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RESUMO 

 

A leitura de poesia e sua presença incipiente no ensino fundamental tem se constituído uma 

preocupação de professores e pesquisadores. Desta forma, o objetivo desta dissertação é 

discutir o papel formador da literatura e defender algumas de suas funções, tais como o acesso 

ao imaginário coletivo (Colomer, 2003; 2007; 2017), a criatividade e o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores (Vigotski, 2009), a ampliação e transformação da experiência 

de vida (Coelho, 2000), além de atuar como meio de socialização (Todorov, 2010). 

Estabelecemos uma discussão a respeito do texto poético e da sua importância na formação da 

subjetividade a partir de estudos de Paz (1982), e Huizinga (1971). Na parte prática deste 

estudo, optamos por uma pesquisa qualitativa com proposta de intervenção. Tal metodologia 

busca a produção do conhecimento pedagógico e a diminuição da distância entre a teoria e a 

sala de aula. Desenvolvemos práticas de leitura de poesia em uma turma de 3º ano da primeira 

fase do ensino fundamental a partir do Método Recepcional, sistematizado por Aguiar e 

Bordini (1993), a fim de proporcionar um encontro significativo entre criança e poesia. Os 

resultados desta pesquisa indicam a necessidade da mediação do professor para favorecer tal 

encontro. Desta forma, é possível se afastar de um ensino utilitarista e propor aos alunos 

atividades motivadoras, capazes de constituir leitores literários críticos e autônomos. A 

pesquisa originou o produto educacional intitulado ―Exercícios de ser leitor: leitura de Manoel 

de Barros em sala de aula‖, e-book publicado pela Editora Espaço Acadêmico e que será 

disponibilizado no site do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 

(https://pos.cepae.ufg.br) 

 

Palavras-chave: Ensino. Leitura literária. Poesia. 



 

 

ABSTRACT 

 

Poetry reading and its incipient presence in elementary school has been a concern of teachers 

and researchers. Thus, the aim of this dissertation is to discuss the formative role of literature 

and defend some of its functions, such as access to the collective imagination (Colomer, 2003; 

2007; 2017), the creativity and the development of higher psychological functions (Vigotski, 

2009), the enlargement and transformation of life experience (Coelho, 2000), besides acting 

as a means of socialization (Todorov, 2010). A discussion was established about the poetic 

text and its importance in the formation of subjectivity based on studies by Paz (1982), and 

Huizinga (1971). In the practical part of this study, we chose a qualitative research with 

intervention proposal. This methodology seeks the production of pedagogical knowledge and 

the reduction of the distance between theory and classroom. Poetry reading practices were 

developed in a 3rd grade class of the first phase of elementary school from the Receptional 

Method, systematized by Aguiar and Bordini (1993), to provide a significant meeting between 

child and poetry. The results of this research indicate the need to establish a method for 

literary reading practices thus moving away from the utilitarian teaching, and propose to the 

students motivating activities, able to constituting critical and autonomous readers. The 

research  originated  the  educational  product  entitled  ―Exercícios  de  ser  leitor:  leitura  de 

Manoel de Barros na sala de aula ‖, an ebook published by Editora Espaço Acadêmico and 

which will be made available on the website of the Graduate Program in Teaching in Basic 

Education. (https://pos.cepae.ufg.br) 
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INTRODUÇÃO                                     
 

 

A leitura é uma fonte inesgotável de prazer, mas por incrível que pareça, a quase 

totalidade não sente esta sede. 

(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE) 

 

A sociedade reconhece a leitura como uma prática essencial para a vida cotidiana. No 

entanto, só o reconhecimento não tem sido suficiente para que o Brasil seja um país de 

leitores. Estamos ainda muito distantes disso, já que enfrentamos um luta duradoura contra o 

analfabetismo. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o país 

conta com 11,8 milhões de analfabetos, o que corresponde a 7,2% da população com 15 anos 

ou mais. 

Para os que estão engajados na formação do leitor literário, este é um dado alarmante: 

se há tantos que não sabem ler um bilhete simples, pode parecer utópico esperar que usufruam 

de um texto literário. Porém, a alfabetização também não é garantia de formação de leitor. A 

pesquisa ―Retratos da leitura no Brasil‖ realizada pelo Instituto Pró-Livro (IPL) e divulgada 

pelo jornal O Estadão em 18 de maio de 2016, definiu como leitor quem leu pelo menos um 

livro nos últimos três meses. Crianças e adolescentes são os que mais leem por gosto (42%). 

Entre esses e tantos outros dados da pesquisa, um em especial chama a atenção: 67% dos 

entrevistados afirmam que não houve ninguém em sua trajetória que incentivasse a leitura. 

Nem na família e tampouco na escola. Dados como esses apontam que é preciso repensar 

urgentemente as práticas escolares de leitura. Neste cenário, acreditamos que almejar e 

trabalhar para construir uma sociedade leitora de literatura é uma ação política, pois parte de 

um anseio para que todos tenham uma vida mais digna, não só em condições materiais, mas 

em relação à subjetividade. 

Enquanto professora e pesquisadora, penso que todo desejo de pesquisa surge de uma 

inquietação pessoal. As minhas inquietações enquanto pedagoga e professora de língua 

portuguesa são: de que forma pode-se contribuir para a formação do leitor literário na 

primeira fase do Ensino Fundamental? Como é o trabalho com o texto poético em sala de aula 

e quais são suas determinações? Quais intervenções possibilitam o contato entre criança e 

poesia de forma efetiva? 

Em minha experiência nas séries iniciais do Ensino Fundamental, pude observar que, 

mesmo estando presente no dia a dia das escolas, a literatura tem sido colocada a serviço da 

pedagogia para o ensino de conteúdos e como um mero recurso para a exploração didático- 

pedagógica. Compreendo que há uma relação entre essa escolarização inadequada e a história 
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do professor enquanto leitor literário, além de todo o processo histórico da literatura infantil, 

que surgiu explicitamente com fins pragmáticos. 

Nesta fase da educação básica, bem como na Educação Infantil, atuam profissionais da 

educação formados em Pedagogia (Nível Superior) ou Magistério (Nível Médio). São notórias 

as lacunas deixadas na formação desses professores em relação à literatura, visto que essa 

disciplina não é obrigatória na maioria dos cursos de Pedagogia. É de se esperar que esses 

profissionais se sintam inseguros nos momentos de práticas de leitura literária em sala de aula. 

Eles, que provavelmente não vivenciaram a literatura na educação básica, também não 

tiveram acesso a esse tipo de conhecimento em sua formação acadêmica. 

Pode-se afirmar que o tratamento conferido ao poema em sala de aula apresenta-se de 

forma ainda mais problemática. Colomer (2007) aponta que, embora os poemas sejam textos 

mais curtos, raramente são lidos ou debatidos na escola, pois até mesmo alguns professores 

apresentam resistência em relação ao gênero lírico. Desta forma, as crianças das séries iniciais 

do Ensino Fundamental são privadas de uma leitura capaz de expandir a capacidade de 

compreensão do mundo, além de contribuir para o desenvolvimento da criatividade e do 

imaginário. 

A partir dessas constatações, este trabalho tem por objetivo aprofundar a discussão 

sobre o lugar do texto poético na sala de aula e pensar caminhos e alternativas, a fim de evitar 

a equivocada escolarização da poesia. Lajolo (2008) afirma que através da literatura uma 

sociedade discute seus desejos e utopias. A leitura literária exige também uma alfabetização 

específica, que jamais se concretizará caso as particularidades do texto literário não sejam 

observadas. Zilberman (1990) defende que o texto poético contribui para a formação do 

individuo, além de ajudar a desenvolver a alteridade. A autora argumenta que a escola tem se 

preocupado mais em fazer com que o aluno assimile uma tradição literária do que, de fato, 

formar leitores. 

Lajolo (1982) aponta que muitas vezes as atividades com leitura são reducionistas, já 

que utilizam o texto como pretexto para se trabalhar conteúdos gramaticais, como a aplicação 

de perguntas fechadas que nada contribuem para formar leitores críticos e autônomos. O texto 

torna-se um intermediário para outras aprendizagens, o que acaba tornando-o superficial. 

Mesmo quando a instituição favorece a leitura de bons textos, esses são seguidos de maus 

exercícios. 

O capítulo 1 destina-se a analisar algumas funções da literatura. Acreditamos que a 

leitura literária promove autoconhecimento, emancipação e desenvolvimento do senso crítico 
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e estético. Além disso, possibilita a compreensão da diversidade humana, algo urgente e 

necessário para o nosso tempo. Conforme Colomer: 

 
O objetivo da educação literária é, em primeiro lugar, o de contribuir para a 

formação da pessoa, uma formação que aparece ligada indissoluvelmente à 

construção da sociabilidade e realizada através da confrontação com textos que 

explicitam a forma em que as gerações anteriores e as contemporâneas abordaram a 

avaliação da atividade humana através da linguagem. (2007, p. 21). 

 

 

Para a autora, a literatura representa ainda uma forma de emancipação. ―Não se ensina 

literatura para que todos os cidadãos sejam escritores, mas para que nenhum seja escravo‖. 

(COLOMER, 2007, p.35). Vigotski (2009) também fundamenta esta discussão a partir de seu 

estudo sobre a imaginação e criação na infância. Para o pensador russo, a arte, fruto da 

invenção humana, favorece o enriquecimento da subjetividade. Defende que é necessário 

promover o contato entre criança e obras artísticas, pois estas atuam como socialização de 

toda experiência humana. Coelho (2000), Todorov (2010) e Candido (1995) continuam o 

raciocínio de que a literatura apura nossa sensibilidade e promove um processo de 

humanização. ―O processo de humanizar requer o exercício da reflexão, a aquisição do saber, 

a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da 

complexidade do mundo.‖ (CANDIDO, 1995, p. 36). 

Para Todorov (2010), é preciso resgatar na literatura uma verdade sobre o mundo e 

devolver-lhe seu caráter humanista. O leitor literário só encontra sentido no que lê quando 

percebe que a literatura fala de nós. Candido (1995) coloca a literatura ao lado dos demais 

direitos humanos inalienáveis: ―Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, 

sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação.‖ (CANDIDO, 

1995, p.36). Faremos ainda um resgate histórico a respeito da literatura infantil e o seu 

surgimento na sociedade burguesa, bem como o lugar do texto literário na escola. 

No segundo capítulo deste trabalho, estabelecemos uma discussão a respeito da 

natureza do texto poético. Paz (1982) e Huizinga (1971) contribuem com uma visão 

ontológica da poesia. Ela está presente no mundo desde os períodos mais remotos e encontra- 

se inserida nas mais variadas atividades humanas como celebrações e rituais, além de possuir 

uma função social e até mesmo litúrgica. Bordini (1986), Sorrenti (2009) e Azevedo (2005) 

discutem a questão da necessidade (ou não) da existência de uma poesia classificada como 

infantil. Seriam as crianças incapazes de entender um poema de Carlos Drummond de 

Andrade? O próprio poeta já fez indagações sobre o que seria essa literatura infantil: 
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O gênero ―literatura infantil‖ tem, a meu ver, existência duvidosa. Haverá música 

infantil? Pintura infantil? A partir de que ponto uma obra literária deixa de constituir 

alimento para o espírito da criança ou do jovem e se dirige ao espírito do adulto? 

Qual o bom livro para crianças que não seja lido com interesse pelo homem feito? 

(DRUMMOND, 1944, p.220). 

 

O terceiro capítulo explicita uma proposta de prática de leitura de poesia em uma 

turma de 3º ano da primeira fase do ensino fundamental da rede pública de Goiânia. Para o 

desenvolvimento do projeto recorremos a um poeta que, embora tenha escrito quatro livros 

para crianças, não é um autor de literatura infantil: Manoel de Barros. Fizemos a leitura de 

três poemas do autor: ―O menino que ganhou um rio‖, ―A menina avoada‖ e ―O menino que 

carregava água na peneira‖. O poeta cuiabano trata a linguagem de forma lúdica e retrata em 

sua poética o universo das miudezas. Ele dá destaque às coisas consideradas sem importância 

alguma pela sociedade, como lesmas, pássaros, formigas e latas enferrujadas. Entre esses 

seres aparentemente ―sem importância‖, encontra-se a criança.   A presença da alteridade da 

infância em Manoel de Barros é fundamental para o entendimento da sua poética. 

De acordo com Silva (2012); 

 
 

A infância parece condensar para o poeta sul-mato-grossense o mito da sua 

formação enquanto homem e enquanto poeta. O modo de a criança ver o mundo, que 

dedica a tudo que vê sua disposição para descobrir o novo, no mais simples e 

corriqueiro objeto, possui uma atitude correspondente na poética barriana: a 

disposição para ―escovar‖ palavras e descobrir nelas significações latentes, perdidas 

no tempo ou renovadas pela criação poética. (SILVA, 2012, p. 240). 

 
Para o autor, embora a poética de Manoel de Barros seja complexa, seus textos são 

acessíveis às crianças. A infância não é apresentada com apelo sentimentalista ou saudosista, 

mas como outra possibilidade de existência. Ser criança na obra desse poeta é não perder a 

capacidade do espanto e de ver o mundo com um olhar inaugural. 

A partir de leituras compartilhadas e discussões, as crianças foram incentivadas a 

experimentarem as possibilidades da linguagem poética, como um exercício de criatividade. 

Todas as atividades desenvolvidas foram pensadas com o objetivo de favorecer a 

compreensão e a vivência dos poemas trabalhados. Este estudo não se pretende passar por um 

manual de leitura de poesia nas séries iniciais do ensino fundamental, mas teremos atingido 

nosso objetivo se ele for capaz de levantar possibilidades, desconstruir mitos e ideias 

equivocadas em relação à literatura na escola e ajudar professores no desenvolvimento de 

experiências exitosas e significativas. 
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Trata-se de uma pesquisa qualitativa com proposta de intervenção. Segundo Chizzotti 

(1995), há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito e ―O conhecimento não se 

reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria explicativa‖. (CHIZZOTTI, 1995, 

p.79).  Conforme nos aponta  Robson  (1993),  pesquisas  dessa  natureza  são  ―pesquisas  do 

mundo real‖. Com essa metodologia é possível aprimorar  o  conhecimento  teórico,  ao fazer 

com que o professor também seja reconhecido com produtor de conhecimento.
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CAPÍTULO 1 - LITERATURA: TRAVESSURA COM AS PALAVRAS 

 
1.1. Sobre as funções da Literatura 

 
Eu só faço travessuras com as palavras. Não sei nem me pular quanto mais 

obstáculos. 

(MANOEL DE BARROS) 

 
Garantir uma vida repleta de imaginação é uma das funções da literatura. De acordo 

com Vigotski: ―A imaginação não é um divertimento ocioso da mente, uma atividade 

suspensa no ar, mas uma função vital necessária.‖ (2009, p.20). A experiência artística está na 

constituição do que serão as bases da criação e o criar é o destino de todos. A literatura atua 

para provocar a reação criadora no indivíduo: ―A palavra permite transmitir relações 

complexas, principalmente as de caráter interno.‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 77). 

As funções psicológicas superiores, tais como memória, atenção, imaginação, 

percepção e pensamento são o que nos diferenciam de outros animais. Na atividade artística 

encontramos todas essas funções psicológicas cristalizadas. Ao entrarmos em contato com 

essas produções nos deparamos com ecos da humanidade, posto que tais funções são comuns 

a todos nós. É essa concepção que dá origem à famosa frase de Vigotski: ―A arte é o social 

em nós.‖ (2009, p.315). A obra de arte age na mediação entre a humanidade e o individuo. 

De um lado está a atividade reprodutiva do ser humano, do outro, a atividade criadora. 

Conhecer os produtos da invenção da humanidade alarga nossa compreensão do mundo e 

amplia nosso próprio processo criativo.  Ainda de acordo com Vigotski: ―As  emoções 

provocadas pelas imagens artísticas fantásticas das páginas de um livro ou do palco do teatro 

são completamente reais e vividas por nós de verdade, franca e profundamente.‖ (2009, p. 29). 

A respeito das emoções, o autor se apropria do conceito aristotélico de catarse ao defender 

que o contato com um objeto artístico pode desencadear reações adversas como emoções 

negativas e incômodas e que tais emoções são expurgadas, reelaboradas e apuradas. 

A arte possibilita a socialização do que é comum a todos os seres humanos, reelabora 

o psiquismo, favorece o contato com uma experiência social, amplia as experiências 

individuais e apura os sentidos. Por acreditar que a imaginação e a capacidade de criar e 

fantasiar são desenvolvidas na trama social, Vigotski defende que quanto maior o contato da 

criança com a produção artística e criativa da humanidade, mais sua vida será rica em 

criatividade e mais desenvolvidas serão suas funções psicológicas superiores. 

Colomer (2017) caminha pela mesma trilha reflexiva de Vigotski. Defende que a 

literatura fornece acesso ao imaginário coletivo, sendo um meio de fazer com que o leitor seja 



19 

 

 

partícipe da imensidão de imagens, símbolos e conceitos compartilhados pela coletividade. 

Tendo acesso a esse imaginário, o leitor é capaz de ampliar a sua visão de mundo, de 

desenvolver sua subjetividade, e ao mesmo tempo, a alteridade. 

O contato com a literatura é capaz de garantir a aprendizagem de uma linguagem 

específica. ―Assim, a literatura nos ajuda a descobrir que existem palavras para descrever o 

exterior, para nomear o que acontece em seu interior e para falar sobre a própria linguagem.‖ 

(COLOMER, 2017, p. 27). A literatura constrói mundos alternativos, desenvolve a 

capacidade de imaginar uma realidade a partir de palavras, a conhecer realidades complexas, 

realidades essas que podem ser observadas de fora e que, portanto, promovem a 

descentralização do ponto de vista. 

 
Os livros introduzem as crianças a uma nova forma de comunicação na qual importa 

o como e na qual a pessoa se detém para apreciar a textura e a espessura das palavras 

e das imagens, as formas com que a literatura e as artes plásticas elaboram a 

linguagem, e as formas visuais para expressar a realidade de um modo artístico. Ou 

seja, o acesso a uma maneira especificamente humana de ver e sentir o mundo. 

(COLOMER, 2017, p. 61). 

 
Há no ser humano uma grande predisposição à palavra pela capacidade desta de 

representar o mundo: ―Simplifica e ordena o  caos  mesclado  da  existência  e  expressa 

sensações, sentimentos e beleza.‖ (COLOMER, 2017, p. 27). A literatura ainda se assemelha 

ao jogo, já que possibilita um espaço intermediário de mediação entre mundo e 

individualidade, provoca certo distanciamento da realidade e, consequentemente, favorece o 

pensamento e a reflexão. Por subverter certas regras da linguagem referencial, a literatura 

também se assemelha à brincadeira, já que pela palavra podemos criar mundos ao contrário, 

exagerados ou ilógicos. (COLOMER, 2017). 

A partir das narrativas e da poesia conhecemos melhor a conduta dos seres humanos e 

suas emoções. Ler literatura é realizar uma verdadeira imersão na cultura e na história: ―Cada 

texto, cada obra, se forma em relação com  o  que  já  foi  dito  pelos  demais.‖ (COLOMER, 

2007, p. 62). 

Isso nos remete a Kristeva (1974), responsável por difundir a ideia de intertextualidade 

a partir das ideias de Bakthin. A autora discute a relação dialógica não só entre textos, mas 

entre as vozes  dos  sujeitos.  Em relação à  escrita  literária,  Kristeva  afirma  que:  ―A  palavra 

literária não é um ponto (um sentido fixo), mas um cruzamento de superfícies textuais, um 

diálogo de diversas escrituras. ― (KRISTEVA, 1974, p. 62). O autor de uma obra literária 

participa da história quando produz algo que transgride estruturas já existentes. Ele nunca 



20 

 

 

parte do nada, está sempre se remetendo a outra palavra. As obras se referem sempre a outras 

obras, não para imitá-las, mas principalmente para transformá-las, questioná-las ou refutá-las. 

Kristeva (1974) defende que a História é responsável por engendrar os textos 

literários, que não são apenas emaranhados de significados. Desta forma, seria impossível a 

existência de uma obra literária que não evoque outra. A literatura reconta histórias já 

contadas, mas sempre de maneira diversa. 

Por ser repleta de lacunas e contradições, a literatura também nos torna mais sensíveis 

e perspicazes. Adquirimos a capacidade de enxergar o mundo de forma mais compreensível 

para entendermos as lacunas e contradições da própria vida. Dada essa complexidade, há certo 

enredamento em definir a literatura e suas funções. Embora a concepção de literatura varie de 

acordo com o contexto histórico, Coelho (2000) fala em uma ―função essencial‖: 

 
Na verdade, desde as origens, a literatura aparece ligada a essa função essencial: 

atuar sobre as mentes, nas quais se decidem as vontades ou as ações; e sobre os 

espíritos, nos quais se expandem as emoções, paixões, desejos, sentimentos de toda 

ordem... No encontro com a literatura (ou com a arte em geral), os homens têm a 

oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria experiência de vida, 

em um grau de intensidade não igualada por nenhuma outra atividade. (2000, p. 29). 

 
Para Coelho (2000), a literatura   é   ―aventura   espiritual‖   que   possibilita   o 

enriquecimento da vida do sujeito em uma sociedade cada vez mais superficial e esvaziada de 

sentido. A linguagem literária sempre possuiu uma importância crucial na história da 

humanidade. O uso dos símbolos, das metáforas e comparações sempre possibilitou ao ser 

humano um alargamento das suas experiências imediatas. 

Todorov (2010) defende a literatura como meio de socialização e endossa o seu caráter 

educador. Para o autor russo, a leitura literária se aproxima da experiência do encontro com o 

outro, já que ler um livro é como conhecer alguém. Quanto menos esses personagens se 

parecem com o leitor, melhor para ele, já que será apresentado a formas diferentes de ser e 

estar no mundo: 

 
A literatura tem um papel particular a cumprir nesse caso: diferentemente dos 

discursos religiosos, morais ou políticos, ela não formula um sistema de preceitos; 

por essa razão, escapa às censuras que se exercem sobre as teses formuladas de 

forma literal. As verdades desagradáveis- tanto para o gênero humano ao qual 

pertencemos quanto para nós mesmos- têm mais chances de ganhar voz e ser 

ouvidas numa obra literária do que numa obra filosófica ou científica. (TODOROV, 

2007, p. 80). 

 
Por fim, concordamos com o que defende Antonio Candido (1995). A literatura 

possibilita a vivência dos problemas de forma dialética, posto que o seu papel formador não 
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se dá de forma convencional e, muitas vezes, gera conflito por ir contra alguns valores caros à 

sociedade.  ―Ela não corrompe nem edifica, portanto; mas, trazendo livremente em si o que 

chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque faz 

viver.‖ (1995, p. 176). 

 
1.2. Literatura infantil: livros ingênuos para leitores inocentes? 

 
 

Ao considerarmos a importância da literatura para a formação humana, é preciso 

investigar se os livros que chegam às crianças são capazes de garantir o alargamento de 

experiências, o enriquecimento linguístico e o desenvolvimento da reflexão e da criticidade. 

Durante muito tempo, a literatura infantil foi vista como um gênero menor. Prevalecia 

a ideia de que livros para crianças deveriam sempre ser simplistas e triviais. Os estudos a 

respeito  da  literatura  infantil  mostram  que,  de  um  lado,  existia  o  livro  para  o  adulto,  ―a 

verdadeira literatura‖ e, do outro, a literatura considerada menor, feita para crianças, que não 

contava com o mesmo prestígio e inovação da primeira. 

Hunt (2010) defende que a literatura para crianças está longe de ser simplória e 

efêmera. O autor alega que os mesmos critérios utilizados para estabelecer a qualidade de uma 

obra adulta devem ser aplicados a livros infantis, que conquistam cada vez mais espaço na 

cultura. 

 
Do ponto de vista histórico, os livros para criança são uma contribuição valiosa à 

história social, literária e bibliográfica; do ponto de vista contemporâneo, são vitais 

para a alfabetização e para a cultura, além de estarem no auge da vanguarda da 

relação palavra e imagem nas narrativas, em lugar da palavra simplesmente escrita. 

(HUNT, 2010, p.43). 

 

O crítico literário alerta que, embora a literatura infantil exija uma poética singular, 

não pode ser  considerada  menor.  ―Só porque  o  texto  se  destina  a  leitores  supostamente 

inocentes não basta que ele seja em si mesmo inocente.‖ (HUNT, 2010, p. 37). Ainda que  hoje 

a literatura infantil esteja cada vez mais inserida no contexto cultural e acadêmico, em sua 

gênese, ela foi veículo de transmissão de valores tidos como aceitáveis pela sociedade, que 

encontrou nos livros para crianças uma forma de divulgar um novo modelo de família. Muitas 

obras infantis eram totalmente desprovidas de caráter artístico e assumiam uma postura 

panfletária. 

A necessidade de livros infantis surge quando a criança passa a exercer um papel 

diferente no meio social. De acordo com Ariès (1981), a concepção de que a infância é um 
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estágio da vida que requer cuidados especiais aparece apenas no século XVI para o século 

XVII, portanto trata-se de uma visão moderna. Antes disso, a criança era considerada um 

adulto em miniatura. Elas adquiriam conhecimentos pela convivência social, já que 

frequentavam os mesmos ambientes que os adultos. 

A partir de análises da arte medieval, o historiador constata que, até meados do século 

XII, a infância  sequer  era  representada:  ―É  mais  provável  que  não  houvesse  lugar  para  a 

infância nesse mundo‖. (ARIÈS, 1981, p. 39). Com o sentimento de infância, fruto da 

modernidade, surge também a necessidade de preparar as crianças para a vida coletiva. 

A literatura infantil surge então com viés pedagógico para orientar a criança que, a 

partir de então, passa a receber atenção especial. A construção de um acervo direcionado a 

esses novos leitores se deu por textos que já circulavam socialmente entre os adultos, como os 

clássicos e os contos de fadas. Estes foram adaptados para o público infantil, de modo que 

partes consideradas inadequadas foram suprimidas. 

Um exemplo é a versão original do conto Gata borralheira. Com o intuito de se casar 

com o príncipe, uma das irmãs da protagonista corta os dedos do pé e a outra, o calcanhar. Em 

seguida, as irmãs têm os olhos furados por pássaros como castigo por serem cruéis. 

Evidentemente, a versão do conto oferecida às crianças suprimiu essas partes consideradas 

violentas para o pequeno leitor. Tais narrativas passaram por um processo de adaptação para 

se fazerem compreensíveis à criança, que deveria ser resguardada de certos temas. Desta 

forma, os textos foram reduzidos em seu potencial artístico e humano. 

De acordo com Lajolo e Zilberman (1985), ainda que o surgimento da literatura 

infantil esteja ligado à disseminação dos contos de fadas, mais especificamente na França, é 

durante a Revolução Industrial que ela começa a se fazer necessária para uma sociedade nova, 

quando surgia o ideal de família nuclear burguesa. O interesse pela infância, a partir do 

século XVII, tinha o objetivo de assegurar o modelo familiar burguês e consequentemente o 

Estado moderno. Desta nova estrutura familiar surgiram os primeiros tratados sobre infância 

e, no século XVIII, a infância adquire um lugar relevante na sociedade.  

Instituições e mecanismos especiais como a escola e a literatura infantil se 

popularizaram. Tanto uma quanto a outra favoreciam a integração da criança à cultura. 

(LAJOLO; ZILBERMAN, 1985). Isso evidencia que, em seus primórdios, a literatura infantil 

foi um instrumento social para transmitir valores e também operar certo tipo de doutrinação. 

Seu compromisso era muito mais com o aspecto pedagógico do que literário. A escola, 

durante toda a sua história, sofreu influências moralizantes, inclusive da Igreja.  Sendo assim, 

não seria possível à
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literatura infantil escapar desse fardo. Isso impediu que ela por muito tempo fosse, de fato, 

considerada arte. 

Ao levarmos em consideração esse aspecto ideológico da literatura infantil, 

percebemos que inúmeras obras produzidas ao longo do tempo não satisfaziam exigências 

mínimas para serem consideradas literatura, pois eram incapazes de oferecer um visão 

original da realidade. 

Os aspectos extraliterários se sobressaiam, pois a preocupação era ensinar algo muito 

específico: obediência aos pais, amor à pátria, lugares sociais delimitados para homens, 

mulheres e crianças, valorização da moral religiosa etc. Desta forma, muitas obras infantis se 

perderam no tempo, pois não possuem mais a capacidade de continuar se comunicando com 

seu destinatário atual. Este foi e ainda é um dos grandes estigmas da literatura infantil. 

Zilberman (2003) afirma que livros para crianças estão o tempo todo entre 

normatividade e ruptura. A autora mostra que para as mais diversas teorias a respeito da 

literatura há algo em comum: a literatura é capaz de provocar estranhamento e causar rupturas 

de expectativas. Além do que é capaz de questionar os padrões vigentes e expor as 

contradições sociais. 

Defende ainda que a literatura infantil somente ganha status de literatura se assumir 

esse compromisso de levar o seu leitor a ter uma visão mais crítica da realidade. ―Debatendo- 

se entre ser arte ou ser veículo de doutrinação, a literatura infantil revela sua natureza; e sua 

evolução e seu progresso decorrem de sua inclinação à arte, absorvendo, ainda que 

lentamente, as contribuições da vanguarda.‖ (ZILBERMAN, 2003, p.176). 

Os livros para crianças passaram por transformações significativas e acompanharam os 

valores de cada época. Temas antes considerados inadequados para o leitor mirim tais como 

morte, guerra e solidão aparecem agora nas obras direcionadas a esse público. A literatura 

infantil atual trata, ainda que de modo incipiente, dos novos arranjos familiares, do papel da 

mulher na sociedade, de questões raciais e de problemas de ordem global, como imigração. 

Podemos afirmar que, a partir da década de 70, a literatura infantil avançou 

exponencialmente, no que se refere à quantidade e qualidade. Portanto, a ideia de que 

literatura infantil não é arte tem sido paulatinamente superada. Compactuamos com o que 

defende Coelho (2000): 

 
Literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de 

criatividade que representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os 

sonhos e a vida prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível 

realização. (COELHO, 2000, p. 9). 
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Ao considerar a literatura como fenômeno da criatividade, como aponta Coelho 

(2000), faz-se necessário pensá-la para além dos adjetivos e rótulos. Desta forma, faz sentido 

superarmos a expressão ―literatura infantil‖ e pensarmos em uma literatura para crianças, ou 

seja, obras que não foram inicialmente endereçadas aos infantes, mas que podem ser lidas e 

vivenciadas por eles. Tais livros precisam ser analisados com seriedade e rigor. E como já é 

sabido que a sociedade brasileira não possui o hábito de leitura, cabe à escola apresentar à 

criança a literatura de qualidade, fonte inesgotável de conhecimento e criatividade. 

 
1.3. Há lugar para a literatura na escola? 

 
 

A já referida  pesquisa  Retratos  da  leitura  no  Brasil  aponta  que  mais  de  60%  da 

população brasileira considera a leitura uma fonte de conhecimento para a vida. Ainda que 

esse aspecto positivo apareça no discurso da população, sabemos que a questão da leitura tem 

sido algo a ser resolvido urgentemente pela educação brasileira. Não se trata de uma discussão 

recente. Autores como Lajolo (1982), Zilberman (1990), Coelho (2000) e Soares (2011), 

desde a década de 80 já problematizavam o papel da leitura, especificamente a leitura literária 

no contexto das escolas brasileiras. 

Os PCN‗s (Parâmetros Curriculares Nacionais) referentes à primeira fase do Ensino 

Fundamental apontam dois grandes problemas educacionais: a dificuldade em alfabetizar e de 

garantir o uso eficaz da linguagem. Dentro da discussão de crise de leitura está situada 

também a questão da leitura literária na escola. É possível perceber que a concepção 

subjacente nos Parâmetros é a de que o texto literário é apenas mais um dos gêneros 

discursivos, assim como um artigo de opinião ou notícia. 

O documento traz, contudo, recomendações positivas, como a defesa de que o texto 

literário seja prática diária na sala de aula. Há ainda a recomendação de que se conheçam as 

particularidades do texto literário, para, assim, evitar formas equivocadas de tratá-lo em sala 

de aula. 

A respeito de abordar o texto literário de forma equivocada, Soares (2011) defende que 

os maiores problemas enfrentados pela literatura na escola hoje são: a transferência do suporte 

literário para o suporte didático, a seleção de textos, que nem sempre leva em consideração 

critérios estéticos, a fragmentação de obras, a repetição dos mesmos autores e a quantidade de 

adaptações desnecessárias trazidas nos livros didáticos. Argumenta ainda que não há como 

um conhecimento estar na escola sem ser escolarizado, mas a forma com que essa 

escolarização acontece torna-se preocupante: ―Se é inevitável escolarizar a literatura infantil 
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que essa escolarização obedeça a critérios que preservem o literário, que propiciem à criança a 

vivência do literário e não uma distorção ou uma caricatura dele.‖ (SOARES, 2011, p. 42). 

Os exercícios escolares que acompanham os textos literários, via de regra, não 

consideram o que é essencialmente literário. Contos, romances e poemas se transformam em 

textos informativos, nos quais os alunos precisam localizar nome do autor, título e 

personagem. 

Baroukh e Carvalho (2018) também alertam para as práticas tradicionais e ineficazes 

que se perpetuam nas salas de aula e mais servem para afastar as crianças dos livros do que 

aproximá-las deles. Por serem concepções que falseiam a realidade, são chamadas de mitos. O 

primeiro mito discutido pelas autoras trata-se da ideia de que crianças pequenas se interessam 

mais por histórias narradas oralmente do que lidas. 

Muitas vezes as histórias contadas, principalmente na educação infantil, são repletas 

de fantasias, fantoches e dedoches. É certo que tais elementos envolvem a criança, no entanto, 

se isso se torna essencial, evidencia que talvez o professor não confie no potencial do livro de 

encantar e envolver a criança. É fundamental que as crianças ouçam a história tal como ela foi 

contada por seu autor, que tenham contato com o objeto livro e o reconheçam como portador 

de uma escrita imutável, pois sempre será a mesma história sendo narrada. Um dos 

encantamentos da literatura não é apenas o que se diz, mas como se diz. Conforme nos aponta 

Candido (1995),  a  literatura  exerce  seu  papel  humanizador  através  da  forma  e  do  conteúdo:  ―O 

conteúdo só atua por causa da forma, e a forma traz em si, virtualmente, uma capacidade 

devido à coerência mental que pressupõe o que sugere. O caos originário, isto é, o material 

bruto a partir do qual o produtor escolheu uma forma, se torna ordem.‖ (CANDIDO, 1995, p. 

176). 

O segundo mito diz respeito ao entendimento de que livros precisam ser protegidos 

das crianças para que não estraguem. Muitas vezes a escola oferece livros de qualidade 

questionável e deixam os mais bonitos e interessantes em estantes inalcançáveis para as 

crianças. Não é melhor que o livro ―sofra‖ alguns rabiscos e amassados durante a leitura do 

que permanecer intacto na estante? Um livro sem leitor não tem razão de existir. 

Há ainda a falsa crença de que crianças pequenas não podem usufruir de livros mais 

elaborados.  Esse  mito  faz  com  que  os professores  optem  por  obras  consideradas  ―fáceis‖  e 

simples, que muitas vezes trazem uma linguagem simplória e ilustrações estereotipadas. As 

classificações etárias realizadas pelas editoras são importantes, porém, é preciso que o 

professor tenha um repertório de leituras e proponha obras cada vez mais complexas aos seus 

alunos: 
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Ao escolher um livro, é fundamental olhar para os leitores que temos: onde vivem, 

como são, pelo que se interessam, o que já leram. E sempre perguntar: O que esses 

leitores gostariam de ler? O que já sabem? O que querem saber? A experiência de 

vida, o lugar onde moram, a cultura em que vivem tornam os leitores diferentes, 

singulares. Dessa forma, a escolha do que vai ler é complexa e deve considerar que o 

que costumamos chamar de infância, adolescência, vida adulta e velhice são 

categorias que abarcam grande heterogeneidade. (BAROUKH; CARVALHO, p.58, 

2018). 

 
O quarto mito a ser descontruído é o de que é preciso poupar as crianças de assuntos 

delicados. Atualmente há grande vigilância e censura a respeito do que vem sendo discutido 

em sala de aula, e com a literatura não haveria de ser diferente. Recentemente, um livro de 

Ana Maria Machado causou polêmica. A obra O menino que espiava para dentro conta sobre 

um garoto que vive entre imaginação e realidade. Em certo momento, para adentrar o mundo 

da imaginação a partir dos sonhos, precisa engasgar com uma maçã, em uma clara referência 

ao conto Branca de neve. No segundo semestre de 2018, o livro foi duramente condenado ao 

ser postado em uma rede social, já que, para alguns leitores, a obra de Ana Maria Machado 

fazia ―apologia ao suicídio‖. Diversas pessoas entraram em contato com a editora e exigiram a 

retirada da obra do mercado e das escolas. 

Esse é apenas um dos casos em que livros infantis são vítimas de interpretações 

distorcidas e descontextualizadas. É evidente que os autores de livros infantis precisam fazer 

uma adaptação, ou melhor, tratar do assunto de forma que a criança entenda. Contudo, há  

uma preocupação enorme em resguardar as crianças de temas como sexualidade, separação, 

guerra e morte, como se elas também não tivessem seus medos e angústias e não se 

interessassem pelos mais variados conteúdos. 

As autoras também fazem algumas considerações a respeito de atividades que são 

realizadas após a leitura. Em situações de leitura como prática social, o leitor não precisa 

escrever uma resenha, elaborar fichamento ou responder a questionários. Em determinadas 

atividades os alunos podem ser instigados a interpretar a história ou poema utilizando outras 

linguagens e se posicionarem como sujeitos ativos e criativos elaborando novos finais. Mas 

nem sempre as atividades possuem esse teor. Elas só se justificam se auxiliarem o leitor a 

entender melhor a obra. 

Muito mais importante do que o registro é a prática dialógica, a mediação realizada 

pelo professor antes, durante e após a leitura. Um diálogo que não pode se resumir a um 

monólogo. O professor, embora mais experiente e com uma bagagem maior de leitura e 

experiência de vida, não é o detentor da chave interpretativa do texto literário. As discussões 
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sobre a obra devem ser desenvolvidas em um ambiente acolhedor, em que todas as 

interpretações sejam enriquecidas pelo olhar do outro. Ninguém lê uma obra literária de um 

mesmo jeito. Um personagem que é amado por um leitor é rejeitado por outro, um poema que 

se mostra hermético para um pode fazer todo sentido para o outro. 

Por fim, as autoras descontroem o mito de que a leitura literária será sempre prazerosa. 

A persistência em associar leitura à diversão pode não contribuir para a formação do leitor. 

―Podemos  nos   sentir   acuados   por   um   texto,   desafiados,   aborrecidos   ou   entediados. 

Abandonamos os livros com os quais não conseguimos dialogar, lutamos com as leituras mais 

difíceis e ficamos felizes por conseguir avançar e conhecer.‖ (BAROUKH; CARVALHO, 

2018, p. 108). 

Para além dessas práticas que insistem em se perpetuar em muitas salas de aula, ocorre 

também uma disparidade entre discurso pedagógico e discurso literário. A grande 

preocupação do discurso pedagógico, habitualmente, é controlar a multiplicidade de sentidos, 

conforme afirma Larrosa (2013). A pedagogia dogmática que prevalece na escola vê a 

ambiguidade como um problema e o texto literário é ambíguo por natureza. Na escola ele é 

esvaziado pelo discurso didático, que tenta a toda custo controlar sentidos e discursos: 

 
A função da literatura consiste em violentar e questionar a linguagem trivial e 

fossilizada, violentando e questionando, ao mesmo tempo, as convenções que nos 

dão o mundo como algo já pensado e já dito, como algo evidente, como algo que nos 

impõe sem reflexão. (LARROSA, 2013, p. 126). 

 
Pode-se encontrar aprendizado na literatura, pela sensibilização e ainda pelo seu poder 

de fazer pensar e abandonar o pensamento tranquilo, provocando assim a intensificação da 

sensibilidade e pensamento. Não há lugar para imposição de verdade na literatura. Uma forma 

de exemplificar o que foi exposto acima é verificar como a literatura é trabalhada no livro 

didático porque é por meio dele que grande parte dos textos literários chega aos alunos. 

Analisaremos assim este aspecto mais detidamente no tópico a seguir. 

 
1.4. O livro didático e a literatura 

 
 

Zilberman (2012) aponta o livro didático como um dos gêneros literários mais antigos 

do Ocidente. A explicação vem do fato de que ele lida com a palavra. Os primeiros livros 

didáticos tinham como objetivo o aprimoramento do uso da língua, a partir da gramática e da 

retórica.   ―Ele  (o  livro)   engloba   a   tradição   literária   e   atua   como   seu   portador   mais 

credenciado.‖ (ZILBERMAN, 2012, p.172). Também foi um importante instrumento para a 
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constituição do Estado Burguês, que necessitava de uma homogeneização da língua para 

garantir a unidade do Estado-nação. 

O PNLD (Programa Nacional do livro didático), programa do Governo Federal 

responsável por distribuir livros didáticos para os alunos da educação básica da rede pública 

de ensino, recomenda que haja uma presença significativa da literatura nos livros didáticos. 

Além disso, prescreve diversidade dos gêneros, presença de autores significativos na 

produção literária e que haja um trabalho eficiente em relação aos recursos estilísticos do 

texto literário. 

A falta de hábito de leitura da população em geral e o preço do livro são alguns dos 

fatores que colaboram para que o livro didático seja a principal via de acesso do aluno à 

literatura. Desta forma, surge a necessidade de olhar com atenção para este suporte. De acordo 

com Brandão e Martins (2003), embora o livro didático promova o encontro entre leitor e 

texto literário, o aluno raramente se beneficia de tal encontro, pois essas obras costumam 

cristalizar os sentidos do texto ao abordá-lo como outro texto qualquer. O tratamento 

conferido à literatura, muitas vezes, impede que o aluno vivencie, de fato, uma experiência 

estética. 

As autoras defendem ainda que os livros didáticos são os indicadores dos motivos 

pelos quais a escola não forma leitores literários. Neles encontramos os vícios da 

escolarização inadequada da literatura, uma vez que operam uma ―sondagem decodificativa‖, 

que não contempla discussões de cunho reflexivo e não exploram os recursos estéticos, embora 

os textos selecionados sejam de qualidade: 

 
Entre o aluno/ leitor e autor representado, as interferências são tantas, atingindo 

desde a integridade dos textos através de adaptações, cortes ou supressão até a 

condução invasiva das atividades de compreensão que estreitam as possibilidades de 

leitura do aluno. (BRANDÃO; MARTINS, 2003, p. 262). 

 

 
O livro didático traz a literatura para a escola, mas não o trata literariamente, pois o 

destitui do seu fator artístico. Os textos são decompostos em leituras analíticas, mas que 

dificilmente se voltam para as especificidades literárias. A partir dessas constatações, as 

autoras apresentam o seguinte questionamento: ―A escola, quando ensina a ler ou a escrever, 

pode mesmo ensinar a gostar de ler?‖ (BRANDÃO; MARTINS, 2003, p. 260). 

As questões geralmente não favorecem que o aluno se veja como um sujeito inserido 

num contexto e que a leitura do texto pode ajudá-lo a compreender melhor sua condição de 

sujeito histórico e social. É como se os autores do material didático realizassem uma pré- 
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leitura e o aluno ficasse refém dos sentidos apreendidos por um terceiro. O texto literário 

passa por um processo de adaptação para se encaixar no que se espera trabalhar em 

determinado capítulo ou unidade. 

As atividades que se seguem aos textos literários são, usualmente, de caráter 

interpretativo.  Desta forma, de acordo com  Zilberman:  ―A  literatura  é  miniaturizada  na 

condição de texto, e o livro, como representação material daquela, desaparece.‖ (2012, p. 

186). A literatura fragmentada trazida pelo livro didático não passa de um fingimento, um 

arremedo de literatura, porque isola as partes, isto é, texto isolado do livro. 

Para verificarmos o tratamento conferido ao texto literário no livro didático, 

selecionamos um poema retirado de uma obra direcionada ao 5º ano do Ensino Fundamental 

(Projeto Prosa, de HULLE e PRADO, Editora Saraiva): ―O menino que ganhou um rio‖, de 

Manoel de Barros. O poema integra o livro Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de 

Barros (2008). 

 
O menino que ganhou um rio 

 

Minha mãe me deu um rio. 

Era dia de meu aniversário e ela não sabia o que me presentear. 

Fazia tempo que os mascates não passavam naquele lugar esquecido. 

Se o mascate passasse a minha mãe compraria rapadura ou bolachinhas para me dar. 

Mas como não passara o mascate, minha mãe me deu um rio. 

Era o mesmo rio que passava atrás de casa. 

Eu estimei o presente mais do que fosse uma rapadura do mascate. 

Meu irmão ficou magoado porque ele gostava do rio igual aos outros. 

A mãe prometeu que no aniversário do meu irmão. 

Ela iria dar uma árvore para ele. 

Uma que fosse coberta de pássaros. 

Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera ao meu irmão e achei legal. 

Os pássaros ficavam durante o dia nas margens do meu rio e de noite eles iriam 

dormir na árvore do meu irmão. 

Meu irmão me provocava assim: a minha árvore deu flores lindas em setembro. 

E o seu rio não dá flores! 

Eu respondia que a árvore não dava piraputanga. 

Era verdade, mas o que nos unia demais eram os banhos nus no rio entre pássaros. 

Nesse ponto nossa vida era um afago! 

(BARROS, 2008, p.83) 

 

 

 
Manoel de Barros, como veremos no capítulo a seguir, é um poeta dono de uma obra 

heterogênea, que se popularizou na década de 90 e desde então tem sido amplamente lido e 

estudado. Seu trabalho se aproxima da obra de Guimarães Rosa, no que se refere à 

ressignificação da linguagem e da interferência da língua falada no texto escrito. Escreveu 
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inúmeros poemas em prosa, em tom narrativo, que resgatam memórias da infância, sejam elas 

reais ou ―inventadas‖. 

Conforme aponta Rodrigues (2016): ―Seus textos deixam vislumbrar, pelo tom 

infantilizado e brincante, certa irresponsabilidade e indiferença em relação aos interesses do 

homem  moderno e informatizado.‖ (2016, p. 49). A obra barrosiana cria um mundo à parte, 

no qual é   possível ganhar um rio ou uma árvore da mãe, onde as coisas aparentemente sem 

serventia ganham inestimada importância. 

O texto retirado do livro didático se insere em uma unidade chamada ―Lembranças e 

saudade‖. As demais obras que compõem essa unidade do livro se assemelham pelo fato de 

serem relatos de infância: ―O saber das avós‖, de Daniel Munduruku, e ―As cocadas‖, de Cora 

Coralina. 

No livro do professor encontram-se as seguintes expectativas de aprendizagem, ou 

seja, o que se espera que o aluno aprenda ao ler o poema: 

 
Aplicar as habilidades de leitura para compreender o texto, identificando e 

localizando informações/ inferir significado de palavras e expressões de acordo com 

o contexto/ Perceber sentimentos do narrador no relato/ Selecionar diferentes relatos 

e ler em sala de aula. Essa leitura é importante para a ampliação de repertório e de 

vocabulário. (HULLE; PRADO, 2011, p.112). 

 

Ainda que ―O menino que ganhou um rio‖ possa ser considerado um poema em prosa, 

é problemático tratá-lo como um relato. Mesmo sem rimas e métrica, possui uma natureza 

poética indiscutível. Tal particularidade não é considerada nem nas orientações ao professor, 

nem mesmo nas questões interpretativas. A citação acima expõe que o poema é lido em sala 

de aula como os demais textos de caráter informativo. 

 Paz afirma que: ―Há poesia  sem  poemas;  paisagens,  pessoas  e  fatos  podem  ser  

poéticos;  é poesia sem serem poemas.‖ (PAZ, 1982, p.16). O poema, o texto, é mais do que 

apenas   uma forma literária. Para Paz, o fato de transformar uma receita de bolo num soneto 

não faz com que estejamos diante de um poema, mas sim de uma forma literária. Para que 

seja um poema é preciso que o texto seja atravessado pela corrente poética, e isso vai muito  

além     de rimas, estrofes e versos. O essencial é a forma original de ver o mundo. 

Pinheiro (2007) alerta para o fato de que a exploração do poema em sala de aula se 

restringe muitas vezes a uma leitura linear, interpretativa, que se prende à identificação e 

classificação de figuras de linguagem e, muitas vezes, o texto poético torna-se um pretexto 

para o estudo da gramática normativa ou demais questões extraliterárias. 
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No caso analisado, o poema de Manoel de Barros precede uma série de cinco questões 

para serem respondidas pelos alunos. São elas: 

 
Questão 1: Pela leitura do texto, como você imagina o lugar onde o menino morava? 

Questão 2: Por que a mãe deu um rio de presente para o filho? 

Questão 3: Caso os mascates aparecessem, o que o menino ganharia de aniversário? 

Questão 4: O filho gostou do presente? 

Questão 5: Por que a mãe prometeu ao irmão do menino que lhe daria uma árvore? 

Questão 6: Releia esta frase do texto: ―Nesse ponto nossa vida era um afago! Que 

sentido a palavra afago da à frase? Qual é o significado da expressão nesse ponto no 

contexto do relato? ( HULLE; PRADO, 2011, p.113). 

 
As questões acima e as orientações no manual do professor refletem o que se tem 

discutido sobre a escolarização da leitura literária. Se o aluno estiver alfabetizado, responderá 

tais questões sem grandes dificuldades, mesmo sem encontrar ou perceber a riqueza estética 

do poema. Não há espaço para a sensibilização em tais exercícios. É possível perceber que o 

verdadeiro objetivo é verificar se o aluno é capaz de localizar informações. Isso impossibilita 

que o leitor perceba a literariedade do texto. 

Ainda que o livro didático seja a principal via de acesso dos alunos à literatura, não se 

trata da única. Além do PNLD há ainda o PNLD literário. Pelo programa é possível que os 

professores escolham, a partir de um catálogo, obras que farão parte do acervo da biblioteca. 

Antes de entrarem para a lista, os livros são analisados por uma comissão formada por 

instituições públicas de educação superior, a partir de critérios estabelecidos pelo MEC 

(Ministério da Educação). 

A partir disso, podemos inferir que há livros disponíveis nas escolas públicas. No 

entanto, isso não faz com que o problema se esgote, pois ter o livro na escola não garante 

práticas efetivas do trabalho com a literatura. É comum que os professores da primeira fase do 

ensino fundamental tenham dúvidas sobre o que oferecer aos alunos e como trabalhar para 

que o maior número de meninas e meninos se interesse pela literatura. A autora Ninfa 

Parreiras (2009), diz que, primeiramente, é preciso distinguir literatura e livro de histórias: 

 

 
Passamos a apontar alguns problemas que existem na produção diversificada para 

crianças, que não são elementos de uma obra literária, mas de um livro de história: o 

uso de estereótipos; o uso de rótulos; o uso de reducionismo; a simplificação; o 

artificialismo; a pobreza de estilo; a presença de preconceitos; a incoerência entre 

texto e ilustração; a subestimação da criança; a ausência de diálogo entre o texto e a 

imagem; a pieguice; a intenção declarada de transmitir uma moral, uma lição, uma 

mensagem; a falta de criatividade; o assunto não inovador; a ilustração óbvia; a 

previsibilidade; o trabalho apelativo; as redundâncias; o imperativo; o maniqueísmo. 

A literatura não tem um alcance óbvio, ela não é direta nem linear, ela faz curvas. 
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Ela leva o leitor a passear em labirintos intermináveis e surpreendentes. 

(PARREIRAS, 2009, p. 56). 

 

A colocação de Parreiras diz muito sobre os critérios a serem avaliados na escolha das 

obras. Faz-se necessária uma formação de professores que ofereça ferramentas para que eles 

possam identificar obras que primem por uma visão original do mundo. De acordo com 

Colomer (2017), o aspecto que merece maior atenção é a linguagem: ―A textura das palavras 

que ouvimos em nosso cérebro ao ler é algo essencial para o valor literário de uma obra.‖ 

(2017, p. 256). Ao se referir à linguagem, a autora não está preocupada apenas com um 

vocabulário considerado ―rico‖, mas sim na precisão, nas imagens criadas, na sua capacidade 

de plurissignificação, enfim, uma linguagem que se distancia da linguagem referencial. 

De acordo com Culler (1995), a linguagem literária é cheia de desvios, combinações 

improváveis que causam um estranhamento e direcionam toda a nossa atenção para o signo. 

Efeitos como rimas, ritmo, repetições, aliterações e assonâncias contribuem para a 

literariedade de um texto, que não se submete a uma função utilitária e que se volta para si 

mesmo. 

Para finalizarmos este capítulo, lançamos mão de uma citação de Marina Colasanti, 

um dos grandes nomes da literatura para crianças. 

 
Literatura é arte, e só não confia na sua capacidade de ensinar - refiro-me ao 

conceito mais profundo do que seja ensino - quem não acredita na arte como 

elemento formador por excelência. Literatura é discurso simbólico, os símbolos são 

a forma de comunicação mais condensada entre todas, pois o conteúdo de um único 

símbolo pode abrir-se em ondas concêntricas até alcançar distâncias inimagináveis, e 

dizer muito mais a um leitor do que páginas e páginas didaticamente concebidas. 

(COLASANTI, 2006, p.3). 

 

Persistimos e reiteramos que a literatura possui potencial para desenvolver, aprimorar 

e lapidar as emoções e a visão de mundo. Só a presença de um texto literário de qualidade, 

seja no livro didático ou na biblioteca, não garante um encontro efetivo entre literatura e 

leitor. É preciso pensar em formas de ampliar o universo de referências literárias dos alunos 

para que sejam capazes de adentrar tal universo simbólico. 
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CAPÍTULO 2- POESIA: O CRIANÇAMENTO DAS PALAVRAS 

 
 

2.1. Poesia: difícil de entender? 

 
 

Prefiro a poesia. Um risco, um rabisco. E, depois disso, a eternidade. 

(LEONARDO DA VINCI) 

 

A poesia carrega fama de ―difícil‖, uma vez que exige esforço intelectual e disposição 

do leitor. Existe certa insegurança por parte de muitos professores na primeira fase do Ensino 

Fundamental ao lidar com o poema em sala de aula, embora saibam da importância desse 

trabalho. Não há o intuito de culpabilizá-los, até porque a muito deles também foi negado um 

trabalho efetivo e afetivo com a poesia. 

Após uma pesquisa a respeito da formação do professor do Ensino Fundamental, 

Souza (2012) aponta que a grade curricular não favorece a aproximação entre o profissional 

em formação e a literatura, principalmente em relação à poesia. A literatura aparece apenas 

como um subtema na disciplina Língua Portuguesa e, a partir de análises dos programas do 

curso, a pesquisadora constata que, mesmo quando se fala em literatura nessas disciplinas, os 

conteúdos pedagógicos são valorizados acima do caráter estético das obras. 

Com essas observações, Souza (2012) analisa o dia a dia de duas escolas públicas e 

uma escola particular do interior de São Paulo e encontra um cenário que se mostra uma 

consequência do problema da formação inicial do pedagogo: professores que não se 

reconhecem como leitores e práticas de leitura de poesia que se resumem a reconhecer o 

poema como um texto constituído por versos e estrofes, e que, comumente, é interpretado de 

forma linear e superficial. 

 
A ausência do acesso geral dos pedagogos a uma formação mais específica em 

literatura infantil mostra-nos um ensino que se estagna, pois as docentes 

contemplavam o texto poético, assumindo-o como um bom texto, fácil de trabalhar, 

―que  desperta  a  sensibilidade  dos  alunos‖  No  entanto,  ao  trabalharem  com  ele, 

faziam apenas uma leitura superficial, não conseguindo sequer alcançar a 

simbolização. (SOUZA, 2012, p. 140). 

 

Além dessa falha na mediação, que torna a leitura uma atividade redutora e pouco 

significativa, a autora ainda percebe deficiências nos materiais didáticos, que muitas vezes 

servem como o principal norteador do trabalho do professor em sala de aula. Nas análises da 

autora, apenas 12% dos textos são poesia e, entre esses, alguns possuem qualidade estética 
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questionável e as atividades que se seguem desconsideram a natureza poética do texto, assim 

como vimos no capítulo anterior. 

A partir desse quadro pouco animador, percebemos que o mundo, e especialmente a 

escola, experimentam uma falta de sentido em relação à poesia. Bosi (2000) afirma que: ―A 

poesia seria hoje particularmente bem-vinda porque o mundo onde ela precisa subsistir 

tornou-se atravancado de objetos, atulhado de imagens, aturdido de informações, submerso 

em palavras, sinais e ruídos de toda sorte.‖ (BOSI, 2000, p. 260). E em um mundo ―aturdido 

de informações‖ o simples ato de ler poesia já se configura como resistência. Ler poesia é ir na 

contramão de uma sociedade onde todos vivem apressados. O texto poético necessita ser 

―ruminado‖,  é  cheio  de  espaços  a  serem  preenchidos,  repleto  de  não–ditos  e  de  sentidos  a 

serem desbravados. O poema carrega maior ciframento de linguagem porque nele 

encontramos um novo arranjo das palavras e associações antes impensáveis. 

O desejo de que a educação seja profunda e transformadora passa pelo contato com a 

poesia, conforme aponta Coelho: 

 
Se partirmos do princípio de que hoje a educação da criança visa basicamente levá- 

la a descobrir a realidade que a circunda; a ver realmente as coisas e os seres com 

que ela convive; a ter consciência de si mesma e do meio em que está situada (social 

e geograficamente); a enriquecer-lhe a intuição daquilo que está para além das 

aparências e ensiná-la a se comunicar eficazmente com os outros, a linguagem 

poética destaca-se como um dos mais adequados instrumentos didáticos. É nesse 

sentido que cabe àqueles a quem está entregue a orientação da infância prepararem- 

se para extrair desse instrumento suas mil virtualidades. (2000, p .222). 

 

Para acessar as virtualidades do poema é preciso compreender que a linguagem  

poética é capaz de provocar prazer estético a partir do momento em que se descobre a 

existência de inúmeras chaves interpretativas para um poema. A autora defende ainda que a 

palavra poética é capaz de levar-nos a outro nível de consciência, nos torna capazes de 

entender as nossas próprias complexidades e as complexidades do nosso tempo, além de ser a 

forma mais eficaz de ler o mundo. (COELHO, 2000). 

Além disso, a poesia estimula o ser humano em sua globalidade, pois além de 

desenvolver aspectos cognitivos, também alimenta o imaginário, apura as emoções, 

conscientiza sobre a diversidade cultural e histórica e evidencia as tensões entre os valores 

tradicionais e os valores novos da sociedade. Ela nos confere a capacidade de ver as coisas de 

um modo original. ―Uma visão que vai além do visível ou do aparente, para captar algo que 

nele não se mostra de imediato, mas que lhe é essencial.‖ (COELHO, 2000, p. 221). 
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A poesia possui ainda a capacidade de nos garantir ―a consciência de ser algo mais que 

passagem‖, conforme aponta Octavio Paz (1982). O arranjo original das palavras presente nos 

poemas faz com que a palavra literária, mais especificamente a poesia, vá sempre além de si 

mesma. O poema faz uso da palavra, precisa dela para existir, mas representa mais do que ela 

pode significar. ―Não é tanto aquilo que o poeta diz, mas o que vai implícito em seu dizer, sua 

dualidade íntima e irredutível, que outorga às suas palavras um gosto de libertação.‖ (PAZ, 

1982, p.231). 

Essa palavra poética carregada de simbolismo, que vai além de si mesma e nos confere 

a capacidade e o prazer de garimpar os sentidos, acompanha a humanidade desde sempre 

através de canções entoadas nos mais diversos rituais e cânticos sagrados. Pode-se dizer que 

ela é uma necessidade vital, dado que não há indícios de sociedades que não incorporaram a 

poesia ao seu cotidiano. Não tem a pretensão de oferecer respostas ou opiniões e nem de 

preencher nossos vazios, mas mostra que sempre nos faltará algo, pelo simples fato de sermos 

humanos. 

Para além da sua função estética, a poesia possui ainda uma função social e até mesmo 

litúrgica, como aponta Huizinga (1971). Para o autor, a poiesis ―está para além da seriedade, 

naquele plano mais primitivo e originário a que pertencem a criança, o animal, o selvagem e o 

visionário, na região do sonho, do encantamento, do êxtase, do riso.‖ (1971, p. 133). A poesia 

é jogo e ludicidade. Segundo o autor, ao aceitarmos as regras do jogo, adentramos um círculo 

mágico, espécie de uma realidade alternativa, submetida a outras regras: ―Dentro do círculo 

do jogo, as leis e costumes da vida cotidiana perdem validade. Somos diferentes e fazemos 

coisas diferentes. Essa supressão temporária do mundo habitual é inteiramente manifesta no 

mundo infantil.‖ (HUIZINGA, 1971, p. 15 -16). 

Essa colocação de Huizinga (1971) aponta que as crianças não estão distantes da 

poesia, pelo contrário: desde a mais tenra idade se sentem atraídas por acalantos que embalam 

o sono, por canções de roda, parlendas, trava-línguas, lenga-lenga etc. As brincadeiras são 

rimadas, cantadas e ritmadas, ou seja, a poesia é bem-recebida pela criança, que ingressa pelo 

universo poético com muita facilidade. 

Em  um  ensaio  denominado  ―Infância  e  poesia‖,  José  Paulo  Paes  (1998)  aponta  as 

correlações entre esses dois temas. Primeiramente, porque o simbolismo faz parte da 

cosmovisão infantil, devido à facilidade que meninos e meninas possuem de representar uma 

coisa pela outra, sobretudo por meio da brincadeira; faz um prendedor virar um aviãozinho, 

uma garrafa e algumas tampinhas virarem um carrinho. Paes defende que a criança utiliza a 

linguagem a partir de uma lógica circunstancial, também chamada de paralógica. É como se 
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ela brincasse com a linguagem e não se envergonhasse de construir sentenças incomuns e 

aparentemente ilógicas. 

Lewis Carrol, autor de Alice no país das maravilhas, considerado um clássico da 

literatura nonsense, é apontado por Paes como um autor que soube aproveitar a lógica 

circunstancial das crianças na construção de sua obra. Todas aquelas criaturas estranhas e 

diálogos peculiares não fazem parte da lógica do mundo racional e adulto. Ao considerar que 

a própria mentalidade infantil possui similaridades com o discurso poético, podemos afirmar 

seguramente que a criança possui uma abertura natural para a poesia. 

Ao  brincar  de  ―Adoleta/Le  peti  peti  polá/Le  café  com  chocolá‖ as  crianças  não  se 

fazem indagações sobre os significados de tais expressões e não se preocupam com a 

verossimilhança. É como se elas estivessem inseridas no círculo mágico citado por Huizinga 

(1971). Recitam poemas e se expressam de modo poético sem se darem conta. O aspecto 

lúdico da poesia popular atua como facilitador para a aproximação entre criança e poesia, pois 

possibilita que as crianças vivenciem a poesia naturalmente. O ritmo dessas formas poéticas 

causa prazer porque remetem ao nosso próprio corpo, também orientado pelo ritmo, como 

pulsar do coração e a respiração. 

Brincadeiras de bate-mão, parlendas, quadrinhas populares... todos esses gêneros 

poéticos apontam que é preciso aproveitar esse momento em que a criança está inserida em 

um mundo lúdico e oferecer a ela outros textos poéticos. Se por um lado há à disposição todo 

esse material, que é a poesia do povo, do outro temos a poesia de autores direcionada à 

criança. Por muito tempo, estes textos foram moralmente convenientes com o mundo dos 

adultos, ou seja, havia total desconsideração com o caráter estético, subestimando a 

inteligência dos pequenos leitores e censurando determinados temas: ―De um lado, tem-se a 

rima infantil, que transita espontaneamente entre os pequenos, de geração em geração; de 

outro, os escritores vestem-se de pedagogos para ensinar condutas dentro das convenções 

poéticas que empregam para adultos.‖ (BORDINI, 1986, p. 10). 

Pode-se dizer que Olavo Bilac foi um dos que iniciaram a tradição de poesia dirigida 

ao público infantil com objetivos claros em relação à pedagogização do texto poético. Em sua 

apresentação de Poesias infantis, Bilac afirma que: 

 

 
É um livro em que não há animais que falam, nem as fadas que protegem ou 

perseguem crianças, nem feiticeiras que entram pelos buracos das fechaduras; há 

aqui descrições da natureza, cenas de família, hinos ao trabalho, à fé, ao dever; 

alusões ligeiras à história da pátria, pequenos contos em que a bondade é louvada e 

premiada. (BILAC apud LAJOLO; ZILBERMAN, 1985, p. 273) 
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A obra adquiriu um caráter inaugural na literatura infantil e ainda é possível, mesmo 

anos depois, perceber essa preocupação de levar textos considerados ―edificantes‖ para a sala 

de aula. O livro Poesias infantis retrata bem a preocupação de se colocar o texto poético a 

serviço de um projeto educacional. Vejamos o poema ―Ave Maria‖: 

 
Ave- Maria 

 

Meu filho! Termina o dia... 

A primeira estrela brilha... 

Procura a tua cartilha, 

E reza a Ave Maria! 

O gado volta aos currais... 

O sino canta na igreja... 

Pede a Deus que te proteja 

E que dê vida a teus pais! 

Ave Maria!... Ajoelhado, 

Pede a Deus que, generoso, 

Faça-te justo e bondoso, 

Filho bom, e homem honrado; 

Que teus pais conservem aqui 

Para que possas, um dia, 

Pagar-lhes em alegria 

O que sofreram por ti. 

Reza, e procura o teu leito, 

Para adormecer contente; 

Dormirás tranquilamente, 

Se disseres satisfeito: 

―Hoje, pratiquei o bem: 

Não tive um dia vazio, 

Trabalhei, não fui vadio, 

E não fiz mal a ninguém.‖ 

(BILAC apud LAJOLO; ZILBERMAN, 1985, p. 274) 

 

 

Como se pode perceber no poema acima, havia a necessidade de que a literatura fosse 

a mediadora entre a criança e sociedade e que lhe transmitisse o que seriam considerados 

―bons ensinamentos‖.  Bordini (1986) afirma que ―Não se pode negar que o estatuto artístico 

da literatura infantil sofre pressões e desajustes exteriores às injunções do fazer literário em 

si.‖ (BORDINI, 1986, p.7). Grande parte da produção poética infantil, principalmente o 

poema, desestimulava a criticidade e imaginação da criança, muitas vezes beirando o  que 

Bordini chama de ―imbecilização‖, com textos de vocabulário simplificado e reduzido. 

A poesia para crianças, por um longo tempo, foi incapaz de acompanhar os 

movimentos literários e vanguardistas da poesia adulta. Enquanto o modernismo chegava à 

prosa infantil através de Monteiro Lobato, o mesmo demorou algumas décadas para se 

concretizar na poesia. No entanto, muito do que se produziu na literatura adulta modernista 

foi sendo consumido por crianças, visto que essas obras traziam o aspecto lúdico e o olhar 
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para o que se tem de mais simples e corriqueiro, sendo capaz de estabelecer uma comunicação 

direta com os infantes. 

A obra de Henriqueta Lisboa representa o início de uma nova fase na poesia para o 

público infantil, pois são textos sem viés pedagogizante. Seus poemas são repletos de temas 

que interessam às crianças, tais como brincadeiras, animais e a forma privilegia recursos 

sonoros e rítmicos. Entretanto, os poetas que se consolidaram como as maiores vozes desse 

gênero são Cecília Meireles e Vinícius de Moraes. Cecília, em Ou isto ou aquilo (1964) trata 

dos mesmos temas da sua poesia dirigida a adultos: liberdade, solidão, morte e a efemeridade 

das coisas. Já Vinícius opta pelo jogo sonoro e o humor. O fato de alguns de seus poemas 

terem sido musicados fez com que muitas crianças entrassem em contato com sua obra. 

Dificilmente encontraremos alguém que não saiba cantar trechos de um de seus poemas da 

obra A arca de Noé , ―A casa‖, visto que o texto já se incorporou à cultura popular.    

Tamanha é a importância desses autores que Ou isto ou aquilo, lançado em 1964, de 

Cecília Meireles e A Arca de Noé, lançado em 1970, de Vinícius de Moraes, talvez sejam as 

únicas obras presentes no imaginário de professores no que se refere à poesia infantil. Hoje é 

possível encontrar escritores referendados e premiados que produzem poesia para crianças: 

Elias José, que surge no cenário literário no final da década de 70, Roseana Murray que a 

partir da década de 80 produziu inúmeras obras significativas e José Paulo Paes que se 

dedicou à poesia infantil a partir da década de 90. 

No entanto, não é preciso buscar apenas obras direcionadas ao público infantil. Assim 

como Sorrenti (2009), acreditamos que ―A poesia  para  crianças  define-se  como  a  que  a 

criança também lê e aprecia, não sendo uma poesia menor.‘‘ (2009, p. 14). A poesia para 

crianças, segundo Bordini (1986), se utiliza dos mesmos recursos da linguagem que a poesia 

para adultos. As duas provocam os signos a irem além da linguagem referencial, fazem uso de 

rima, ritmo, aliteração, assonância, mas principalmente: forçam os signos a um deslocamento 

verbal. 

 
A poesia, para criança, pode ser a faísca que acende a admiração, a capacidade de 

surpreender-se, de abrir-se sem reservas para aquilo que não é o ego ou não está nele 

contido. Na atitude admirativa verifica-se um sentir uníssono com o real, ao qual se 

permite que seja em plenitude. (BORDINI, 1986, p. 40). 

 

A autora defende que a genuína poesia para crianças é indistinguível da poesia não 

adjetivada, pois ambas privilegiam um modo original de ver o mundo, algo que provoca no 
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leitor o efeito da estranheza. Em termos temáticos, de fato, elas se distanciam, mas todas 

extrapolam o nível verbal e adentram o campo das representações. 

Para Azevedo (2005), a separação entre literatura infantil e literatura adulta parte de 

um pressuposto que crianças e adultos são seres completamente diferentes. Nesta concepção, 

crianças são seres que precisam ser domesticados, domados, já que são rebeldes e 

incontroláveis por natureza. Por oposição, os adultos seriam experientes e seres dotados de 

discernimento. Entre eles parece não haver interesses em comum. 

 
Falar em literatura, como sabemos, significa falar em ficção e discurso poético, mas 

muito mais do que isso. Significa abordar assuntos vistos, invariavelmente, do ponto 

de vista da subjetividade. Significa a motivação estética. Significa remeter ao 

imaginário. Significa entrar em contato com especulações e não com lições. 

Significa o uso livre da fantasia com forma de experimentar a verdade. Significa a 

utilização de recursos como a linguagem metafórica. Significa o uso criativo e até 

transgressivo da Língua. Significa discutir verdades estabelecidas, abordar conflitos, 

paradoxos e ambiguidades (...) Significa, enfim, tratar de assuntos tais como a busca 

do autoconhecimento, as iniciações, a construção da voz pessoal, os conflitos entre 

gerações, os conflitos éticos, a passagem inexorável do tempo, as transgressões, a 

luta entre o caos e a ordem, a confusão entre a realidade e a fantasia, a 

inseparabilidade do prazer e da dor (um configura o outro), a existência da morte, as 

utopias sociais e pessoais entre outros. São assuntos, note-se, sobre os quais não há o 

que  ―ensinar‖.  Não são constituídos  por  informações  atualizáveis  ou  mensuráveis. 

São temas, isso sim, diante dos quais adultos e crianças podem apenas compartilhar 

impressões, sentimentos, dúvidas e experiências. (AZEVEDO, 2005, p. 112). 

 

Visto que a literatura nos apresenta a vida, o autor justifica que essa divisão de pessoas 

em faixas etárias é improdutiva. A criança não é um ser abstrato. Existem crianças de todas as 

formas, que passam pelas mais variadas situações, tais como perda, morte, doença, alegria, 

dor, assim como qualquer adulto. Tal segregação é algo cultural e histórico e serve ao 

mercado editorial e à escola. 

Aguiar e Ceccantini (2012) chamam a atenção para uma tendência de mercado, uma 

produção poética que, a princípio, não havia sido concebida para as crianças e que tem sido 

reendereçada ao público infantil. São poemas que geralmente ganham o status de livro, muitas 

vezes já são consideradas de domínio público e que, portanto, são bastante rentáveis para as 

editoras. É o caso do poema ―Trem de ferro‖, de Manoel Bandeira. O poema compõe a obra 

Estrela da manhã, lançada em 1936. Em 2004 foi publicado como livro, com direito à 

ilustração ressaltando o colorido da tradição nordestina. (Figura 1). Os poemas reendereçados 

recebem todo um tratamento editorial que privilegia formatos e cores que atraem e se 

comunicam com o jovem leitor: 

 
Essas edições de poemas que originalmente se apresentaram como ―literatura 

adulta‖, em  boa parte das vezes amplamente legitimada pelas instituições literárias e 
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até mesmo considerada canônica, que passam a ser acompanhadas de ilustrações e 

um paratexto criado especificamente para crianças, respondem a uma forte demanda 

do mercado, associada à circulação marcadamente escolar da literatura infantil em 

nosso país. A instituição escolar, empenhada em formar leitores e a eles transmitir o 

patrimônio cultural instituído, constitui um nicho precioso para o consumo da poesia 

de autores consagrados. (AGUIAR; CECCANTINI, 2012, p. 36). 

 
 

Sendo assim, têm sido cada vez mais frequentes obras de poetas consagrados sendo 

acessadas por crianças. Inúmeros desses textos já apareceram também em coletâneas especiais 

dirigidas ao público infantil. Há ainda obras de poetas estrangeiros que ganharam primorosas 

edições para crianças, como Ode a uma estrela, (Figura 2) de Pablo Neruda e O Carrossel de 

Rainer Maria Rilke (Figura 3). Mesmo sendo uma tendência, de certa forma, ditada pelo 

mercado, acreditamos que se trata de um avanço, já que tais textos de qualidade indiscutível 

estão sendo lidos, em tese, pelos jovens leitores. 

 
Figura 1 - “Trem de ferro” - Manuel Bandeira 

 

Fonte: Bandeira (2013). 
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Figura 2 - “Ode a uma estrela” - Pablo Neruda 

 

Fonte: Neruda (2010). 

Figura 3 - “O carrossel”, Rainer Maria Rilke 
 

Fonte: Rilke (2010). 
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2.2. O sujeito lírico e a infância 
 

A liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. 

(MANOEL DE BARROS) 

 

A infância tem um lugar reservado na obra poética brasileira. A abordagem do tema 

foi se modificando no decorrer do tempo; ora apareceu idealizada, tal qual um paraíso 

perdido; ora como espaço de desconstrução e transgressão. 

Casimiro de Abreu, poeta do século XIX, fez da infância tema constante de sua 

poética. ―Meus oito anos‖, poema tão conhecido, retrata a infância com nostalgia. Sua visão 

romântica deste período da vida provoca facilmente uma identificação no leitor. Olavo Bilac 

também fez da infância tema para inúmeros poemas. Como já vimos anteriormente, trazia 

uma preocupação com a educação moral das crianças e em seus poemas há um 

direcionamento do que seria o certo ou errado e com isso o lúdico e a imaginação 

desaparecem em meio à intenção de se formar crianças obedientes, patriotas e comedidas. 

Manuel Bandeira também fez do tema motivo para vários de seus poemas, mas se 

distanciou da abordagem adotada por Casimiro de Abreu e Olavo Bilac. A infância 

bandeiriana é tornada para sempre presente, constantemente recuperada pela poesia. Não há 

romantização ou idealização do tema, longe disso. Há espaços para crianças pobres, 

exploradas e doentes, como em ―Balõezinhos‖, ―Meninos carvoeiros‖ e ―O menino doente‖. Mas 

mesmo em casos de extrema vulnerabilidade, todas elas conservam a fantasia e a imaginação. 

O ser criança também encontra espaço na obra de Manoel de Barros. A infância não 

aparece como período cronológico romantizado, mas sim como outra possibilidade de 

existência mais completa e livre. Assim como na brincadeira as crianças dão novos 

significados aos objetos, tirando-os do seu lugar funcional, na linguagem poética isso também 

se  opera.  Silva (2010) aponta  para  o  que  chama  de  ―criançamento  da  palavra‖  na  obra  de 

Barros, uma intenção de transcender o sentido usual e a classe gramatical da palavra, e assim 

conferir um sentido lúdico à linguagem. 

Selecionamos poemas de Manoel de Barros para a nossa pesquisa de intervenção pela 

importância que o autor confere aos infantes. Dos seus 25 livros publicados, quatro são 

endereçados ao público infantil, são estes: Exercícios de ser criança (1999), O fazedor de 

amanhecer (2001), Cantigas por um passarinho à toa (2003) e Poeminhas em língua de 

brincar (2007). Nessas obras a linguagem não é facilitada e nem há censuras de temas que 

não costumam aparecer em livros para crianças. Costa (2010) nos indica que: 
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Barros parece apostar na capacidade inventiva da criança, de sua abertura ao novo, 

ao inusitado, já que, diferentemente do adulto, que questiona aquilo que foge aos 

padrões da normalidade chegando até mesmo a tachá-lo como inútil e relegando-o a 

segundo plano a criança adentra o mundo fictício, crê que tudo seja possível no 

campo do faz de conta e embarca na história. O infante não necessita dissecar o  

texto em metáforas, metonímias, onomatopeias, para entendê-lo, ele simplesmente 

vivencia o que está escrito, dá asas ao que está escrito. (2010, p.24). 

 

Para esta pesquisa selecionamos a obra Exercícios de ser criança, de 1999. Com um 

projeto gráfico primoroso, o livro conta com três poemas: ―O menino que carregava água na 

peneira‖ e ―A menina avoada‖ e ainda com um pequeno poema de abertura, sem título. As 

ilustrações ficam sob a tutela de artistas-ilustradores que fazem uma interpretação poética a 

partir de bordados coloridos e convidativos, que parecem estar em alto relevo. 

Selecionamos  também  o  texto  ―O  menino  que  ganhou  um  rio‖,  retirado  do  livro 

Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de Barros (2008), e já citado no capítulo 1 

deste trabalho. Embora tenha infância no nome, a obra não é considerada infantil. Tal escolha 

é pertinente, pois será possível visualizar o quanto os três textos se aproximam, no aspecto 

estrutural e semântico. Isso indica que é possível buscar nas obras desse poeta textos que não 

são propriamente endereçados às crianças. 

Considerado um dos poetas modernos mais importantes da literatura brasileira, 

Manoel de Barros tem uma linguagem peculiar e excêntrica, que causa estranhamentos 

sintático-semânticos. Sua gama de temas está voltada para as coisas do chão, para o que 

costuma ser desprezado e desmerecido na sociedade capitalista. Para Manoel de Barros, as 

crianças estão em um patamar muito mais elevado, são elas que ensinam aos poetas, já que 

trazem em si o olhar inaugural. 

Em ―Matéria de poesia‖, um dos muitos de seus poemas metaliterários, encontramos o 

cerne da sua poética: ―Tudo o que a sociedade pisa e mija em cima serve para a poesia.‖  Com 

os olhos voltados para a infância e para as imagens, seus poemas realizam aproximações 

logicamente improváveis e uma intensa busca pela liberdade e insubmissão da palavra à 

definições semânticas e gramaticais. 

De acordo com Carrascoza: ―Ao se afastar dos grandes temas, ou melhor, abordá-los 

por meio das miudezas, Manoel de Barros nos entrega uma obra poética de costas para a 

hegemonia corrente.‘‘ (CARRASCOZA, 2018, p. 15). Aparecem em seus escritos seres 

socialmente desprezados como o louco, o mendigo, o andarilho e a criança. Sua obra é 

reconhecida pela busca da ‗‘ascensão à infância‘‘ e de ‗―pregar a prática da infância entre os 

homens‘‘. 
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Larrosa (2013) afirma que, embora a psicologia, a sociologia e a pedagogia consigam 

explicar a infância, ela ainda é um enigma, algo que sempre nos escapa, porque sempre 

instaura uma novidade no mundo. Na obra de Manoel de Barros, a presença constante de 

personagens infantis e de um sujeito lírico que assume a voz de uma criança é um convite à 

apreensão diferente do mundo, uma novidade que sempre é inaugurada. 

Na linguagem poética, de modo geral, as palavras já escapam do sentido costumeiro e 

desgastado. Paz (1982) nos fala do desenraizamento das palavras: ―O poeta arranca-as de suas 

conexões e misteres habituais. Separados do mundo informativo da fala, os vocábulos se 

tornam únicos, como se acabassem de nascer.‖ (1982, p. 47). A linguagem que encontramos 

em Manoel de Barros é aquela liberta dos significados impostos pelo dicionário, uma palavra 

que, ressignificada, ganha a possibilidade de uma existência ampla e ilimitada, além do que já 

está posto. O poeta joga com as palavras e essa liberdade se assemelha ao uso da criança com 

a linguagem e também com os objetos que têm a sua função reinventada a partir das 

brincadeiras infantis. 

As vozes do sujeito lírico que aparecem na obra de Manoel de Barros são plurais, mas 

possuem pontos em comum: são seres marginalizados. A escolha de tais vozes situa o poeta 

em suas escolhas ideológicas e éticas. De acordo com Camargo: 

 
Manoel de Barros escolhe para os seus poemas as figuras que não têm uma função 

social, que correm por fora do sistema. São as personagens do seu universo criado 

que respondem ao desejo do poeta de ocultar-se, falar de si disfarçado, multiplicar- 

se, dar forma ao seu eu fragmentado, dramatizar a sua sensibilidade poética, e, 

também criar o seu herói - o homem desse mundo conturbado e fragmentado. (1988, 

p.281). 

 

A obra de Manoel de Barros é classificada, muitas vezes, como autobiográfica, já que 

em vários de seus poemas a primeira pessoa do singular é muito marcada e há referências a 

lugares e situações do sujeito empírico Manoel de Barros. É importante destacar que mesmo 

sendo uma poesia com o ―eu‖ muito presente, esse ―eu‖ se manifesta de diversas formas: 

 
Longe de exprimir-se como um sujeito já constituído que o poema representaria ou 

exprimiria, o sujeito lírico está em permanente constituição, em uma gênese 

constantemente renovada pelo poema, fora do qual ele não existe. O sujeito lírico se 

cria no e pelo poema, que tem valor performativo. (COMBE, 2010, p. 128). 

 

Combe (2010), nos fala de um sujeito lírico que mantém relações com a vida por ser 

expressão da experiência vivida. A infância e o brincar são experiências coletivas,
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compartilhadas pelos seres humanos e não apenas pelo sujeito biográfico Manoel de Barros. A 

partir dessa concepção analisaremos os poemas da obra Exercícios de ser criança. 

 
2.3. A infância pelo olhar da menina avoada e do menino poeta 

 
 

A obra em questão posiciona a infância como temática central. O exercício de ser 

criança é antes de tudo um exercício de liberdade. É um universo rico, embora esteja imerso 

no que a sociedade considera como precário. Vejamos no poema ―A menina avoada‖ como se 

dá o engendramento do sujeito lírico: 

 
A menina avoada 

 
Foi na fazenda de meu pai antigamente 

Eu teria dois anos; meu irmão, nove. 

Meu irmão pregava no caixote duas rodas de lata de goiabada. 

A gente ia viajar. 

As rodas ficavam cambaias debaixo do caixote: 

Uma olhava para a outra. 

Na hora de caminhar as rodas se abriam para o lado de fora. 

De forma que o carro se arrastava no chão. 

Eu ia pousada dentro do caixote com as perninhas encolhidas. 

Imitava estar viajando. 

Meu irmão puxava o caixote por uma corda de embira. 

Mas o carro era diz - que puxado por dois bois. 

Eu comandava os bois: 

- Puxa, Maravilha! 

- Avança, Redomão! 

Meu irmão falava que eu tomasse cuidado porque Redomão era coiceiro. 

As cigarras derretiam à tarde com seus cantos. 

Meu irmão desejava alcançar logo a cidade - 

Porque ele tinha uma namorada lá. 

A namorada do meu irmão dava febre no corpo dele. 

Isso ele contava. 

No caminho, antes, a gente precisava atravessar um rio inventado. 

Na travessia o carro afundou e os bois morreram afogados. 

Eu não morri porque o rio era inventado. 

Sempre a gente só chegava ao fim do quintal 

E meu irmão nunca via a namorada dele - 

Que diz - que dava febre em seu corpo. 

(BARROS, 1999, p. 26-31) 

 

O título ―A menina  avoada‖  já  havia  sido  utilizado  por  Manoel  de  Barros  em 

Compêndio para uso dos pássaros (2006). Trata-se de uma série de poemas em que uma 

menina se vê imersa em um mundo repleto de aves de todos os tipos e coexiste com elas, 

confunde-se com elas. A menina do poema acima não está entre pássaros. No entanto, seu 
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exercício de ser criança é carregado de liberdade. O sujeito lírico é marcado pelo pronome 

pessoal do caso reto em 1ª pessoa e também pelo pronome possessivo ―meu‖ Sabemos tratar- 

se de uma menina a partir do título e também pelo seguinte verso ―Eu ia pousada.‖ Não se 

pode precisar se o fato narrado é recente ou remoto. 

Marinho (2014) afirma que na poética de Manoel de Barros as memórias da infância 

são tocadas poeticamente pela imaginação. Narrar poeticamente é inventar e resgatar a 

humanidade das coisas aparentemente desprezadas para que elas não sejam esquecidas. A 

linguagem poética é a única que possibilita que os eventos do passado sejam redescobertos e 

preenchidos com apoio criativo. É uma poesia que almeja a volta aos primórdios do ser 

humano e da linguagem. 

Pode-se afirmar ainda que no texto há dois sujeitos líricos imbricados. Um é a voz da 

criança, que narra de modo singelo e repleto de ternura. A outra voz atua para relembrar o 

leitor de que o texto é um material poético, produto da invenção: ―Eu não morri porque o rio 

era inventado.‖ Assim o texto oscila entre o que é real e o imaginado. 

A lembrança se reconstrói pelo viés imaginativo e inventivo. De acordo com Marinho: 

―Inventar não é mentir, é viver uma lembrança em estado de reencantamento.‖ (2014, p.38). O 

autor defende ainda que o sujeito lírico tenta atravessar a infância e não apenas rememorá-la. 

Trata-se de um passado trespassado pela poesia. O que nos possibilita encará-lo como uma 

rememoração  são  as  escolhas  textuais,  como  os  tempos  verbais.  Os  verbos  ―pregavam‖, 

―ficava‖, ―puxavam‖ e ―imitavam‖,  prioritariamente  no  pretérito  imperfeito,  conferem  ao 

enunciado uma noção de continuidade. Esse modo de existir e ser criança fazia parte do 

cotidiano do sujeito lírico. Em toda a narrativa há uma necessidade de evidenciar que tudo era 

uma construção, uma fantasia. Podemos constatar isso em ―Imitava estar viajando‖, ―Eu não 

morri porque o rio era inventado‖, ―Que diz - que dava febre no corpo dele‖. 

Em ―O menino que carregava água na peneira‖ a infância mais uma vez é tematizada. 

Vejamos a seguir: 

 
 

O Menino Que Carregava Água Na Peneira 

 

Tenho um livro sobre águas e meninos. 

Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. 

A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair 

correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água 

O mesmo que criar peixes no bolso. 

O menino era ligado em despropósitos. 

Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. 

A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. 

Falava que os vazios são maiores e até infinitos. 
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Com o tempo aquele menino que era cismado e esquisito porque gostava de carregar 

água na peneira 

Com o tempo descobriu que escrever seria 

o mesmo que carregar água na peneira. 

No escrever o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao 

mesmo tempo. 

O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 

Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando ponto final na frase. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor! 

A mãe reparava o menino com ternura. 

A mãe falou: 

Meu filho, você vai ser poeta. 

Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

Você vai encher os vazios com as suas peraltagens e algumas pessoas vão te amar 

por seus despropósitos. 

(BARROS, 1999, p.6-24) 

 
 

O texto é ―‘reverberado de fantasia‘‘, expressão utilizada por Camargo (1988). 

 
 

Ao trabalhar com as possibilidades de sentido da palavra, rompendo a sua 

referencialidade ou partindo o significante, o poeta empreende o gesto lúdico, 

estabelece certa ordem, um encaixe perfeito entre as palavras para atingir a carga 

máxima de poeticidade. (CAMARGO, 1988, p. 46). 

 
O sujeito lírico não aparece de forma direta neste texto. A única coisa que sabemos 

dele é que se identifica com um menino que carregava água na peneira. A mãe explica o que 

seria carregar água na peneira: ações que só são possíveis por via da imaginação e poesia. Ela, 

embora adulta, também encara o mundo pelo viés da infância e reverberado de fantasia. O 

poema é construído a partir da multiplicidade de um sujeito lírico narrador, o menino e a mãe. 

Assim como no primeiro texto, a liberdade extrapola para a forma do poema, pois não 

há métrica tampouco rimas. O ritmo se dá pelas repetições intencionais como  ―Foi capaz de‖‖, 

―A mãe disse‖‘. Além da temática infância, encontramos outro pilar da obra barreana: o fazer 

poético. Vemos ainda que ao descobrir que no escrever era capaz de ser ―noviça, monge ou 

mendigo ao mesmo tempo‖, o menino nos dá uma chave para compreender a poética de 

Manoel de Barros: uma poética que se vale da performance pela palavra. Esse menino- 

personagem constrói imagens absurdas e paradoxais para falar da poesia. Sendo assim, poeta 

e menino são igualados pela imaginação e liberdade. 

No poema há uma proposta de educação pela poesia, mas muito mais uma educação 

para o adulto, já que a mãe, em nenhum momento tenta moldar o filho ou podar sua
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imaginação. Ela entra no jogo proposto, tal como a menina avoada entra no jogo do irmão ao 

fantasiar que há um rio no meio do quintal e que o caixote é um carro de boi. Carregar água na 

peneira pode parecer inútil, mas é singular, instaura uma novidade, um absurdo. A mãe 

conduziu o menino pelos caminhos da poesia e compreendeu seus anseios para transcender a 

lógica das coisas. Por ter essa visão peculiar do mundo, ela profetiza: ―Meu filho, você vai ser 

poeta‘‘. 

Crianças são capazes de fantasiar e devanear com os objetos mais simplórios que se 

encontram à sua disposição e ressignificam seu uso. O sujeito lírico que se mostra como uma 

criança imersa em um universo de fantasia e invenção nos ensina muito sobre poesia. De 

acordo com Paz: ―A criação poética se inicia como violência sobre a linguagem. O primeiro 

ato dessa operação consiste no desenraizamento das palavras.‖ (PAZ, 1982, p. 47). A 

excentricidade da produção de Manoel de Barros se dá, sobretudo por essa ―violência‖ que 

instaura uma constante novidade em sua obra. O leitor é sempre surpreendido por associações 

espantosas, pelo uso incomum da linguagem. 

A criança abarca toda essa peculiaridade. Portanto, a escolha do sujeito lírico criança é 

consciente dessa capacidade de inventividade. A obra em estudo nos apresenta duas formas de 

exercitar a criancice: pelo fazer poético e pela reinvenção da infância. A partir da forma 

criativa de estar no mundo, característica da criança, Manoel de Barros nos mostra que 

infância e poesia possuem muitos pontos em comum, entre elas a necessidade de 

experimentação, o devaneio e o anseio pelo inaudito. 

 

 

2.4. Ilustração: “imagens provocadoras de poesia” 

 
 

Se os poemas em Exercícios de ser criança apresentam valor estético inequívoco, o 

mesmo ocorre com a ilustração. Tem sido consenso entre estudiosos da literatura infantil que 

a partir da ilustração podem-se desenvolver leitores e cidadãos com um olhar crítico em 

relação à massificação de imagens estereotipadas que inundam as redes, os outdoors e a 

publicidade. Para tanto, é preciso que se compreenda a ilustração como algo que ultrapassa e 

supera a ideia de adorno e ornamentação das palavras. 

A obra em estudo é um livro vertical, com 27 centímetros de altura por 21 centímetros 

de largura, ou seja, mais alto que o convencional. As imagens são dispostas em folha dupla. 

Para que o leitor visualize toda a ilustração é preciso abrir totalmente o livro. A materialidade 

é muito importante nos livros para crianças. Questões como a escolha do papel, a técnica 
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utilizada na ilustração e o formato podem ser os primeiros aspectos a fazerem o pequeno leitor 

apreciar um livro. De acordo com Ferreira: ―Esse formato, classificado pelas crianças como 

livro grande, é preferido por elas, pois remete à espetacularização e confere a sensação de 

poder entrar na história, tornando, assim, a literatura uma aventura.‖ (FERREIRA, 2012, p. 

159). 

A literatura para crianças tem estado cada vez mais atenta à valorização da 

convergência entre as linguagens. Desta forma, a ilustração do livro que é levado para sala 

deve ser avaliada de forma criteriosa, dado que pode facilitar a aproximação entre criança e 

literatura. No entanto, a imagem não pode ser apenas um pretexto para que a criança leia o 

texto verbal. A ilustração também educa, sensibiliza o olhar e aguça a criatividade: 

 
A leitura do livro ilustrado como objeto de cultura permite um discernimento de 

mundo e um posicionamento perante a realidade. Ele pode alfabetizar o olhar desde 

a infância, permitindo que as crianças se tornem leitoras críticas, pois ativa sua 

memória transtextual ao permitir-lhes compreender o texto verbal e não verbal em 

interação, além do seu suporte. (FERREIRA, 2012, p. 158). 

 
Sendo assim, o livro ilustrado atua duplamente como portador da invenção e 

criatividade humana. A ilustração pode agir como mediação entre leitor e texto verbal. O 

ilustrador desempenha o papel de um leitor privilegiado, que abre possibilidades de leitura e 

interpretação e auxilia o leitor a perceber nuances do texto que poderiam passar despercebidas 

por um leitor menos experiente. 

Na ilustração de um livro de poesias, as imagens poéticas precisam ser traduzidas para 

outra linguagem. Tarefa nem sempre fácil: 

 
A poesia é um dos gêneros literários mais difíceis de serem ilustrados. Em alguns 

casos, pelo seu intimismo, pela sucessão de metáforas e alegorias encadeadas, sem 

dúvida um dos momentos máximos de qualquer idioma. Tudo isso dificulta qualquer 

tipo de concreção visual. Existem momentos, não apenas na poesia, mas na prosa 

também, em que a literatura alcança tal nível de beleza e abstração que qualquer 

imagem, por mais fantasiosa que seja, tornaria vulgar esse instante literário. Nem 

tudo pode ser ilustrado. Nem tudo possui um corpo físico. (OLIVEIRA, 2005, p. 

22). 

 

Oliveira (2005) nos indica que o ilustrador de um texto poético não deixa de ser poeta 

também, pois cria poesia a partir de formas, cores e texturas. Por tudo isso, o livro ilustrado é 

uma modalidade complexa. Hunt (2010) constata a carência de estudos que pesquisem a 

respeito deste imbricamento do texto verbal e texto imagético. Em obras de valor estético, a 

relação é mútua: palavras interferem na leitura da imagem, e as imagens interferem na leitura 

das palavras. 
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A ilustração e o texto verbal colaboram entre si para favorecer uma maior 

compreensão do leitor com o texto. Mas o modo como essas duas linguagens se organizam se 

diferencia porque o modo de ler o texto verbal em nossa cultura é da esquerda para direita, de 

cima para baixo. O mesmo não ocorre com uma imagem, que será lida conforme as intenções 

do ilustrador, já que este tem a capacidade de criar hierarquias na imagem, guiando o olhar do 

leitor conforme sua intenção. Para isso joga com cores, contrastes, texturas, volume etc. 

Para Farias (2004), a relação entre essas duas linguagens pode ser de repetição ou de 

complementaridade. No caso da repetição, a ilustração atua reforçando apenas o que o texto 

verbal diz. Já na relação de complementaridade, uma linguagem atua mostrando o que a outra, 

por sua constituição, não consegue dizer. Para a autora, a relação de complementaridade 

sugere e instiga e vai muito além do que as palavras dizem, ou seja, também cria sentidos. 

Dada a importância da ilustração, ela deve ser utilizada também como critério na 

escolha das obras a serem exploradas em sala de aula, uma vez que pode tanto aproximar 

quanto  afastar uma  criança  de  uma  obra  literária.  Para Camargo (1998), ―A ilustração 

estimula a imaginação, funcionando como uma espécie de prólogo visual ao texto, gerando 

uma multidão de impressões vagas e cativantes, ou seja, criando expectativas em relação a 

ele.‖ (CAMARGO, 1998, p.24). 

Camargo (1998), ao analisar uma série de obras infantis, ressalta que a função exercida 

pela imagem pode variar de acordo com a intenção do ilustrador. O autor então se apropriou 

do conceito linguístico das funções da linguagem de Jakbson em seus estudos sobre a 

linguagem visual na literatura infantil. Em muitas vezes, as imagens se apresentam em sua 

função narrativa, em um contínuo. Há casos ainda que a imagem tenta se aproximar o máximo 

possível do seu referente. Nesses casos, há predominância da função representativa e um bom 

exemplo seria o desenho de um homem e uma mulher indicando os banheiros femininos e 

masculinos. 

Imagens que aparecem em atlas, enciclopédias e livros didáticos, geralmente, possuem 

função descritiva, isto é, um caráter analítico e detalhista. Outra função que pode ser 

desempenhada pela imagem é a função simbólica, que é quando faz uso de determinados 

signos que remetem a outros significados nem sempre explícitos para quem a lê. Já a função 

estética é aquela em que a imagem chama a atenção para si mesma a partir dos elementos que 

a constituem: forma, cor, luz, linha etc. Camargo (1998) afirma que essa função é a que mais 

se aproxima da função poética de Jakbson. Há situações ainda em que a linguagem visual se 

orienta para o jogo e ludismo. Nesses casos, a função predominante é a lúdica. 
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Essa sistematização do autor nos auxilia a analisar as ilustrações dos poemas de 

Exercícios de ser criança. Ilustrações essas que foram engendradas a partir de um trabalho 

coletivo. Tomando como ponto de partida a palavra poética de Manoel de Barros, Demóstenes 

ilustrou, as irmãs Dummot bordaram e Rui Faquini fotografou. As três técnicas utilizadas 

resultam em um projeto gráfico primoroso e cativante. Diante dele, as crianças demonstram 

necessidade de tocar e virar o livro para apreciar as fotografias por outras perspectivas. 

A capa, primeiro contato entre obra e leitor, traz o título escrito em uma grafia que se 

assemelha à escrita infantil. Há mais destaque para o título, na cor branca, do que para o nome 

do autor e dos artistas responsáveis pela ilustração, grafados de preto. Crianças andando com 

pé de lata, bambolê, pipa, corda, peão figuram num espaço tomado pelo laranja. Os desenhos 

em bordados mostram um mundo infantil repleto de harmonia e liberdade e convidam ao 

toque. A riqueza de formas e cores torna o livro um objeto atraente para a criança e até 

mesmo para os adultos. Os detalhes em azul, cor contraste do laranja, confere à capa a noção 

de profundidade. 

Todos os desenhos da obra sugerem movimento, e já na primeira página encontramos 

guarda-chuvas em meio a pipas soltas e coloridas. Oliveira (2005) aponta que as ilustrações 

de livros infantis atuais sofrem forte influência das ilustrações de contos de fadas. Embora 

separadas por um longo período, tais representações ainda hoje anseiam retratar um mundo 

mítico. Os desenhos de Demóstenes apresentam meninos que voam entre pássaros e se 

confundem com eles, que parecem flutuar entre pipas coloridas e peixinhos saindo dos bolsos. 

 
Figura 4 - Exercícios de ser criança 

Fonte: Barros (1999). 
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O projeto gráfico de um livro traz uma proposta específica de leitura e inspira-se no 

conteúdo, portanto, o designer da obra também precisa lê-la com critério. Todos os aspectos 

possuem um propósito: o tamanho do livro, a fonte escolhida para o texto verbal, a disposição 

do texto na página e as cores que prevalecem. Na obra em questão, há predominância da 

ilustração no espaço das páginas. O texto verbal ora surge no canto superior esquerdo, ora no 

canto inferior direito. Em algumas páginas aparece mesmo de forma pouco convencional, 

misturando texto e imagem, fazendo com que o leitor movimente o livro para ler. Há pontos 

de interesse por todos os cantos das páginas. Para buscar o texto verbal e observar a ilustração 

de modo integral é preciso observar cada página de modo atento. 

Fittipaldi (2005) afirma que o ilustrador deve propor outros elementos com carga 

poética, auxiliar o leitor na percepção das imagens do texto literário e também criar 

possibilidades de leitura. A autora ainda afirma que a ilustração, quando não se entrega ao 

óbvio, ao clichê e ao esperado, é  capaz  de  criar  imagens  ―provocadoras  de  poesia‖. 

(FITTIPALDI, 2005). 

Para a autora, o ilustrador atua como um garimpeiro de sentidos a serviço do leitor. A 

imagem medeia e guia a criança para que ela compreenda a riqueza de sentidos. Esse artista 

atua então como aquele que cria visibilidade para o texto, que apreende o máximo de 

significados e colabora para o prazer de ler. Além disso, para Fittipaldi (2005), a ilustração 

não se trata de uma mera tradução da linguagem verbal para a linguagem visual, mas sim uma 

potencialização de sentidos e de expressividade. Não tem a pretensão de superar o texto, mas 

colabora para a sua percepção. 

É o que se pode observar já no início da ilustração do poema ―O menino que carregava 

água  na  peneira‖,  nos  versos  ―Tenho  um  livro  sobre águas  e  meninos./  Gostei  mais  de  um 

menino/ que carregava água na peneira,/ A mãe disse/ que carregar água na peneira/ Era o 

mesmo que roubar o vento e sair/ correndo com ele para mostrar aos irmãos.‖ Na ilustração 

vemos um menino com uma espécie de chapéu de jornal envolto em nove pipas, em um 

instante mágico, lúdico e dinâmico. A pipa, não citada no poema, foi a forma encontrada 

pelos ilustradores de materializar a ideia de ―roubar um vento‖.
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Figura 5- O menino que carregava água na peneira 
 

 

Fonte: Barros (1999) 

 

 

 
Existe ainda a preocupação de não sobrecarregar a imagem com todos os elementos 

descritos pela linguagem verbal. Nesses momentos o ilustrador opta pelos elementos que julga  

serem  mais  significativos.  Na  segunda  ilustração,  que  acompanha  os  versos:  ―A  mãe disse 

que era o mesmo que /catar espinhos na água/ O mesmo que criar peixes no bolso.‖ Vemos 

apenas a segunda ação retratada. Para não haver essa sobrecarga o ilustrador capta com sua 

leitura os momentos chaves da obra. 

 
Figura 6- O menino que carregava água na peneira 

Fonte: Barros (1999) 
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Mais adiante, vemos a imagem  que  acompanha  os  seguintes  versos:  ―Com  o  tempo 

aquele menino/ que era cismado e esquisito/ porque gostava de carregar água na peneira/ Com 

o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira.‖ Podemos 

observar o menino retratado de oito formas diferentes. Em todas, ele carrega água na peneira 

de  modos distintos.  Essa  ilustração  já  se  antecipa  aos  versos  da  próxima  página:  ―No 

escrever o menino viu/ que era capaz de ser/ noviça, monge ou mendigo/ ao mesmo tempo.‖. 

Nesta imagem podemos perceber o que Fitippaldi (2005) defende: a ideia de potencializar os 

sentidos para que o leitor, ainda inexperiente, consiga acessar os sentidos do poema. 

 
Figura 7- O menino que carregava água na peneira 

Fonte: Barros (1999) 

 
 

O menino é apresentado de modo diverso e aparece sempre diferente cada vez que se 

viram as páginas. Presumivelmente, há relação com a ideia explícita no poema de que é 

possível ―ser outro‖ a partir da escrita e da poesia. Não se sabe se o menino está com os olhos 

fechados ou abertos, o que sugere um momento onírico. Embora se possa identificar a função 

narrativa nas imagens, na maior parte das ilustrações desse poema percebemos a 

predominância da função estética, em que há a valorização do contraste de cores e formas. 

Toda a sua construção é pensada para tornar a imagem atraente e chamar a atenção para cada 

detalhe e nuance. 

A cor que prevalece é o laranja intenso, cor quente formada a partir do vermelho e 

amarelo. Ela transmite a ideia do movimento, de energia, de calor, do entusiasmo e da
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excitação, mas principalmente, a ideia de alegria. Como o olhar sempre busca a cor 

complementar, em todas as páginas é possível também encontrar tons de azul, que gera 

contraste com o laranja. O azul, cor fria, transmite a ideia de equilíbrio e tranquilidade. Cores 

contrastes são diametralmente opostas na roda da cor e atuam realçando uma à outra, o que gera 

equilíbrio, movimento e vivacidade nas imagens. 

A única ilustração que se distancia das demais é a que acompanha os seguintes versos: 

―A mãe reparou que o menino/ gostava mais do vazio/ do que do cheio./ Falava que os vazios 

são maiores/ e até infinitos.‖ Enquanto nas outras ilustrações podemos observar algo que se 

aproxima da arte figurativa, com formas fáceis de identificar, nesta encontramos uma 

ilustração muito próxima da arte abstrata. Há um emaranhado de linhas de diversas cores, mas 

com certo equilíbrio na imagem. Nesta imagem especificamente é possível perceber a 

predominância da função simbólica, visto que é carregada de polissemia e lacunas, o que 

exige uma participação ainda mais ativa do leitor. 

 
Figura 8- O menino que carregava água na peneira 

Fonte: Barros (1999) 

 
 

O menino é espontâneo e livre no poema e as ilustrações reforçam essa característica. 

O espaço é apenas dele e das coisas que a sua imaginação pode lhe proporcionar. Corre entre 

pipas, tira peixes coloridos dos bolsos, voa com um guarda-chuva e aparece de cabeça para 

baixo perto da pedra que dá flor. Na última ilustração do poema encontramos a imagem
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exercendo sua função lúdica, visto que a palavra ―Peraltagens‖ é escrita e ao mesmo tempo 

desenhada, com crianças e peixes. 

No poema ―A menina avoada‖ é possível constatar  as  imagens  predominantemente 

cumprindo uma função narrativa, dando a ideia de movimento, já que há um continuo entre 

elas com o intuito de contar uma história, diferentemente das imagens do poema anterior, as 

quais se apresentam com maior autonomia em relação umas às outras. Isso se dá porque 

ambos são textos poéticos, mas de naturezas diferentes. Enquanto ―O menino que carregava 

água na peneira‖ é um texto mais metafórico e simbólico, ―A menina avoada‖‖ se aproxima 

mais da linguagem da prosa e da narrativização, embora sua natureza poética seja inegável. 

Já na primeira ilustração os dois irmãos aparecem em um cenário que lembra um 

quintal repleto de vegetação e elementos lúdicos: bonecas, cavalinhos de brinquedo, perna de 

pau e o carrinho, elemento de extrema importância no poema, visto que esse objeto possibilita 

a viagem poética dos irmãos pelo quintal. A menina com sua boneca e o irmão mais velho, 

brincando com perna de pau e com chapeuzinho de jornal na cabeça, tal qual o menino que 

carregava água na peneira. Nesta ilustração, os bois e o rio inventados ainda não estão 

presentes, são apenas os elementos do real. 

 
Figura 9- A menina avoada 

Fonte: Barros (1999) 

 
 

Na segunda ilustração visualizamos a menina sendo puxada por dois bois. É possível 

visualizar apenas um, mas aparecem quatro chifres, o que indica a presença de um segundo 

boi. A menina, sorridente, vai sentada no carro puxada pelos bois enquanto o irmão segue à 
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frente segurando sua corda de embira. Em algumas ilustrações como esta é possível constatar 

uma relação apenas de repetição. 

 

 

Figura 10-A menina avoada 
 

Fonte: Barros (1999) 

 
A ilustração que se distancia das demais é a que acompanha os versos: ―As cigarras 

derretiam à tarde com seus cantos. /Meu irmão desejava alcançar logo a cidade./ Porque ele 

tinha uma namorada lá./A namorada do meu irmão dava febre no corpo dele./ Isso ele 

contava.‖ Trata-se da imagem com menos aspectos visuais e a única que não toma toda a 

folha. É como se fosse uma visão um pouco mais distanciada em que a fazenda onde as 

crianças viviam encontra-se inserida em um círculo muito delicado. A cidade, onde vivia a 

namorada inalcançável do irmão, é toda azul. Inevitável não interpretar esse círculo que 

envolve a fazenda como o círculo mágico apontado por Huizinga (1971), ou seja, um espaço 

mítico, que se submete a outras regras diferentes da vida cotidiana. Lá, tudo é colorido e 

possível. 
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Figura 11- A menina avoada 
 
 

Fonte: Barros (1999) 

 
Assim como nas ilustrações do poema anterior, em cada quadro as crianças se 

apresentam de forma diferente, principalmente em relação às roupas utilizadas por elas. Pode- 

se fazer uma relação com o texto verbal, em que predominam os verbos no futuro do pretérito, 

dando a ideia de ação repetida continuamente e não apenas realizada uma única vez. 

Conforme nos aponta Ferreira (2012), ―A imagem que ilustra um texto literário 

não visa superá- lo, antes adere a ele com a intenção de colaborar na sua percepção e, ao 

mesmo tempo, amplificar suas vozes.‖ (FERREIRA, 2012, p. 184). Todo o projeto gráfico do 

livro  promove a desautomatização do olhar do leitor. Faz-se necessário movimentar o livro 

para  que consiga ler o verso ―Você vai carregar água na peneira a vida toda.‖ São imagens, 

que, assim como os poemas, são de alta realização estética, carregadas de simbolismo, 

ludicidade, invenção e reinvenção. Essa atratividade necessita ser aproveitada pelos 

professores  para gerar  engajamento  das  crianças  durante  a  leitura.  O colorido e   a beleza 

das formas, juntamente à técnica diferenciada, fazem  com  que,  a  partir  desse contato 

inicial e visual, dificilmente uma criança permaneça indiferente à obra Exercícios de ser 

criança. 
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CAPÍTULO 3- POESIA NO ENSINO FUNDAMENTAL: RELATOS SOBRE 

LEITURAS COMPARTILHADAS 

 

3.1. Como é que se “ensina” poesia? 

 
 

Este capítulo objetiva relatar as práticas de leitura de poesia em uma turma de 3º ano 

do Ensino Fundamental da rede municipal de Goiânia. No capítulo 1 desta dissertação 

apresentamos reflexões sobre o espaço da literatura em sala de aula. As atividades realizadas 

antes, durante e após a leitura nem sempre são eficazes para a formação do leitor literário. 

Além da escolarização inadequada, Aguiar e Bordini (1993) acusam a ausência de um método 

nas aulas de literatura, o que faz com que as práticas de leitura sejam incipientes e 

insatisfatórias. 

As autoras ainda discutem que, embora se espere desenvolver uma prática de leitura e 

o espírito crítico, as atividades propostas após o contato com a obra costumam ser repetitivas, 

não estimulam a criatividade e a tomada de decisão. O foco ainda reside na interpretação de 

informações explícitas e na falta de relação com a vida. 

 
O esvaziamento do ensino de literatura se acentua, portanto, não só pelo pequeno 

domínio do conhecimento literário do professor, mas também pela falta de uma 

proposta metodológica que o embase. Pode-se inferir que a atuação do professor em 

sala de aula peca pela falta de orientação metódica, o que explicaria boa parte dos 

problemas dos alunos na área (AGUIAR; BORDINI, 1993, p. 34). 

 

As aulas de literatura, ordinariamente, costumam seguir um roteiro: apresentação da 

obra, exploração do vocabulário, exercícios de interpretação e composição. O que poderia 

levar os alunos a refletirem sobre si mesmos, sobre a sociedade e os conflitos humanos, torna- 

se uma atividade de dissecação que pretende repetir o que o texto já disse. Desta forma, o 

papel de uma possível metodologia seria: 

 
Partir de uma realidade cheia de contradições, pensar a obra e o leitor e, com base 

nessa interação, propor meios de ação que coordenem esforços, solidarizem a 

participação e considerem o principal interessado no processo: o aluno e suas 

necessidades enquanto leitor, numa sociedade em transformação. (AGUIAR; 

BORDINI, 1993, p. 40). 

 

As autoras esmiúçam cinco métodos diferentes para o trabalho com a literatura em sala 

de aula, são eles: método científico, método criativo, método recepcional, método 

comunicacional e método semiológico. No método cientifico existem etapas estruturadas para 

a produção de conhecimento: definição do problema, formulação de hipóteses, justificativa, 
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coleta de dados, tratamento da informação, análise dos dados e conclusão. Ao optar por esse 

método, o professor tem a possibilidade de fazer da sala de aula um laboratório. Parte-se de 

um assunto de interesse da turma e verifica-se como ele aparece em determinada obra 

literária. Se o tema pelo qual as crianças demonstram curiosidade for a infância, por exemplo, 

pode-se definir o seguinte tema: como a criança é retratada na obra de alguns poetas 

brasileiros de diferentes períodos históricos? É importante que  as hipóteses sejam construídas 

pelo grupo e não impostas pelo professor. 

A partir do problema, os alunos buscam nos textos os indícios e as pistas para 

formularem suas respostas. É possível também compartilhar os textos com turmas mais 

avançadas e experientes, com o intuito de fazer intercâmbio de interpretação. Rodas de 

conversa e debates orais são formas de analisar e interpretar os dados que as crianças forem 

capazes de arrolar. A conclusão pode se dar de forma que elas contem suas descobertas e 

dificuldades em todo processo a partir de ilustrações, cartazes, desenhos. 

Já o método criativo, como o nome já indica, considera a criatividade uma forma de 

adquirir conhecimento e produzir algo novo. Para que haja o processo criativo, é essencial que 

seja criada uma tensão psíquica e assim ocorra a incorporação de um elemento novo, exterior. 

Ele se inicia pela percepção de uma parte faltante. Aplicado à literatura, tal método surge da 

constatação de uma carência. 

Tal constatação pode se dar da seguinte forma: as crianças apresentam rejeição em 

relação ao texto poético, o consideram difícil de interpretar e não buscam livros de poesia por 

conta própria na biblioteca. A partir disso, o professor seleciona uma obra que contém poemas 

pouco convencionais no que se refere à estrutura textual. À medida que apresenta a obra para 

crianças, realiza a coleta de dados: o que está sendo contado? De que forma está sendo dito? 

O que você compreende desse verso? Como você compreende essa ilustração? Esse papel de 

leitor-guia, que lança as perguntas, também pode ser assumido pelos alunos. Nesse momento 

as crianças devem observar a forma e o conteúdo do texto, e explicar o que os poemas têm em 

comum com outras obras lidas e também de que forma se diferem. 

Em seguida, se dá a constituição do projeto criador. O professor estimula as crianças a 

contarem sobre a experiência de leitura. Posteriormente, são incentivadas a criar algo a partir 

da obra lida e analisada. O grupo pode representar seu objeto criativo utilizando texto verbal, 

desenhos, pintura e outras linguagens artísticas. Esse trabalho ganha um sentido maior quando 

é divulgado para a comunidade escolar. 

Aguiar e Bordini (1993) também exploram o método comunicacional, o qual se baseia 

nas teorias de comunicação dos formalistas russos. Nele, pretende-se ressaltar a
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expressividade dos textos literários, a metalinguagem e a plurissignificação dos signos em 

contexto literário. O primordial é a identificação da literariedade e como se dá isso no contexto 

cultural e social. Os significados não estão cristalizados e o texto literário, como todo processo 

comunicativo, pressupõe o outro. 

É importante que os alunos tenham acesso a textos que comuniquem algo individual 

ou social com diferentes funções comunicativas. A partir do interesse por um tema, como por 

exemplo, brincadeiras infantis, o professor seleciona textos instrucionais que ensinam 

brincadeiras. Depois, pode trazer textos narrativos e poemas que tematizam esse universo. Ao 

comparar os dois tipos de textos trabalhados, o professor levanta os seguintes 

questionamentos: o que está sendo comunicado em cada um desses textos? De que forma é 

feita essa comunicação? Qual a intenção de comunicação desses autores em cada um desses 

textos? Quais efeitos cada um desses textos provocou em vocês? Qual deles apresentou uma 

dificuldade maior para ser compreendido? Vocês conseguem explicar o porquê dessa 

dificuldade? A partir da mediação, os alunos serão levados a compreender, ainda que de 

forma inicial, a predominância de funções linguísticas em textos diversos. 

Desenvolvido a partir das contribuições de Bakhtin, o método semiológico, também 

apresentado pelas autoras, considera que qualquer signo é portador de ideologias e da 

capacidade de referir-se a algo fora dele, ou seja, não é neutro e não pode ser considerado fora 

do uso social e da coletividade. Tem por objetivo desenvolver a criticidade do aluno frente 

aos textos que circulam socialmente, além de fazê-lo perceber a intenção implícita nesses 

textos, bem como a multiplicidade de vozes sociais presentes nele. 

O professor que deseja se embasar nesse método deve direcionar o ensino para que o 

aluno verifique, a partir da leitura, como os signos se organizam em cada tipo de texto. Para 

isto, é preciso que ele, o professor, esteja familiarizado com conceitos como polifonia, 

dialogismo e signo ideológico. As etapas apontadas pelas autoras são: coleta de textos 

culturais diversificados, aquisição das regras do jogo semiológico, reconhecimento do uso 

intencional das linguagens, análise das intenções conformadoras ou emancipatórias dos textos 

e interação dos sujeitos com os textos. 

Por último, as autoras trazem o método recepcional, fundamentado na Estética da 

Recepção. Elas defendem que, no Brasil, as aulas de literatura não privilegiam a visão do 

leitor nem o relativismo da interpretação, sendo esse método, portanto, pouco conhecido e 

utilizado. Para trilhar esse caminho, inicia-se considerando que as obras literárias são 

originadas pelos fatos sociais. Toda obra é permeada de vazios que serão preenchidos pelo 

leitor, e a obra só existe como objeto estético com a colaboração do leitor e sua visão de
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mundo. Portanto, nunca permaneceria a mesma no decorrer do tempo, já que sempre é analisada 

à luz do período histórico. 

A interpretação e o preenchimento desses vazios se concretizam por diversos fatores: a 

posição do leitor na sociedade, seu gosto literário e os valores da época. Todos esses 

elementos se tornam o horizonte de expectativas do leitor, que se encontra com as 

expectativas do autor, cristalizadas no texto. Algumas obras são mais aceitas socialmente 

porque estão de acordo com os valores dominantes de uma época. Outras, por outro lado, 

exigem níveis de compreensão maior, sendo, portanto, preteridas e incompreendidas. Ainda 

assim, são estas que conseguem atravessar gerações, dado que são capazes de alargar o 

horizonte de expectativas do leitor. O professor atua como aquele que propõe leituras diversas 

e críticas aos alunos, isto é, textos que favoreçam formas novas de pensar o mundo. 

 
O método recepcional de ensino de literatura enfatiza a comparação entre o familiar 

e o novo, entre o próximo e o distante no tempo e no espaço. Por conseguinte, são 

sempre cotejados textos que pertencem ao arsenal de leitura do grupo com outros 

textos, documentos de outras épocas, regiões e classes sociais, em diferentes níveis 

de estilo e abordando temáticas variadas. O processo de trabalho apoia-se no debate 

constante, em todas as suas formas: oral e escrito, consigo mesmo, com os colegas, 

com o professor e com os membros da comunidade. (AGUIAR; BORDINI, 1993, p. 

86). 

 

As etapas de trabalho fundamentadas nessa metodologia são denominadas de: 

determinação do horizonte de expectativas, atendimento do horizonte de expectativas, ruptura 

do horizonte de expectativas, questionamento do horizonte de expectativas e ampliação do 

horizonte de expectativas. Ao trilhar esse caminho, o leitor poderá ser levado a uma nova 

consciência sobre a literatura e sobre a vida. 

Para a determinação do horizonte de expectativas é necessário conhecer os assuntos 

pelos quais os alunos demonstram interesse. Conversas informais, observação dos momentos 

mais livres e espontâneos como a hora do recreio ajudam o professor nessa busca. Com posse 

desses dados, surge o momento do atendimento do horizonte de expectativas. Aos alunos será 

apresentado algo familiar e de fácil aceitação. 

A ruptura do horizonte de expectativas é um momento de transição, quando partimos 

do que é familiar para a novidade. É aconselhável haver pontos em comum entre o novo e o 

inédito para diminuir a possibilidade de rejeição. O aluno se deparará com dificuldades, 

evidentemente. Contudo, essas dificuldades farão com que ele tenha uma visão mais crítica e 

elaborada da literatura. Como consideramos que as leituras literárias oferecidas na escola 
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devem sempre estimular os alunos a expandirem suas percepções da literatura e do mundo, 

optamos pelo método recepcional para esta pesquisa de intervenção. 

Do mesmo modo de Aguiar e Bordini (1993), Colomer (2007) defende a ampliação da 

experiência nas aulas de literatura. A capacidade de construção de sentidos deve ser lapidada, 

algo que só será possível no contato direto com obras cada vez mais elaboradas. 

 
É importante mostrar às crianças que existe alguma forma nova de apreciar um 

texto, que nem sempre se justifica porque ―é divertido‖ ou porque é ―como se você o 

estivesse vivendo‖. Lamentavelmente a experiência nos diz que a leitura dos 

professores, inclusive, se limita com frequência a essas formas mais acessíveis. (...). 

É necessário que os docentes saibam analisar e avaliar os livros que oferecem outras 

formas de fruição para que possam levar as crianças a descobrir prazeres que exigem 

maior elaboração. (COLOMER, 2007, p. 69). 

 

É fundamental e necessário expandir a experiência estética e oferecer textos com os 

quais os alunos não estão habituados, pois isso impulsiona o desenvolvimento da formação do 

leitor. Partindo dessa concepção, desenvolvemos uma sequência didática de leitura de poesia. 

Nas páginas a seguir faremos um relato do campo de intervenção, as atividades que foram 

desenvolvidas, além de comentários dignos de nota a respeito das leituras literárias junto às 

crianças. 

 
3.2. O campo de intervenção: a pesquisa no mundo real 

 
 

A pesquisa de intervenção tem como objetivo implementar práticas pedagógicas que 

promovam mudanças significativas no ensino. A todo o momento, professores realizam 

intervenções em sala de aula, no entanto, nesse tipo de pesquisa tais intervenções são 

executadas com embasamento teórico e rigor científico. Robson (1993) utiliza a expressão 

―pesquisas  do  mundo  real‖,  já  que  ocorrem  fora  de  ambientes  artificiais  e  controlados.  De 

acordo com Damiani: 

 
Parte-se do pressuposto de que as intervenções em Educação, em especial as 

relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem, apresentam potencial para, 

simultaneamente, propor novas práticas ou aprimorar as já existentes, produzindo 

conhecimento teórico nelas baseado. (2012, p.16). 

 

Sannino e Sutter (2011) afirmam que o termo ―intervenção‖, neste caso específico, 

pode ser compreendido como a conexão entre metodologias transformadoras e a teoria. Desta 

forma, é possível que o professor de educação básica realize pesquisa rigorosa em sua sala de 

aula e se torne também um produtor de conhecimento. 
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Baseado nas concepções acima, realizamos a pesquisa de intervenção na Escola 

Municipal Bernardo Élis, situada no setor São Carlos, na região Noroeste de Goiânia. De 

acordo com o PPP (Projeto Político Pedagógico) da instituição, predominam na escola 

famílias com baixa escolaridade e renda. Alguns alunos da escola convivem com o 

analfabetismo, seja dos pais, avós e até mesmo de irmãos mais velhos. Nas proximidades da 

escola, há o recente bairro JK, que tem sido ocupado por famílias oriundas de outros 

municípios, que chegam a Goiânia em busca de melhores condições de vida. A escola atende 

os ciclos I, II e III, além do EAJA (Educação de adolescentes, jovens e adultos). No período 

vespertino, no qual a pesquisa foi desenvolvida, há poucos profissionais efetivos em sala de 

aula, sendo a maioria de contratos temporários. 

Há sala de recursos para alunos com acentuadas dificuldades de aprendizagem. Nela 

os alunos são acompanhados por uma psicopedagoga, que desenvolve atividades no 

contraturno das aulas. Do ponto de vista da estrutura física, a escola conta com quadra, sala de 

informática com computadores e internet disponíveis, pátio, cozinha, banheiros femininos, 

masculinos e adaptados, além de uma biblioteca. O acervo conta com obras da literatura 

universal adaptada e também títulos de literatura infantil de autores renomados como Ana 

Maria Machado, Cecília Meireles, José Paulo Paes, Ruth Rocha. Além dos livros da 

biblioteca, cada turma recebe uma caixa com 30 obras para compor o acervo da sala. Esses 

livros são escolhidos pelos professores a partir de um catálogo disponível no site do PNLD 

literário (Programa Nacional do Livro e do Material Didático). Não há uso sistemático da 

biblioteca. Alguns professores levam os alunos para escolher um livro e levá-lo para a casa. 

Outros usam o espaço para realizar atividades que não necessariamente possuem alguma 

relação com leitura. 

Desenvolvemos a pesquisa nos meses de maio e junho de 2018, em uma turma de 

terceiro ano da primeira fase do ensino fundamental, da qual eu era a professora titular. O 

corpo discente era constituído por crianças de 8 e 9 anos, em vários níveis de 

desenvolvimento de leitura e escrita. Todavia, elas possuíam algo em comum: mostravam-se 

muito disponíveis e abertas para o trabalho com a literatura. 

Antes de iniciarmos a aplicação da pesquisa, encaminhamos uma cópia do projeto à 

Secretaria Municipal de Educação, para que o órgão autorizasse a realização da pesquisa na 

escola referida. A direção e coordenação da escola também foram informadas sobre os 

objetivos da pesquisa. Convocamos uma reunião com os responsáveis pelas crianças da turma. 

Somente 15 adultos compareceram e todos eles autorizaram a participação das
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crianças, bem como a divulgação dos trabalhos. Estabelecemos um acordo de que todos os 

alunos seriam identificados na dissertação apenas pela inicial do primeiro nome. 

Ao serem informados de que participariam de um projeto de pesquisa sobre leitura de 

poemas em sala de aula, os alunos se mostraram entusiasmados e um deles pediu a palavra: 

―Gosto  muito  de  histórias  rimadas!‖.  O propósito, nessas  primeiras  conversas,  era  realizar 

sondagem de interesses e conhecimentos. Nenhuma criança se mostrou indisposta para com a 

pesquisa ou afirmou não gostar de poesia. Questionei os alunos se sabiam de algum poema de 

memória, ou até mesmo o nome de algum poeta. A partir das respostas orais das crianças, foi 

possível constatar que Vinícius de Moraes e Cecília Meireles faziam parte do imaginário 

poético de  algumas  delas.  ―A  casa‖,  ―As  borboletas‖,  de  Vinícius  de  Moraes,  e  ―Leilão  de 

jardim‖, de Cecília Meireles foram citados. 

Duas crianças se recordavam de alguns versos desses poemas, pois participaram de 

algum tipo de apresentação ou recital nas séries anteriores. Todos foram categóricos ao 

afirmar que poemas possuem rimas, estrofes, versos e que sempre são textos curtos. Solicitei 

que me dissessem o título de algum livro de narrativas. Três crianças souberam citar os 

seguintes títulos: Marcelo, Marmelo, Martelo, de Ruth Rocha, Menina bonita do laço de fita 

de Ana Maria Machado e Fábulas de Esopo. No entanto, não souberam citar qualquer título 

de obra poética. 

Informei-lhes que apresentaria a elas um grande poeta da literatura brasileira. Mostrei 

fotos de Manoel de Barros e indiquei no mapa do Brasil a localização do estado do Mato 

Grosso. Conversamos sobre o Pantanal mato-grossense, considerado pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como patrimônio natural 

da humanidade. Por terem demonstrado interesse pelos animais do Pantanal, senti a 

necessidade de estender um pouco mais esse momento inicial e assistimos a vídeos sobre o 

assunto. Assim puderam conhecer um pouco mais sobre a capivara, a araraúna, o papagaio, o 

tuiuiú etc. 

A escolha dos textos de Manoel de Barros se justifica pelo fato de que, muitas vezes, 

na escola, prevalecem os poemas de jogos sonoros. Já ressaltamos anteriormente o quanto 

esses textos auxiliam na aproximação entre criança e texto, mas é preciso fazer as crianças 

avançarem e conhecerem outros tipos de poemas nos quais predominam a imagem poética (a 

metáfora, a metonímia e a alegoria). Os poemas selecionados possuem aspectos temáticos em 

comum: são textos que reinventam a infância ao tratar de meninos e meninas que brincam 

com árvores, rios, caixotes, carregam água na peneira e assim experimentam a existência em 
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sua completude. Por esses aspectos, são capazes de estabelecer uma comunicação direta com 

a faixa etária participante da pesquisa. 

Todos os poemas selecionados são híbridos quanto ao gênero literário, uma vez que 

apresentam elementos de narrativização. Essa característica ajuda a desconstruir alguns 

estereótipos da poesia, que muitas vezes são reforçados pela escola e principalmente pelo 

livro didático. Tais textos evidenciam que a poesia não se encontra apenas nos versos e nas 

rimas, mas também em outros recursos poéticos como as imagens, assonâncias, aliterações, 

repetições, metáforas. 

Durante a leitura dos poemas, o corpo discente foi incentivado a perceber o que 

tornava aquele texto poético, o que o diferenciava de um conto de fadas ou de uma notícia de 

jornal, por exemplo. Após a leitura, atividades diversas foram desenvolvidas e os registros 

serviram como uma rica fonte de análise sobre como se deu a recepção do poema e quais 

imagens foram mais marcantes durante as leituras e discussões. Três atividades foram 

propostas: a criação de um texto explorando a linguagem poética e estabelecendo 

intertextualidade com ―O menino que ganhou um rio‖, uma ilustração de ―A menina avoada‖   e 

uma carta direcionada ao ―menino que carregava água na peneira‖. 

Para atendermos ao horizonte de expectativas apresentamos aos alunos textos com os 

quais eles já possuíam certa familiaridade e se identificavam. Durante o momento de 

sondagem, as meninas e os meninos mostraram predileção por poemas sobre animais. Sendo 

assim, fizemos a leitura de poemas como ―O carrossel‖, presente no livro A arca de Noé, de 

Vinicius de Moraes, e ―O cavalinho branco‖ e ―O menino azul‖, de Cecília Meireles, do livro 

Ou isto ou aquilo. Havia muitos exemplares desses livros disponíveis na biblioteca, então, 

cada criança pôde acompanhar a leitura com o livro em mãos. Nesses poemas, as crianças 

constataram o que já sabiam sobre poesia a respeito da estrutura e da temática. É a partir desse 

ponto que surge a necessidade de fazer com que o leitor progrida: a ruptura do horizonte de 

expectativas. Os próximos tópicos mostram de que forma as crianças se relacionaram com 

outros tipos de poema. 

 

 
 

3.3. “O menino que ganhou um rio”: relatos de um presente todo especial 

 
 

Iniciamos  a  sequência  didática  com  a  leitura  do  poema  ―O  menino  que  ganhou  um 

rio‖,  presente no livro Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de Barros (2008, p. 68), 

já citado no capítulo 1 desta dissertação. Trata-se de uma obra que, inicialmente, seria a 
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autobiografia do poeta. No entanto, ao afirmar que só possuía memórias infantis, Barros nos 

mostra a possibilidade de memória e invenção caminharem juntas. Os poemas do livro não se 

encaixam em um padrão estabelecido de poesia, com métrica, estrofes, rimas e os recursos 

mais comuns à poesia tradicional. Como vimos no primeiro capítulo, esse texto foi tratado em 

um livro didático como relato e nas questões propostas ao aluno há total desconsideração por 

sua natureza poética. 

Para a efetivação do trabalho com o texto em sala de aula, antes da leitura, nos 

assentamos em roda no pátio da escola e pedi para que as crianças dissessem qual o mais 

bonito presente que já ganharam. Nas respostas apareceram apenas coisas materiais: tênis de 

rodinha, carrinho de controle remoto, videogame, celular etc. Solicitei que elas pensassem em 

um presente sem valor monetário, contudo, elas tiveram dificuldades em se expressar. Então, 

citei um exemplo: ―Tenho uma  grande  amiga  que  sempre  está  ao  meu  lado  nos  momentos 

bons e difíceis. Então minha amiga é um dos presentes mais bonitos que ganhei. Amizade é 

um presente que não se pode comprar em uma loja‖. 

A partir dessa exemplificação, as crianças falaram sobre seus bens valiosos, sem valor 

monetário: o irmão mais novo, um passeio ao zoológico, uma partida de futebol em que toda 

família foi assistir entre outras coisas. Souberam que a palavra  ―presente‖ vem de praesentia, 

palavra latina que quer dizer ―o que está perto, ao alcance‖.  Realizei   a    leitura    do    poema, 

enquanto as crianças acompanharam com a cópia, pois o livro em questão não estava 

disponível  na  biblioteca.  Ao concluirmos, a  aluna  R.  ressaltou: ―Tia,  gostei  muito  do 

poema, porque para ganhar um rio você tem que merecer!‖. 

Alguns alunos se mostraram entusiasmados para comentar o poema. A maioria relatou 

alguma história pessoal relacionada ao fato narrado, o que demonstra que houve uma 

comunicação efetiva e imediata entre texto e leitor. Em todos os momentos solicitei que as 

crianças buscassem no próprio poema versos que justificassem seus comentários ou lessem 

para os colegas os versos de que mais gostaram. 

A turma foi instigada a imaginar como seria aquele lugar retratado no poema. Elas 

perceberam que era um ambiente diverso do lugar onde vivem e os meninos do poema 

estavam inseridos em outra realidade e contexto. Naquele dia, ficaram encarregados de 

conversar com os pais e avós e descobrirem como era ser criança em outro tempo. Na aula 

seguinte, as crianças trouxeram as informações obtidas com os familiares e perceberam que 

cada época apresenta  um jeito  diferente  de  ser  criança.  Dotadas das pesquisas que 

realizaram em casa, elas ressaltaram a relação entre criança e adulto e também as brincadeiras 
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que vão se modificando no decorrer do tempo. Pela literatura, podemos compreender que 

somos seres sociais e históricos. 

A forma original e criativa da mãe de solucionar o problema dos presentes de 

aniversário foi um aspecto bastante ressaltado pelos alunos. Muitos deles já haviam passado 

pela experiência de não receber presente em ocasiões especiais e datas comemorativas. O 

aluno K.  relatou: ―Tia,  sei  muito  bem  o  que  é  isso  de  não  ganhar  presente  de  aniversário. 

Desde que estou na turma A (primeiro ano) meu pai diz que vai me dar um Playstation de 

aniversário. Mas como ele está sempre desempregado, até hoje não ganhei. Ele é pedreiro e já 

faz um tempão que ninguém chama ele pra nada.‖ Perguntei então a K.: ―Mas e se, ao invés 

de um videogame, seu pai te presenteasse com um rio ou uma árvore?‖ Ao que ele respondeu: 

―Ia ser bom demais, ele me levou um dia em um rio lá em Nerópolis. Depois a gente comprou 

um monte de doce e eu comi quase tudo sozinho, tia. Pensa na dor de barriga!‖ Interpelei-o 

então se aquele passeio poderia ser considerado um presente e ele balançou a cabeça para 

cima e para baixo, em sinal de afirmação. 

Em nossas rodas de conversa a respeito do poema, interroguei às crianças se elas já 

haviam lido algum poema sem rimas e com estrofes assimétricas como aquele. Elas 

informaram que não. Pedi para que identificassem as palavras que mais se repetiam no texto. 

As crianças se mostraram curiosas em saber o porquê do autor ter repetido tantas vezes as 

mesmas palavras, já que, nas atividades de produção textual do dia a dia elas são incentivadas 

a buscarem sinônimos para não comprometerem a coesão do texto. Informei que a repetição, 

em textos poéticos, é um recurso expressivo para ―embelezar‖ o texto e reforçar uma ideia, e 

não um problema a ser corrigido, como em um texto informativo, por exemplo. O poema em 

questão se distanciava das experiências de leitura dos alunos e, portanto, serviu para que 

houvesse um questionamento do horizonte de expectativas. 

A etapa a seguir, chamada de ampliação do horizonte de expectativas, se deu a partir 

das produções escritas das crianças. Propus a elas uma atividade inspirada no poema de 

Manoel de Barros. Elas deveriam pensar em algo bem valioso, que gostariam de ganhar, mas 

que só seria possível na imaginação e na poesia. A partir disso, explorariam a linguagem 

poética  e  a  imaginação  tendo  como  texto  fonte  ―O  menino  que  ganhou  um  rio.‖  É  preciso 

destacar que a turma apresentava dificuldades na produção textual de modo geral. Mas nas 

produções abaixo foi possível constatar que houve um enriquecimento linguístico, 

originalidade e autonomia. Milmann (2014) aponta como a poesia auxilia nesse processo de 

aquisição da escrita. 
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A poesia proporciona às crianças e aos adultos o prazer do encontro lúdico com a 

escrita e com novas possibilidades de saber fazer com a linguagem. O trabalho com 

a alfabetização e letramento implica armar um tabuleiro de palavras onde o sujeito 

venha a se colocar em seus diferentes jogos. Os adultos que trabalham com crianças 

em seu processo de aquisição da escrita e com os problemas os quais elas enfrentam 

nessa aventura de linguagem precisam, antes de mais nada, passar pela experiência 

da escrita, operando em sua dimensão significante, do desdobramento do brincar 

com as coisas para o brincar com as letras e palavras. (2014, p.89). 

 

Produzir textos, na perspectiva da autora, requer propostas mais abertas, criativas, 

inovadoras. É apresentar a linguagem como uma aventura, um encontro lúdico, que não 

necessariamente precisa ser enfadonho. A autora insiste que é preciso chamar a atenção para  

a ludicidade da linguagem, principalmente no discurso literário, além de iniciar a criança nos 

jogos metafóricos, metonímicos e polissêmicos. Defende um mergulho na totalidade da 

linguagem escrita a partir da poesia, por esta representar uma condensação e um deslizamento 

de sentidos e ser capaz de desenvolver habilidades com a língua que se estenderia a todas as 

esferas da vida, desde o conhecimento do mundo e de si mesmo. Explorar a linguagem 

poética possibilita escrutinar a língua de um modo subversivo. 

Assim que foi proposta a criação de um texto tendo como ponto de partida ―O menino 

que ganhou um rio‖, grande parte da turma se mostrou acanhada e insegura, pois, na 

concepção inicial das crianças, o texto produzido deveria possuir rimas, estrofes e versos. 

Esclareci que o texto que elas produziriam poderia se inspirar no poema estudado de Manoel 

de Barros, tanto na forma quanto na estrutura. Orientei para que percebessem que não 

precisariam produzir poemas e sim brincar com a linguagem poética e que, para isso, não 

necessariamente necessitamos lançar mão de rimas, mas sim observar o mundo de forma 

pouco habitual e criativa. Elas iniciaram a elaboração oralmente, a partir de algumas 

provocações: ―O que você gostaria muito de ganhar, mas que só seria possível no mundo 

da imaginação?‖ O aluno D. disse: ―Um dinossauro!‖. ―Que interessante! O que você faria 

com ele?‖. ―Ah, tia, eu iria subir nele, brincar de escorregador, subir em árvore.‖ ―Isso 

mesmo! É exatamente isso! Sua ideia é ótima e com ela você poderá escrever seu poema.‖ 

Durante o processo de escrita as crianças solicitavam o meu auxílio para encontrar a 

―palavra certa‖, a  ―palavra  que  combina‖,  ―uma  palavra  artística‖,  na  linguagem  delas. 

Percebemos que o fato de saber que a atividade seria publicada no trabalho da professora e, 

consequentemente, lida por vários leitores, fez com que as crianças se empenhassem mais e se 

preocupassem com  os   aspectos   textuais   e   extratextuais. Vigotski ressalta esse aspecto: 

―Quando a criança tem sobre o que escrever, escreve com toda a seriedade.‖ (2009, p. 74). 
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É importante ressaltar que a análise de uma composição infantil de teor literário não 

deve levar em conta caligrafia, ortografia e a lógica das construções frasais, mas sim a 

espontaneidade, criatividade e as relações com o texto fonte. Passamos agora a analisar 

algumas produções das crianças. Para facilitar a leitura, todos os textos foram digitados e 

encontram-se nos anexos deste trabalho. 

 

 

Figura 12- “Se eu ganhasse um dinossauro” 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Figura 13- “Se eu ganhasse um dragão” 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 
Nos textos acima, ―Se eu ganhasse um dinossauro‖ (Figura 12) e ―Se eu ganhasse um 

dragão‖ (Figura 13), os respectivos autores, D. e H., aceitaram o convite para explorar o lúdico 

e a imaginação presentes no texto original. Crianças costumam se interessar muito por 

dinossauros e dragões. Os primeiros, seres pré-históricos que desapareceram da Terra há 

milhões de anos, e os segundos, criaturas presentes em diversas mitologias ao redor do 

mundo. Ter um dinossauro ou um dragão só é possível por via da fantasia. 

No primeiro texto (Figura 12), o autor deseja um dinossauro para escorregar na cauda 

dele, brincar na água, de piquepegue e pegar fruta no pé. Com exceção da parte de escorregar 

na cauda, tudo o que anseia é alguém pra brincar e exercer a plenitude da sua infância. É 

instigante observar o modo de construção do desenho, tanto o menino e o dinossauro são 

unicamente verdes e estão juntos na água, como semelhantes. No texto ―Se eu ganhasse um 

dragão‖ (Figura 13) o desejo é possuir esse ser mitológico, que seria utilizado como meio de 

transporte e também como parceiro de brincadeiras. O dragão, chamado Gugu, seria utilizado 

em atividades rotineiras: ir e voltar da escola, levar a mãe ao trabalho e visitar parentes. 

As duas produções acima nos  remetem  ao  poema  ―O  menino  azul‖  de  Cecília 

Meireles, lido para as crianças na etapa de atendimento ao horizonte de expectativas. Do 

mesmo modo que o menino eternizado no poema de Cecília quer alguém para passear, para 

conversar, que tenha um conhecimento de mundo a ponto de ensinar nomes dos rios e das 

flores e ainda para lhe contar histórias bonitas, o que prevalece nos dois textos é o
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companheirismo e amizade, o que justifica a semelhança entre criança e dinossauro na figura 12. 

Algo que distancia as produções textuais acima é a composição verbal. É possível 

observar a elipse na construção textual do primeiro texto. O pronome pessoal do caso reto ―eu‖ 

foi utilizado somente uma vez, ficando subtendido no decorrer da produção, ao contrário do 

segundo, onde podemos perceber uma anáfora em relação a esse mesmo pronome, o que faz 

com que esse recurso promova bastante expressividade ao sentido global do texto. 

Veja-se a seguir como se deu a construção poética do texto  ―Se eu ganhasse um mar‖, 

do aluno W. 

Figura 14- “Se eu ganhasse um mar” 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 
Quando a proposta foi apresentada à turma, o aluno W. afirmou que a atividade era 

muito difícil para ele. W. é uma criança que sempre apresentava resistência para desenvolver 

as atividades propostas em sala de aula, a não ser que fossem atividades envolvendo desenhos 

e pinturas. Sendo assim, foi-lhe proposto que fizesse primeiro o desenho de algo que ele 

gostaria muito de ganhar de presente de aniversário. O aluno executou então o desenho acima, 

de um menino próximo ao que, aparentemente, é um rio cheio de peixes e algas. Pode-se 

observar uma figuração realista da representação do corpo humano, dos peixes e plantas, tudo 

retratado de forma bem detalhada, quase uma descrição. 



73 

 

 

Ao finalizar o desenho, o aluno foi provocado a falar sobre a sua arte. Ele disse que 

havia desenhado o momento em que ele conheceria o mar. Ao ser questionado sobre o motivo 

de ter escolhido o mar, W. disse que era o sonho dele. Então lhe foi sugerido que começasse o 

texto a partir disso. ―Quais as primeiras coisas que você faria se ganhasse um mar?‖, ―Pescar, 

tomar banho...‖ à medida que W. ia verbalizando sobre seu desenho e o seu desejo, foi 

registrando em palavras. 

Assim como nos dois textos anteriores (figuras 12 e 13), o desejo do autor é exercer a 

infância e explorar o mundo, a partir de uma perspectiva lúdica. Ele quer um mar para brincar 

na água e utiliza a onomatopeia ―tchum‖ para descrever esse momento. A turma quis saber 

quais eram os nomes dos peixes que ele havia desenhado. ―Não sei, mas posso inventar, né? 

Vou colocar isso no meu poema.‖ O pronome possessivo na fala do aluno denota que ele já 

havia se apropriado do fazer poético e que, a partir daquele momento, a mediação se tornava 

desnecessária. 

Como apontado nas figuras 12 e 13, outras crianças buscaram referências em outro 

poema lido em sala de aula. Veja abaixo: 

 
Figura 15 - “Se eu ganhasse um cavalo” 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 16- “Se eu ganhasse um cavalo” 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No momento de atendimento do horizonte de expectativas, lemos em sala o poema ―O 

cavalinho branco‖, de Cecília Meireles. A obra Ou isto ou aquilo, escrita em 1964, não perdeu 

o encanto e originalidade e segue sendo uma das obras poéticas infantis mais conhecidas entre 

pedagogos. Em ―O cavalinho branco‖ a poeta mostra como uma obra direcionada às crianças 

pode e deve falar de temas sérios e envolventes, tais como a liberdade. 

 
O cavalinho branco 

 

À tarde, o cavalinho branco 

está muito cansado: 

mas há um pedacinho do campo 

onde é sempre feriado. 

O cavalo sacode a crina 

loura e comprida 

e nas verdes ervas atira 

sua branca vida. 

Seu relincho estremece as raízes 

e ele ensina aos ventos 

a alegria de sentir livre 

seus movimentos. 

Trabalhou todo o dia, tanto! 

Desde a madrugada! 

Descansa entre as flores, cavalinho branco 

de crina dourada! 

(MEIRELES, 2012, p.18) 

 
 

O poema possibilita uma identificação imediata entre o leitor e o cavalinho. Todos 

possuem obrigações da vida cotidiana; o cavalinho branco está cansado assim como todos
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costumam estar, pois o cansaço e o excesso de afazeres se tornaram características da vida 

moderna. Mas há onde se refugiar e esse refúgio pode ser a imaginação, a ficção, a poesia. Cada 

um encontra seu próprio ―pedacinho do campo onde é sempre feriado.‖ Pode não ser um lugar 

físico, mas imaginário. Depois de trabalhar tanto, ele precisa extravasar, e mesmo exausto 

ensina sobre a liberdade ao próprio vento. Há ainda uma repetição de sons nasais, que confere 

ao texto ritmo e sonoridade, o que faz com que esse poema tenha muita aceitação por parte das 

crianças. 

É possível perceber o intertexto entre as duas produções acima e o poema de Cecília 

Meireles. No primeiro texto (figura 15), a criança quer cavalgar com ele pelos campos e os 

desejos que se seguem mostram uma preocupação com que o cavalinho tenha uma vida feliz e 

saudável, que cresça e tenha filhos... Na ilustração, tanto a criança quanto o cavalo estão de 

olhos fechados, como se estivessem felizes e sonhando. Por estar flutuando supõe-se que seja 

um cavalo alado, ainda que sem asas, um cavalo mítico. 

Diferentemente da ilustração do segundo texto (Figura 16), que possui um caráter mais 

realista. A criança não está de frente para o cavalo, mas sim montada nele. Esse cavalo 

serviria de montaria e para ser um cavalo de corrida. Percebe-se uma relação um pouco menos 

afetiva em relação ao texto anterior. No entanto, os dois trazem esse caráter lúdico em relação 

ao cavalo e utilizaram as referências do poema de Cecília Meireles, ainda que o texto de 

referência para a atividade proposta tenha sido ―O menino que ganhou o rio‖. 

Isso comprova o que defende Vigotski (2009), quando afirma que toda obra de criação 

parte de elementos retirados da nossa realidade e do contato com a criação e inventividade de 

outras pessoas. Não se cria do nada: ―Quanto mais rica a experiência da pessoa, mais 

material está disponível para a imaginação dela.‖ (2009, p. 22). O autor defende que é preciso 

ampliar as experiências artísticas das crianças para que essas experiências sirvam como base 

para as suas futuras criações. A literatura e demais formas de artes atuam como aliadas: ―A 

pessoa não se restringe ao círculo e a limites estreitos de sua própria experiência, mas pode 

aventurar-se para além deles, assimilando, com a ajuda da imaginação, a experiência histórica 

ou social alheia.‖ (VIGOTSKI, 2009, p. 25). O texto a seguir foi o que mais empregou 

referências retiradas do poema de Manoel de Barros.
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Figura 17 - “Se eu ganhasse um rio e uma árvore” 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Há uma intertextualidade explícita entre o texto acima e ―O menino que ganhou um 

rio‖. É a mesma situação, mas com uma nova organização textual. Entendemos a paráfrase 

não como apenas forma de imitação, mas de criação. De acordo com Sant‗anna: ―ocorre um 

jogo de diferenciação em relação ao texto original, sem que, contudo, haja traição ao seu 

significado‖. (SANT‗ANNA, 2000, p. 24). 

Enquanto no texto fonte há uma separação: rio para mim, árvore para o meu irmão, na 

figura 17 os dois presentes funcionam como complemento um do outro, isto é, para a tirolesa 

existir, precisaria da árvore e do rio. É um novo discurso até porque se trata de outro sujeito. 

Meserani (2001) traz os conceitos de paráfrase reprodutiva e paráfrase criativa. Um resumo de 

uma obra dificilmente vai além do que tal obra propõe. O pensamento do autor do texto fonte 

é totalmente preservado. Já na paráfrase criativa há expansão de ideias, como se houvesse um 

desdobramento do texto. Não é apenas reiteração e nem permanece apenas no aspecto 

sinonímico. 

É possível constatar ainda que, embora organizado em versos, o texto se aproxima 

muito da descrição detalhada e da prosa. Trata-se de uma prosa em versos. Vigotski (2009), 

em seus estudos sobre escrita literária infantil notou esse sincretismo entre o que ele chama de 

narrativas semiprosaicas e semipoéticas. Há uma preponderância de verbos no futuro do 

pretérito do indicativo durante todo o texto: ―pegaria‖, ―subiria‖, ―soltaria‖. Algo notado nos 

demais textos também, mas que neste, em específico, se tornou mais evidente, perceptível e 

expressivo. 
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As produções textuais realizadas a partir da leitura e discussões sobre ―O menino que 

ganhou um rio‖ funcionaram para desencadear a elaboração imaginativa, a criação e a relação 

mais afetiva com o texto fonte e até mesmo com outros poemas que foram lidos em sala de 

aula. Vigostski elucida algumas questões a respeito desse tipo de produção infantil: 

 
O significado dessa criação é mais importante para a criança do que para a literatura. 

Seria incorreto e injusto perceber a criança como um escritor, aplicando às suas 

obras as mesmas exigências que fazemos em relação à obra de um escritor. A 

criação infantil está para a criação dos adultos assim como a brincadeira para a vida. 

(...) A criação literária infantil pode ser estimulada e direcionada externamente e 

deve ser avaliada do ponto de vista do significado objetivo que tem para o 

desenvolvimento e a educação da criança. (2009, p. 91). 

 

O autor reforça essa relação entre brincadeira e criação literária e afirma que o intuito 

de atividades como essas na escola não é formar escritores de textos literários, mas sim 

aprimorar e aprofundar a vida emocional da criança, exercitar sua atividade criadora e se ver 

como sujeito ativo de sua própria história. 

 

 

3.4. A menina avoada: mergulhando em um rio inventado 

 
 

Antes de iniciarmos a leitura do poema seguinte, pedi para que as crianças 

observassem a capa do livro abaixo e também a capa de Exercícios de ser criança (figura 4): 

 
Figura18 - Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de Barros 
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As crianças demonstraram mais interesse pelo livro direcionado ao público infantil, ou 

seja, Exercícios de ser criança. Expus as duas obras sobre a mesa e solicitei que os alunos 

buscassem semelhanças e diferenças entre elas. Eles foram capazes de observar que os dois 

livros são de Manoel de Barros e, pelos títulos, os dois deveriam tematizar a infância. Em 

seguida arrolaram as seguintes diferenças: o livro Exercícios de ser criança deve ser mais 

―alegre‖ por causa das cores, um é grosso, e o outro, mais fino. Perguntei: ―Vocês acreditam 

que um desses livros pode ser especificamente para adulto? Qual?‖. A turma foi unânime: 

Memórias inventadas, provavelmente, era um texto destinado a adultos. Neste momento, 

mostrei as fichas catalográficas das duas obras. A primeira classificava o livro apenas como 

poesia; já o segundo, como literatura infanto-juvenil e poesia brasileira. 

Provoquei-os da seguinte forma: ―Vocês leram O menino que ganhou um rio, certo? 

Gostaram do poema pelo que me disseram e o que pude perceber, mesmo não sendo adultos.‖ 

A aluna  S.  respondeu:  ―Mas  esse  poema  que  a  senhora  leu  era  fácil  de  entender.‖  Essa 

percepção de que o poema apresentado  era ―fácil de entender‖ é um aspecto ressaltado  por 

Sorrenti (2009): ―Mesmo parecendo ter o adulto como destinatário, vem surgindo uma poesia 

que poderia ser chamada de sem-idade, porque reorganiza a realidade próxima da infância em 

esquemas mentais e corpóreos, isto é, observando aspectos relacionados ao entendimento, ao 

som e ao ritmo.‖ (2009, p. 15). 

As crianças analisaram a capa e as iluminuras de Memórias inventadas, sem muito 

entusiasmo. Já o livro Exercícios de ser criança foi bastante disputado pelos alunos. Aquela  

obra com cores fortes, vibrantes e imagens pouco convencionais movimentou a turma. A 

maioria das crianças manuseou o livro, folheou, se demorou nas imagens, interrogou: ―Tia, 

por que esse menino está de cabeça para baixo?‖, ―Olha só o carro de boi!‖ Elas se 

organizaram em grupos e observaram apenas as ilustrações. Procuraram tocar as imagens e 

perguntaram como aqueles desenhos tão primorosos haviam sido feitos. Perguntei aos alunos 

o que eles esperavam do livro a partir daquelas imagens. Eles apontaram que, provavelmente, 

o livro trataria de brincadeiras e infância. Li os títulos dos poemas: ―A menina avoada‖ e  ―O 

menino que carregava água na peneira‖. Pedi para que eles se lembrassem do poema ―O 

menino  que  ganhou  um  rio‖.  Eles perceberam  a  reincidência  do  substantivo  ―menino‖ nos 

poemas. 

Li para as crianças uma notícia sobre os prêmios angariados pela obra: FNLIJ 

(Fundação Nacional do  Livro  Infantil  e  Juvenil)  como  ―O  melhor  livro  de  poesia  para  as 

crianças‖  e  ainda  pela  ABL  (Academia  Brasileira de  Letras)  como  ―O  melhor  da  literatura 

infantil‖.
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Antes de iniciarmos a leitura do poema ―A menina avoada‖, coletivamente buscamos 

alguns sentidos: seria uma menina distraída, aérea? As crianças se prenderam ao sentido 

literal da palavra ―avoada‖ e muitas afirmaram que se trataria de algo relacionado a pássaros. 

Como já apontado no capítulo dois desta dissertação, este texto possui 35 versos assimétricos 

e trata-se de uma reminiscência infantil. Durante a leitura, os alunos permaneceram atentos e 

demonstraram entusiasmo em alguns versos, como ―Eu não morri porque o rio era inventado‖. 

Eles acharam cômica a necessidade de explicar que o rio era inventado e todas as vezes em 

que o poema foi lido, soltavam gargalhadas nestes versos. Também se divertiram no verso em 

que o irmão diz que a namorada ―dava febre no corpo dele‖.  Ao terminar a leitura, aplaudiram 

e pediram para que eu lesse novamente. 

Alguns alunos falaram das partes preferidas no poema. Chamei a atenção para pontos 

em comum entre ―O menino que ganhou um rio‖ e ―A menina avoada‖: os dois tematizam a 

infância e mostram cumplicidade entre dois irmãos. Na aula seguinte, as crianças leram o 

poema em voz alta. Solicitei ainda que identificassem quais palavras saltavam do poema, ou 

seja, chamavam mais a atenção ou se repetiam mais. Elas perceberam que a palavra ―irmão‖ 

foi repetida inúmeras vezes, assim como no poema anterior. Retomamos a ideia da repetição 

como recurso expressivo na poesia. Destaquei o verso ―As cigarras derretiam a tarde com seu 

canto.‖ e pedi para que me dissessem o que aquilo representava para elas. Por meio da 

mediação, chegaram à conclusão que o vocábulo  ―‘derreter‖  foi  explorado  em  seu  sentido 

conotativo, como linguagem figurada, algo comum na literatura e mais especificamente na 

poesia. 

Foi possível mostrar que a linguagem poética ultrapassa a organização de palavras em 

estrofes e versos. A poesia está também no olhar do eu poético, que nos faz atravessar o 

sentido usual das palavras e a ver o mundo com um olhar inédito e inaugural. Ao 

finalizarmos, os próprios alunos sugeriram a ilustração do poema ―‘A menina avoada‖. 

 
3.5. Imagens saídas de um poema 

 
 

Eu gosto do absurdo divino das imagens. 

(MANOEL DE BARROS) 

 

 

Solicitar aos alunos que ilustrem um poema ou outro texto literário é uma prática 

comum em sala de aula. Mas nem sempre o olhar para essa produção costuma ser criterioso. 

Por via de regra, funciona como um encerramento da atividade. O desenho é uma atividade 
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fundamental da infância. A partir dele desenvolvem-se a criatividade, a imaginação e a 

autoconfiança. Enquanto desenha, a criança se envolve com seu objeto de criação e em sua 

obra coloca muito de si e da cultura na qual se insere. Ao ilustrar um poema, a criança retorna 

ao texto na tentativa de capturar os sentidos, ressaltar o que mais lhe encantou e traduzir tudo 

isso em linguagem plástica. 

O desenho infantil também é autoexpressão. É interessante ressaltar o que Derdyk 

(2003) aponta sobre o desenho infantil: 

A criança projeta no desenho o seu esquema corporal, deseja ver a sua própria 

imagem refletida no espelho do papel. Os traços, os rabiscos, as garatujas estão ali, à 

mostra, escondendo os índices de uma realidade psíquica não imediatamente 

acessível, exibindo uma atividade profunda do inconsciente. Existe uma vontade de 

representação como também existe uma necessidade de trazer à tona desejos 

interiores, comunicados, impulsos, emoções e sentimentos. (2003, p. 51). 

 

Trata-se de uma necessidade vital e exige mobilização do imaginário, ainda mais se 

tratando de uma situação em que ela deverá traduzir os sentidos de uma linguagem para outra. 

―Ao desenhar, a criança passa por um intenso processo vivencial e existencial‖. (DERDYK, 

2003, p.  51).  O  processo  de  desenho  envolve  todas  as  potencialidades  e     o desenho é 

fundamental para que uma criança cresça saudável e feliz. 

Cox (1995) afirma que, por volta dos 8 anos, as crianças se aproximam cada vez mais 

de uma representação realista e com relação de profundidade, por exemplo. A autora ainda 

afirma que o desenho da criança não objetiva mostrar o objeto tal qual ele é, mas sim o que a 

criança conhece sobre ele. Muitas vezes, olhamos para um desenho e não conseguimos 

identificar o que está sendo representado. No entanto, para a criança que desenha, o seu 

trabalho está carregado de conteúdos e simbolismo, embora isso não seja evidente para ela. 

Analisaremos a seguir alguns desenhos realizados pelas crianças. 

 
Figura 19 - Ilustração do poema “A menina avoada” 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

Figura 20 - Ilustração do poema “A menina avoada” 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 21 - Ilustração do poema “A menina avoada” 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 

Figura 22 - Ilustração do poema “A menina avoada” 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

Na figura 19, A aluna S. representou o poema da seguinte forma: elementos que 

representam a natureza, tais como sol, nuvens, borboletas, pássaros e uma árvore sobre o que 
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parece  ser um monte.   Na borda inferior  no  canto  direito  é  possível  ver  o  que  seria  o  rio 

inventado pelas crianças na brincadeira. Isso mostra que a aluna aceitou o jogo de imaginar 

um rio. O irmão é retratado à frente do boi e quase todos os elementos são retratados de vista 

frontal, exceto a menina que parece estar sendo vista de cima, o que estudiosos do desenho 

infantil costumam chamam de plano deitado axial. 

O aluno K. (Figura 20) chama a atenção pelo uso de cores quentes básicas: amarelo, 

laranja e vermelho, algo que o aproxima da ilustração original do livro Exercícios de ser 

criança, no qual o laranja prevalece em toda a obra. Vemos que a cena retratada está mais 

ampla do que na figura 19, pois os irmãos ocupam apenas uma parte do desenho. Foram 

representados vários elementos que não são citados no poema, como por exemplo, um pula- 

pula e a presença de uma terceira pessoa. Na explicação oral de seu desenho, K. afirmou que o 

terceiro personagem seria o pai das crianças que naquele momento estaria trabalhando na 

roça. Pode-se notar ainda que os bois foram retratados com menos realismo do que na figura 

19. É o caso do boi cor de rosa, ou seja, a criança nem sempre pretende mostrar as coisas 

como elas realmente são, e sim como ela imagina. K. certamente nunca presenciou um boi 

rosa, contudo, em seu desenho o boi pode ter o formato e as cores que ele decidir. Desenhar 

também desenvolve a autonomia do aluno. 

Nessas duas imagens pode-se observar uma pequena parte do desenho dedicado ao rio, 

ou seja, ele não entra como elemento principal, mas está ali. Ao contrário do desenho da 

figura 21. Nela, a aluna J. retrata o menino com as pernas desproporcionais ao corpo, 

provavelmente para mostrar que era bem maior que a irmã. De todas as ilustrações, esse foi o 

mais elementar. Todos os objetos da fantasia, como bois e rios ficaram de fora. Retornaremos 

a  esse  desenho  mais  adiante,  pois,  na  carta  endereçada  ao  ―‖Menino  que  carregava  água  na 

peneira‖, a criança faz algumas observações que nos ajudam a compreender sua ilustração. 

A atividade do aluno W. (Figura 22), foi a que mais se afastou do desenho da maioria. 

Em vez de retratar o quintal, local onde se desenrolam todas as ações do poema, ele optou por 

ilustrar o trecho em que os bois se afogam no rio. Enquanto os animais parecem agonizar nas 

águas do rio inventado, os irmãos estão a salvo. Durante a leitura e discussão do poema, o 

aluno W. demonstrou grande apreço por esses versos especificamente: ―No caminho, antes, a 

gente precisava/de atravessar um rio inventado./ Na travessia o carro afundou/ e os bois 

morreram afogados. Eu não morri porque o rio era inventado.‖ Os bois, retratados de forma 

bastante realista, ocupam grande parte da folha, em detrimento das crianças, que ficaram no 

canto. 
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Nos registros das crianças a brincadeira dos irmãos se dá em um ambiente harmônico. 

Há alegria  na  fisionomia  de  todas  as  personagens  retratadas.  ―O  desenho  é  brincadeira,  é 

experimentação, é vivência (...) é o grande palco do seu universo íntimo‖ (DERDYK, 2003, p. 

63). 

 
A criança estabelece um vínculo existencial profundo com o desenho ou com 

qualquer outro ato criativo. Daí a necessidade de recolocarmos o desenvolvimento 

da linguagem gráfica, ou de qualquer outra manifestação expressiva, sob o signo da 

experiência e da vivência permanente. (DERDYK, 2003, p. 117). 

 

Ao ler o poema para selecionar ideias do que será desenhado, algo ali evoca uma 

lembrança, um desejo, uma ideia e a partir disso o aluno reorganiza todos esses elementos de 

um modo muito particular. Por isso mesmo Derdyk (2003) utiliza a expressão ―manifestos de 

identidade‖ para definir o desenho. As imagens mostram o olhar sensível e apurado que foi 

despertado pela palavra poética e que, por isso, estimulou o potencial criativo. Nenhuma 

criança buscou reproduzir a ilustração do livro, pelo contrário, a partir de uma produção 

comunicativa e de caráter estético, ressaltaram os aspectos que mais gostaram. As imagens, 

portanto, são tentativas de interpretar o poema, mas também de oferecer-lhe um toque pessoal 

e íntimo, ou seja, reconstruí-lo com novas cores. 

 
3.6. O menino que carregava água na peneira: interpretando despropósitos 

 
 

―O menino que  carregava  água   na   peneira‖  foi   o   poema   responsável   pelo 

encerramento desta sequência didática. Isso porque, dos três textos, é o que traz maior 

complexidade por sua dimensão altamente imaginativa e ilógica, cheio de ―peraltagens‖ e 

―despropósitos‖. Sendo assim, já era esperado que o poema causasse maior estranhamento nas 

crianças e até, quiçá, provocasse rejeição. 

Iniciamos o trabalho perguntando se conheciam esta expressão: carregar água na 

peneira. Elas alegaram não conhecer, pedi então para que saíssem pela escola e perguntasse 

aos outros professores e funcionários qual o sentido desse dito popular. As crianças voltaram 

afirmando que carregar água na peneira era algo impossível ou inútil. Então, dividi-os em 

grupos e entreguei pequenas peneiras para que, literalmente, carregassem água na peneira. 

Em seguida, pedi para que observassem apenas as ilustrações do poema e 

verbalizassem sobre o que esperavam dele: disseram que o poema seria sobre um menino 

louco, travesso, ou avoado (Utilizaram a expressão que aprenderam no poema anterior). Dos 
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três selecionados, foi o que gerou menor engajamento da turma após a leitura. A aluna R. 

disse: ―‖Tia, esse aí eu não gostei porque não entendi nada!‖ Informei-lhes que, na primeira 

vez que li aquele texto também não o compreendi muito bem, mas que após algumas leituras 

passei a apreciá-lo, pois percebi que o poema era uma brincadeira sobre o ato de escrever. 

Conversamos sobre o sujeito lírico e perguntei se a voz no poema era do menino. As 

crianças perceberam que era alguém falando sobre um menino. À medida que fui 

direcionando a leitura e provocando-os, notei que muitos sentiam algum tipo de afeição pelo 

menino do poema.  Para eles, aquele garoto  era  diferente  e  fazia  ―coisas  maluquinhas‖. 

Apropriei-me dessa expressão utilizada pelas crianças e pedi para que elas buscassem no texto 

essas ―coisas maluquinhas‖: ―montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos‖, ―gostava mais do  

vazio  do  que  do  cheio‖,  ―interromper  o  voo  de  um  pássaro  botando  ponto  no  final  da 

frase‖ e assim fomos elencando e dialogando sobre algumas ideias, que, inicialmente, 

pareciam absurdas. O que chamou a atenção durante a leitura deste poema foi que, embora os 

alunos tenham mostrado certa resistência no início, foram, progressivamente, se sentindo 

seguros para falar sobre o texto, pois perceberam que estávamos construindo os sentidos 

coletivamente. 

Para que as crianças se envolvessem com a leitura, foi preciso buscar os trechos com 

os quais elas conseguiam estabelecer alguma relação e encontrar algum sentido. São as 

chamadas ―zonas legíveis‖ como afirma Colomer: 

 
A leitura de poemas desestabiliza a leitura espontânea, fere a ordem lógico 

referencial de nossos hábitos de compreensão e representação do mundo e torna 

visível o processo de construção de sentido. A elipse, a concentração, o potencial 

alusivo e semantização de todos os níveis do texto próprios da poesia requerem um 

esforço interpretativo maior do que o habitual em outras leituras. Aprender a ler um 

poema é aprender a construir sua coerência, apoiando-se sucessivamente nas zonas 

legíveis para o leitor que busca o sentido através de entradas sucessivas. (2007, p. 

177). 

 

Ainda de acordo com Colomer (2007): ―É preciso dotar as crianças de meios para que 

se sintam donas de sua leitura e capazes de falar sobre ela.‖ (2007, p. 115). A leitura 

compartilhada foi o que possibilitou que os estudantes usufruíssem da riqueza poética 

presente no texto ―O menino que  carregava  água  na  peneira‖.  Conforme  conversávamos  

sobre  o poema, as crianças entravam no jogo do menino. ―O que você colocaria no seu 

vazio?‖, ―Um sorvete gigante‖, ―Um parque de diversões que funciona todo dia e que não 

precisa pagar‖, ―Um jacaré falante‖, foram algumas respostas orais dadas pelas crianças. 
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Os alunos foram cativados pela relação amorosa do menino com a sua mãe. Aquela 

mãe era diferente, porque  aceitava  as  peculiaridades  do  filho,  não  ―ralhava‖  por  causa  dos 

seus despropósitos. Eles sentiram necessidade de falar de suas mães e também gostaram 

muito da imagem do vazio ser maior que o cheio, por conter o infinito. Propus, na aula 

seguinte, que escrevessem uma carta ao menino que carregava água na peneira. Analisaremos 

algumas delas a seguir. 

 

Figura 23- Carta para o menino que carregava água na peneira 
 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Figura 24- Carta para o menino que carregava água na peneira 
 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 
Figura 25 - Carta para o menino que carregava água na peneira 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

A carta da aluna J. (Figura 23) é interessante se analisada juntamente com seu desenho 

(Figura 21), sobre o poema ―A menina avoada‖. Neste desenho, como já ressaltado, a aluna 

não inseriu elementos que foram imaginados pelos irmãos, como o rio e os bois. Comparada à 

sua carta, mais especificamente no trecho ―Meu pai quer que eu sempre estudo. Ele disse que 
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a imaginação nunca ajuda.‖ pode-se perceber que possivelmente é uma criança que vive em 

um ambiente onde a racionalidade impera e a imaginação e intuição são tratados como algo 

secundário, sem importância, com a qual se perde tempo. Mesmo assim, resiste e imagina 

porque ainda que se proíba de imaginar, a nossa vida interior, bem como nossos anseios, 

medos e desejos são inalcançáveis ao outro. Provavelmente J. imagina muito mais do que  

uma boneca que anda sozinha.  

A aluna E. (Figura 25) escreveu: ―Sabe, eu queria imaginar coisas, muitas coisas, mas 

minha mãe me bate.‖ Já a aluna H. (Figura 24) afirma: ―Se eu fizer isso minha mãe me interna 

numa clínica médica‖. Após leitura das cartas, nos reunimos mais uma vez e mostrei que 

todos aqueles  despropósitos  do  menino  são  possíveis  no  mundo  da  escrita,  da  poesia: ―No 

escrever o menino viu/que era capaz de ser/noviça, monge ou mendigo/ao mesmo tempo./ O 

menino aprendeu a usar as palavras./Viu que podia fazer peraltagens com as palavras./E 

começou a fazer peraltagens.‖ Desta forma, aquele menino era tão livre porque sabia 

imaginar, devanear e criar mundos por meio da escrita. 

Bachelard (1988) aponta que só  no  devaneio  somos,  de  fato,  livres: ―Os  poetas  nos 

convencem de que todos os nossos devaneios de criança merecem ser recomeçados.‖ (1988, 

p. 100), O autor ainda defende que o devaneio nos engrandece, nos protege de um mundo 

hostil enquanto nos ajuda a habitá-lo. Quando lemos um poema, é despertada em nós uma 

infância adormecida e junto com ela surge a capacidade de devanear. 

A aluna H (Figura 24), além de ressaltar essa diferença entre a mãe do poema e a mãe 

real, explora também a ideia do vazio. Cada criança interpretou essa questão do vazio a sua 

maneira, com liberdade e, pelos relatos orais e escritos conseguiram compreender que do 

vazio se tira o infinito, ao contrário do cheio, que sempre será limitado. 

Assentimos com o que defende Colomer: 

 
Compartilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna possível 

beneficiar-se da competência dos outros para construir o sentido e obter o prazer de 

entender mais e melhor os livros. Também porque permite experimentar a literatura 

em sua dimensão socializadora, fazendo com que a pessoa se sinta parte de uma 

comunidade de leitores com referências e cumplicidades mútuas. (COLOMER, 

2007, p. 143). 

 

No que ser refere à educação literária, são várias questões em jogo, que se iniciam nas 

dúvidas em relação aos textos que serão levados para a sala e da melhor forma de intervenção. 

Ao retomarmos a pergunta ―Como podemos melhorar a prática de leitura de poesia no Ensino 

Fundamental?‖, chegamos a algumas considerações: os livros estão na escola, mas
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necessitamos de mobilização para que as crianças leiam. Os registros e os comentários orais das 

crianças constataram a facilidade com que elas entram no jogo literário, imaginam histórias, 

brincam com os sentidos, se identificam com o sujeito lírico e reconhecem no texto uma forma 

de aprendizagem afetiva e social. 

Selecionar um texto poético a partir da sua literariedade, promover ações de debate, 

estimular atividades que favoreçam a exploração das nuances do texto possibilitam que o 

aluno desenvolva sua subjetividade e reflexão. Sabemos que, no caso desta pesquisa, as 

crianças tiveram contato com uma obra que talvez não escolhessem por conta própria, dado 

que há uma preferência evidente pelas narrativas. 

A partir deste trabalho elas puderam experimentar a criatividade e a subversão da 

linguagem presentes nos textos de Manoel de Barros. Algo que será levado pela vida e que 

poderá se constituir como memória afetiva. Como em um dia, meses após o trabalho, quando 

líamos a obra Assim Assado da autora Eva Furnari, um aluno fez o seguinte comentário: ―Tia, 

ela brinca com as palavras assim como o Manoel de Barros!‖. Embora haja certa 

impossibilidade de mensurar o trabalho quantitativamente, é a partir de registros como os 

realizados pelas crianças que percebemos a importância de levar até elas literatura de 

qualidade, capaz de desencadear processos criativos e promover momentos de reflexão, 

aprendizagem e ―peraltagens‖. A poesia, sem dúvida, possibilita uma educação mais 

humanizadora.
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PRODUTO EDUCACIONAL 

 
 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino em Educação Básica do CEPAE (Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação) trata-se de um mestrado profissional em Ensino. 

Pesquisas nesta área estão focadas, principalmente, no ensino de determinado conteúdo. Esta 

área busca interligar saberes teóricos e acadêmicos aos saberes práticos desenvolvidos por 

profissionais da educação em sala de aula. 

Em edital, o Programa (PPGEEB/CEPAE/UFG, 2018.p.1) estabelece a necessidade de 

um produto educacional, para que os resultados produzidos atinjam a comunidade escolar. 

Sendo assim, o objetivo deste Mestrado é: 

 
Preparar esses profissionais para a pesquisa aplicada à escola básica, a fim de que 

possam construir sua reflexão crítica, pautando-se em sua prática profissional e, 

consequentemente, contribuindo com ações e produtos educacionais que visem a 

impactar o sistema escolar no qual estão envolvidos. 

 

Tal produto atua como divulgação dos resultados deste processo, para além da 

dissertação e artigos produzidos decorrentes da pesquisa. É ainda uma forma de valorizar 

práticas inovadoras e exitosas e também fazer com que isso chegue até os profissionais da 

Educação Básica. 

Desta forma, o produto educacional desta pesquisa é um e-book com o seguinte ISBN 

(International Standard Book Number): 978-65-80274-83-3. O e-book, intitulado ―Exercícios 

de ser leitor: leitura de Manoel de Barros em sala de aula‖ foi publicado pela Editora Espaço 

Acadêmico e será disponibilizado no site do PPGEEB e no portal EduCapes. Nele, o leitor 

encontrará os relatos expostos nesta dissertação. 

A partir da leitura do produto educacional os professores poderão refletir sobre alguns 

aspectos: como explorar a linguagem literária de um poema? De que forma a ilustração pode 

atuar como mediação de leitura? Que outros poemas, contos ou obras artísticas podem 

dialogar com este texto? Como despertar no aluno o desejo de ler outras obras poéticas? O 

objetivo, além de suscitar essas reflexões, é levar o professor a repensar a sua prática 

pedagógica e até mesmo sua própria relação com a leitura literária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Aceitar que numa sociedade podemos ter gente que nunca vai ter a menor 

oportunidade de acesso a uma leitura literária é uma forma perversa de 

compactuarmos com a exclusão. Não combina com quem pretende ser democrático. 

(ANA MARIA MACHADO). 

 

As reflexões deste trabalho foram capazes de evidenciar as urgências do ensino de 

literatura. Sabemos que muitas dúvidas permeiam o fazer pedagógico de professores da 

primeira fase do Ensino Fundamental, até porque o mercado editorial tem produzido muitas 

obras denominadas literárias, mas que não são capazes de desenvolver e despertar o senso 

estético de seus jovens leitores. De acordo com Parreiras: 

 
Para uma obra ser literária, é necessário que haja predominância da função 

metalinguística no texto e na imagem visual. É a poética que caracteriza o literário. 

É o manejo artístico das palavras feito pelo escritor; é o manejo artístico dos 

desenhos feito pelo ilustrador. (2009, p. 23). 

 

Para a autora, uma obra literária, seja ela para crianças ou para adultos, necessita 

encantar, fazer pensar, incomodar e isso faz com que ninguém seja o mesmo após essa 

experiência estética. Desta forma, ela abre caminhos e atua na constituição do sujeito. Os 

discursos  pró-leitura  utilizam  demasiadamente  a  palavra  ―deleite‖   e  ainda  há  os   que 

justificam a necessidade da leitura apenas para o desenvolvimento das capacidades 

linguísticas. 

Conforme vimos no capítulo 1, a literatura de fato desenvolve a aprendizagem 

linguística, mas de uma forma muito mais ampla do que se espera. É a capacidade de falar de 

si e do mundo, bem como de compreender as dinâmicas sociais. Além disso, ela atua na 

formação da consciência do indivíduo. Sendo veículo dessas experiências, a literatura atua 

como meio socializador das experiências humanas, de acordo com Vigotski (2009). 

No entanto, livros com viés pedagógico, que não provocam a palavra a ir além dos 

significados habituais e que não trazem uma visão original da realidade, são incapazes de 

cumprir essa função. Foi possível constatar que a literatura infantil foi um instrumento social 

para transmitir valores considerados aceitáveis para a sociedade em determinado período 

histórico, e que tal pratica ainda é comum nas salas de aula. Desta forma, a literatura 

trabalhada nas séries iniciais do Ensino Fundamental situa-se geralmente entre a função 

estética e a função educativa. Discutimos ainda as ideias equivocadas no que se refere à 
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leitura literária na escola, o que dilui seu caráter estético ao tratar os textos literários como se 

fossem textos informativos. Assim, há uma perda de sua potencialidade de humanização. 

Todorov (2010), em um depoimento sobre sua experiência de leitor, diz que ama a 

literatura porque ela o ajuda a viver. Sua densidade faz com que vivamos uma grande gama de 

situações que nos ajudam a compreender melhor as experiências do mundo real. Como  

afirma Candido (1995), ela nos faz viver os problemas de forma dialética. Não encontramos, 

nessas obras literárias da humanidade, o que fazer nas situações dramáticas de nossas vidas, 

mas elas possibilitam o entendimento de tais situações com mais profundidade e 

complexidade. 

No capítulo 2 discutimos de que forma a poesia está imersa na cultura, não somente 

nas produções letradas, mas também na cultura popular. É a partir desta produção do povo 

que se dão os contatos iniciais da criança com a poesia por meio dos acalantos, cantigas de 

rodas, quadrinhas populares e brincadeiras de bate-mão. Também defendemos que é preciso 

aproveitar esse momento, em que os pequenos recebem tão bem a poesia e expandir o 

horizonte de expectativas deles. Mostrar que a poesia está para além das rimas e dos versos, 

mas sim na construção da linguagem, que é altamente simbólica e condensada. 

Além disso, mostramos toda a complexidade da obra de Manoel de Barros. O poeta 

realiza um trabalho de exploração da palavra até seu estado mais primitivo. Embora apresente 

uma poesia totalmente inovadora, os textos são acessíveis às crianças, que conseguem se 

emocionar, se encantar e se identificar com o universo de poemas que são capazes de brincar 

na forma e no conteúdo. 

Já no capítulo 3 relatamos o encontro entre criança e poesia. O intuito desta parte 

prática foi evidenciar de que forma podemos aumentar a capacidade dos alunos de interpretar 

e usufruir dos poemas, a partir da experiência da leitura compartilhada. Esse tipo de leitura 

torna-se enriquecedora à medida que o professor deixa de ser o detentor de uma única 

interpretação possível. É o que defende Colomer (2007): 

 
O jogo de interpretações é uma constatação que faz parte do aprendizado do 

contraste de leituras. Combate a ideia inicial de que uma obra tem apenas uma 

significação, sempre e para todo mundo. Através da leitura de obras, as crianças 

descobrem que não é assim e que a literatura não esgota nunca sua mensagem. 

(COLOMER, 2007, p.193). 

 

A partir das leituras e discussões, exercícios de criação foram desenvolvidos, sempre 

tendo em mente que o processo de produção é mais importante que o produto final e que as 

atividades são realizadas para melhorar a qualidade da relação entre a criança e o texto 
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poético. Para concluir, gostaríamos de compartilhar um pensamento presente na obra A arte 

de ler ou como enfrentar a adversidade, de Michèle Petit (2010). A autora narra experiências 

de leitura em situações extremas, como em presídios e grupos de refugiados, por exemplo. 

Uma mediadora que trabalhava junto a um grupo de grande vulnerabilidade social afirmou 

que as discussões sobre as leituras literárias ajudavam a colocar palavras nas histórias 

daqueles sujeitos e que é como se eles recuperassem um conhecimento sobre eles mesmos. 

Uma das inquietações que originaram esta pesquisa diz respeito justamente a levar o aluno a 

perceber que a literatura fala de nós. 

 
Para os cidadãos vivendo em condições normais de desenvolvimento, um livro pode 

ser uma porta a mais que se abre; para aqueles que foram privados de seus direitos 

fundamentais, ou de condições mínimas de vida, um livro é talvez a única porta que 

pode permitir-lhes cruzar a fronteira e saltar para o outro lado. (PETIT, 2010, p.112). 

 

Para atingir esse outro lado, é preciso que a experiência com a palavra poética não seja 

esporádica, mas cotidiana. E para que isso se efetive, é necessário que se inicie nos cursos de 

formação, despertando no futuro professor o desejo de um contato mais íntimo com a poesia. 

Assim, para este futuro professor, será uma atividade natural selecionar na obra de grandes 

poetas aqueles textos que gostariam de compartilhar com seus alunos para levá-los a 

experimentar as possibilidades criativas da palavra poética, pois todas as crianças brasileiras 

possuem o direito de conhecer Manoel de Barros, Mario Quintana, Carlos Drummond de 

Andrade, Cecília Meireles, Adélia Prado, Paulo Leminski e tantos outros. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

 

 

 
O(a) seu/sua filho (a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 

pesquisa intitulada A escolarização da literatura na primeira fase do ensino fundamental. Meu 

nome é Danúbia Jorge da Silva, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é 

ensino. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar que seu 

filho faça parte do estudo, assine ao final deste documento, que está impresso em duas vias, 

sendo que uma delas é sua e a outra pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em 

caso de recusa na participação seu filho não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se 

aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora e, 

inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte(s) contato(s) telefônico(s): 

(62)994305294/(62)32106077. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como 

participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215. 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 
 

O título da minha pesquisa é ―Matéria de poesia: por uma formação leitora na sala de aula‖. 

Essa pesquisa está sendo realizada porque a literatura é muito importante e faz com que as 

pessoas sejam mais críticas e entendam melhor o mundo a sua volta. Todas as escolas 

trabalham a leitura literária, mas muitas vezes o livro literário é utilizado para ensinar 

conteúdos de alguma matéria. E a literatura é muito mais que isso. Ela nos dá a capacidade de 

―viajar‖ sem sair do lugar, de conhecer novas culturas, novas formas de pensar, de sentir e de 

nos relacionarmos com as pessoas. Isso deve ser valorizado nas aulas de literatura. O meu 

objetivo é contribuir para a formação do leitor literário. A escola é fundamental nesse 

processo, já que muitas crianças não possuem livros em casa. Também pretendo compartilhar 

experiências com outros professores, para que eles elaborem aulas de leituras literárias cada 

vez mais interessantes. 

Essa pesquisa será desenvolvida assim: em sala, faremos momentos de leitura do mês de abril 

a junho de 2018. Nesses momentos, eu e os alunos conversaremos sobre a leitura, sobre o que 

eles gostaram e mais chamou sua a atenção deles. As crianças poderão falar sobre fatos da 

vida dos quais se lembrou durante a leitura, das pessoas que se parecem com os personagens 
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dos textos lidos e das emoções que foram ou não despertadas durante o ato de ler. Em alguns 

momentos eu pedirei que eles escrevam algo sobre a experiência ou até mesmo desenhe. Em 

outras ocasiões, eu irei filmar as crianças falando sobre o trabalho realizado ou fotografarei os 

alunos no momento de alguma dessas atividades. Mas para que eu faça isso, você precisa me 

autorizar, pois ninguém pode filmar ou fotografar seu filho sem que você queira. Eu também 

farei algumas entrevistas ao final do trabalho sobre os textos literários. Depois que essa etapa 

terminar, eu reunirei todos esses dados e elaborarei um trabalho, que será apresentado 

publicamente. 

No decorrer da pesquisa, pode ser que seu filho se sinta desconfortável durante algumas 

atividades ou não queira responder a alguma pergunta da entrevista. Mas eu farei de tudo para 

que seja uma atividade agradável e produtiva. Esta pesquisa pode trazer também alguns 

benefícios para seu filho e para a comunidade em geral, pois, provavelmente, os professores 

que tiverem acesso a ela poderão desenvolver trabalhos mais criativos com os textos literários 

e muita gente vai começar a gostar de ler histórias e poemas. É fundamental que você saiba 

que nem o nome e nenhuma outra informação pessoal do seu filho será divulgada nem  

durante nem depois da pesquisa. Isso significa que essa é uma pesquisa sigilosa. A qualquer 

momento seu filho poderá deixar de participar dela, caso não se sinta mais confortável e não 

precisará se justificar. Durante as atividades e entrevista ele também possui esse direito de não 

fazer determinada atividade ou de não responder a alguma pergunta. Se ele se sentir ofendido 

ou desrespeitado, você pode pedir uma indenização. Isso está garantido por lei. Os resultados 

dessa pesquisa ficarão armazenados em arquivo pessoal para que futuramente outros trabalhos 

sejam publicados a partir dessa pesquisa. Tais trabalhos são importantes para que os estudos 

sobre a literatura na escola se desenvolvam. Mas isso só ocorrerá se você e o Conselho de 

ética em pesquisa autorizarem. 

 

 
( ) Permito a divulgação da imagem/voz/opinião do meu filho nos resultados publicados 

da pesquisa; 

 

 
( ) Não permito a publicação da imagem/voz/opinião do meu filho nos resultados 

publicados da pesquisa. 
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( ) Declaro ciência de que os dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

 

 
( ) Declaro ciência de que os dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados. 

 

 
1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo que meu filho 

participe do estudo intitulado A escolarização da literatura na primeira fase do ensino 

fundamental. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que a participação do meu filho 

nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo 

pesquisador(a) responsável Danúbia Jorge da Silva sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

participação do meu filho no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

 

 

 

 

 
Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) 

 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 

 

 

Av. Esperança, S/N- Campus Universitário, Goiânia- GO, 74690-900 
 

Telefone: (62) 3521-1026 
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Assinatura por extenso do responsável pelo participante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinatura por extenso do(a) participante 
 

 

 

 

 

 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

―Matéria de poesia: por uma formação leitora na sala de aula‖. Meu nome é Danúbia Jorge da 

Silva, sou a pesquisadora responsável e minha área de atuação é ensino. Após receber os 

esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra 

pertence à pesquisadora responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você 

não será penalizado de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa 

poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável via e-mail 

(danubialetras@hotmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (62)994305294/(62)32106077. Ao persistirem as dúvidas 

sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone 

(62)3521-1215. 

Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 
O título da minha pesquisa é A escolarização da literatura na primeira fase do ensino 

fundamental. Essa pesquisa está sendo realizada porque a literatura é muito importante e ela 

faz com que as pessoas sejam mais críticas e entendam melhor o mundo a sua volta. Todas as 

escolas trabalham a leitura literária, mas muitas vezes o livro literário é utilizado para ensinar 

conteúdos de alguma matéria. E a literatura é muito mais que isso. Ela nos dá a capacidade de 

―viajar‖ sem sair do lugar, de conhecer novas culturas, novas formas de pensar, de sentir e de 

nos relacionarmos com as pessoas. Isso deve ser valorizado nas aulas de literatura. O meu 

objetivo é contribuir para a formação do leitor literário. A escola é fundamental nesse 

processo, já que muitas crianças não possuem livros em casa. Também pretendo compartilhar 

experiências com outros professores, para que eles elaborem aulas de leituras literárias cada 

vez mais interessantes. 

Essa pesquisa será desenvolvida assim: nós faremos momentos de leitura do mês de 

abril a junho de 2018. Nesses momentos, conversaremos sobre a leitura, sobre o que você 

mais gostou, mais chamou sua atenção e também se você não tiver gostado do texto, você 

poderá falar, sem nenhum problema. Você também poderá falar sobre fatos da sua vida dos 
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quais você se lembrou durante a leitura, das pessoas que se parecem com os personagens dos 

textos lidos e das emoções que foram ou não despertadas durante o ato de ler. Em alguns 

momentos eu pedirei que você escreva algo sobre essa experiência ou até mesmo desenhe. Em 

outras ocasiões, eu irei filmar você falando sobre o trabalho realizado ou fotografarei você no 

momento de alguma dessas atividades. Mas para que eu faça isso, você precisa me autorizar, 

pois ninguém pode te filmar ou te fotografar sem que você queira. Eu também farei algumas 

entrevistas ao final do trabalho com os textos literários. Depois que essa etapa terminar, eu 

reunirei todos esses dados e elaborarei um trabalho, que será apresentado publicamente. 

No decorrer da pesquisa, pode ser que você se sinta desconfortável durante algumas 

atividades ou não queira responder a alguma pergunta da entrevista. Mas eu farei de tudo para 

que seja uma atividade agradável e produtiva. Esta pesquisa pode trazer também alguns 

benefícios para você e para a comunidade em geral, pois, provavelmente, os professores que 

tiverem acesso a ela poderão desenvolver trabalhos mais criativos com os textos literários e 

muita gente vai começar a gostar de ler histórias e poemas. É fundamental que você saiba que 

nem o seu nome e nenhuma outra informação pessoal sua será divulgada nem durante nem 

depois da pesquisa. Isso significa que essa é uma pesquisa sigilosa. A qualquer momento você 

poderá deixar de participar dela, caso não se sinta mais confortável e você não precisará se 

justificar. Durante as atividades e entrevista você também possui esse direito de não fazer 

determinada atividade ou de não responder a alguma pergunta. Se você se sentir ofendido ou 

desrespeitado, você pode pedir uma indenização. Isso está garantido por lei. Os resultados 

dessa pesquisa ficarão armazenados em arquivo pessoal para que futuramente outros trabalhos 

sejam publicados a partir dessa pesquisa. Tais trabalhos são importantes para que os estudos 

sobre a literatura na escola se desenvolvam. Mas isso só ocorrerá se você e o Conselho de 

ética em pesquisa autorizarem. 

Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 

 

 
Eu,  .................................................................................................................,  inscrito(a)  sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado A Escolarização da literatura na primeira fase do ensino fundamental. 

Destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora responsável Danúbia Jorge da Silva sobre a 

pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
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benefícios decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, 

portanto, que concordo com a minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 
( ) Permito a divulgação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da  

pesquisa; 

 

 

( ) Não permito a publicação da minha imagem/voz/opinião nos resultados publicados da 

pesquisa. 

 

 

( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras e, portanto, autorizo a guarda do material em banco de dados; 

 

 

( ) Declaro ciência de que os meus dados coletados podem ser relevantes em pesquisas 

futuras, mas não autorizo a guarda do material em banco de dados. 

 

 

 

 
 

 

Assinatura por extenso do(a) participante 
 

 
 

 

 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 
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ANEXOS 
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ANEXO A- “Se eu ganhasse um dinossauro- Autoria: aluno D.” (FIGURA 12) 

 

 

Eu ia escorregar 

na cauda dele 

brincar na água 

e de correr. 

Brincar de piquepega 

Ele ia me ajuda 

A pegar fruta no pé. 
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ANEXO B- “Se eu ganhasse um dragão”- Autoria: aluna H. (FIGURA 13) 

 

 

Se eu ganhasse um dragão. 

eu iria gostar muito. 

eu iria ir e voltar para escola. 

eu iria fazer passeios pela cidade. 

eu iria me relaxar. 
 

eu cuidar dele e muito mais. 
 

Ele se chamaria Gugu. 
 

Com ele eu iria brincar e, pular. 

e ser para sempre feliz. 

eu levaria minha mãe ao trabalho. 

e tambem visitar parentes. 

eu iria cuidar, banhar e muito mais. 
 

Gugu iria ser meu xodó 
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ANEXO C-“Se eu ganhasse um mar”- Autoria: aluno W. (FIGURA 14) 

 

 

Se eu ganhasse 

um mar 

Eu ia pescar 

e tomar banho 

brincar na água 

subir narvore 

e pular: tchum! 

inventar nome 

Para os peixes. 
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ANEXO D-“Se eu ganhasse um cavalo”- Autoria: aluna A. (FIGURA 15) 

 

 

Eu quero um cavalo por que 

quero cavalgar com ele pelos campos 

alimenta-lo tratá-lo bem quero 

tenha um monte de filhotes e que 

ele ispora eu e ele juntinho quero que 

ele cresça muito e muito 

eu não quero que ele morra. 
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ANEXO E- “Se eu ganhasse um cavalo”- Autoria: aluna H. (FIGURA 16) 

 

 

Se eu ganhasse um 

cavalo eu iria pentear 

a crina dele eu ia 

montar nele e 

eu ajudaria as plantas 

para, ficar fortes 

quando eu estiver 

cansada poso 

brincar com 

o cavalo e 

ele poderia ser 

um cavalo de 

corrida. 
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ANEXO F- “Se eu ganhasse um rio e uma árvore”- Autoria: aluna S.- (FIGURA 17) 

 

 

Eu ia pegar dos paus 

grandes um varal bem 

firme e pegaria uma 

barra de ferro e ia 

fazer uma tirolesa 

eu ia me divertir! 

então eu subiria na 

árvore pegaria a barra 

de ferro amarrada 

no varal e deslizaria 

até chegar dentro do rio 

e thibum! soutaria 

a barra e cairia 

dentro do rio e eu 

ia fazer repetidas 

vezes porque imagino 

que seria muito legal 

e também convidaria 

toda a vizinhança 

para brincar porque é 

muito bom brincar 

com amigos, parentes 

e vizinhos. E é isso 

que eu faria se tivesse 

uma árvore e um rio. 
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ANEXO G-“Carta para o menino que carregava água na peneira”- Autoria: aluna J. 

(FIGURA 23) 

 

 
oi tenho 9 anos e a minha mãe é igual a sua, mas o meu pai disse que quer que eu sempre 

estudo, ele disse que a imaginação nunca ajuda mais eu gosto de imaginar, eu já inventei um 

barco com minha imaginação então eu sempre imagino várias coisas tipo uma boneca que 

anda sozinha, e so foi isso. 
 

até a próxima. 
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ANEXO H- “Carta para o menino que carregava água na peneira”- Autoria: aluna: H. 

(FIGURA 24) 

 

 
Oi tudo bem? meu nome é H., tenho 8 anos gostei muito da sua estória, confesso. Se eu fazer 

essas coisas lóucas minha mãe me internava em uma clínica medica é serio a minha queria 

mãe ela e fofa bonita carinhosa estresada e legal a e essa história de você gostar mais do vazio 

do que o cheio, eu acho que poderia sair de lá pizza infinita. Sorvete que nunca acaba varios 

brinquedos e so bom foi isso né tchau. 
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ANEXO I- “Carta para o menino que carregava água na peneira”- Autoria: aluna E. 

(Figura 25) 

 

 
Queria que minha mãe fosse igual a sua mãe minha mãe é brava inteligente legal bonita 

divertida sabe eu queria imaginar coisa muita coisa mais minha mãe me bate eu gosto do 

vazio porque dá para criar um mar cheo de peixe e algas pida eu queria ser um macaco  

porque eu gosto de pular em árvore e comer todas as frutas muita fruta fim. mais eu gostei de 

sua mãe tchau. 
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