a aproximação do aluno 

com a leitura literária. Em nossa pesquisa, entenderemos a poesia a partir do 

conceito de Candido (1999, p.12) que a conceitua como “a força suprema de 

atividade criadora da palavra”. O autor afirma ainda que os poemas 

correspondem aos “produtos concretos da poesia” (CANDIDO, 1999, p. 14), à 

materialização da poesia em versos.  

Para tanto, a presente pesquisa buscou evidenciar a importância de 

se trabalhar a leitura, a interpretação e a análise do texto literário na escola, 

sobretudo a poesia. Para isso, destacamos a importância do letramento literário, 

como forma de desenvolver as habilidades dos alunos de apropriar-se da 

literatura enquanto construção e reconstrução de sentidos através da palavra. 

Concordamos com Cosson (2014, p.23), quando este responsabiliza a escola 

por esse letramento literário: “devemos compreender que o letramento literário é 

uma prática social e, como tal, responsabilidade da escola”.  

Portanto, fica claro que a escola necessita buscar um tratamento 

diferenciado, o qual enfatize a experiência da literatura através da elaboração de 

práticas específicas para o letramento literário, assim como promova a 

apresentação, a discussão, a reflexão e o compartilhamento de opiniões acerca 

dos textos literários.  

Diante dessas questões, a pesquisa objetiva trabalhar o texto poético 

na escola. Pesquisar sobre o gosto dos alunos pelo texto literário, sobretudo o 

poético. Como se dá essa aproximação desses alunos com esse tipo de texto. 
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E, acima de tudo, incentivar os alunos à leitura e à compreensão da poesia, e 

também sugerir estratégias para a leitura do texto poético em sala de aula, 

propondo atividades de leitura e análise, em que serão trabalhados textos da 

obra Alguma Poesia (1930) de Carlos Drummond de Andrade, visando o 

letramento literário dos alunos.  

 E nesse contexto, ressaltamos a relevância de se trabalhar autores 

que possam, através de seus poemas, levar os alunos a esse universo poético, 

a esse universo literário. Dentre eles, destacamos a escrita de Carlos Drummond 

de Andrade (1902 – 1987), que segundo Santiago (2007, p.IV) “é nas nossas 

letras o melhor e mais multifacetado intérprete do irmão mais velho2 ”; pela 

grande contribuição para a literatura brasileira, por tratar em suas obras3 as mais 

diversas temáticas passíveis de serem levadas para a escola, inclusive os temas 

transversais, prescritos nos PCNs, como: meio ambiente, ética, trabalho e 

consumo; por utilizar com maestria a língua portuguesa em seus versos, por 

escrever em uma linguagem atual, acessível aos alunos do Ensino Fundamental 

e, por fim, por ser o poeta mais abordado nas provas do ENEM, sendo tema para 

dezenove questões em vinte anos do exame.  

Escolhemos trabalhar com Alguma Poesia (1930), por ser a obra 

introdutória da poesia de Drummond, pela relevância da obra4 na literatura 

brasileira, pela riqueza de temas que a obra propõe e por ser um clássico. Diante 

do exposto, acreditamos ser imprescindível a elaboração de projetos que 

trabalhem atividades sistematizadas de leitura, interpretação e análise do texto 

literário no Ensino Fundamental, no caso, a poesia, de forma a garantir que o 

                                                           
2 Silviano Santiago, em seu ensaio, utiliza a expressão irmão mais velho, para se referir ao século 

XX, pois Drummond nasceu logo após o início do século XX. Sendo Drummond, o irmão mais 

novo e o século XX, o irmão mais velho. 

3 A obra poética de Drummond é bem extensa, dentre elas se destacam as obras Alguma Poesia 

(1930), Brejo da Almas (1934), Sentimento do Mundo (1940), Poesias (1942), A Rosa do Povo 

(1945), Poesia até agora (1948), A mesa (1951), Claro Enigma (1951), Viola de Bolso – I (1952), 

Fazendeiro do Ar e Poesia até agora (1955), Viola de Bolso – II (1955), Poemas (1959), Lição 

de Coisas (1962), José e outros (1967), Boitempo (1968), Reunião (1969), As Impurezas do 

Branco (1973), Menino Antigo – Boitempo II (1973), Amar se aprende amando (1985). 

4 Alfredo Bosi (1994, p. 498) afirma que “desde Alguma Poesia foi pelo prosaico, pelo irônico, 

pelo anti-retórico que Drummond se afirmou como poeta congenialmente moderno”. 
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aluno se aproprie do texto de maneira reflexiva, desenvolvendo, assim, a 

capacidade leitora e crítica dos alunos. 

As atividades propostas nesta pesquisa foram aplicadas 

semanalmente, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2018, durante 

18 horas/aula. Foram trabalhados poemas de Drummond presentes na obra 

Alguma Poesia atrelados a discussões dos temas transversais Ética, Meio 

Ambiente e Trabalho e consumo, em uma turma do 9º ano no turno matutino da 

escola Dom Hélder Câmara da rede estadual de ensino de Fortaleza. 

Esta dissertação se constitui de quatro capítulos, excetuando-se a 

introdução e as considerações finais. No capítulo 2, “Letramento literário: Poesia 

moderna, Carlos Drummond de Andrade e Alguma Poesia”, são feitas 

discussões acerca do letramento literário como processo de apropriação 

enquanto linguagem, e a importância de se trabalhar o texto literário na sala de 

aula, especialmente no Ensino Fundamental, com base em documentos oficiais 

brasileiros, PCNs (2001), nos teóricos Candido (2004), Compagnon (2012) e 

Cosson (2014).  

É apresentado também a Poesia moderna, a partir das vanguardas 

literárias europeias; o Modernismo em Portugal, até chegar ao Brasil, discutindo 

a Semana de Arte Moderna, marco inicial no Modernismo no Brasil. Também 

são feitas considerações acerca das duas primeiras fases do Modernismo, a 

geração de 22 e a geração de 30, assim como suas contribuições para a poesia 

brasileira. Utilizaremos os teóricos Telles (1975), Moisés (1968), Bosi (1995), 

Candido (1973) (1975), dentre outros, para embasar a discussão acerca da 

poesia moderna. 

E por fim, este capítulo trata sobre Drummond, pertencente à geração 

de 30 do Modernismo, a partir da discussão das características de sua poética, 

sua importância para a renovação da Literatura brasileira. Assim como também 

será apresentada Alguma Poesia, obra objeto de trabalho nesta pesquisa. Para 

essa discussão, parte da leitura de Merquior (2012), Ferraz (2010), Santiago 

(2012), Acchar (2000), Villaça (2006), e outros.  

Em seguida, o capítulo intitulado “Contexto de uma intervenção sobre 

Drummond”, é apresentado o contexto da pesquisa, a caracterização dos 
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participantes e a descrição das atividades que foram desenvolvidas na 

introdução da intervenção, abordando a poesia e suas características, e a poesia 

modernista da década de 1920.  

No capítulo 4, “Intervenção e ação: a lírica de Drummond”, é feita a 

descrição das atividades aplicadas nas seis aulas, em que foram feitas a leitura 

e a análise dos poemas de Drummond, da obra Alguma Poesia.  

Já o capítulo 5, apresenta a análise das atividades escritas que foram 

aplicadas com os alunos e das aulas desenvolvidas descritas no capítulo 

anterior; apresentando, assim, o resultado desta intervenção.  No tocante a isso, 

foi apresentado um resultado bem positivo, tanto em relação à recepção dos 

alunos com o texto literário durante as atividades desenvolvidas, quanto à 

interpretação e à análise de poemas avaliadas nas atividades escritas aplicadas.  
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2 LETRAMENTO LITERÁRIO: POESIA MODERNA, CARLOS DRUMMOND 

DE ANDRADE E ALGUMA POESIA 

 

Segundo Candido (2004), A Literatura, em sua concepção mais 

abrangente, está presente em todas as comunidades humanas de todos os 

tempos, independentemente do tipo de cultura, ou do nível de sociedade. 

Consideramos, assim, todas as manifestações poéticas, ficcionais ou 

dramáticas, presente desde o início da história da humanidade. Assim, podemos 

destacar, desde os mitos, as lendas, histórias que buscavam explicar, por 

exemplo, como surgiu o homem, até os escritos das grandes civilizações. Essa 

necessidade de “fabulação” é intrínseca ao ser humano, desde as coisas mais 

simples, como em uma anedota, uma adivinha, um ditado popular, ou até mesmo 

na leitura de um poema ou de um romance.  

Candido (2004), utilizando o termo Literatura em seu sentido mais 

amplo5 , afirma que a literatura é um bem compressível, ou seja, um bem 

indispensável, assim como os bens que asseguram à sobrevivência, que 

corresponde a uma necessidade profunda do ser humano; portanto, deve 

constituir um direito de todo e qualquer cidadão.  

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem 
mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura 
concebida em seu sentido mais amplo a que me referi parece 
corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser 
satisfeita e cuja satisfação constitui um direito (CANDIDO, 2004, 
p.176).  

 

O autor ressalta ainda a importância da Literatura para a formação do 

cidadão, sua capacidade humanizadora, a capacidade de se “tornar mais 

humano”, de refletir sobre os problemas da vida, de aprimorar sua capacidade 

de se relacionar consigo mesmo e com os outros, de perceber o mundo em sua 

complexidade e pluralidade.  

                                                           
5 Segundo o autor, a literatura em seu sentido mais amplo corresponde a toda e qualquer criação 

de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis da sociedade. 
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Ainda nessa concepção, Compagnon (2012) defende a leitura e o 

estudo do texto literário como forma de aprendizado e de vivência das 

experiências do outro, levando assim à compreensão da condição humana e à 

valorização das diversidades de pensamentos e culturas. A Literatura tem o 

poder de ajudar as pessoas a se identificar com outro através da leitura, 

estabelecendo uma relação de empatia entre o leitor e o outro presente no texto.  

A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece 
um meio - alguns dirão até mesmo o único - de preservar e 
transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes 
de nós no espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas 
condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os 
outros são muito diversos e que seus valores se distanciam de 
nós (COMPAGNON, 2012, p.60).  

 

No entanto, o que se percebe é que no âmbito escolar, onde se 

deveria incentivar essa leitura “humanizadora”, esse contato com o texto literário 

tem perdido seu espaço para atividades com gêneros textuais mais pragmáticos, 

pois acredita-se que o texto literário não serviria de modelo para a língua escrita, 

dado o seu caráter artístico. Portanto, deve ceder lugar a gêneros que cumpram 

com essa finalidade, como textos jornalísticos, folders publicitários, entre outros.  

Assim, para que, na escola pública, haja essa aproximação do aluno com o texto 

literário, é necessário que os professores façam essa mediação entre aluno e 

texto, através de atividades que visem promover e ampliar o letramento literário.  

É na escola que o aluno se desenvolve no universo das letras, da 

linguagem escrita e da leitura, e é também onde passa a ter contato com os mais 

diversos tipos de texto. No entanto, muitas vezes, é o único ambiente onde a 

prática da leitura, principalmente de textos literários, é estimulada e 

desenvolvida. Então, cabe à escola esse trabalho de inserir o aluno no universo 

literário, através do acesso a diversos textos, a partir de leitura, interpretação, 

análise, debate acerca desses textos; assim, como também, desenvolver o gosto 

estético pela convivência com a literatura. Cabe à escola também desenvolver o 

letramento literário dos alunos, ou seja, “estado ou condição de quem não 

apenas é capaz de ler poesia ou drama, mas dele se apropria efetivamente por 

meio da experiência estética, fruindo-o” (BRASIL, 2006, p.55).  
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A partir de sua escolarização no século XIX, o texto literário passa a 

fazer parte do programa de português nas escolas brasileiras. Essa presença da 

literatura na escola, na prática, apresenta uma grande discrepância quanto aos 

objetivos da literatura em sala aula nos dois níveis de ensino: o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. Segundo Cosson (2014), no Ensino 

Fundamental se objetiva a formar o leitor, enquanto no Ensino Médio, tem-se 

como propósito instruir os alunos quanto à história da literatura brasileira. O que 

importa, nesse caso, não é ter contato com o texto literário, mas apreender as 

informações acerca da literatura brasileira, sua cronologia, dados biográficos, 

partindo do pressuposto que o leitor já veio pronto do Ensino Fundamental:  

Essa divisão tão cara à escola, termina contribuindo para o bem 
conhecido vácuo entre os números de publicação de obras da 
literatura infanto-juvenil e da literatura “adulta”, mostrando que 
os leitores daquela não se transformam em leitores desta, como 
se, uma vez “formado” o leitor, a literatura já não tivesse razão 
para fazer parte da sua vida (COSSON, 2014, p. 21, grifo do 
autor). 

 

O trabalho com a Literatura é fundamental e deve ser inserido nas 

práticas escolares da rede pública como atividades constantes, de forma a fazer 

parte da rotina escolar, não apenas atividades esporádicas. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental (2001) 

destacam a importância do trabalho com o texto literário em sala de aula:  

É importante que o trabalho com o texto literário esteja 
incorporado às práticas cotidianas da sala de aula, visto tratar-
se de uma forma específica de conhecimento. Essa variável de 
constituição da experiência humana possui propriedades 
compositivas que devem ser mostradas, discutidas e 
consideradas quando se trata de ler as diferentes manifestações 
colocadas sob a rubrica geral de texto literário (BRASIL, 2001, 
p. 36-37).  

 

Mas é perceptível que hoje em nossas escolas públicas ainda há um 

grande distanciamento entre o que se prescreve na legislação e documentos 

oficiais acerca do uso do texto literário e a metodologia utilizada na prática com 

esses textos. Quando a escola, seja pública ou privada, utiliza livros de Literatura 

em sala de aula, estes, normalmente, não estão sendo utilizados para formar 
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leitores críticos e nem com o objetivo de incentivá-lo a terem gosto pela leitura 

literária. Conforme afirma Silva (2012),  

 

Ler dois a quatro livros por ano significa ler um livro por semestre 
ou um livro por bimestre. São duas ou quatro fichas de leitura, 
duas ou quatro provas de livro, duas ou quatro coisas quaisquer 
que marcam o final de uma atividade pensada e programada 
para preencher os períodos que burocraticamente fazem o ano 
letivo e para ajudar a avaliar o aluno – que deve agir, pensar e 
aprender nesses períodos e não em outros (SILVA, 2012, p.82). 

 

Nesse contexto, a metodologia utilizada pelo professor nas aulas de 

Língua Portuguesa, se restringe a abordar o texto através de atividades 

mecânicas, apenas para cumprir a determinação de se trabalhar esse tipo de 

texto, pedindo aos alunos que façam resumos, respondam a uma ficha de leitura, 

ou, simplesmente, façam uma prova que contará como nota da disciplina de 

português, sem ao menos ter uma leitura compartilhada, discutida e socializada. 

 Além disso, as escolas públicas nem sequer trabalham de forma 

efetiva o texto literário em sala de aula, o único contato que os alunos têm com 

esse tipo de texto é através do livro didático, que muitas vezes se detém apenas 

à interpretação ou como pretexto para questões gramaticais. Acerca disso, Leite 

(2012) afirma que, às vezes, para tornar as aulas de gramática mais 

interessantes, o professor traz um texto literário, mas apenas como pretexto 

gramatical ou como modelo da boa escrita.  

 Dessa forma, como a escola da rede pública não tem claro qual o 

papel da Literatura no âmbito escolar, e por se prender a uma perspectiva 

conteudista, Cosson (2014, p. 23) afirma que “a literatura não está sendo 

ensinada para garantir a função essencial de construir e reconstruir a palavra 

que nos humaniza”. E como consequência disso, as escolas públicas brasileiras 

estão repletas de alunos que não possuem o gosto pela Literatura, que trata o 

texto poético “como uma espécie cifrada, culta demais, um código, muitas vezes 

indecifrável, complexo demais e aparentemente sem uso na vida cotidiana” 

(ALVES, 2013, p.13-14).  
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É preciso ter claro que o eixo central das aulas de Literatura é a leitura 

efetiva do texto literário e que se deve ter como objetivo a formação do aluno, 

através de práticas sistemáticas e significativas. Cosson (2014, p. 23) já 

afirmava: “devemos compreender que o letramento literário é uma prática social 

e, como tal, responsabilidade da escola”. O autor destaca a responsabilidade da 

escola em apresentar o texto literário aos alunos e proporcioná-los todas as 

possibilidades oferecidas pela literatura. 

Nessa perspectiva, no intuito de inserir a leitura literária no cotidiano 

escolar e de descontruir essa visão equivocada sobre a Literatura, optamos por 

trabalhar com o texto poético, através da poesia moderna, em especial com 

Carlos Drummond de Andrade. Dada a importância da lírica moderna na 

construção da autonomia artística e literária brasileira, como ressaltado por 

Candido (1973, p. 124), “o Modernismo [...] corresponde à tendência mais 

autêntica da arte e do pensamento brasileiro”. Além disso, o fato de se aproximar 

da prosa, utilizar uma linguagem mais próxima do coloquial, apresentar temas 

voltados para o cotidiano, facilita o contato dos alunos “iniciantes” com o texto 

poético.  

No início do século XX, na França, os escritores influenciados pelo 

desenvolvimento científico e técnico da época não se contentavam mais com a 

estética literária vigente e desejavam novas formas expressivas, buscavam 

romper com os modelos estéticos pré-fixados e com a temática, levando ao 

aparecimento de vários grupos de vanguarda, aqui entendida como “toda 

tentativa de ruptura estética, feita de maneira radical, a partir de 1909, data do 

primeiro manifesto futurista, publicado em Paris” (TELES, 1975, p. 40). 

Dessas vanguardas podemos destacar as que surgiram antes da 

grande guerra, o futurismo, em 1909; o expressionismo, em 1910, e o cubismo, 

em 1913; e as pós-guerra, o dadaísmo, em 1916, e o surrealismo, em 1924.  

Esses movimentos alternavam entre a negação, a desconstrução, e a tentativa 

de reorganização do futuro. Enquanto o futurismo e o dadaísmo propunham a 

destruição do passado e negação da estética presente, o expressionismo e o 

cubismo, acreditavam na destruição como uma forma de reorganização estética. 

Conforme afirma Teles (1975, p. 29): 
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Se futurismo e dadaísmo representam a destruição, a fase 
microscópica da poesia, o expressionismo e o cubismo 
representam a construção, o lado mágico das coisas, a beleza 
interior e só percebida na recomposição simbólica a que se 
reduzem os elementos culturais da humanidade. 
 

 

O futurismo, foi lançado em 1909 em Paris, pelo italiano Marrinetti, 

através da publicação do Manifesto futurista, tinha como uma de suas 

características a exaltação da tecnologia, da máquina, e abordava temas que 

tratam da vida moderna, como o automóvel, o aeroplano, as máquinas. Como 

podemos perceber nesse trecho do Manifesto técnico da literatura futurista 

publicado em 1912: 

No aeroplano, sentado no cilindro do combustível, aquecido o 
ventre pela cabeça do aviador, senti a ridícula inanidade da 
velha sintaxe herdada de Homero. Necessidade furiosa de 
libertar as palavras, arrancando-as da prisão da frase latina! 
Esta, naturalmente, como todo imbecil, tem uma cabeça 
previdente, uma barriga, duas pernas e dois pés chatos, mas 
nunca terá duas asas. Apenas o necessário para caminhar, para 
correr um momento e parar logo em seguida, esbaforida! 
(MARINETTI apud BRADBURY; McFARLANE, 1989, p. 200) 

 

Segundo Rawson (1989), na poesia, prega a palavra em liberdade, 

rompendo com a sintaxe latina, propõe a abolição da pontuação e permitindo o 

uso de sinais matemáticos e musicais, é presente o uso de uma linguagem 

fragmentada e telegráfica em busca de um ritmo mais acelerado, apresentando 

a ideia de velocidade, tão valorizada pelo Futurismo.  

O dadaísmo foi o movimento mais radical. Os dadaístas, de acordo 

com Short (1989, p. 237), “sugeriam que a transformação era tão profunda a 

ponto de questionar o sentido e a finalidade da própria arte”. Eles defendiam a 

destruição de todos os valores culturais e a quebra de paradigmas em busca de 

uma arte completamente nova e original. Como pode ser percebido no último 

manifesto de Tzara (1987, p.42) líder do movimento dadaísta: 

 
Receita para fazer um poema dadaísta 

 
Pegue um jornal. 

Pegue uma tesoura. 
Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. 

Recorte o artigo 
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Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e [meta- 
as num saco. 

Tire em seguida cada pedaço um após o outro. 
Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. 

O poema se parecerá com você. 
E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda [que 

incompreendido do público.  
 

 

O expressionismo, termo originalmente sem conotações literárias, foi 

utilizado pela primeira vez aplicado à literatura por Kurt Hiller, figura central do 

começo desse movimento, na Alemanha. Segundo Sheppard (1989), os 

expressionistas possuíam aversão à sociedade burguesa, afirmavam que a 

sociedade capitalista distorcia a natureza humana, afirmavam ainda que a 

aparente ordem tecnológica da sociedade vigente encobria uma verdadeira 

desordem psíquica. Apresentavam uma concepção de arte como visão 

expressiva, não uma visão aparente, superficial, mas da vida interior, que 

conseguisse expressar os níveis mais profundos do ser, da personalidade 

humana.  

O cubismo teve como seu principal representante Apollinaire (1880-

1918). Esse termo foi inicialmente utilizado para a pintura, no entanto com 

assimilação das técnicas pictóricas por alguns poetas, passa a referir-se também 

à poesia caracterizada por apresentar a realidade fragmentada através de 

planos superpostos e simultâneos.  

As vanguardas do início do século da literatura europeia, embora se 

diferenciem em alguns pontos conforme visto acima, caracterizam-se por ser 

uma literatura de ruptura e possuem um intento em comum, propor uma 

renovação literária, tendo em vista a organização de uma nova estrutura estética 

e social. 

Essas discussões culturais e estéticas promovidas por esses 

movimentos, chegam a Portugal através de Fernando Pessoa, o futurismo passa 

a ser discutido a partir de 1914, e influencia diversos poetas. Em 1915, alguns 

destes, dentre eles, Fernando Pessoa, Almada-Negreiro, Mário de Sá-Carneiro 

e o brasileiro Ronald de Carvalho, fundam a revista Orpheu, uma revista, que 
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segundo Moisés (1968), serviu de porta-voz e concretizou os ideais estéticos 

modernistas, em concordância com outros países europeus.  

Da revista Orpheu, pela qual se dá início o Modernismo português, só 

foram publicados dois números, em 1915, sendo o terceiro, apenas pré-

organizado. A crise financeira e o suicídio de Mário de Sá-Carneiro puseram fim 

à trajetória da revista. Apesar de ter sido curto o período de existência, foi o 

suficiente para destacar os poetas citados acima, especialmente Fernando 

Pessoa, e propagar as ideias defendidas pelos poetas modernistas portugueses, 

que buscavam “criar uma poesia alucinada, chocante, irritante, irreverente, com 

o fito de provocar o burguês, símbolo acabado da estagnação em que se 

encontra a cultura portuguesa” (MOISÉS, 1968, p. 286).  

A produção poética portuguesa na busca de uma renovação literária, 

e em busca da construção da modernidade portuguesa sofreu claramente 

influência das vanguardas, principalmente do futurismo de Marinetti. A 

valorização das máquinas, apologia ao automóvel, a representação dos ruídos, 

da velocidade, são uma das características que podem ser constatados no 

poema “Ode Triunfal”, de Fernando Pessoa (1994, p.44): 

 

À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica  
Tenho febre e escrevo. 
Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, 
Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. 
 
Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r-r eterno! 
Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria! 
Em fúria fora e dentro de mim, 
Por todos os meus nervos dissecados fora,  
Por todas as papilas fora de tudo que eu sinto! 
Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, 
De vos ouvir demasiadamente de perto. 
E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso 

[...] 

 

Esses ideais revolucionários acerca da arte literária também chegam 

ao Brasil e influenciam decisivamente diversos escritores na luta e afirmação 

desses novos ideais estéticos na literatura brasileira. De acordo com Bosi (1995), 

muitos desses escritores, como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Ronald 

de Carvalho, tiveram contato com a literatura de vanguarda que emergiam e se 

consolidavam na Europa. Oswald, teve contato com o futurismo de Marinetti, na 
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França; Manuel Bandeira, com o neossimbolismo “de cuja dissolução nasceria o 

seu modo de ser modernista” (BOSI, 1995, p. 376); Ronald de Carvalho, 

colaborou com a fundação da revista Orpheu, de vanguarda futurista, juntamente 

com o poeta português Fernando Pessoa.  

Essa inquietação intelectual e o anseio por uma renovação literária 

leva esses intelectuais a planejarem a Semana de Arte Moderna que buscava a 

renovação da literatura brasileira, e viria a marcar o início do Modernismo no 

Brasil.  Candido ressalta a importância desse evento  

A Semana de Arte Moderna foi realmente o catalizador da nova 
literatura, coordenando, graças ao seu dinamismo e à ousadia 
de alguns protagonistas, as tendências mais vivas e capazes de 
renovação, na poesia, no ensaio, na música, nas artes plásticas 
(CANDIDO,1973, p. 117-118). 

 

Dessa maneira, a Semana de Arte Moderna, realizada em 1922 em 

São Paulo, tendo em vista a comemoração do centenário da independência do 

Brasil, surge com a finalidade principal de repudiar e superar a literatura até 

então vigente e de apresentar as novas tendências e inovações no campo da 

arte literária, da pintura, da música, das artes plásticas. 

Segundo Bosi (1994), a Semana aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de 

fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo onde foram realizadas conferências, 

apresentação musical de Villa-Lobos. Foram três noites de intensa 

movimentação e de certo tumulto diante das ideias inovadoras anunciadas pelos 

conferencistas e por alguns poemas ali declamados.  Na segunda noite de 

apresentações, a conferência de Menotti del Picchia ao apresentar o ideário do 

grupo causa um alvoroço entre os conservadores presentes; outrossim, a 

declamação de alguns poemas ilustrativos dessa poesia moderna, como o 

poema “Os sapos”, de Manuel Bandeira, declamado por Ronald de Carvalho, 

vem como um grito de liberdade em meio a uma poesia presa pela forma. O 

poema critica esse aprisionamento por regras e formas preestabelecidas e que 

faz uma sátira ao Parnasianismo, como podemos perceber no trecho a seguir: 

Enfunando os papos, 
Saem da penumbra, 
Aos pulos, os sapos. 
A luz os deslumbra. 
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Em ronco que aterra,  
Berra o sapo-boi: 
- “Meu pai foi à guerra!” 
- “Não foi!” – “Foi!” – “Não foi!”. 
 
O sapo-tanoeiro, 
Parnasiano aguado, 
Diz: -“Meu cancioneiro 
É bem martelado.  
 
Vede como primo 
Em comer os hiatos! 
Que arte! E nunca rimo 
Os termos cognatos. 
[...] 
(BANDEIRA, 1976, p. 24) 

 

O poeta faz uma crítica clara à estética parnasiana por seu apego à 

forma, à busca constante pela perfeição formal, a arte pela arte. No poema, 

ridiculariza alguns recursos utilizados pelos poetas parnasianos, como “comer 

hiatos”, “nunca rimo termos cognatos”.  

Acerca da forma, o poema apresenta a regularidade da métrica e da 

rima, tendo como esquema ABAB, demonstrando uma preocupação com a 

sonoridade e com a forma. Essas características advindas do Parnasianismo 

surgem como uma ironia. O poeta, através da ironia, faz no plano da expressão 

o que nega no plano do conteúdo.  

Nessa primeira fase do Modernismo brasileiro, os poetas defendiam 

a libertação da poesia, o abandono das formas poéticas tradicionais, o uso do 

vocabulário mais popular, a subversão da sintaxe tradicional e a liberdade da 

escolha dos temas. Conforme nos afirma Candido:  

O seu desejo principal foi o de serem atuais, exprimir a vida 
diária, dar estado de literatura aos fatos da civilização moderna. 
Neste sentido, não apenas celebraram a máquina, como os 
futuristas italianos, mas tomaram por temas as coisas 
quotidianas, descrevendo-as com palavras de todo o dia, 
combatendo a literatura discursiva e pomposa, o estilo retórico e 
o sonoro com que os seus antecessores abordavam as coisas 
mais simples (CANDIDO, 1975, p.10).   
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Se a geração de 22 foi, então, marcada por uma poesia de luta, de 

transformação e experimentação de um novo jeito de fazer poesia; a geração de 

1930, vem como mais uma etapa dessa literatura, em que vai amadurecer os 

ideais modernos e se consolidar como literatura permanente, um estilo da 

literatura brasileira.  

A segunda geração, que vai de 1930 a 1945, segundo Coutinho 

(2004), passa a preocupar-se como ser individual e como ser social. A poesia 

ganha uma temática mais social, histórica, religiosa, cotidiana. Nessa fase, mais 

amadurecida do Modernismo, contamos com a presença de grandes poetas, 

alguns deles já presentes na fase anterior, como Mário de Andrade, Manuel 

Bandeira. É nessa fase que desponta Carlos Drummond de Andrade, como o 

maior poeta modernista  

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), poeta mineiro, nascido 

em Itabira, em seus quase sessenta anos de produção literária, presenciou duas 

grandes guerras mundiais, alguns conflitos internos no Brasil, mudança radical 

nos costumes da sociedade, urbanização e declínio da vida rural no Brasil, e 

vários outros episódios que influenciaram não só sua vida pessoal, mas também 

toda sua lírica. Escreveu poemas considerados os mais prestigiados e 

importantes da literatura brasileira, que faz da sua lírica o ponto máximo da 

poesia brasileira e uma das mais importantes do Modernismo no Brasil.  

Segundo Merquior (2012, p. 323), na história da poesia brasileira, 

Drummond não foi o precursor da lírica moderna, no entanto, foi o que realizou 

com maestria “a promessa literária do modernismo de choque, criando uma 

poesia rica e substancial”, através de uma escrita de ruptura radical com a 

tradição clássica literária e também através da introdução da experiência 

existencial do homem da grande cidade e da sociedade de massa.  

A Drummond, juntamente com outros poetas, é atribuída a expansão 

e solidificação das conquistas da primeira geração modernista, como o uso do 

verso livre e a abordagem de temas ligados ao cotidiano, sobretudo os aspectos 

sociais. Como pode ser perceptível nos versos do poema “Infância” (ANDRADE, 

2016, p. 13) 
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A Abgar Renault 
Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre as mangueiras 
Lia a história de Robinson Crusoé, 
Comprida história que não acaba mais. 
 
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu  
A ninar nos longes da senzala – e nunca esqueceu 
Chamava para o café. 
Café preto que nem a preta velha  
Café gostoso 
Café bom 
 
Minha mãe ficava cosendo olhando para mim: 
- Psiu... Não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou o mosquito. 
E dava suspiro... que fundo! 
 
La longe meu pai campeava 
No mato sem fim da fazenda. 
 
E eu não sabia que minha história 
Era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 
 

O poema é formado por versos livres, estrofes heterogêneas, e escrito 

em linguagem coloquial, com marcas de oralidade. Nesse poema, é retratada a 

infância (tema recorrente da poética drummoniana) de um menino do campo, a 

partir da apresentação de atividades do cotidiano de pessoas do seu núcleo 

familiar, o pai vai campear, a mãe cose, enquanto seu irmão mais novo dorme, 

a preta velha faz um café preto e gostoso. E o menino, solitário, se refugia na 

leitura do livro Robson Crusoé, de Daniel Defoe. Santiago (2012) acrescenta 

ainda: 

Ao ver-se a si no espelho da narrativa sobre as aventuras e 
desventuras de Robinson, ao identificar-se ao duplo especular, 
o menino ganha os olhos de outsider, com que vai enxergar os 
familiares. Reconforta-se com as cantigas de ninar de Siá Maria, 
outsider também, agora pela origem africana. A ex-escrava vem-
lhe servindo um café, preto, gostoso e bom, que nem ela 
(SANTIAGO, 2012, p. 28). 

 

Na última estrofe, o menino, agora já um adulto, levanta uma reflexão, 

incompreendida quando criança, revê o significado e a importância do momento 
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familiar, afirmando que sua vida era mais bonita que as aventuras vividas pelo 

náufrago Robinson Crusoé. 

Drummond inicia sua jornada literária a partir da publicação de 

Alguma Poesia (1930), obra composta por 49 poemas escritos desde 1925, 

durante um período de consolidação do Modernismo. Segundo Mello (2002), 

esta obra é resultante de um projeto anterior denominado “Minha Terra tem 

palmeiras”, um pequeno caderninho de poemas enviados a Mário de Andrade, 

que sugeriu algumas alterações. Após a retirada ou o acréscimo de alguns 

poemas , ou refacção de outros, e até mesmo a modificação do título, Drummond 

apresenta sua primeira obra, agora com o título definitivo: Alguma Poesia. 

A partir dessa obra, a poesia drummoniana passa a adentrar no 

imaginário brasileiro ao mesmo tempo em que o brasileiro passa a emergir da 

poética de Drummond. O poema de abertura dessa obra, o notório “Poema de 

sete faces”, é considerado por Ferraz (2010, p. 9) “como uma certidão de 

nascimento do poeta e da sua persona lírica”. Apresenta o sujeito Carlos, 

“gauche”, desajeitado, torto, que é também o mesmo Carlos que assina o poema. 

 
 
Quando nasci, um anjo torto  
Desses que vivem na sombra 
Disse: Vai, Carlos! Ser gauche na vida. 
 
As casas espiam os homens 
Que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul,  
Não houvesse tantos desejos. 
 
O bonde passa cheio de pernas: 
Pernas brancas pretas amarelas. 
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração. 
Porém meus olhos 
Não perguntam nada. 
 
O homem atrás do bigode 
É sério, simples e forte. 
Quase não conversa. 
Tem poucos, raros amigos 
O homem atrás dos óculos e do bigode. 
 
Meu Deus, por que me abandonaste 
Se sabias que eu não era Deus  
Se sabia que eu era fraco. 
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Mundo mundo vasto mundo,  
Se eu me chamasse Raimundo 
Seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo,  
Mais vasto é meu coração. 
 
Eu não devia te dizer 
Mas essa lua 
Mas esse conhaque 
Botam a gente comovido como o diabo. 
(ANDRADE, 2016, p.11-12) 

 

O poema apresenta as sete faces do eu retorcido, alguém que “um 

anjo torto” mandou “ser gauche na vida”. Drummond constrói seu poema 

utilizando a fragmentação, a descontinuidade, visto que não há uma continuação 

no desenvolvimento lógico entre as estrofes; cada uma de forma completa 

resgata uma face do poeta, como se representasse uma pintura cubista. Assim 

nos afirma Achcar 

As “sete faces” desse poema exploram cada uma um aspecto 
diferente do “eu todo retorcido”; em conjunto, elas funcionam 
como as diversas perspectivas de um quadro cubista, em que o 
sujeito, aqui feito objeto, é decomposto em suas formas a partir 
de vários ângulos e remontados pela junção dos fragmentos 
descontínuos (ACHCAR, 2000, p.20). 

 

Carlos, de uma forma brejeira, é condenado por um anjo torto obscuro 

a ser um gauche. “Vai, Carlos, ser gauche na vida”. O autor traz “uma 

camaradagem irônica”, a partir de uma linguagem coloquial, retirando um pouco 

o caráter sério e até mesmo trágico dessa condenação. O gauche, apresentado 

por Drummond em sua poesia, se caracteriza por apresentar um contínuo 

desajustamento entre o “eu” e o mundo exterior, vive uma crise permanente entre 

sujeito e o objeto.  

Candido (2004) defende que a essência da obra do poeta itabirano é 

formada por inquietações poéticas que se cruzam e se permeiam, como que 

derivando de um exacerbado egocentrismo, gerando uma espécie de exposição 

mitológica da personalidade. Afirma ainda que essas inquietações dizem 

respeito ao estado de espírito desse “eu retorcido” e sua dificuldade de se 

comunicar e se relacionar com o mundo exterior.  
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As inquietudes que tentaremos descrever manifestam o estado 
desse ‘eu todo retorcido’, que fora anunciado por ‘um anjo torto’ 
e, sem saber estabelecer comunicação real, fica ‘torto no seu 
canto’, ‘torcendo-se calado’, com seus ‘pensamentos curvos’ e o 
seu ‘desejo torto’, capaz de amar apenas de ‘maneira torcida 
(CANDIDO, 2004, p. 70). 
 

 

Além das inquietudes apontadas por Candido, o humor é outro ponto 

marcante na lírica de Drummond. Característica, essa, conquistada pelos 

modernistas e que Drummond se utiliza desse artifício em Alguma Poesia, e que 

se torna recorrente em toda a sua produção. Nesse viés, afirma Villaça (2006, 

p.14), “Da primeira fase modernista Drummond recolheu a possibilidade de 

humor e de confidência em tom prosaico, que o levou ao colóquio e a certa 

brejeirice de estilo”. 

Na quarta estrofe do “Poema de sete faces”, não mais escrita em 

primeira pessoa, como no início do poema “Quando nasci”, passa a utilizar a 

terceira pessoa, retratando agora “o homem”, o outro. Nessa estrofe há uma 

contraposição, pois de um lado temos o eu-lírico frágil, desajustado; do outro 

lado temos o homem “sério, simples e forte”. O humor, nesse caso, advém dos 

dois últimos versos, através do uso da palavra “atrás”, que nos remete a ideia de 

que o homem se esconde atrás dos óculos e do bigode. 

Segundo Gullar (2012, p. 178), “ a poesia de Drummond sofre 

mudanças no curso dos anos, e que essas mudanças, de algum modo, 

interferem na escolha dos temas e no modo de pensar a matéria poética”. Dessa 

forma, a poética de Drummond pode ser dividida em três fases. Na primeira 

(1930 – 1940), o poeta se apresenta de forma irônica e pessimista perante o 

amor ou a própria visão do mundo. Nesta fase se destacam os livros Alguma 

Poesia (1930) e Brejo das almas (1934). A segunda fase é marcada pela 

preocupação com temas sociais, pelo interesse pelos problemas sociais, com os 

livros Sentimento do mundo (1940), José (1942) e Rosa do povo (1945). Já a 

terceira fase é caracterizada pelo sentimento de desencanto, e pelo interesse 

por temas como a filosofia e a metafísica. 
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Ainda segundo Gullar (2012), em todas as fases de Drummond, o 

poeta desenvolveu e aprofundou a elaboração de uma linguagem poética 

própria, única na poesia brasileira e que iria influir nos poetas que viriam depois 

dele. 
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3 CONTEXTO DE UMA INTERVENÇÃO SOBRE DRUMMOND 
 
 

A pesquisa foi realizada na Escola de Ensino Fundamental e Médio 

Dom Helder Câmara, situada no bairro Quintino Cunha, no município de 

Fortaleza, no estado do Ceará. É uma escola da rede estadual de ensino, surgiu 

no ano de 1998, como anexo da escola CERE professora Maria José Santo 

Ferreira Gomes, com nome inicial de CERE II – anexo, pois era a grande a 

carência de novas escolas na periferia de Fortaleza. Funcionava em um prédio 

alugado com o total de 524 alunos. A partir de 1999, passou a ser administrada 

por um Núcleo Gestor próprio, e com a crescente demanda da comunidade por 

mais vagas, a escola passou a ter problemas com o espaço físico existente. Em 

2001, mudou-se para o atual prédio para tentar contemplar a demanda de 

alunos.  

Apesar de estar localizada em uma área considerada de risco, pois 

de acordo com dados divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (Ipece), está entre os dez bairros com o maior número de 

homicídios6 e com o IDH muito baixo em todas as categorias avaliadas7 (IDH 

renda: 0,055, IDH longevidade: 0,216 e IDH educação: 0,928);  possui o índice 

de proficiência em Língua Portuguesa no SPAECE8/2016, referente ao último 

ano do ensino fundamental – 9º ano-, a média de 264,3; ficando acima da média 

da Crede à qual pertence a escola (249,7) e acima da média estadual (250,0). 

Contudo, ainda está abaixo do desejável, pois 3,5% dos alunos estão em uma 

situação muito crítica e 27% em uma situação crítica.   

                                                           
6 Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/fortaleza/vinte-bairros-de-fortaleza-

concentramquase-a-metade-dos-homicidios-da-cidade> Acesso em: 20 abr. 2018. 

7 Disponível em: <http://www.anuariodoceara.com.br/indice-bairros-fortaleza> Acesso em: 20 mar. 

2018. 

8 O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) pela Secretaria da Educação 

(SEDUC) avalia o domínio das competências e das habilidades esperadas nas disciplinas de Língua 
Portuguesa e de Matemática para os alunos do 5º e 9º anos do EF e nas turmas de 1ª, 2ª e 3ª séries do 
EM. 10O Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) pela Secretaria da 
Educação (SEDUC) avalia o domínio das competências e das habilidades esperadas nas disciplinas de 
Língua Portuguesa e de Matemática para os alunos do 5º e 9º anos do EF e nas turmas de 1ª, 2ª e 3ª séries 
do EM.   
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Por ser uma escola da rede estadual de ensino, está passando um 

processo de municipalização9 do Ensino Fundamental, sendo este o último ano 

em que será ofertado o ensino para o 9º ano. Quanto à estrutura, a escola possui 

quatorze salas de aula, sala de direção, coordenação, sala dos professores, 

laboratório de informática, laboratório de Ciências, sala de multimeios, quadra 

não coberta. As salas de aula são pequenas e com precária ventilação; o 

laboratório de informática só funciona para exibição de vídeos, pois a internet 

não suporta todos os computadores.  

Em relação à quantidade de alunos, são, aproximadamente, 1.315 

alunos, distribuídos em 34 turmas nos turnos manhã, tarde e noite; sendo duas 

salas de 9º ano do Ensino Fundamental; doze de 1º ano, dez de 2º ano e dez de 

3º ano do Ensino Médio. As turmas têm em média 40 alunos, uma quantidade 

grande para o tamanho das salas.   

A carga horária da disciplina de Língua Portuguesa corresponde a um 

total de 6h/aulas semanais, divididas em ensino de Português e Produção 

Textual, no Fundamental; e em ensino de Português, Produção Textual e 

Literatura, no Médio. Assim, percebe-se que a preocupação com o ensino da 

literatura só se dá no Ensino Médio. 

Esta intervenção teve como amostragem estudantes do 9º ano, do 

ensino fundamental, turma A, do período matutino, turma esta em que a 

pesquisadora é a professora regente da disciplina de Língua Portuguesa. A 

referida sala de aula é composta por 36 alunos, sendo 14 meninos e 22 meninas, 

com idade entre 13 e 15 anos. A maioria dos estudantes é oriunda da rede 

privada de ensino, devido a problemas financeiros que os pais têm para pagar a 

mensalidade da escola particular. Atrelado a isso, muitos desses pais resolveram 

matricular os filhos em uma escola pública também visando às cotas reservadas 

para os alunos da rede pública de ensino no ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio). 

                                                           
9 De acordo com a PORTARIA Nº1435/2016 – que estabelece as normas para a matrícula de alunos nas 

escolas públicas estaduais para o a no de 2017 - A rede estadual de ensino do Ceará ofertará, 

prioritariamente, o ensino médio, considerando a progressiva municipalização da oferta pública do ensino 

fundamental no Estado. A oferta de matrícula no ensino fundamental existirá, exclusivamente,  onde for 

comprovada a impossibilidade do atendimento a esta demanda pela rede municipal e no caso das escolas 

indígenas da rede estadual. 
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A escolha por essa turma se deve ao fato da extrema relevância da 

leitura literária no ensino fundamental e nesse caso a escola só disponibiliza a 

turma de 9º ano, devido à municipalização do Ensino Fundamental, fenômeno 

explicado anteriormente. Também, por acreditar ser pertinente, pois, na 

transição do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, é imprescindível esse 

trabalho com a leitura literária, diante da ausência, em muitas escolas, de aulas 

destinadas ao estudo do texto literário. Conforme preconizam as Matrizes 

Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2009, p.7), “o estudante precisa 

estabelecer relações entre as produções literárias e a compreensão dos 

problemas e das transformações sociais nos diferentes momentos históricos”. 

Ainda sobre essa importância de se trabalhar o texto literário, as Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2006) reforçam que:  

  

[...] faz-se necessário e urgente o letramento literário: empreender 
esforços no sentido de dotar o educando da capacidade de se apropriar 
da literatura, tendo dela a experiência literária. Estamos entendendo por 
experiência literária o contato efetivo com o texto (BRASIL, 2006, p. 55).  

  

Desse modo, percebemos que é fundamental proporcionar aos alunos 

a experiência com o texto literário em si, fazendo dessa experiência o caminho 

mais eficaz para o letramento literário. 

O projeto de intervenção, que será abordado no próximo tópico, surgiu 

exatamente dessa necessidade de fazer o aluno conhecer e se apropriar do texto 

literário, assim como de todo o processo histórico-social que envolve sua 

produção.  

 

 

3.1 Início da intervenção  

 

A pesquisa aconteceu durante o 3º e 4º bimestre de 2018, nos meses 

de setembro, outubro e novembro durante as aulas de Língua Portuguesa, em 

que foram destinadas duas h/a semanais, totalizando dezoito h/a para a 

aplicação da intervenção, cumprindo, assim, a proposta de incluir as atividades 

utilizando o texto literário dentro da carga horária regular da disciplina.  
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A intervenção foi dividida em dois momentos. A introdução, em que 

se buscou trabalhar o texto poético, o Modernismo e a poesia moderna, e 

Drummond. E a aplicação da intervenção que corresponde à leitura, à 

interpretação e à análise dos poemas de Drummond, assim como ao debate 

sobre os temas transversais Meio ambiente, Ética e Trabalho e consumo, através 

de alguns poemas presentes na obra Alguma Poesia. 

Os Temas Transversais, de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998, p. 15), “correspondem a questões importantes, 

urgentes e presentes sob várias formas, na vida cotidiana”. A partir dessa 

concepção, surgiu a necessidade de atender o que é posto nesse documento, 

uma vez que este enfatiza a importância de uma prática educacional voltada 

para o compromisso com a construção da cidadania a partir da discussão de 

temas considerados importantes para a compreensão da realidade social dos 

alunos. 

Nessa perspectiva, percebemos que alguns desses temas 

apresentados pelos PCNs estão presentes na lírica de Drummond, mesmo que 

de forma implícita; então, trabalhá-los juntamente com a interpretação e análise 

dos textos poéticos do autor, seria uma forma de enriquecer a discussão e o 

debate dos referidos textos.   

Antes da execução propriamente dita desta pesquisa, houve um 

encontro em que os alunos responderam a um questionário de sondagem (ver 

anexo 1) acerca de sua experiência leitora tanto no ambiente escolar, quanto no 

ambiente familiar, com o fito de verificar o nível de familiaridade desses discentes 

com o texto literário, especificamente com o texto poético. Os alunos também 

responderam a uma atividade (ver anexo 2) também de sondagem composta por 

dez questões, sendo estas objetivas e subjetivas, que versam sobre o texto 

literário em si, interpretação e análise desses textos, a fim de que pudesse ser 

verificada a competência leitora e literária desses alunos, antes das atividades 

da intervenção. 

A avaliação da intervenção aconteceu em duas etapas: os alunos 

responderam a duas atividades, uma no decorrer da intervenção e outra ao final, 

a fim de que fosse verificado se o conteúdo apresentado estava sendo aprendido 

de forma satisfatória. Essas atividades foram compostas por questões objetivas 

e subjetivas sobre os textos literários estudados, e foram utilizadas como parte 
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da nota da disciplina de Língua Portuguesa. Além disso, houve uma avaliação 

qualitativa, através da observação da postura dos alunos na participação dos 

debates e discussões durante o desenvolvimento das atividades com os 

poemas. 

Ilustrando toda a intervenção, segue o cronograma de execução, 

servindo o mesmo de explanação didático-temporal. 

 

QUADRO 1 – Cronograma de intervenção 

 

DATA CARGA 

HORÁRIA 

ATIVIDADES CONTEÚDOS RESULTADOS 

PREVISTOS 

12/09/2018 2h/a 

- Discussão 

dos conceitos 

de Literatura, 

poesia, poema, 

texto em prosa, 

texto em verso, 

estrutura do 

poema. 

- Leitura e 

comparação 

dos poemas 

“Rio abaixo” e 

“Poema Tirado 

de uma Notícia 

de Jornal”. 

Conhecendo 

a poesia: 

- O que é 

Literatura?  

- O que é 

poesia e 

poema? 

- O que é texto 

em prosa? E o 

que texto em 

verso? 

 - A estrutura 

do poema. 

- Compreensão 

dos conceitos 

referentes à 

Literatura, como 

poesia, poema, 

texto em verso, 

texto em prosa; 

além de como se 

estrutura o 

poema e sua 

relação com o 

contexto sócio-

histórico. 

19/09/2018 2h/a 

- Discussão 

sobre o 

Modernismo e 

a poesia 

moderna 

- Modernismo 

no Brasil  

- Compreensão 

de como se deu o 

Modernismo o 

Brasil e quais 

eram os ideais 

defendidos pelos 

modernistas. 
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26/09/2018 2h/a 

- Explanação 

sobre Carlos 

Drummond de 

Andrade e sua 

poesia. 

 

- Carlos 

Drummond de 

Andrade: vida 

e obra. 

 

- Assimilação de 

informações 

acerca da vida e 

da obra de 

Drummond, 

assim como sua 

importância para 

a Literatura 

brasileira. 

 

03/10/2018 2h/a 

- Leitura, 

discussão e 

análise dos 

poemas 

“Cidadezinha 

qualquer” e “A 

rua diferente”,  

- Debate sobre 

o tema Meio 

Ambiente a 

partir dos 

poemas acima. 

- A poesia e o 

Meio 

Ambiente: 

análise dos 

poemas de 

Drummond. 

- Habilidade de 

compreender e 

discutir sobre os 

poemas lidos, 

bem como 

discutir o tema 

Meio Ambiente 

fazendo relação 

com os poemas. 

17/10/2018 2h/a 

- Atividade de 

sondagem 

- Verificação 

sobre os 

conteúdos 

ministrados 

referentes à 

interpretação 

e à análise de 

poemas, 

sobretudo de 

Carlos 

Drummond. 

- Competência 

para interpretar, 

analisar e 

comparar 

poemas a partir 

do que foi 

discutido em sala 

de aula.  
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24/10/2018 2h/a 

- Discussão e 

análise dos 

poemas 

“Sociedade” e 

“Romaria” 

- Discussão 

sobre o tema 

Ética, a partir 

dos poemas.  

- A poesia e a 

Ética: análise 

dos poemas 

de 

Drummond. 

-  compreensão e 

discussão sobre 

os poemas lidos, 

além de debater 

sobre o tema 

Ética a partir do 

que foi discutido 

sobre os poemas. 

31/10/2018 2h/a 

- Leitura, 

discussão e 

análise do 

poema “O 

sobrevivente” 

- Discussão 

sobre o tema 

Ética, a partir 

dos poemas. 

- A poesia e a 

Ética: análise 

dos poemas 

de 

Drummond. 

- Competência 

para analisar e 

discutir os 

poemas lidos, 

contextualizando-

os e abordando o 

tema Ética a 

partir das 

inferências dos 

poemas. 

07/11/2018 2h/a 

Leitura, 

discussão e 

análise dos 

poemas: 

“Infância” e 

“família”. 

Produção de 

um painel 

interativo 

comparativo 

sobre o tema 

Trabalho e 

consumo: as 

A poesia e 

Trabalho e 

consumo: 

análise dos 

poemas de 

Drummond. 

 

- Competência 

para 

compreender e 

discutir os 

poemas lidos, 

além de 

argumentar sobre 

o tema Trabalho 

e consumo, 

apresentando 

reflexões sobre 

as relações de 

trabalho ao longo 

do tempo, a partir 
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relações de 

trabalho 

do que foi 

apresentado nos  

poemas. 

21/11/2018 2h/a 

Avaliação da 

intervenção 

Verificação 

sobre os 

conteúdos 

ministrados 

referentes à 

interpretação 

e à análise de 

poemas de 

Carlos 

Drummond de 

Andrade 

- Competência 

para interpretar, 

analisar e 

comparar 

poemas a partir 

do que foi 

discutido em sala 

de aula.  

 

As atividades foram organizadas semanalmente, sempre contando 

com duas horas aulas semanais, com o intuito de se trabalhar a intervenção 

concomitante com as outras aulas planejadas para a disciplina de Língua 

Portuguesa, sem que prejudicasse os conteúdos determinados pela escola para 

serem trabalhados nos referidos bimestres.  

 

3.2 Conhecendo a poesia em sala de aula 

 

A primeira aula da intervenção se iniciou com a apresentação de 

vários textos (que estavam fixados no quadro) dos mais diversos gêneros 

textuais, como notícia, bula de remédio, receita, panfleto e dentre eles o texto 

poético, para que os alunos pudessem identificá-lo.  Inclusive, foram digitados, 

propositalmente, alguns outros textos de outros gêneros textuais em versos, 

para que seja levantada a discussão: tudo que se escreve em verso seria 

poesia? É a estrutura que determina o que é poesia? O que seria poesia? E 

poema? Para essa discussão, baseamo-nos nas teorias de Candido (1999), 

Cara (1989) e Goldstein (1989). 

Em nossa intervenção, entendemos poesia a partir do conceito de 

Candido (1999, p.12) que a conceitua como “a força suprema de atividade 
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criadora da palavra”. O autor afirma ainda que os poemas correspondem aos 

“produtos concretos da poesia” (CANDIDO, 1999, p.14), à materialização da 

poesia em versos.  

Segundo Goldstein (1989, p. 11), “ao se ler o poema, o verso se 

destaca a partir da disposição gráfica na página” A disposição dos versos e das 

estrofes colabora substancialmente para a construção do sentido nos poemas, 

como o próprio Candido (2009, p.81) reforça “esses elementos ‘materiais’ do 

poema são portadores de sentido que contribuem para o significado final”. 

Para tal discussão, selecionamos dois poemas que pudessem ser 

confrontados tanto quanto à estrutura quanto à temática. Apresentamos esses 

poemas (ver anexo 3), “Rio abaixo”, de Olavo Bilac10 e “Poema Tirado de uma 

Notícia de Jornal”, de Manuel Bandeira11, um tradicional, pertencente à estética 

parnasiana; o outro, pertencente ao Modernismo; a partir da leitura em voz alta 

pelo professor. Foram discutidas juntamente com os alunos a estrutura e a 

temática dos poemas fazendo um paralelo com o contexto sócio-histórico da 

produção dos referidos poemas, e uma análise comparativa entre os poemas, 

no tocante à estrutura, à temática, ao tipo de linguagem utilizada. 

 

3.3 A poesia e o contexto modernista brasileiro da década de 1920 

 

Segundo encontro da intervenção os alunos levamos os alunos a um 

estudo sobre o Modernismo brasileiro.  Essa atividade foi realizada na sala de 

vídeo da escola, onde foram expostas fotos de obras de arte, poemas, fotos de 

escritores da época, para que os alunos se sentissem inseridos no contexto 

modernista, e pudessem entender todo o significado da estética modernista. Os 

alunos tiveram a oportunidade de conhecer e apreciar algumas produções, no 

intuito de instigar a curiosidade sobre esse período tão importante. Muitos alunos 

                                                           
10 Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (1865 – 1918). “No volume de estreia de Bilac, de modo geral, 

já se encontravam todas as preocupações do Parnasianismo brasileiro e um roteiro de sua evolução da 

objetividade para o subjetividade; a preocupação da riqueza métrica, patente na adoção de formas fixas 

importadas [...]; a arte pela arte “ (COUTINHO, 2004, p. 128-129) 

11 Manuel Carneiro de Sousa Bandeira Filho (1886 – 1968). “Praticando o verso livre e a ironia 

crepuscular desde os primeiros versos, Bandeira foi naturalmente pelo grupo da Semana como um 

irmão mais velho” (BOSI, 1994, p. 408) 
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perguntaram acerca de alguns autores, sobre algumas obras que estavam 

expostas e acharam “diferentes” alguns poemas. 

A partir daí foi apresentada aos alunos a Semana de Arte Moderna, 

que segundo Candido (1973, p.117), “foi realmente o catalizador da nova 

literatura, coordenando [...] as tendências mais vivas e capazes de renovação, 

na poesia, no ensaio, na música, nas artes plásticas”. A Semana teve a 

participação de poetas, pintores, escultores, compositores que buscavam propor 

uma nova visão de arte, propunham uma renovação social e artística no país. 

Na poesia, defendiam a ruptura do academicismo e do tradicionalismo, a 

liberdade estética e formal, a valorização de temas do cotidiano. 

Para aprofundar e discutir essas características, foi feita, pelo 

professor, a leitura do poema “Ode ao burguês” (ver anexo 4), de Mário de 

Andrade. Ao abordar o Modernismo, acreditamos ser pertinente trabalhar com 

Mário de Andrade, por ser um dos grandes nomes na Semana de Arte Moderna 

e por sua grande contribuição ao movimento modernista, como afirma Candido 

e Castello (1975, p. 86), “Mário de Andrade foi sem dúvida o espírito mais vasto 

do Modernismo, o mais versátil e culto, o que maior influência exerceu pelos 

escritos, pela atuação de homem público”. E trabalhar com o poema “Ode ao 

burguês” (poema presente no primeiro livro publicado por Mário de Andrade, 

intitulado Pauliceia Desvairada), será apresentar aos alunos toda essa poética 

presente nesse momento de efervescência literária, em que se apresenta os 

ideais modernistas.  

Depois foi realizada a discussão do poema para que os alunos 

percebessem as ideias do Modernismo e os novos ideais estéticos afirmados 

pelos poetas modernistas. Conforme Inojosa (1983) nos apresenta em sua carta-

manifesto ao defender a busca de uma arte moderna:  

Para consegui-la (a arte moderna) – guerra aos preconceitos artísticos. 
Liberdade e Alegria. Guerra aos códigos literários, às fórmulas 
prestabelecidas. Guerra ao parnasianismo, ao gagaísmo, ao 
academicismo, ao naturalismo da prosa, ao virtuosismo, ao copismo, 
ao dicionarismo. Guerra ao ‘almofadinhas do soneto’, aos gramáticos 
‘ápteros’, aos regionalistas sistemáticos. Guerra ao passadismo 
inatualizável. Guerra à estética absoluta, à arte oficial, à pintura de 
cópia. Guerra ao belo como fim da arte (INOJOSA, 1983, p.334). 
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Percebemos claramente que esse movimento de inquietação 

intelectual lutava por uma nova poética, que defendia uma literatura livre da 

estética parnasiana, do academicismo, e de toda forma preestabelecida. Além 

disso, se caracterizava por valorizar a produção poética livre tanto em sua forma, 

quanto em sua temática, como a ausência de rimas, a presença de versos livres, 

a linguagem coloquial e irônica.  
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4 Intervenção e ação: a lírica de Drummond 

Foram destinadas doze h/a, divididas em seis aulas, cada aula 

correspondendo a duas h/a, para a análise de nove poemas da obra Alguma 

Poesia: “Poema de sete faces”, “Nota social”, “A rua diferente”, “Cidadezinha 

qualquer”, “Sociedade”, “Romaria”, “O sobrevivente”, “Família” e “Infância”; 

atrelada à discussão dos Temas Transversais: Meio Ambiente, Ética, Trabalho 

e consumo. 

 No tocante à escolha dos temas, nos orientamos pelo que é posto 

nos PCNs (BRASIL, 1998, P.17), ao afirmar que “foram incorporados como 

Temas Transversais as questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do Meio 

Ambiente, da Saúde, da Orientação Sexual e do Trabalho e Consumo”. Para o 

melhor desenvolvimento das atividades e devido à extensão da pesquisa, nos 

deteremos apenas a três destes:  Meio Ambiente, Ética, e Trabalho e consumo, 

conforme explicitado acima.   

 

4.1 Aula 01 – Os poemas “Poema de sete faces” e “Nota social”: O poeta  

Esta aula estava programada para ser apresentada na sala de vídeo 

da escola, mas ao chegarmos lá, o ar-condicionado não estava funcionando, e 

por isso, a sala estava muito quente impossibilitando que a aula acontecesse 

naquela sala. Então tivemos que voltar todos os alunos para a sala de aula e 

montar o material ali mesmo. Gastamos alguns minutos para dar início a aula, 

no entanto, conseguimos apresentar tudo conforme o planejado. 

Entregamos os poemas (ver anexo 5) “Poema de sete faces” e “Nota 

social”, de Drummond, presentes na obra Alguma Poesia, sem mencionarmos 

de quem era a autoria dos poemas,  os alunos foram desafiados a pensar sobre 

o poeta e a tentar traçar um perfil dele, através de perguntas como: Sobre o que 

escreve o poeta? Como é esse poeta?  Qual a diferença entre o poeta e eu-

lírico? 

Depois dessa discussão, foi feita uma exposição oral e visual, através 

de imagens no projetor, sobre Carlos Drummond de Andrade, além de 
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apresentação de alguns livros e revistas12, alguns ilustrados, que tratam sobre o 

poeta, para que os alunos pudessem folheá-los, identificar ali algumas 

informações sobre o poeta, tendo, assim, um contato maior com Drummond.   

Expomos, de forma oral, a importância do poeta itabirano e de sua 

poética para a literatura brasileira, visto que, de acordo com Achcar (2000, p. 8), 

Drummond é considerado “o maior poeta do país e um dos grandes do mundo 

em sua época”, além de possuir “um dos conjuntos de textos mais prestigiados 

e importantes de toda a tradição literária”.   

Em seguida, foram apresentadas de forma oral e visual através do 

projetor, as características estruturais, estilísticas de sua obra, assim como as 

temáticas presentes em seus poemas, divididas pelo próprio poeta, citado por  

Achcar (2000), em nove núcleos, sendo eles: o indivíduo, a terra natal, a família, 

amigos, o choque social, o conhecimento amoroso, a própria poesia, exercícios 

lúdicos, e uma visão, ou tentativa de, da existência.  

 

4.2 Aula 02 – Os poemas “Cidadezinha qualquer” e “A rua diferente”: Tema 

transversal Meio ambiente  

 

Nessa aula, foi realizada a leitura e a análise dos poemas (ver anexo 

6) “Cidadezinha qualquer” e “A rua diferente”, e discutido, oralmente, sobre o 

tema transversal Meio Ambiente, a partir da comparação entre os dois poemas, 

levantando questões sobre o processo de urbanização.  

Em seguida, foram apresentadas aos alunos fotos de uma avenida 

conhecida do bairro Antônio Bezerra13 (Avenida Mister Hull), uma da década de 

1960 e outras atuais, a fim de que levasse o aluno a perceber a modificação do 

espaço de seu bairro devido à urbanização, e que pudesse ser discutido como 

                                                           
 

12 “Alguma Poesia – O livro em seu tempo”, de Eucanaã Ferraz (2010); Cadernos de Literatura Brasileira 

– Carlos Drummond de Andrade (2012); “Alguma Poesia” (2016) e “Brejo das almas” (2013), de Carlos 

Drummond de Andrade. 

13 Antônio Bezerra é um bairro vizinho ao bairro onde a escola está situada, e que é bastante conhecido 

pelos alunos.  
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se deu esse processo e quais as consequências. (crescimento desordenado, 

aparecimento de favelas).  

Discussão essa que se baseou nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1998) quando tratam dos Temas Transversais, especificamente do 

tema Meio ambiente. O documento afirma que “é fundamental, na sua 

abordagem, considerar os aspectos físicos e biológicos e, principalmente, os 

modos de interação do ser humano com a natureza” (BRASIL, 1998, p.169). 

Visto que a escola deve contribuir para que os alunos percebam e compreendam 

as consequências das ações de outros em um determinado contexto histórico, e 

possa repensar sobre as consequências de suas atitudes no local onde vivem.  

Portanto, percebemos a importância de abordarmos a relação sociedade e 

natureza, e as consequências ambientais da organização dos espaços pelos 

seres humanos. 

 

 

4.3 Aula 03 - Atividade de sondagem  

 

Os alunos responderam a uma atividade de sondagem (anexo 7) 

composta por nove questões, sendo estas subjetivas e objetivas, que abordam 

a estrutura, a interpretação e análise de poemas, inclusive de alguns já 

estudados em sala de aula.  

Essa atividade feita no decorrer da intervenção se justifica a partir da 

ideia de avaliação como um diagnóstico da aprendizagem e das condições em 

que ela se realiza, defendida por Cosson (2014, p.111), que acrescenta:  

 
Esses índices devem ser recolhidos ao longo do processo a fim 
de que possam cumprir essa função diagnóstica, ou seja, 
quando analisados criticamente, permitem que se corrijam ou 
confirmem procedimentos e se identifiquem necessidades que 
estão ou deveriam ser atendidas para se atingir os objetivos.  

 
 

Nesse viés, essa atividade tem como intuito verificar se o conteúdo 

está sendo aprendido de forma satisfatória, além de reorientar a prática do 

professor-pesquisador, para que possamos avaliar se a metodologia está 

adequada ou se é necessário reprogramar as próximas atividades.  



47 
 

4.4 Aula 04 – Os poemas “Sociedade” e “Romaria”: Tema transversal 

Ética   

 

Nessa aula, os alunos se organizaram em grupos, e distribuídos os 

poemas entre os grupos, sendo que alguns grupos ficaram com o poema 

“Sociedade” e outros com o poema “Romaria” (ver anexo 8). Propomos aos 

estudantes que lessem e discutissem sobre o poema, entre si em seu respectivo 

grupo. Depois, os poemas foram apresentados e lidos para a turma toda e os 

grupos apresentaram suas impressões acerca do poema.  

Instigamos os alunos a perceberem a crítica acerca das relações 

sociais, a partir da observância da ausência de valores morais, como respeito 

mútuo, justiça, diálogo, solidariedade, nas situações presentes nos poemas, e a 

discutirem sobre a importância desses valores para viver em sociedade como 

verdadeiros cidadãos. Baseamo-nos no que é orientado pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.51), “é tarefa de toda sociedade fazer 

com que esses valores vivam e se desenvolvam. E, decorrentemente, é também 

tarefa da escola”. Acreditamos, assim, que a escola também é responsável pela 

formação cidadã dos alunos, levando-os a perceberem e a reconhecerem a 

importância desses valores que orientam o exercício da cidadania para que haja 

uma sociedade mais justa e mais humana. 

 

4.5 Aula 05 – O poema “O sobrevivente”: Tema transversal Ética  

 

Entregamos, nessa aula, aos alunos o poema “O sobrevivente” (ver 

anexo 9) e pedimos que os alunos o lessem silenciosamente. Depois, pedimos 

que eles expusessem, oralmente, suas impressões acerca do poema, e muitos 

deles participaram. Em seguida, lemos em voz alta o poema e o analisamos em 

diálogo com os alunos. Também discutimos o contexto histórico citado no 

poema, no caso, a Primeira Guerra Mundial.  Sobre esse período, Ferraz afirma 

que   

 
a caricatura do avanço técnico e científico do mundo moderno 
não é fortuita: os combates da Primeira Guerra Mundial 
caracterizam-se pelo uso de inovações tecnológicas, como 
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metralhadoras, armas químicas, artilharia pesada e aviões, 
utilizados pela primeira vez para fins militares. Os balanços 
apontam milhões de mortos, dezenas de milhões de inválidos e 

feridos.  (FERRAZ, 2016, p. 87) 
 

As atrocidades da guerra e a “contribuição” do avanço técnico e 

científico são apontadas como uma caricatura de um mundo moderno que se 

utiliza dessa tecnologia para a destruição do próprio homem. Acerca disso, 

Drummond, em entrevista14 citado por Laub (2012, p. 36), reforça sua 

indignação:  

‘criamos, com a tecnologia, aparelhos mais sofisticados para a 
felicidade do mundo e estes aparelhos estão sendo utilizados para 
a sua destruição. Isso não é civilização, francamente. Isso é uma 
porcaria’.  

 

4.6 Aula 06 - Os poemas “Infância” e “Família”: Tema transversal 

Trabalho e consumo 

 

Trabalhamos, nesse encontro, com o tema Trabalho e consumo, a 

partir da leitura e discussão dos poemas “Infância” e “Família” (ver anexo 10). 

Para essa atividade, os alunos foram incentivados a construírem um painel 

interativo, sobre o tema Trabalho e consumo. Iniciamos com a leitura dos 

poemas, pelos alunos, depois propomos que comparassem os poemas acerca 

da época, do ambiente descrito no poema; a relação entre as pessoas que 

aparecem no texto. Depois os alunos foram motivados a perceberem as relações 

de trabalho presentes nos poemas. E a partir da discussão desse tema, 

solicitamos que construíssem um painel apresentando um quadro comparativo 

dessas relações de trabalho apresentadas no poema com as da atualidade.  

Essa discussão atende o que orientam os PCNs, pois ao apresentar 

o tema Trabalho e consumo, define como uma das habilidades a serem 

desenvolvidas pelo aluno é “identificar a diversidade relações de trabalho 

existentes, suas transformações e permanências no decorrer do tempo histórico” 

(BRASIL, 1998, p. 373). Sendo importante que se discuta as relações de trabalho 

presentes em diferentes épocas, levando em conta o contexto-histórico que 

determinaram essas relações. 

                                                           
14 “’Eu fui um homem qualquer’. Entrevista a Zuenir Ventura. Veja, São Paulo, 19/11/1980” 
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5 AVALIAÇÃO: APLICAÇÕES E RESULTADOS 

 

Na aula posterior às atividades desenvolvidas na intervenção, 

aplicamos uma atividade de verificação (ver anexo 11), que deveria ser 

respondida em duas h/a, composta por questões objetivas e subjetivas acerca 

da interpretação e análise do texto poético. Essa atividade contou como uma das 

notas parciais do 4º bimestre da disciplina de Língua Portuguesa. Nessa 

avaliação, foram utilizados poemas de Carlos Drummond, discutidos em sala de 

aula a fim de verificar se os alunos conseguiram aprender o que foi discutido em 

aula e avaliar a eficiência das atividades propostas por esta intervenção, no 

tocante à interpretação do texto poético.  

 

5.1 Comentários sobre as experiências leitoras dos alunos 

 

Inicialmente, aplicamos um questionário de caracterização da turma, 

para que fosse feito um diagnóstico acerca do gosto de leitura e a experiência 

dos alunos com o texto literário. Alguns pontos desse questionário são 

importantes analisar e apresentar aqui para que possamos conhecer como são 

esses alunos em relação à leitura, e também sabermos se eles têm, ou não, 

familiaridade com o texto poético, pontos de bastante relevância para a aplicação 

dessa pesquisa.  

A turma é composta por 36 alunos, desses alunos 27 alunos cursaram 

todo o Ensino Fundamental na rede particular, oito cursaram parte na rede 

particular e parte na pública, e apenas dois alunos fizeram todo o Ensino 

Fundamental na rede pública de ensino. Diante desse contexto, acreditaríamos 

que os alunos já teriam um nível de leitura e compreensão do texto literário bem 

significativo, pois muitas escolas particulares utilizam uma metodologia de se 

trabalhar um livro paradidático a cada bimestre, no entanto, não foi isso o 

constatado no questionário de sondagem. Inclusive, nos mostrou também que a 

metodologia utilizada com o livro paradidático se preocupava apenas em obter a 

nota do bimestre, mas não de se trabalhar a leitura efetiva do livro com os alunos.   

Ao serem questionados sobre aulas específicas de literatura, todos os 

alunos que estudaram na rede particular afirmaram ter tido aula de Literatura, 

pelo menos 1º ano do ensino fundamental; já os dois alunos que sempre 
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estudaram na rede pública afirmaram nunca ter estudado Literatura, nem ter lido 

nenhum livro na escola.  

Os alunos também foram questionados sobre como os livros de 

literatura eram trabalhados em sala de aula, e dos 34 que afirmaram ter lido 

algum livro na escola, 22 disseram ler apenas para fazer a prova ou para 

responder a um questionário, 4 informaram ler os livros no decorrer das aulas, 

três discentes que era proposto uma apresentação teatral a partir do livro, 2 liam 

para entregar um resumo ao professor, dois estudantes que o empréstimo era 

feito pela biblioteca sem a intermediação do professor, e um aluno que o livro 

era dividido em tópicos para que todos participassem da leitura. Esses dados 

confirmam o exposto anteriormente, que o uso da leitura do livro literário em sala 

de aula, geralmente, não se dá de forma adequada, pois não se busca trabalhar 

a leitura com os alunos, visto que mais de 70% dos alunos liam o livro em casa 

para fazer uma prova, responder um questionário, entregar um resumo, sem a 

devida discussão em sala de aula.  

A metodologia utilizada pelos professores para avaliar os alunos 

acerca da leitura do texto literário demonstra uma preocupação com a simples 

conferência da leitura do texto, a partir de uma visão do alunado apenas como 

um receptor das informações passadas pelo professor, sem reflexão ou 

discussão acerca do texto, postura bastante criticada por Cosson (2014, p.112): 

 

Donos das informações tomadas como fatos e não ferramentas 
que os ajudam a dar sentido a suas leituras, esses agentes do 
saber literário transformam os alunos em espectadores 
silenciosos e apáticos do exercício ‘mágico’ de interpretação de 
texto e demandam como avaliação a simples reprodução da voz 
professoral, em geral por meio de testes ou resumos que só 
comprovam o grau da memória dos alunos.  

 

Quando se trata de leitura de poemas, a situação se torna mais 

complicada, pois apenas 16 alunos, menos da metade da turma, informaram ter 

lido poemas em sala de aula. E sendo que desses dezesseis alunos, cinco deles 

leram em sala e comentaram sobre o texto, três estudantes não lembram, dois 

discentes recebiam o poema e faziam tarefa sobre ele, 2 produziram poemas, 1 

tinha uma matéria no livro sobre esse tipo de texto, 1 recitou um poema, 1 utilizou 

o poema para aprimorar o vocabulário. Então, de um total de 36 alunos, apenas 
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5 tiveram a experiência de leitura e discussão de poemas em sala, ficando os 31 

privados dessa experiência com o texto poético. Essa metodologia equivocada 

na utilização do texto poético em sala de aula pode levar os alunos a uma postura 

de recusa à leitura de poemas, conforme constatamos nessa pesquisa, mais da 

metade dos discentes afirmaram não gostar de ler poemas (23 alunos) e não 

conseguir compreender o texto literário, especialmente, o texto poético (20 

alunos).   

Diante do exposto, percebemos que a não utilização do texto literário 

ou a sua abordagem inadequada cria no aluno uma lacuna que o acompanhará 

até o Ensino Médio, e que talvez nunca será plenamente preenchida.  E 

concordando com Alves (2013, p.14), chamamos atenção para a “ideia de que o 

professor sempre será um dos grandes responsáveis pela facilitação – ou não – 

da leitura do texto literário junto ao aluno”. 

Se os professores, os quais são responsáveis pelo letramento literário 

desse estudante, assumirem a mesma postura de metodologia constatada nesse 

questionário, este não terá uma verdadeira e significativa experiência com o texto 

poético, que o incentive à leitura e à compreensão desse tipo de texto.  

 

5.2 Análise da leitura e discussão dos poemas de Drummond 

 

A aplicação dessa intervenção partiu exatamente da concepção de 

que muitos alunos da rede pública de ensino estudam todo o Ensino 

Fundamental sem ter acesso ao texto literário, chegando ao Ensino Médio com 

um déficit muito grande quanto à familiarização com a leitura desse tipo de texto, 

assim como em relação à interpretação e análise, sobretudo do texto poético.  

Analisaremos agora como se deu a postura quanto à recepção dos 

alunos diante de todas as atividades propostas por esta pesquisa, incluindo aqui 

a atividade de sondagem, embora a análise propriamente dita desta já tenha sido 

feita anteriormente.  

Durante a aplicação do questionário de sondagem descrito acima, os 

alunos foram bem receptivos ao responderem os questionamentos propostos. 

No entanto, muitos tiveram dificuldades em se colocar em algumas questões, 

pois não sabiam o que é um texto literário. Assim, tivemos que explicar a 
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diferença entre texto literário e texto não-literário para que eles pudessem 

responder sem nenhuma dúvida quanto a isso.  

Na aula em que abordamos o texto poético, logo de início os 

estudantes nos questionaram acerca da diferença entre poesia e poema porque, 

segundo eles, nunca tinham conseguido compreender essa diferença. Mesmo 

depois da explicação, alguns deles ainda sentiram dificuldade de entender, mas 

logo conseguimos sanar essa dúvida. Além disso, muitos não tinham noções 

básicas acerca do texto poético, como verso e estrofe; revelando, assim, o que 

já foi verificado no questionário, a falta de conhecimento dos alunos e uma certa 

resistência acerca desse tipo de texto. 

Na aula seguinte, sobre a poesia moderna e o Modernismo, os 

discentes se mostraram bastante empolgados durante a apresentação sobre a 

Semana de Arte Moderna, os poetas e os ideais pregados por eles, embora 

tenham estranhado um pouco o poema “Ode ao burguês”. Foi apresentada essa 

renovação na poesia proposta na Semana, conforme a caracteriza Candido e 

Castello: 

Na poesia, nota-se um abandono das formas poéticas 
consagradas, que haviam sido cristalizadas pelo Parnasianismo. 
Há uma espécie de extravasamento geral de lirismo, em formas 
livres, sob as quais não reconhecemos mais as estruturas 
tradicionais, a não ser quando o poeta, intencionalmente, as 
pratica em sentido quase humorístico, ou com qualquer outra 
intenção (CANDIDO; CASTELLO, 1975, p.18-19). 

 

Ademais, os modernistas também trouxeram para a poesia o registro 

do cotidiano, em contrariedade às normas tradicionais que buscavam selecionar 

temas poéticos. Diante disso, os alunos questionaram como essa maneira nova 

(diferente) de fazer poesia tinha sido recebida na época, demonstrando que eles 

estavam atentos e compreendendo o que estava sendo apresentado a eles. 

Durante toda a aula, eles foram bastante participativos e questionadores a fim 

de realmente compreender sobre os ideais modernistas. Inclusive, quando 

falamos em Literatura, alguns alunos questionaram se era realmente aula de 

literatura, pois, onde eles estudavam, as aulas de literatura se restringiam a ler 

o livro e responder um questionário sobre ele. 
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Apresentamos, na aula posterior o poeta Carlos Drummond de 

Andrade. Os alunos participaram da leitura dos poemas “Poema de sete faces” 

e “Nota social”, fizeram várias perguntas sobre a vida do autor, um deles até 

afirmou que tinha ficado interessado em ler outros poemas do poeta. Durante a 

leitura do poema “Poema de sete faces”, um dos alunos perguntou o que 

significava o termo bonde, depois que explicamos seu significado, ele questionou 

se o poeta era tão velho assim porque, segundo o aluno, a maneira como ele 

escreve não parece tão antigo. Essa reflexão nos mostrou que esse aluno 

conseguiu captar a atualidade da poesia de Drummond, também ratificada por 

Merquior ao afirmar que:  

a mensagem poética de Drummond se elevou dessa forma ao 
nível das significações universais. Nacional por sua linguagem e 
sua inspiração, sua obra nada tem de exótica; não é sequer 
‘regionalista’, se bem que se trate de um escritor que não 
pudesse ser mais obsedado por suas origens. Além de universal, 
a poesia drummoniana é também muito atual (MERQUIOR, 
2012, P. 324). 

 

Já durante a leitura do poema “Nota social”, os estudantes 

apresentaram uma dificuldade maior na compreensão do texto, portanto tivemos 

que fazer uma leitura e discussão um pouco mais orientada de cada parte do 

poema. Chamamos a atenção para a imagem do poeta retratada no poema, que 

nos parece à primeira vista apenas um mero registro, mas de acordo com Ferraz 

(2013, p. 86) vai bem além disso. “O que se põe em cena é a ‘perda da aura’ [...], 

ou seja, a indiferenciação do poeta, que passa despercebido, anônimo, ‘como 

qualquer homem da terra’”.  

Depois, quando apresentamos algumas imagens referentes à vida de 

Drummond, alguns alunos reconheceram alguns artistas modernistas, como 

Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, que foram retratados 

na aula anterior. Nesse momento, eles perguntaram se Drummond também tinha 

participado ativamente da Semana de Arte Moderna. Isso mostra que eles 

conseguiram resgatar o que foi aprendido na aula anterior e fazer a relação com 

o que estava sendo exposto.  

Os alunos, na aula em que trabalhamos os poemas “Cidadezinha 

qualquer” e “A rua diferente”, tiveram bastante facilidade quanto à leitura e 
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interpretação dos poemas. Muitos fizeram relação do poema “Cidadezinha 

qualquer” com a cidade natal de seus pais no interior do estado, onde iam passar 

as férias na casa de seus avós.  Atitude justificável por o poema apresentar “esse 

ritmo interiorano, em que os movimentos do ‘homem’, do ‘cachorro’ e do ‘burro’, 

fraternalmente nivelados, se fazem, cada um por sua vez, ‘devagar’.” (VILLAÇA, 

2006, 40)  

Já ao lerem o poema “A rua diferente”, destacaram a modificação do 

espaço urbano, diferentemente do poema anterior que retratava a vida no 

campo. Visto que na primeira estrofe, a natureza (as árvores) é retirada e 

trocadas por novos elementos (trilhos, casas).  

Assim, os alunos conseguiram prontamente associar os dois poemas 

ao tema transversal que seria discutido: “Meio ambiente”, especificamente o 

processo de urbanização. Ao mostrarmos as fotos de uma avenida conhecida 

deles, ficaram admirados como o bairro mudou ao longo dos anos, com a criação 

de avenidas, construção de casas, comércios, prédios; assim como o 

aparecimento de favelas, consequência de seu crescimento desordenado. 

  Na aula em que trabalhamos os poemas “Sociedade” e “Romaria”, 

os alunos se identificaram bastante com o poema “Sociedade”, não 

apresentando qualquer dificuldade em interpretá-lo, inclusive alguns alunos se 

mostraram indignados pela postura do casal, que sempre ia visitar o amigo, 

relatada no poema.  

No entanto, com o poema “Romaria” foi bem diferente, muitos 

afirmaram não compreender nada do poema. Eles afirmaram desconhecer os 

termos romaria e romeiro, que até nos causou estranheza por serem termos que 

fazem parte da cultura cearense. Dessa forma, tivemos que ler com eles cada 

estrofe, conduzindo-os na construção do sentido presente em cada uma delas, 

o que fez com que eles compreendessem o poema. Depois eles participaram de 

forma bem calorosa na discussão acerca da ausência de valores morais nas 

situações apresentadas nos poemas e como isso é importante para vivermos em 

sociedade como pessoas éticas. 

Na aula seguinte trabalhamos apenas o poema “O sobrevivente”. 

Durante a leitura, um aluno associou, de forma notável, a data citada no texto 
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com o início da 1ª Guerra Mundial. Foi discutido acerca da crítica que Drummond 

fez ao progresso tecnológico e sua utilização nas atrocidades da guerra e a falsa 

ideia acerca da evolução da humanidade, como afirmou o próprio poeta em uma 

entrevista dada a revista Veja, citado por Laub (2012, p. 36) “Nunca entendi bem 

o mundo, acho o mundo um teatro de injustiças e de ferocidades extraordinárias. 

Dizer que nós evoluímos desde o homem das cavernas é um pouco exagero”.  

Depois de toda a discussão acerca do poema e de alguns temas que 

ele suscita, um dos alunos comentou que embora o poema tivesse sido escrito 

na década de 30, retratava muito bem os dias de hoje, como se estivesse sido 

escrito hoje em dia. Isso nos mostra, novamente, que os alunos conseguiram 

captar essa característica de Drummond, de ser atual, mesmo sem ser 

contemporâneo. 

Na última aula da intervenção, os alunos não tiveram dificuldade em 

compreender os poemas “Família” e “Infância”. Contudo, o poema que mais 

chamou a atenção deles foi o poema “Infância”, primeiro porque ficaram bastante 

curiosos para saber quem era Robinson Crusoé, então fizemos um breve relato 

sobre as aventuras de tal personagem; depois porque alguns alunos afirmaram   

identificar-se muito com o menino do poema, “Eu sozinho entre mangueiras”, 

relatando que  ficavam muito tempo sozinho e por isso se sentiam muito 

solitários.  

Depois, colocamos em discussão sobre as relações de trabalho 

presentes no poema e as modificações sofridas no decorrer dos anos na 

sociedade, fazendo um paralelo com os dias atuais. Pois segundo nos diz os 

Parâmetros Curriculares Nacionais,   

O conhecimento das relações de trabalho e consumo que 
predominaram nas diferentes épocas é oportuno para 
compreender sua dimensão histórica e para situar as 
particularidades da localidade, podendo ser relacionadas e 
comparadas diferentes modalidades construídas pelas 
sociedades: o trabalho comunitário, a servidão, a escravidão, o 
trabalho livre, o trabalho assalariado (BRASIL, 1998, p. 379). 

 

Dessa forma, incluir questões que possibilitem a compreensão e a 

crítica da realidade, oferece aos alunos oportunidade de se apropriarem dessas 
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informações e assumir uma postura reflexiva e crítica acerca da sociedade em 

que vivem.  

 

5.3 Análise das avaliações aplicadas em sala  

 

No início e no decorrer da intervenção, aplicamos uma atividade avaliativa 

com questões objetivas e subjetivas, conforme já explicado anteriormente, as 

quais analisaremos em uma abordagem comparativa e quantitativa a fim de 

verificar se houve uma melhora na compreensão do texto poético por parte dos 

alunos.  

No final da intervenção também aplicamos outra atividade, a qual nos 

deteremos mais detalhadamente, haja vista o número total de questões nas três 

atividades tornar o trabalho muito extenso se formos analisar questão por 

questão. Assim, optamos por analisar comparativamente os resultados das duas 

primeiras atividades e analisarmos mais minuciosamente a última atividade, 

discutindo uma a uma as questões propostas, dada a sua importância para a 

percepção do nível dos alunos quanto à compreensão do texto poético no final 

do processo.    

  

QUADRO 2 – Atividade de sondagem sobre o texto literário (início da 

intervenção) 

QUESTÃO ACERTOU 
NÃO 

ACERTOU 

NÃO 

RESPONDEU 

01 10 26 - 

02 21 15 - 

03 26 10 - 

04 20 16 - 

05 19 17 - 

06 24 12 - 

07 17 17 02 

08 21 15 - 
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09 20 16 - 

10 19 17 - 

 

 

A atividade de sondagem foi aplicada a fim de verificar o nível dos 

alunos quanto à compreensão do texto literário, especificamente de poemas, 

antes da aplicação desta pesquisa. A partir da análise dos dados coletados, 

percebemos que os estudantes apresentam grande dificuldade em compreender 

o texto poético, pois é elevado o número de estudantes que não conseguiram 

responder corretamente às questões presentes nessa atividade, contabilizando 

em média só 54%, um pouco mais da metade da turma obtiveram êxito quanto 

ao que aqui foi proposto.  

 

QUADRO 3 – Atividade sobre o texto literário 1 (no decorrer da intervenção) 

QUESTÃO ACERTOU 
NÃO 

ACERTOU 

NÃO 

RESPONDEU 

01 25 10 01 

02 24 12 - 

03 27 9 - 

04 25 11 - 

05 26 10 - 

06 20 16 - 

07 13 23 - 

08 24 12 - 

09 22 14 - 

 

 

Na atividade aplicada no decorrer da intervenção, pudemos perceber 

que os alunos apresentaram maior dificuldade em responder uma questão 

subjetiva a qual questionava a ideia reforçada pela expressão “Como dois e dois 

são quatro” presente no poema “Dois e dois são quatro”, de Ferreira Gullar, pois 
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apenas 13 alunos responderam corretamente essa questão. Percebemos 

também que, embora esses alunos tenham respondido de forma satisfatória às 

questões propostas, ainda há um grande número de estudantes que não 

conseguiram resolver as questões corretamente, correspondendo, em média, a 

mais de 36% do total. 

Analisando o resultado das duas atividades, é perceptível uma leve 

melhora quanto à compreensão do texto poético, visto que houve um aumento 

de mais ou menos 54% para 63% do número de alunos que acertaram as 

questões presentes nessas atividades. É uma mudança discreta, mas nos 

mostra que os estudantes durante o processo de aplicação desta pesquisa estão 

começando a se familiarizar e a compreender poemas.   

 

QUADRO 4 – Atividade sobre o texto literário 2 (no final da intervenção) 

QUESTÃO ACERTOU 
NÃO 

ACERTOU 

NÃO 

RESPONDEU 

01 30 05 01 

02 30 06 - 

03 28 08 - 

04 24 12 - 

05 30 05 01 

06 26 09 01 

07 32 03 01 

08 27 08 01 

 

 

Nessa última atividade, dedicaremo-nos com mais afinco, analisando 

cada uma das questões, pois nos possibilitará identificar o que os discentes 

aprenderam durante todo o processo e o que compreenderam dos poemas de 

Drummond.  

As questões 1, 2, 3 e 4 se referem ao poema “O sobrevivente”, de 

Drummond, presente na obra Alguma Poesia. Na primeira questão foi pedido 

aos alunos que identificassem no poema uma intertextualidade com o texto 
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bíblico. Trinta alunos conseguiram identificar corretamente essa 

intertextualidade presente no trecho “E se os olhos reaprendessem a chorar seria 

um segundo dilúvio”. Essa habilidade de conseguir resgatar essa referência de 

um outro texto a partir do texto lido é muito importante para a formação de um 

leitor literário competente. Nesse viés, Paulino afirma que 

esse leitor tem de saber usar estratégias de leitura adequadas aos 
textos literários, aceitando o pacto ficcional proposto, como 
reconhecimento de marcas linguísticas de subjetividade, 
intertextualidade, interdiscursividade, recuperando a criação de 
linguagem (PAULINO, 1998, p.56). 

 

A autora elenca a habilidade de perceber e reconhecer a presença da 

intertextualidade no texto literário, a relação dialógica entre os textos, como uma 

das estratégias necessárias e essenciais para o leitor de textos literários. Sendo, 

assim, primordial para nossos alunos desenvolver essas habilidades. Dentre 

estes, apenas cinco alunos não conseguiram identificar a referência presente no 

texto corretamente e um discente não respondeu.   

A questão 2 é objetiva e solicitou que os alunos assinalem a 

alternativa que melhor caracteriza a visão do eu-lírico perante à humanidade 

apresentada no texto. O poema revela o pessimismo da poesia drummoniana, 

destacada por Coutinho (2004, p.133), “o poeta é pessimista: a vida não presta, 

nem a humanidade”. 

Trinta alunos marcaram opção B – pessimista, pois apesar de todo o 

desenvolvimento tecnológico, a humanidade não evoluiu, tornando-se cada vez 

pior; respondendo corretamente à questão. Podemos perceber essa visão em 

alguns versos do poema, dentre eles: “Impossível compor um poema a essa 

altura da evolução da humanidade”, “Os homens não melhoraram / e matam-se 

como percevejo” e a terceira estrofe “Um sábio declarou a O Jornal que ainda 

falta /muito para atingirmos um nível razoável/ de cultura. Mas até lá, felizmente, 

estarei morto”.  

Os alunos conseguiram perceber essa visão pessimista, crítica do eu 

lírico ao nos mostrar a decadência do ser humano e sua “bestial aliança entre o 

conhecimento e a destruição” (FERRAZ, 2013, p. 88). No entanto, um aluno 
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marcou opção A – esperançosa que a humanidade continuará evoluindo; e cinco 

discentes marcaram opção D – saudosista em relação à humanidade de outra 

época. Portanto, seis estudantes responderam equivocadamente.   

De forma subjetiva, foi solicitado na questão 3 que os alunos 

explicassem a crítica à mecanização de atividades simples devido ao 

desenvolvimento tecnológico, presente na 2ª estrofe do poema: “Há máquinas 

terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. / Se quer fumar 

um charuto aperte um botão. / Paletós abotoam-se por eletricidade. / Amor se 

faz pelo sem-fio. / Não precisa estômago para digestão”.  Vinte e oito alunos 

conseguiram dissertar de forma coerente ao que foi apresentado no poema, 

apresentando que o poema criticava a mecanização excessiva e a dependência 

do homem moderno em relação às máquinas. Oito alunos não conseguiram 

compreender essa crítica, dentre estes, alguns afirmaram que “a tecnologia nos 

ajuda muito”, outros que “os humanos quase não fazem nada pela tecnologia”. 

A questão de número 4, também subjetiva, interpelou os estudantes 

que identificassem a ironia presente no último verso – “(Desconfio que escrevi 

um poema)”, pela qual desfaz a ideia da impossibilidade de produzir um poema 

apresentada anteriormente no texto. A ironia é uma característica da poesia de 

Drummond que se inicia com sua primeira obra Alguma Poesia e perpassa por 

toda a sua produção literária, sendo, assim, uma constante em sua lírica.  

Vinte e quatro alunos responderam corretamente, correlacionando e 

identificando que a ironia no último verso se referia ao trecho “Impossível compor 

um poema a essa altura da evolução da humanidade”. Esses alunos, em geral, 

afirmaram que “ele disse no começo que era impossível escrever um poema, 

mas ele acabou fazendo um”. Contudo, doze discentes não responderam 

corretamente.   

 As quatro questões que se seguem, 5, 6, 7 e 8 se referem ao poema 

“Sociedade”, também de Drummond, da obra Alguma Poesia. A de número 5, é 

objetiva, e interrogou sobre como se caracteriza o poema em questão, se seria 

um poema narrativo, visto que narra uma história, além de apresentar narrador 

e personagens (opção A); um soneto, pois se desenvolve em dois tercetos e dois 

quartetos (opção B); um poema clássico, visto à obediência às regras de 
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metrificação (opção C); ou um poema parnasiano, demonstrando preocupação 

com a forma e com a linguagem culta (opção D). Trinta alunos responderam de 

forma correta, assinalando a opção A, visto que o poema apresenta uma história, 

é marcado pelo uso do travessão indicando a fala das personagens e é 

perceptível a presença de um narrador. Seis alunos não assinalaram a opção 

correta, sendo que um aluno marcou opção B; dois discentes, opção C; dois 

alunos, opção D e um discente não respondeu.  

A questão 6, também objetiva, solicitou aos estudantes que 

marcassem a opção que apresenta corretamente a estrutura do poema em 

estudo. Vinte e seis alunos acertaram marcando a opção B (formada por estrofes 

irregulares, e por ausência de rimas). Estes alunos conseguiram perceber uma 

das características da poética modernista, ao identificarem que a rima não 

estava presente e que os versos não apresentavam uma métrica regular, 

conforme foi estudado em sala. Nove desses alunos não conseguiram acertar a 

questão, nove marcaram opção C (é composta por regulares e por ausência de 

rima) e um não respondeu.  

De forma subjetiva a questão 7 pediu aos estudantes que 

identificassem pelo menos um verso do poema que justifique a presença de 

diálogo entre as personagens. Trinta e dois alunos responderam corretamente 

indicando versos que realmente traziam exemplos de diálogos no poema, como 

“- Ora essa, era o que faltava. / E a mulher ajunta: - Que idiota.”, “- A casa é um 

ninho de pulgas. / - Reparaste o bife queimado?”. Dentre esses alunos, ainda 3 

erraram e 1 deixou em branco.  

A última questão, também de maneira subjetiva, chama a atenção dos 

estudantes ao fato de, no poema, a figura masculina ser retratada por “homem” 

e “amigo”, sendo que o dono da casa é nomeado de “amigo” e o visitando de 

“homem”. Assim, foi solicitado aos alunos que explicassem por que o poeta faz 

essa diferenciação. Oito discentes não conseguiram explicar essa diferenciação 

e um deles não respondeu à questão. No entanto, vinte e sete alunos 

responderam corretamente, fazendo relação à postura assumida pelas duas 

personagens masculinas dentro da narrativa apresentada no poema. O dono da 

casa, “o amigo”, se apresentava como verdadeiro amigo, convida o “homem” e 

sua mulher para jantar em sua casa, trata muito bem os visitantes, como visto 
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nos versos “O amigo enfeitou a casa / e quando o homem chegou com a mulher, 

/ soltou uma dúzia de foguetes”, “O amigo estava muito satisfeito”. Não obstante, 

“o homem” se mostra como um verdadeiro hipócrita, fingido e aproveitador, visto 

que vai jantar na casa do “amigo”, come, bebe, dança, usufrui de tudo o que o 

anfitrião lhe oferece, e no caminho de casa, começa a depreciar e falar mal do 

“amigo”, visto no trecho “- Ora essa era o que faltava. / E a mulher ajunta: - Que 

idiota.”, “- A casa é um ninho de pulgas. / - Reparaste o bife queimado? / O piano 

ruim e a comida pouca”, mas, mesmo assim, todas as semanas ele volta à casa 

do “amigo”.  

Se fizermos uma análise quantitativa acerca de questões respondidas 

de forma correta, conforme fizemos com a atividade de sondagem e a primeira 

atividade avaliativa, perceberemos que houve uma significativa melhora 

progressivamente do nível dos alunos quanto à proficiência da leitura literária.  

Na atividade de sondagem, a média de alunos que conseguiram compreender e 

responder corretamente foi de 54%, na primeira atividade, de 63% na segunda 

e já na última foi de 78%. Dessa forma, torna-se perceptível esse avanço na 

compreensão dos alunos perante o texto literário.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa se propôs a relatar uma prática de letramento literário 

a partir da leitura, interpretação e análise de poemas da obra Alguma Poesia de 

Carlos Drummond de Andrade. Para tanto discutimos a urgência de se trabalhar 

o texto literário no exercício do cotidiano escolar, para ler e desenvolver 

habilidades de apropriação da Literatura enquanto linguagem.   

Sobre o trabalho com o texto literário em sala de aula, Cosson (2014, 

p. 26) reforça que “no ambiente escolar, a literatura é um lócus de conhecimento 

e, para que funcione como tal, convém ser explorada de maneira adequada. A 

escola precisa ensinar o aluno a fazer essa exploração”. Portanto, urge a 

conscientização dos professores da escola pública acerca da importância, para 

a formação dos alunos, de atividades que priorizem o trabalho com o texto 

literário. 

Constatamos, através de um questionário aplicado no início da 

intervenção, que os alunos não possuem o hábito de ler textos literários, e 

também que não há preocupação, por parte dos professores, em trabalhar a 

leitura desses textos, de forma dialógica e reflexiva, em sala de aula. É cobrada 

apenas a comprovação da leitura, descartando, assim, o processo como meio 

fundamental para a construção do conhecimento e a apropriação do texto 

literário. Quanto a isso, Cosson esclarece o seguinte:  

Cabe ao professor oferecer aos alunos os instrumentos 
qualitativos e quantitativos da avaliação, mas a condução do 
processo não pode mais ser unidirecional, antes deve ser 
compartilhada para ser efetiva (COSSON, 2014, p. 112). 

 

Como consequência dessa prática não-significativa, foi percebido 

também que os alunos do 9º ano, em sua maioria, não leem e não gostam de ler 

literatura, e afirmam ainda não conseguirem compreender o texto literário, 

principalmente quando se trata do texto poético.  

Buscamos, nesta pesquisa, desenvolver atividades que priorizassem 

o contato efetivo com o texto literário, a partir da leitura e discussão de poemas 
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de Carlos Drummond de Andrade, buscando fazer a mediação entre o leitor e o 

poema.  

Acreditamos que esta pesquisa apresentou um resultado bem 

positivo, visto que houve uma mudança significativa quanto à postura dos alunos 

durante o desenvolvimento das atividades. No início apresentaram um pouco de 

resistência, mas no decorrer das aulas, se apresentaram bastante receptíveis à 

leitura dos poemas e participaram ativamente das discussões, questionando, 

dando opinião acerca do poema. A partir daí, os discentes conseguiram 

aproximar o texto poético de sua realidade, ao lembrar da casa da avó, no interior 

no poema “Cidadezinha qualquer”; ao se identificarem com o eu-lírico em 

“Infância”, ao mostrar-se indignado com a falta de ética na postura apresentada 

pelo casal no poema “Sociedade”. Tudo isso nos mostra que conseguimos atingir 

nosso objetivo de desenvolver o letramento literário nos alunos do 9º ano.  

Destacamos, também, como positivo os resultados das três 

avaliações aplicadas, no início, no decorrer e no final da intervenção, pois 

pudemos perceber uma melhora expressiva no desenvolvimento da 

compreensão do texto poético por parte dos discentes.  

Para se trabalhar poemas com os alunos do 9º ano decidimos abordar 

o Modernismo e Carlos Drummond de Andrade, por sua proposta inovadora para 

a poesia brasileira, que facilita a aproximação do aluno com texto poético, 

através de suas “inovações rítmicas, humor, paródia, temas cotidianos, 

linguagem coloquial” (ACHCAR, 2000, p. 11).  Trabalhar o Modernismo em sala 

é apresentar uma poética que retrata a realidade a partir de uma linguagem que 

facilita o acesso do aluno à poesia, se apresentando como forma de despertar 

interesse do estudante pelo universo poético. Além disso, o Modernismo e Carlos 

Drummond se apresenta como um dos conteúdos mais abordados pelo ENEM 

desde sua criação, dada a sua importância para a Literatura brasileira. 

Por fim, devemos sempre estar cientes de nossa responsabilidade de 

levarmos a leitura literária para a sala de aula desde o Ensino Fundamental até 

o Ensino Médio, priorizando a leitura efetiva do texto literário, através de 

atividades significativas e constantes que busquem aproximar o aluno desse 

universo literário. 
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EEFM DOM HELDER CÂMARA 

QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS ALUNOS SOBRE O HÁBITO DA 

LEITURA, E SUA RELAÇÃO COM O TEXTO LITERÁRIO, SOBRETUDO COM 

A POESIA. 

9º ANO A 
Professora: Clarice Candido 
Data ___/___/___ 
 
01. Você estudou nas séries anteriores do ensino fundamental em escola: 

(      ) pública  (    ) privada  (    ) pública e privada 

02. Você teve aulas específicas de literatura nas séries anteriores (ou juntas na 
disciplina de Língua Portuguesa)? 
 
(    ) sim, sempre                (     ) sim, em alguns anos 

(    ) sim, apenas em um ano    (     ) nunca 

03. Na escola, você leu algum livro? Se sim, como era trabalhado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

04. Você leu poemas na escola? Se sim, como são trabalhados pelo professor? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

05. Você gosta de ler? Lê constantemente qual tipo de texto? Se não, por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

06. Se costuma ler, o que normalmente lê? 
(      ) mensagens das redes sociais 
(      ) informação pela internet 
(      ) revistas semanais/mensais 
(      ) livros (biografia, jornalismo, HQ’s etc) 
(      ) livros de literatura em prosa 
(      ) livros de literatura em verso (poemas) 
(      ) outro tipo de texto.  
Qual tipo? 

_______________________________________________________________ 

07. Quantos livros você leu nos últimos três anos? 

(      ) nenhum livro              (      ) entre 01 e 03 livros 

(      ) entre 03 e 5 livros               (      ) mais de 5 livros 

08. Você gosta de ler poemas? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

09. Você consegue compreender o texto literário? E poemas? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. Na sua casa, as pessoas têm o costume de ler? Alguém incentiva você a 

ler? 

_______________________________________________________________ 

11. Livro que você leu e que chamou sua atenção: 

(      ) nenhum 

Nome do autor e obra: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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EEFM DOM HÉLDER CÂMARA 
ATIVIDADE DE SONDAGEM SOBRE O TEXTO LITERÁRIO 
ALUNO: 
__________________________________________________________  
9º ANO A 
DATA ___/___/___ 
PROFESSORA: CLARICE CANDIDO 
 
01. Leia o texto a seguir e responda 

O último poema 

Manuel Bandeira 

 Assim eu queria o meu último poema  
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais  
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas 
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume  
A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais límpidos 
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. 
  

BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1996, p. 223 

  

01. O poema acima de Manuel Bandeira é classificado como  
a) um soneto 
b) um metapoema 
c) um poema clássico 
d) um poema narrativo 
 
02. Sobre a estrutura do poema  
 
a) No primeiro verso, o eu-lírico apresenta seu desejo, e nos versos seguintes, 
apresenta imagens que traduzem como seria esse desejo. 
b) O poema é composto por uma estrofe de seis versos, apresentando em todos 
eles rimas regulares. 
c) O poema apresenta métrica clássica. 
d) O poema é composto por seis estrofes.  
  

Leia atentamente o texto para responder às questões 04 a 06. 

O bicho 

Manuel Bandeira 

Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 
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Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

O bicho (Manuel Bandeira – Estrela da vida inteira) 
 

03.  O poema de Manuel Bandeira trata da: 

a) animalização do homem. 
b) relação do homem com os animais 
c) humanização dos animais 
d) da situação em que vivem os animais 
 

04. Acerca da temática abordada no texto, podemos afirmar que  

a) se refere apenas a situações contemporâneas a Manuel Bandeira, no século 
XX. 
b) retrata uma situação sem nenhuma relação com a realidade, visto que a 
literatura é ficção. 
c) retrata um tema recorrente da literatura, que presenciamos no cotidiano. 
d) é apresentada através de uma visão imparcial do poeta. 
 

05.  Acerca da estrutura do poema, é possível afirmar que 
a) O poema é formado por três estrofes, cada uma composta por versos que 
seguem padrões métricos e rimas perfeitas. 
b) O poema está estruturado em tercetos e uma estrofe de apenas um verso. 
c) O poema é formado por versos livres e rimas perfeitas. 
d)  O poema é formado apenas por tercetos. 
 

06. Pode-se inferir do último verso que a expressão “meu Deus” indica: 
a) espanto 
b) conformação 
c) súplica 
d) inquietação 
 

Leia o texto para responder as questões abaixo: 

Dois e Dois são Quatro 

Ferreira Gullar 

Como dois e dois são quatro 
Sei que a vida vale a pena 
Embora o pão seja caro 
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E a liberdade pequena 
 
Como teus olhos são claros 
E a tua pele, morena 
como é azul o oceano 
E a lagoa, serena 
 
Como um tempo de alegria 
Por trás do terror me acena 
E a noite carrega o dia 
No seu colo de açucena 
 
— sei que dois e dois são quatro 
sei que a vida vale a pena 
mesmo que o pão seja caro 
e a liberdade pequena. 

 

07. O título do poema “dois e dois são quatro” se repete na primeira e na última 

estrofe. Essa repetição reforça que ideia apresentada no texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

08. No poema, o eu-lírico, diante da vida, assume uma postura 

a) introspectiva 
b) crítica 
c) otimista 
d) saudosista 
 
09. A relação entre as ideias presentes na segunda e terceira estrofe é de:  
a) contradição 
b) oposição 
c) comparação 
d) confirmação 
 
 

Lembranças do mundo antigo 
Carlos Drummond de Andrade 

Clara passeava no jardim com as crianças. 
O céu era verde sobre o gramado, 
a água era dourada sob as pontes,  
outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados, 
o guarda-civil sorria, passavam bicicletas, 
a menina pisou a relva para pegar um pássaro, 
o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. 
 
As crianças olhavam  para o céu: não era proibido. 
A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo. 
Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. 
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Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas, 
esperava cartas que custavam a chegar, 
nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!! 
 
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!  

 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Lembranças do mundo antigo. In: 

___ Sentimento do Mundo, 1940.) 

 

10. No poema acima, o poeta expressa: 
a) a valorização do mundo do seu tempo presente. 
b) o desencanto de seu mundo atual por meio da lembrança de um mundo que 
não existe mais. 
c) a importância do contato com a natureza. 
d) a esperança de que o mundo volte a ser como o mundo “daquele tempo”. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Rio Abaixo 

Treme o rio, a rolar, de vaga em vaga... 
Quase noite. Ao sabor do curso lento 
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Da água, que as margens em redor alaga, 
Seguimos. Curva os bambuais o vento. 
 
Vivo, há pouco, de púrpura, sangrento, 
Desmaia agora o Ocaso. A noite apaga 
A derradeira luz do firmamento... 
Rola o rio, a tremer, de vaga em vaga. 
 
Um silêncio tristíssimo por tudo 
Se espalha. Mas a lua lentamente 
Surge na fímbria do horizonte mudo: 
 
E o seu reflexo pálido, embebido 
Como um gládio de prata na corrente, 
Rasga o seio do rio adormecido. 
 

BILAC, Olavo. Obra reunida. Org. e introd. Alexei Bueno. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1996. p.138.  

 

 

Poema Tirado de uma Notícia de Jornal 

João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num    
                                                                                           [barracão sem número 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. 
 

Mário de Andrade  

CANDIDO, Antonio; CASTELLO, José Aderaldo. Presença da literatura 
brasileira/Modernismo. São Paulo: DIFEL, 1975. 374p. p. 43 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Ode ao Burguês 
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Eu insulto o burguês! O burguês-níquel 
o burguês-burguês! 
A digestão bem-feita de São Paulo! 
O homem-curva! O homem-nádegas! 
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano, 
é sempre um cauteloso pouco-a-pouco! 

Eu insulto as aristocracias cautelosas! 
Os barões lampiões! Os condes Joões! Os duques zurros! 
Que vivem dentro de muros sem pulos, 
e gemem sangue de alguns mil-réis fracos 
para dizerem que as filhas da senhora falam o francês 
e tocam os “Printemps” com as unhas! 

Eu insulto o burguês-funesto! 
O indigesto feijão com toucinho, dono das tradições! 
Fora os que algarismam os amanhãs! 
Olha a vida dos nossos setembros! 
Fará Sol? Choverá? Arlequinal! 
Mas à chuva dos rosais 
o êxtase fará sempre Sol! 

Morte à gordura! 
Morte às adiposidades cerebrais! 
Morte ao burguês-mensal! 
Ao burguês-cinema! Ao burguês-tiburi! 
Padaria Suíssa! Morte viva ao Adriano! 
“— Ai, filha, que te darei pelos teus anos? 
— Um colar… — Conto e quinhentos!!! 
Más nós morremos de fome!” 

Come! Come-te a ti mesmo, oh! gelatina pasma! 
Oh! purée de batatas morais! 
Oh! cabelos nas ventas! Oh! carecas! 
Ódio aos temperamentos regulares! 
Ódio aos relógios musculares! Morte à infâmia! 
Ódio à soma! Ódio aos secos e molhados 
Ódio aos sem desfalecimentos nem arrependimentos, 
sempiternamente as mesmices convencionais! 
De mãos nas costas! Marco eu o compasso! Eia! 
Dois a dois! Primeira posição! Marcha! 
Todos para a Central do meu rancor inebriante! 

Ódio e insulto! Ódio e raiva! Ódio e mais ódio! 
Morte ao burguês de giolhos, 
cheirando religião e que não crê em Deus! 
Ódio vermelho! Ódio fecundo! Ódio cíclico! 
Ódio fundamento, sem perdão! 

Fora! Fu! Fora o bom burguês!… 
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ANDRADE, Mário de. Poesias completas. São Paulo/Belo Horizonte: 
Martins/ltatiaia, 1980. v. 1. p. 37-39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

Poema de sete faces 
 
Quando nasci, um anjo torto  



78 
 

desses que vivem na sombra  
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 
 
As casas espiam os homens  
que correm atrás de mulheres.  
A tarde talvez fosse azul,  
não houvesse tantos desejos. 
 
O bonde passa cheio de pernas:  
pernas brancas pretas amarelas.  
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.  
Porém meus olhos  
não perguntam nada. 
 
O homem atrás do bigode  
é sério, simples e forte.  
Quase não conversa.  
Tem poucos, raros amigos  
o homem atrás dos óculos e do -bigode, 
 
Meu Deus, por que me abandonaste  
se sabias que eu não era Deus  
se sabias que eu era fraco. 
 
Mundo mundo vasto mundo,  
se eu me chamasse Raimundo  
seria uma rima, não seria uma solução.  
Mundo mundo vasto mundo,  
mais vasto é meu coração. 
 
Eu não devia te dizer  
mas essa lua  
mas esse conhaque  
botam a gente comovido como o diabo. 

 

 

 

Nota social 

O poeta chega na estação. 
O poeta desembarca. 
O poeta toma um auto. 
O poeta vai para o hotel. 
E enquanto ele faz isso 
como qualquer homem da terra, 
uma ovação o persegue 
feito vaia. 
Bandeirolas 
abrem alas. 
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Bandas de música. Foguetes. 
Discursos. Povo de chapéu de palha. 
Máquinas fotográficas assestadas. 
Automóveis imóveis. 
Bravos... 
O poeta está melancólico. 
 
Numa árvore do passeio público 
(melhoramento da atual administração) 
árvore gorda, prisioneira 
de anúncios coloridos, 
árvore banal, árvore que ninguém vê 
canta uma cigarra. 
Canta uma cigarra que ninguém ouve 
um hino que ninguém aplaude. 
Canta, no sol danado. 
 
O poeta entra no elevador 
o poeta sobe 
o poeta fecha-se no quarto. 
O poeta está melancólico. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.110p. p. 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

Cidadezinha qualquer 
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Casas entre bananeiras  
mulheres entre laranjeiras  
pomar amor cantar. 
 
Um homem vai devagar.  
Um cachorro vai devagar.  
Um burro vai devagar.  
 
Devagar... as janelas olham. 
 
Eta vida besta, meu Deus. 
 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.110p. p. 49.  
 
 

A rua diferente 

Na minha rua estão cortando árvores 
botando trilhos 
construindo casas. 
 
Minha rua acordou mudada. 
Os vizinhos não se conformam. 
Eles não sabem que a vida 
tem dessas exigências brutas. 
 
Só minha filha goza o espetáculo 
e se diverte com os andaimes, 
a luz da solda autógena 
e o cimento escorrendo nas formas. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2016.110p. p. 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 
 
 
EEFM DOM HÉLDER CÂMARA 



81 
 

ATIVIDADE DE SONDAGEM SOBRE O TEXTO LITERÁRIO (2) 
ALUNO: 
__________________________________________________________  
9º ANO A 
DATA ___/___/___ 

 

 

Leia o poema a seguir e responda às questões 01 a 05. 

TEXTO 1 
 
Poema de sete faces 
 
Quando nasci, um anjo torto  
desses que vivem na sombra  
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 
 
As casas espiam os homens  
que correm atrás de mulheres.  
A tarde talvez fosse azul,  
não houvesse tantos desejos. 
 
O bonde passa cheio de pernas:  
pernas brancas pretas amarelas.  
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.  
Porém meus olhos  
não perguntam nada. 
 
O homem atrás do bigode  
é sério, simples e forte.  
Quase não conversa.  
Tem poucos, raros amigos  
o homem atrás dos óculos e do bigode, 
 
Meu Deus, por que me abandonaste  
se sabias que eu não era Deus  
se sabias que eu era fraco. 
 
Mundo mundo vasto mundo,  
se eu me chamasse Raimundo  
seria uma rima, não seria uma solução.  
Mundo mundo vasto mundo,  
mais vasto é meu coração. 
 
Eu não devia te dizer  
mas essa lua  
mas esse conhaque  
botam a gente comovido como o diabo. 
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ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.110p. p.11-12. 

 

01. O Modernismo foi um movimento literário e artístico que teve como marco a 

Semana de Arte moderna, realizada em 1922, em São Paulo.  Esse movimento 

tinha por objetivo, entre outros, romper com o tradicionalismo das estéticas 

anteriores (Parnasianismo, Simbolismo).  

Algumas características do movimento modernista presentes no poema são: 

 

a) versos irregulares, sem metrificação regular e com rima. 

b) versos regulares, com metrificação regular e com rima. 

c) versos irregulares, sem metrificação regular e sem rima. 

d) versos regulares, com metrificação regular e sem rima. 

 

02. Qual a relação do título com o restante do poema?  

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

03. A linguagem coloquial utilizada no cotidiano é uma das características do 

Modernismo, e também uma constante na poética de Drummond. A partir da 

análise do poema, destaque o trecho que deixa bem claro a presença da 

linguagem coloquial. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

04. O que significa o termo “gauche” presente na primeira estrofe? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

05. O eu-lírico é a voz que se revela no poema. Explique como esse eu-lírico é 

retratado no poema? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

TEXTO 2 

 

Mãos dadas 

 

Não serei o poeta de um mundo caduco.  

Também não cantarei o mundo futuro.  

Estou preso à vida e olho meus companheiros.  

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.  
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Entre eles, considero a enorme realidade.  

O presente é tão grande, não nos afastemos.  

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.  

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao amanhecer, a paisagem vista da janela,  

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

 não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.  

O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,  

a vida presente.  

 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2007. p. 80. 

 

06. Explique o sentido do título do poema “Mãos dadas”. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

07. A partir do trecho do poema “O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mão dadas”, pode-se inferir que o eu-lírico 

ressalta a ideia de 

a) esperança 

b) solidariedade 

c) saudosismo 

d) pessimismo 

 

TEXTO 4 

  

“Já era tarde. Augusto amava deveras, e pela primeira vez em sua vida; e o 

amor, mais forte que seu espírito, exercia nele um poder absoluto e invencível. 

Ora, não há idéias mais livres que as do preso; e, pois, o nosso encarcerado 

estudante soltou as velas da barquinha de sua alma, que voou, atrevida, por 

esse mar imenso da imaginação; então começou a criar mil sublimes quadros e 

em todos eles lá aparecia a encantadora Moreninha, toda cheia de encantos e 

graças. Viu-a, com seu vestido branco, esperando-o em cima do rochedo, viu-a 

chorar, por ver que ele não chegava, e suas lágrimas queimavam-lhe o coração.” 

MACEDO, Joaquim Manuel de. A Moreninha. São Paulo: Ática, 1997, p. 125. 

 

TEXTO 5 

 

Quadrilha  
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João amava Teresa que amava Raimundo  

que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili  

que não amava ninguém. 

João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,  

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,  

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história.  

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1996, p. 26. 

 

08. Os dois textos apresentam a mesma temática, mas de forma distinta. Qual 

é essa temática? E como é retratada nos dois textos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

09.  O poema "Quadrilha" é composto por duas partes. Identifique essas partes 

e explique cada uma delas. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
 
 
Sociedade 
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O homem disse para o amigo:  
— Breve irei a tua casa  
e levarei minha mulher.  
 
O amigo enfeitou a casa  
e quando o homem chegou com a mulher,  
soltou uma dúzia de foguetes.  
 
O homem comeu e bebeu.  
A mulher bebeu e cantou.  
Os dois dançaram.  
O amigo estava muito satisfeito.  
 
Quando foi hora de sair,  
o amigo disse para o homem:  
— Breve irei a tua casa.  
E apertou a mão dos dois.  
 
No caminho o homem resmunga:  
— Ora essa, era o que faltava.  
E a mulher ajunta: — Que idiota.  
 
— A casa é um ninho de pulgas.  
— Reparaste o bife queimado?  
O piano ruim e a comida pouca.  
 
E todas as quintas-feiras  
eles voltam à casa do amigo  
que ainda não pôde retribuir a visita. 
 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.110p. p. 67.  
 
 
Romaria 
 

A Milton Campos 
 
Os romeiros sobem a ladeira  
 
cheia de espinhos, cheia de pedras, 
sobem a ladeira que leva a Deus 
e vão deixando culpas no caminho. 
 
Os sinos tocam, chamam os romeiros:  
Vinde lavar os vossos pecados. 
Já estamos puros, sino, obrigados, 
mas trazemos flores, prendas e rezas. 
 
No alto do morro chega a procissão. 
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Um leproso de opa empunha o estandarte. 
As coxas das romeiras brincam no vento. 
Os homens cantam, cantam sem parar. 
 
Jesus no lenho expira magoado. 
Faz tanto calor, há tanta algazarra. 
Nos olhos do santo há sangue que escorre. 
Ninguém não percebe, o dia é de festa 
 
No adro da igreja há pinga, café, 
imagens, fenômenos, baralhos, cigarros 
e um sol imenso que lambuza de ouro  
o pó das feridas e o pó das muletas. 
 
Meu Bom Jesus que tudo podeis, 
humildemente te peço uma graça.  
Sarai-me, Senhor, e não desta lepra,  
do amor que eu tenho e que ninguém me tem. 
 
Senhor, meu amo, dai-me dinheiro, 
muito dinheiro para eu comprar 
aquilo que é caro mas é gostoso 
e na minha terra ninguém não possui. 
 
Jesus meu Deus pregado na cruz,  
me dá coragem pra eu matar 
um que me amola de dia e de noite  
e diz gracinhas a minha mulher. 
 
Jesus Jesus piedade de mim. 
Ladrão eu sou mas não sou ruim não. 
Por que me perseguem não posso dizer. 
Não quero ser preso, Jesus ó meu santo. 
 
Os romeiros pedem com os olhos, 
pedem com a boca, pedem com as mãos. 
Jesus já cansado de tanto pedido 
dorme sonhando com outra humanidade. 
 
 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2016.110p. p. 76 

 

 

ANEXO 9 

O sobrevivente 

A Cyro dos Anjos 
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Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. 
Impossível escrever um poema – uma linha que seja – de verdadeira poesia. 
O último trovador morreu em 1914. 
Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. 
 
Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. 
Se quer fumar um charuto aperte um botão. 
Paletós abotoam-se por eletricidade. 
Amor se faz pelo sem-fio. 
Não precisa estômago para digestão. 
 

Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta 
muito para atingirmos um nível razoável de 
cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. 

 
Os homens não melhoraram 
e matam-se como percevejos. 
Os percevejos heroicos renascem. 
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. 
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio. 
 
(Desconfio que escrevi um poema.) 
 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.110p. p.56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 
 
Família 
 
Três meninos e duas meninas,  
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sendo uma ainda de colo.  
A cozinheira preta, a copeira mulata,  
o papagaio, o gato, o cachorro,  
as galinhas gordas no palmo de horta  
e a mulher que trata de tudo.  
 
A espreguiçadeira, a cama, a gangorra,  
o cigarro, o trabalho, a reza,  
a goiabada na sobremesa de domingo,  
o palito nos dentes contentes,  
o gramofone rouco toda a noite  
e a mulher que trata de tudo.  
 
O agiota, o leiteiro, o turco,  
o médico uma vez por mês,  
o bilhete todas as semanas  
branco! mas a esperança sempre verde.  
A mulher que trata de tudo  
e a felicidade.  
 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.110p. p 55. 
 
 
Infância 
 

A Abgar Renault 
 
Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. 
Minha mãe ficava sentada cosendo. 
Meu irmão pequeno dormia. 
Eu sozinho menino entre mangueiras 
lia a história de Robinson Crusoé, 
comprida história que não acaba mais. 
 
 
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu 
a ninar nos longes da senzala – e nunca se esqueceu 
chamava para o café. 
Café preto que nem a preta velha 
café gostoso 
café bom. 
 
 
Minha mãe ficava sentada cosendo 
olhando para mim: 
- Psiu... Não acorde o menino. 
Para o berço onde pousou um mosquito.  
E dava um suspiro... que fundo! 
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Lá longe meu pai campeava 
no mato sem fim da fazenda. 
 
E eu não sabia que minha história 
era mais bonita que a de Robinson Crusoé. 
 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.110p. p.13. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 11 
 

EEFM DOM HÉLDER CÂMARA 
ATIVIDADE DE SONDAGEM SOBRE O TEXTO LITERÁRIO (3) 
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ALUNO: 
__________________________________________________________  
9º ANO A 
DATA ___/___/___ 
 

TEXTO 01 

O sobrevivente 

A Cyro dos Anjos 

Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. 
Impossível escrever um poema – uma linha que seja – de verdadeira poesia. 
O último trovador morreu em 1914. 
Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. 
 
Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. 
Se quer fumar um charuto aperte um botão. 
Paletós abotoam-se por eletricidade. 
Amor se faz pelo sem-fio. 
Não precisa estômago para digestão. 
 

Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta 
muito para atingirmos um nível razoável de 
cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. 

 
Os homens não melhoraram 
e matam-se como percevejos. 
Os percevejos heroicos renascem. 
Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. 
E se os olhos reaprendessem a chorar seria um segundo dilúvio. 
 
(Desconfio que escrevi um poema.) 
 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.110p. p.56. 
 

01. O texto faz uma referência a um fato retratado na bíblia. Que fato é esse?   

_______________________________________________________________ 

 

02. A visão que o eu-lírico no poema se caracteriza por ser: 

a) esperançosa de que a humanidade continuará evoluindo. 

b) pessimista pois apesar de todo desenvolvimento tecnológico, a humanidade 

não evoluiu, tornando-se cada vez pior.    
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c) otimista sobre como a evolução tecnológica contribuiu para a evolução da 

humanidade quanto aos aspectos culturais e das relações entre os seres 

humanos. 

d) saudosista em relação à humanidade de outra época, fazendo uma 

comparação entre a humanidade de hoje e a de antigamente. 

 

03. O poema retrata a mecanização de atividades simples devido ao 

desenvolvimento tecnológico. Explique essa crítica presente na 2ª estrofe.  

_______________________________________________________________ 

04.  O último verso é marcado pela ironia, desfaz uma ideia apresentada 

anteriormente no poema. Que ideia é essa?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

TEXTO 02 

Sociedade 
 
O homem disse para o amigo:  
— Breve irei a tua casa  
e levarei minha mulher.  
 
O amigo enfeitou a casa  
e quando o homem chegou com a mulher,  
soltou uma dúzia de foguetes.  
 
O homem comeu e bebeu.  
A mulher bebeu e cantou.  
Os dois dançaram.  
O amigo estava muito satisfeito.  
 
Quando foi hora de sair,  
o amigo disse para o homem:  
— Breve irei a tua casa.  
E apertou a mão dos dois.  
 
No caminho o homem resmunga:  
— Ora essa, era o que faltava.  
E a mulher ajunta: — Que idiota.  
 
— A casa é um ninho de pulgas.  
— Reparaste o bife queimado?  
O piano ruim e a comida pouca.  
 
E todas as quintas-feiras  
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eles voltam à casa do amigo  
que ainda não pôde retribuir a visita. 
 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016.110p. p. 67.  
 
05. O poema se caracteriza como: 
a) um poema narrativo, visto que narra uma história, além de apresentar 
narrador e personagens.   
b) um soneto, pois se desenvolve em dois tercetos e dois quartetos. 
c) um poema clássico, visto à obediência às regras de metrificação. 
d) um poema parnasiano, demonstrando preocupação com a forma e com a 
linguagem culta.  
 
 
06. Acerca da estrutura do poema é correto afirmar que  
a) é composta por estrofes regulares, e com a predominância de rimas.  
b) é formada por estrofes irregulares, e por ausência de rimas. 
c) é composta por estrofes regulares e por ausência de rimas. 
d) é formada por estrofes irregulares, e predominância de rimas. 
 
07. No poema, é possível perceber a presença de diálogo entre as 
personagens. Destaque, pelo menos, um verso que justifique essa afirmação. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
08. No poema, a figura masculina é retratada por “homem” e “amigo”. O dono 
da casa é nomeado de “amigo” e o visitante, de “homem”. Por que o poeta faz 
essa diferenciação?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
  
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 12 
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