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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a investigar as práticas educativas relacionadas com textos 

poéticos desenvolvidas no Ensino Médio. Com essa finalidade, foram realizados dois estudos 

de caso, envolvendo professoras e alunos da rede pública e da rede privada na cidade de Porto 

Alegre. Foram escolhidas duas professoras, uma de cada rede de ensino, as quais foram 

entrevistadas e tiveram suas aulas observadas no período de um ano. Foram acompanhadas 

somente as aulas com conteúdos relacionados à poesia brasileira. Além da observação das 

aulas, houve um trabalho de interpretação de poemas no qual se privilegiou a participação 

ativa dos alunos.  

A interpretação de textos poéticos com as turmas escolhidas foi realizada durante o 

ano de 2010 e os textos trabalhados em aula foram definidos durante o período de estudo de 

caso pelas professoras envolvidas no estudo. Os objetivos dessa pesquisa foram: conhecer as 

diferenças e semelhanças entre as realidades de ensino observadas; analisar o histórico 

profissional e acadêmico das professoras a fim de perceber a influência desses elementos no 

seu trabalho em sala de aula; entrar em contato com as concepções de ensino de literatura que 

professoras e alunos possuem, considerar como a literatura e a poesia são entendidas nas 

escolas-alvo, e, por fim, comparar os resultados obtidos entre as duas escolas. 

À luz das teorias da interpretação, a pesquisa buscou verificar se há uma abordagem 

hermenêutica no trabalho de interpretação de poemas no Ensino Médio, discutindo o papel do 

professor na busca do diálogo em sala de aula. Para tanto, dedicamos especial atenção às 

concepções de professores e alunos sobre literatura e poesia, correlacionadas às práticas 

observadas e aos testemunhos obtidos. O papel do leitor é de fundamental importância na 

leitura da obra literária, como defendem os estudiosos da estética da recepção. Sendo a escola 

um espaço de diálogo e de construção conjunta do conhecimento, nosso intento é salientar 

que, ao privilegiarmos as interpretações realizadas pelos alunos no momento da leitura de um 

poema, estaremos priorizando a formação do leitor e não apenas a transmissão de informações 

relacionadas a períodos e autores na disciplina de Literatura Brasileira. 
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RESUMÉ 

 

Ce travail se propose à examiner les pratiques éducatives liées aux textes poétiques qui 

sont développés au lycée. Avec cette finalité, deux études de cas ont été réalisés avec 

professeures et élèves du réseau publique et du réseau privée  d´enseignement à la ville de 

Porto Alegre. Deux professeures ont été choisies, une de chaque réseau d´enseignement. Ces 

professeures ont été interviewées et ont eu ses classes observées pendant un an. Nous avons 

accompagné seulement les classes avec des contenus à propos de la poésie brésilienne. Nous 

avons réalisé aussi un travail d´interprétation de poèmes dans lequel la participation active des 

étudiants a été détachée. 

 L´interprétation de textes poétiques avec les classes sélectionnées a été réalisée 

pendant la période de l´étude de cas pour les professeures participantes de la recherche. Les 

objectifs de ce travail ont été: connaître les différences et similarités entre les réalités 

d´enseignement observées; analyser l´historique professionnel et académique des professeures 

a fin d´apercevoir l´influence de ces éléments dans son travail à l´école; entrer en contact avec 

les conceptions d´enseignement de littérature qui professeures et élèves possèdent; considérer 

comme la littérature et la poésie sont compris dans les écoles-cibles, et, pour fin, comparer les 

résultats obtenus entre les deux écoles.  

A partir de les théories de l´interprétation, la recherche a essayé de vérifier s´il y a une 

méthode herméneutique dans le travail d´interprétation de poèmes au lycée, en discutant le 

rôle du professeur dans la recherche du dialogue à l´école. Pourtant, nous avons dédié une 

attention spéciale aux conceptions de professeurs et des élèves sur littérature et poésie, liées 

aux pratiques observées et aux témoignages obtenus.  Le rôle du lecteur a  fondamental 

importance dans la lecture de l´œuvre littéraire, comme défendent les studieux de l´esthétique 

de la réception. L´école est un espace de dialogue et de construction conjointe des 

connaissances et, donc, notre intention est détacher que, en privilégiant les interprétations 

réalisées pour les étudiants au moment de la lecture d´un poème,  nous irons prioriser aussi la 

formation du lecteur et pas seulement la transmission d´informations sur périodes et auteurs 

de la Littérature Brésilienne. 
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1. INTRODUÇÃO 

Levando em conta as dificuldades que muitos professores possam enfrentar no ensino 

de poesia para adolescentes e a importância da abordagem desse gênero literário em sala de 

aula, este trabalho se propõe a investigar as práticas educativas relacionadas com textos 

poéticos desenvolvidas no Ensino Médio. Com essa finalidade, foram realizados dois estudos 

de caso, envolvendo professoras e alunos da rede pública e da rede privada na cidade de Porto 

Alegre. 

Foram escolhidas duas professoras, uma de cada rede de ensino, as quais foram 

entrevistadas e tiveram suas aulas observadas no período de um ano. Foram acompanhadas 

somente as aulas com conteúdos relacionados à poesia brasileira. Apenas uma turma de cada 

escola foi envolvida na pesquisa, sendo escolhido o terceiro ano do Ensino Médio devido ao 

fato de que os alunos em questão já possuem mais familiaridade com o estudo da disciplina de 

Literatura Brasileira e, portanto, teoricamente, possuem mais experiência na interpretação de 

textos literários. 

Além da observação das aulas, houve um trabalho de interpretação de poemas no qual 

se privilegiou a participação ativa dos alunos. A interpretação de textos poéticos com as 

turmas escolhidas foi realizada durante o ano de 2010 e os textos trabalhados em aula foram 

definidos durante o período de estudo de caso pelas professoras envolvidas no estudo. 

Com o objetivo de preservar os nomes das escolas escolhidas para a realização dessa 

pesquisa, a escola pública foi nomeada como Escola A e a escola particular como Escola B. 

Os nomes dos professores participantes dos estudos de caso também são fictícios. 

A opção por atividades interpretativas deve-se à orientação da hermenêutica filosófica, 

pois segundo Ricoeur “a interpretação é o trabalho de pensamento que consiste em decifrar o 

sentido escondido no sentido aparente, em desdobrar os níveis de significação implicados na 

significação literal. Toda a interpretação se propõe a vencer um afastamento, uma distância, 

entre a época cultural passada à qual pertence um texto e o próprio intérprete.”
 1

  

                                           
1 RICOEUR, Paul. O conflito das interpretações: ensaios de hermenêutica. Tradução de Alcino Cartaxo e Maria 

José Sarabando. Porto: Rés, 1990. p.18. 
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Na visão do autor, ao superar essa distância, ao tornar-se contemporâneo do texto, o 

leitor pode apropriar-se do sentido: de estranho ele pode torná-lo próprio, isto é, fazê-lo seu; 

é, portanto, o engrandecimento da própria compreensão de si mesmo que ele persegue através 

da compreensão do outro. Dessa forma, toda a hermenêutica é, explícita ou implicitamente, 

compreensão de si mesmo através do desvio pela compreensão do outro.  

As afirmações de Ricoeur remetem ao conceito de horizonte de sentido de Gadamer 

no qual “a compreensão não pode ser limitada nem pelo que o autor tinha originalmente em 

mente, nem pelo horizonte do destinatário a que foi escrito o texto na origem.” 
 2

 A partir do 

momento em que o leitor entra em contato com a obra, ele pode atribuir novos sentidos ao 

texto, fazendo uma nova interpretação, diversa do sentido que o autor havia idealizado e 

diferente da proposta na época na qual a obra foi escrita, adaptando-a a um novo contexto, a 

um novo período de tempo.   

Tendo esse fundamento teórico em vista, a realização desse trabalho justifica-se pelo 

fato de que, embora existam muitas pesquisas relacionadas ao trabalho com a disciplina de 

Literatura Brasileira em seus mais diferentes aspectos, ainda não foram levados a cabo 

estudos de caso referentes ao ensino de poesia no nível médio. O foco desta pesquisa incide, 

especificamente, em professores de diferentes redes de ensino, considerando sua formação 

universitária e a sua experiência como educadores, além dos casos específicos de suas turmas 

de Ensino Médio.  

Entre as pesquisas existentes sobre o trabalho com poesia no Ensino Médio, a mais 

recente encontrada foi a tese de Diva Sueli Silva Tavares, intitulada Da leitura de poesia à 

poesia da leitura: a contribuição da poesia para o Ensino Médio.
3
 A tese da autora foi 

defendida em junho de 2007, com a orientação da professora Marly Amarilha, da UFRN 

(Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e teve como objetivo mostrar a contribuição 

do ensino de poesia no nível médio para a formação sociolinguística, cognitiva e afetiva dos 

alunos. A pesquisa se propunha a desmistificar o conceito de que é impossível ler literatura 

com adolescentes e, em particular, poesia, com alunos nesse nível de ensino. A autora 

apresentou alternativas para um trabalho adequado de leitura de poesia em sala de aula, por 

                                           
2
 GADAMER, Hans- George. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 

Tradução de Flávio Paulo Meurer. 4. ed.  Petrópolis: Vozes, 2002. p. 575. 
3
 O resumo da tese encontra-se disponível em:  

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071323001011001P1  

 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071323001011001P1
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meio de estratégias, segundo ela, bem mais producentes, como as que promovem o encontro 

entre o leitor e o texto. Para tanto, foi realizado um experimento, numa escola pública do 

estado do Rio Grande do Norte, no município de Natal, com alunos adolescentes na faixa 

etária entre 14 e 18 anos.  

O experimento consistiu em doze aulas de leituras de poesia. Foram utilizados, como 

instrumentos de coleta de dados, entrevistas, diário de sala de aula e questionários. O 

referencial teórico adotado compreendeu bibliografia referente aos estudos da estética da 

recepção e da cooperação interpretativa, conforme os formulam Jauss(1979), Iser (1996) e 

Eco (2002); a concepção de leitor e o processo de leitura segundo Smith (1989); o 

sociointeracionismo de Vigotski (1999; 2000); a mediação (leitura por andaime ou 

scaffolding), de Graves e Graves (1995); e a psicologia da adolescência de Becker (1999), 

Carvajal (2001) e Gutierra (2003). Os resultados apontaram, de acordo com Tavares, para a 

importância da presença do mediador na formação do leitor, uma vez que, além de contribuir 

e potencializar a interação entre este e o texto, intensifica a adesão dos alunos às atividades 

propostas. Tavares destaca que, na experiência de vivenciar a poesia na sala de aula com os 

adolescentes sujeitos desta pesquisa, evidenciou-se a assertiva de que, apesar de complexo, é 

possível, sim, um trabalho com a poesia no Ensino Médio. 

Ainda relacionada ao Ensino Médio, existe a tese de Maria de Fátima de Barros 

Neves, da UFPB (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa - PB), defendida em abril de 

2006, com o título de A representação da natureza na poesia de Emily Dickinson e Cecília 

Meireles e uma proposta de leitura na internet. 
4
A pesquisa teve a orientação do professor 

João Batista Barbosa de Brito e teve como objetivos: comparar poemas de Emily Dickinson e 

Cecília Meireles sobre a representação da terra na abordagem da natureza; elaborar um site na 

internet para leitura de tais poemas, traçando um estudo da linguagem poética que fosse 

acessível a alunos do ensino médio.  

As demais teses relacionadas à poesia encontradas nos Bancos de Teses são referentes 

a estudos de literatura comparada e não focalizam a questão didática para adolescentes. Foram 

encontradas teses relacionadas ao trabalho com Literatura Brasileira no Ensino Médio, tais 

como Letramento literário na escola: um estudo das práticas de leitura literária na formação 

                                           
4
 Disponível em  http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006424001015026P7 . 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006424001015026P7
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da comunidade de leitores, de Marta Passos Pinheiro.
5
 A defesa da tese foi em setembro de 

2006, na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). A pesquisa teve a orientação da 

professora Maria das Graças Rodrigues Paulino, e abordou o processo de formação do jovem 

pré-adolescente como leitor de literatura, por meio de suas práticas de leitura em livros 

didáticos e em outros suportes impressos usados em sala de aula. Para a análise proposta, foi 

realizado um estudo de caso de abordagem etnográfica. Foram acompanhadas, durante um 

ano escolar, as aulas de Português de uma turma de 5ª série do Ensino Fundamental de uma 

escola da rede pública municipal, na cidade de Belo Horizonte e uma turma de sexta série 

(correspondente à quinta série investigada) do Ensino Básico de uma escola da rede pública 

da cidade de Braga, em Portugal. O livro didático de Língua Portuguesa utilizado também foi 

analisado. Nas práticas de leitura observadas, destacaram-se algumas estratégias de leitura 

desenvolvidas pela professora.  

A tese de William Roberto Cereja intitulada Uma proposta dialógica de ensino de 

Literatura no Ensino Médio 
6
 foi apresentada em agosto de 2004 na PUC- SP (Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo), sob a orientação da professora Elisabeth Brait, e 

tematizou especificamente o ensino da literatura no nível médio com dois objetivos centrais: 

primeiramente, descrever e compreender as práticas de ensino de Literatura no Ensino Médio 

e mapear as razões de seu fracasso; em segundo lugar, apontar saídas que melhorassem a 

qualidade de ensino da disciplina nesse estágio escolar. 

Maria de Fátima Cruvinel é autora da tese A leitura literária na escola: a palavra 

como diálogo infinito 
7
, apresentada em agosto de 2002 na Universidade Estadual Paulista 

Júlio de Mesquita Filho em Araraquara, São Paulo, sob a orientação da professora Maria do 

Rosário de Fátima Valencise Gregolin. O trabalho teve como objetivo problematizar alguns 

mitos sobre leitura que orientam e determinam a prática de leitura literária em sala de aula. A 

autora considera que a atividade de leitura se coloca como resultado da relação entre 

interlocutores que, numa situação de interação e, consequentemente, conflito, produzem 

sentido. Concluiu-se que a leitura literária escolar encontra-se enovelada numa rede de 

discursos, cujo principal interlocutor é o professor, de forma que sua concepção de leitura 

determina a prática de leitura na sala de aula. 

                                           
5
 Disponível em  http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063632001010001P7 

6
 Disponível em http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200429133005010023P2 

7
 Disponível em http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200213433004030016P0 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063632001010001P7
http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200429133005010023P2
http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200213433004030016P0
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Elisa Cristina Lopes, autora da tese Por onde caminha a literatura no Ensino Médio
8
, 

defendida em agosto de 2003 na USP (Universidade de São Paulo), teve como objetivo em 

sua pesquisa analisar o ensino da Literatura no Nível Médio e sua relação com a formação do 

leitor. De acordo com Lopes, tal abordagem foi pensada à luz da estética da recepção e da 

sociologia da leitura. O diálogo com as ideias que fundamentam essas teorias tem como 

objetivo a busca de novas perspectivas para o ensino da literatura, uma vez que esta não 

apenas precisa ser otimizada e redefinida como disciplina escolar, mas também reforçada 

como instrumento fundamental na formação e construção do sujeito-leitor.  

Além da perspectiva teórica, a pesquisa foi baseada em dados empíricos coletados 

através de observações das aulas de literatura, em todas as séries do Ensino Médio, de sete 

escolas públicas da rede estadual de ensino da cidade de São Paulo. Realizou-se ainda, uma 

análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, com destaque para a estética 

da sensibilidade, cujos princípios podem ser vistos como verdadeiras diretrizes para o ensino 

da literatura. Os resultados obtidos mostraram, segundo a autora que, mesmo com problemas, 

a literatura ainda existe e persiste nas salas de aula. Caberia ao professor não apenas a tarefa 

de levar efetivamente o texto literário para a sala de aula, mas também a responsabilidade de 

formar leitores sendo ele mesmo um leitor em constante formação. Esse trabalho foi realizado 

sob a orientação de Maria Thereza Fraga Rocco. 

A tese de doutorado de Lionira Maria Giacomuzzi Komosinski com o título Literatura 

nos cursos de letras - um ensino centrado no leitor 
9
 teve a orientação da professora Juracy 

Marques e foi defendida em maio de 2002 na PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul). Estabeleceu-se, nesse trabalho, “uma posição relativa à natureza do fato 

literário e de seu ensino à luz do dialogismo bakhtiniano, da teoria do efeito estético da 

estética da recepção e do cognitivismo”. Construída a teoria, desenvolveu-se uma pesquisa 

envolvendo os professores de Literatura e os formandos das Licenciaturas em Letras. Uma 

vez que foram extraídos os conceitos de literatura e de seu ensino do discurso dos 

entrevistados, delineou-se o perfil da universidade que se pode construir. 

Claudete Amalia Segalin de Andrade é autora da tese com o título Dez livros e uma 

vaga: a leitura de literatura no vestibular 
10

, apresentada na UFSC em fevereiro de 2001. A 

                                           
8 Disponível em http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200381733002010001P6 
9
 Disponível em http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=1992242005019009p1 

10
 Disponível em  http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200141742005019009P1 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200141742005019009P1
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tese analisa as indicações de leitura para o vestibular da Universidade Federal de Santa 

Catarina e suas consequências entre receptores como o professor e o estudante que se 

candidata à universidade. A pesquisa partiu de constatações feitas a partir de contribuições 

obtidas através de entrevistas e de questionários aplicados aos sujeitos, para tentar 

compreender as razões que impulsionam o estudante a conhecer esse material de leitura 

indicado, mas que não têm força suficiente para mantê-lo interessado em completar o 

processo, isto é, realizar a sua leitura efetivamente. Esse trabalho teve a orientação da 

professora Regina Zilberman, na PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul). 

  Temos ainda a tese de Hilda Orquídea Hartmann Lontra, Com ciência e arte – o 

ensino de Literatura em Segundo Grau 
11

, defendida em 1992, que teve o propósito de testar 

experimentalmente uma metodologia para o ensino de literatura em escolas de Segundo Grau, 

apresentando como referencial teórico o eixo recepcional, a partir da leitura e debates de 

textos. Essa pesquisa teve a orientação da professora Vera Teixeira de Aguiar, da PUCRS 

(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). 

Ainda em relação ao trabalho com a literatura, Tânia Rösing relata, em sua obra A 

formação do leitor e a questão da leitura (1996), sua pesquisa realizada junto a professores de 

Prática de Ensino que atuavam na Universidade de Passo Fundo (UPF), selecionados por sua 

formação específica em diferentes áreas. Rösing (cf. 1996, p. 16) investigou o comportamento 

do professor desse nível de ensino quanto ao ato de ler, numa perspectiva eclética, porém 

crítica. Para tanto, convidou todos os professores responsáveis pela disciplina de Prática de 

Ensino, ministrada nos semestres finais dos cursos de licenciatura, sob cuja responsabilidade 

se encontrava a preparação de licenciandos-estagiários. A autora afirma ser necessário investir 

na formação do professor, empregando alternativas as mais diversas, entre as quais assume 

significado especial a realização de cursos modularizados, numa dinâmica de intervenção no 

próprio meio em que esses profissionais atuam, mesmo que para isso sejam necessárias 

mudanças administrativas e institucionais. 

Considerando tal estado da questão do ensino de poesia no Nível Médio, os objetivos 

dessa pesquisa foram: conhecer as diferenças e semelhanças entre as realidades de ensino 

observadas; analisar o histórico profissional e acadêmico das professoras a fim de perceber a 

                                           
11 Disponível em http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=1992142005019009P1 
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influência desses elementos no seu trabalho em sala de aula; entrar em contato com as 

concepções de ensino de literatura que professoras e alunos possuem, considerar como a 

literatura e a poesia são entendidas nas escolas-alvo, e, por fim, comparar os resultados 

obtidos entre as duas escolas, levando em conta a importância de uma abordagem 

hermenêutica aliada às práticas educativas.  

O suporte metodológico adotado para a realização da pesquisa foi o estudo de casos 

que, na definição de Martins e Lintz, “tem por finalidade a pesquisa de uma unidade que se 

analisa profunda e intensamente” 
12

. De acordo com Yin, “as evidências para um estudo de 

caso podem vir de seis fontes distintas: documentos, registros em arquivo, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos”. 
13

 

O estudo de caso, na visão do autor, é a estratégia escolhida ao se examinarem 

acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos 

relevantes. Segundo Yin, essa forma de pesquisa conta com muitas das técnicas utilizadas 

pelas pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são 

incluídas no repertório de um historiador: observação direta e série sistemática de entrevistas. 

O poder diferenciador do estudo é sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de 

evidências – documentos, entrevistas e observações. 

Para a implementação da pesquisa, foram realizadas entrevistas gravadas com as 

professoras para conhecer melhor suas estratégias de ensino, seus objetivos em relação à 

disciplina lecionada e também sua história de vida e de leituras. De acordo com Barros e 

Lehfeld, o estudo de caso denominado “histórias de vida” é uma técnica de pesquisa realizada 

através da avaliação de dados coletados em documentos e depoimentos orais registrados pelo 

pesquisador ou pelo próprio entrevistado. Segundo os autores, “a história de vida deve 

englobar as experiências no percurso de toda uma vida, sejam elas do passado, do presente ou 

as aspirações futuras”
14

.  

Durante as entrevistas, buscou-se obter informações sobre a formação acadêmica e 

experiência das educadoras, bem como conhecer seu histórico enquanto leitoras, pois um 

                                           
12

 MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de monografias e     trabalhos 

de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2000. p. 36. 
13

   MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de monografias e     trabalhos 

de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2000.p. 27. 
14

 BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de metodologia 

científica: um guia para a iniciação científica. São Paulo: Pearson Education, 2000. p.95 e 96.  
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professor que lê pode transmitir entusiasmo para os estudantes em relação ao hábito da leitura. 

São vários os fatores que podem influenciar o trabalho do professor e estes só podem ser 

detectados através da observação de suas práticas e por meio de depoimentos. Yin considera 

que as entrevistas, para estudos de caso, devem ser conduzidas de forma espontânea. “Essa 

natureza das entrevistas permite que tanto se indague respondentes-chave sobre os fatos de 

uma maneira quanto se peça a opinião deles sobre determinados eventos”.
15

  

O estudo em questão envolveu não só as professoras, mas também as turmas atingidas 

nesse processo de aprendizagem. As professoras participantes da pesquisa foram ouvidas no 

início e no final da pesquisa sobre questões referentes ao seu trabalho na escola, bem como 

sobre a sua formação acadêmica e história de leitura. As questões para as entrevistas foram 

organizadas de forma semiestruturada, com a intenção de permitir que as participantes 

falassem com mais liberdade sobre sua experiência. Dessa forma, conseguimos obter 

respostas mais completas sobre os diferentes aspectos que envolvem o trabalho nas escolas, 

bem como conseguimos saber mais a respeito das opiniões e expectativas das educadoras.  

De acordo com Lankshear e Knobel
16

,  

                                          As entrevistas semiestruturadas incluem uma lista de questões previamente 

preparadas, mas o pesquisador utiliza-a apenas como um guia, 

acompanhando os comentários importantes feitos pelo entrevistado. Tanto as 

entrevistas semiestruturadas quanto as não-estruturadas permitem aos 

professores-pesquisadores sondar as respostas dos entrevistados. Elas 

encorajam a elaboração de temas importantes que venham a surgir no curso 

da entrevista, em vez de ligarem o entrevistador e o entrevistado a um 

programa fixo, que pode limitar as oportunidades de enriquecer os dados 

verbais e obter esclarecimentos sobre a maneira como os entrevistados veem 

e entendem o mundo.  

Os autores enfatizam ainda que as entrevistas semiestruturadas nunca podem ser 

repetidas exatamente da mesma maneira a cada entrevistado. Apesar disso, elas retêm as 

“virtudes” da entrevista. Os pesquisadores podem prontamente comparar respostas diferentes 

à mesma questão e ao mesmo tempo permanecer abertos a pontos de discussão importantes, 

mas não previstos. 

Com base nessas definições, o trabalho foi realizado de forma a levar a em conta as 

                                           
15

  YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução de Daniel Grassi. 2. ed Porto Alegre: 

Bookman, 2001. p. 112.  
16

 LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. Pesquisa pedagógica: do projeto à implementação.   Tradução de 

Magda França Lopes. Porto Alegre: ARTMED, 2008. p.174. 
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diferentes respostas obtidas em relação a alguns aspectos abordados mais enfaticamente pelas 

entrevistadas. As professoras privilegiaram em seus relatos a sua experiência de vida e o 

contexto educacional no qual se inserem, pois as duas redes de ensino diferem muito quanto 

aos recursos didáticos e quanto à realidade dos alunos com os quais estão habituadas a 

trabalhar.  

No final da pesquisa, foram escolhidos dois alunos de cada escola para falarem sobre 

sua participação no estudo de caso e sobre suas percepções sobre a forma como é conduzida a 

disciplina de Literatura no Ensino Médio em sua escola. As questões aplicadas tanto às 

entrevistas com as professoras quanto aos alunos encontram-se nos anexos 1, 2 e 3 do 

presente trabalho. 

A tese conta com cinco capítulos, sendo que o primeiro é introdutório e o segundo traz 

os conceitos da hermenêutica filosófica aliados à prática de ensino de literatura. O terceiro e o 

quarto capítulos se referem ao trabalho realizado na escola pública e na escola particular, com 

ênfase na análise das aulas observadas e no trabalho de interpretação dos textos poéticos 

realizado com os alunos.  

Buscamos levar em conta as concepções de ensino de literatura que se refletem não 

apenas na prática escolar das professoras participantes, mas também em seus depoimentos, 

procurando verificar se há uma abordagem hermenêutica no processo de formação do leitor 

no Ensino Médio. No momento em que propomos a aplicação de uma metodologia que 

priorizasse a interpretação de poemas do ponto de vista dos estudantes, a partir das inferências 

pessoais de cada aluno, buscamos também conhecer o espaço destinado à leitura do texto 

literário em sala de aula em cada uma das realidades de ensino. 

No capítulo de conclusão, procuramos destacar semelhanças e diferenças entre a 

escola pública e a escola particular. À luz das teorias da interpretação, a pesquisa buscou 

verificar se há uma abordagem hermenêutica no trabalho de interpretação de poemas no 

Ensino Médio, discutindo o papel do professor na busca do diálogo em sala de aula. Para 

tanto, dedicamos especial atenção às concepções de professores e alunos sobre literatura e 

poesia, correlacionadas às práticas observadas e aos testemunhos obtidos. 

O papel do leitor é de fundamental importância na leitura da obra literária, como 

defendem os estudiosos da estética da recepção. Sendo a escola um espaço de diálogo e de 

construção conjunta do conhecimento, nosso intento é salientar que, ao privilegiarmos as 
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interpretações realizadas pelos alunos no momento da leitura de um poema, estaremos 

priorizando a formação do leitor e não apenas a transmissão de informações relacionadas a 

períodos e autores na disciplina de Literatura Brasileira. 
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2. INTERPRETAÇÃO DE POEMAS EM SALA DE AULA: A HERMENÊUTICA 

FILOSÓFICA E A FORMAÇÃO DO LEITOR NO ENSINO MÉDIO 

2.1 – HERMENÊUTICA E LINGUAGEM 

A história da formação da hermenêutica enquanto arte e técnica de interpretação 

correta de textos começa, segundo Schleiermacher, com o esforço dos gregos para preservar e 

compreender os seus poetas e desenvolve-se na tradição judaico-cristã de exegese das 

Sagradas Escrituras: “enquanto as ciências explicativas buscam determinar as condições 

causais de um fenômeno através da observação e da quantificação, as ciências compreensivas 

visam à apreensão das significações intencionais das atividades históricas concretas do 

homem”
17

.
 
 

Bleicher esclarece que “ao longo da história, a hermenêutica surgiu esporadicamente e 

progrediu, no seu desenvolvimento, como teoria da interpretação, sempre que houve 

necessidade de traduzir literatura autorizada em condições que não permitiam o acesso direto 

a ela, quer em virtude da distância no espaço e no tempo, quer de diferenças ao nível da 

linguagem”
18

. Em ambos os casos, o sentido original de um texto era disputado ou então 

permanecia oculto, sendo necessária a explicação interpretativa a fim de torná-lo transparente. 

Palmer, em sua obra Hermenêutica, traz a origem do termo ligada ao verbo 

hermeneuein e ao substantivo hermeneia, que por sua vez remetem ao deus-mensageiro 

Hermes, de cujo nome os termos aparentemente derivaram. Hermes está associado à ação de 

transformar tudo aquilo que ultrapassa a compreensão humana em algo que a inteligência 

possa compreender
19

. Os gregos atribuíam a Hermes a descoberta da linguagem e da escrita, 

que seriam as ferramentas que a compreensão humana utiliza para chegar ao significado das 

coisas e para transmiti-lo aos outros. 

Bleicher também relembra a origem mitológica da arte de interpretar:  

                                           
17

 SCHLEIERMACHER, Friedrich Daniel Ernst. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação. Tradução de 

Celso Reni Braida. Petrópolis: Vozes, 1999. p.7 e 8. 
18

 BLEICHER, José. Hermenêutica contemporânea. Tradução de Maria Georgina Segurado. Rio de Janeiro: 

Edições 70, 1980. p. 23 e 24. 
19

 PALMER, Richard. Hermenêutica. Tradução de Maria Luíza Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70, 1968. 

p.24. 
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Hermes transmitia as mensagens dos deuses aos mortais, quer isto dizer que, 

não só as anunciava textualmente, mas agia também como “intérprete”, 

tornando as palavras inteligíveis e significativas, o que pode obrigar a uma 

clarificação, num aspecto ou noutro, ou a um comentário adicional. 

Conseqüentemente, a hermenêutica tem duas tarefas: uma, determinar o 

conteúdo do significado exato de uma palavra, frase, texto, etc.; outra, 

descobrir as instruções contidas em formas simbólicas.
20

  

Desde a referência mitológica grega a linguagem está envolvida no processo de 

compreensão. Nadja Hermann afirma que, “ao inserir-se no mundo da linguagem, a 

hermenêutica renuncia à pretensão de verdade absoluta e reconhece que pertencemos às 

coisas ditas, aos discursos, abrindo uma infinidade de interpretações possíveis” 21.  

A hermenêutica sugere, segundo Cruz, “uma racionalidade que busque as respostas 

necessárias para os nossos anseios e questionamentos”.
22

 Nesse sentido, as pretensões 

hermenêuticas ajudam-nos a encontrar possíveis sentidos também para a ação educativa.  O 

autor salienta que o diálogo vivido em sala de aula conduz-nos a um “educar-se” que, no 

perguntar e responder, no argumentar e contra-argumentar, além de constituir a tarefa 

principal da hermenêutica, possibilita a educadores e educandos o que para Gadamer incide 

na idéia de que, à medida que se dá a conversação, ambos os participantes se submetem à 

verdade do assunto em questão, que os une numa nova comunidade. A pretensão do diálogo 

hermenêutico seria, portanto, “a transformação das pessoas na e pela conversação”. 

Gadamer afirma que sempre nos encontramos diante da obra de arte como questão: O 

que significa afinal o que agora está acontecendo? No momento em que essa pergunta se 

deixa formular, inicia-se um diálogo entre o intérprete e a obra que jamais se dá 

simplesmente a partir da imposição de sentidos por parte do intérprete ou da determinação 

total prévia daquilo que se procura interpretar. 
23

 

Segundo o autor, nenhum diálogo se mostra como uma mera troca de posições ou de 

informações entre duas instâncias previamente dadas e constituídas.  Um dos pressupostos 

mais importantes de um diálogo é que os parceiros se encontram desde o princípio abertos à 

                                           
 
20

 BLEICHER, José. Hermenêutica contemporânea. Tradução de Maria Georgina Segurado. Rio de Janeiro: 

Edições 70, 1980.p. 23. 
21

 HERMANN, Nadja. Hermenêutica e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.p.24. 
22

 CRUZ, Raimundo José Barros. Compreensão e diálogo: contribuições da hermenêutica gadameriana à 

educação. Passo Fundo: EDIUPF, 2010.p. 104. 
 23

 GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica da obra de arte. Tradução de Marco Antônio Casanova. São 

Paulo: Martins Fontes, 2010. p.15. 
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possibilidade de transformação oriunda do diálogo. Se um dos dois já se encontra pronto e 

não se abre para o acontecimento dialógico, o que se tem é sempre ou o fracasso do diálogo 

em meio a discursos em si mesmos fechados, ou a supressão da lógica dialógica pela 

retomada de um processo monológico de doutrinamento. Assim, para que o diálogo se dê 

plenamente, é imprescindível que os dois parceiros de diálogo se achem inicialmente 

entregues ao movimento mesmo da determinação de si a partir da relação
24

.  

2.2 – COMPREENDER E INTERPRETAR  

Bleicher considera que a compreensão não é uma idealização a partir de princípios, 

mas o desenvolvimento do conhecimento por nós adquirido a partir de um contexto mais 

vasto, que é determinado pela linguagem que usamos.
25

 O fato de os conceitos técnicos do 

intérprete terem de estabelecer a ligação entre aqueles que surgem no “objeto” e os dele 

próprio, criam-lhe a obrigação de sujeitá-los à reflexão constante.  

Hermann também faz referência às ideias de Gadamer, pois a definição de horizonte 

seria aplicada às possibilidades compreensivas do homem. A autora relaciona o conceito de 

horizonte com o pensamento humano, determinado pela sua finitude. Dependendo do 

horizonte, segundo a autora, podemos ter uma visão mais estreita, mais ampliada ou mais 

aberta: 

A situação hermenêutica requer a obtenção de um horizonte situado 

historicamente para nele inserir as questões que nos são colocadas pela 

tradição. A mobilidade histórica do ser humano impede a existência de 

horizontes totalmente fechados. Nosso horizonte está sempre em formação, 

na medida em que é necessário submeter à prova nossos preconceitos. Parte 

dessa prova consiste em se confrontar com o passado, com a tradição a que 

pertencemos. Assim, compreender é sempre um processo de fusão de 

horizontes. 
26

 

Eagleton reitera o fato de que o significado de uma obra literária não se esgota nunca 

pelas intenções de seu autor, afirmando que, “quando a obra passa de um contexto histórico 

para outro, novos significados podem ser dela extraídos, e é provável que eles nunca tenham 

                                           
24

 GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica da obra de arte. Tradução de Marco Antônio Casanova. São 

Paulo: Martins Fontes, 2010.  
25

 BLEICHER, José. Hermenêutica contemporânea. Tradução de Maria Georgina Segurado. Rio de Janeiro: 

Edições 70, 1980. p.161. 
26 HERMANN, Nadja. Hermenêutica e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. p.49. 
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sido imaginados pelo seu autor ou pelo público contemporâneo dele”.27 

Palmer considera o ato de compreender como uma operação essencialmente 

referencial, pois segundo ele, compreendemos algo quando o comparamos com algo que já 

conhecemos. O autor retoma o conceito de círculo hermenêutico de Gadamer, salientando que 

aquilo que compreendemos agrupa-se em unidades sistemáticas, ou círculos compostos de 

partes. O círculo como um todo define a parte individual, e as partes dos conjuntos formam o 

círculo. Por exemplo, uma frase como um todo é uma unidade. Compreendemos o sentido de 

uma palavra individual quando a consideramos na sua referência à totalidade da frase; e 

reciprocamente, o sentido da frase como um todo está dependente do sentido das palavras 

individuais: 

Um conceito individual tira o seu significado de um contexto ou horizonte 

no qual se situa, mas o horizonte constrói-se com os próprios elementos aos 

quais dá sentido. Por uma interação dialética entre o todo e a parte, cada um 

dá sentido ao outro; a compreensão é, portanto circular. E porque o sentido 

aparece dentro desse círculo, é chamado de círculo hermenêutico
28

.  

Umberto Eco leva em conta o papel do leitor na leitura de um texto, visto que ele 

próprio, como autor, muitas vezes descobre sentidos novos nos textos que ele mesmo 

escreveu.
29

 O funcionamento de um texto explica-se, na visão do autor, levando em 

consideração “o papel desempenhado pelo destinatário em sua compreensão, atualização e 

interpretação, bem como o modo com que o próprio texto prevê essa participação”. O autor 

afirma que quando um texto é produzido, não para um único destinatário, mas para uma 

comunidade de leitores, o autor sabe que esse texto será interpretado não segundo suas 

intenções, mas segundo uma complexa estratégia de interações que envolvem também os 

leitores, juntamente com a competência destes em relação à língua como patrimônio social.
30

  

Para Hermann, conceitos fundamentais como o de “círculo hermenêutico” mostram 

que em todos os nossos procedimentos racionais projetamos pontos de vista, esquemas 

interpretativos, que irão se fundir com novos horizontes de sentidos, não mais horizontes 

                                           
27 EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: uma introdução. Tradução de Waltensir Dutra. 6. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. p. 108. 
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 PALMER, Richard. Hermenêutica. Tradução de Maria Luíza Ribeiro Ferreira. Lisboa: Edições 70, 1968. p. 
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 ECO, Umberto. Os limites da interpretação. Tradução de Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 2008. 

p.2. 
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 ECO, Umberto. Os limites da interpretação. Tradução de Pérola de Carvalho. São Paulo: Perspectiva, 2008. p. 
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particulares, mas parte de uma comunidade de compreensão, o que possibilita compartilhar 

simbolizações, lealdades e expectativas comuns
31

. Com essa experiência, o sujeito percebe 

que está limitado por seus próprios preconceitos, e o “eu” passa a compartilhar um mundo 

comum de sentido.  

Na visão da autora, a compreensão deve contar com a impossibilidade de fechar o 

horizonte de sentido sob o qual se movimenta o intérprete. Isso quer dizer que a interpretação 

de um texto não deve se limitar a uma só visão, tanto no que se refere às possíveis intenções 

do autor quanto à época na qual o texto foi escrito. Se as obras literárias, com o passar do 

tempo, vão adquirindo novos sentidos, assim ocorre também com suas leitores. Podemos 

pensar que, se um único leitor consegue dar uma nova interpretação a um texto a partir de 

suas vivências, o que será possível obter diante de um grupo de leitores que buscam 

compreender o sentido de um poema? 

2.3 – RELAÇÕES ENTRE HERMENÊUTICA, ENSINO DE POESIA E LEITURA NA 

ESCOLA  

Alberto Manguel em sua obra Uma história da leitura, traz reflexões sobre a 

importância do ato de ler e sobre as diferentes relações que os leitores constroem com as 

leituras que fazem ao longo da vida.  Segundo o autor, 

É o leitor que lê o sentido; é o leitor que confere a um objeto, lugar ou 

acontecimento uma certa legitimidade possível, ou que a reconhece neles; é 

o leitor que deve atribuir significado a um sistema de signos e depois 

decifrá-lo. Todos lemos a nós e ao mundo à nossa volta para vislumbrar o 

que somos e onde estamos. Lemos para compreender, ou para começar a 

compreender. Não podemos deixar de ler. Ler, quase como respirar, é nossa 

função essencial.
32

  

     Na visão de Manguel, “um escritor pode construir um texto de várias formas, escolhendo 

no estoque comum das palavras aquelas que pareçam expressar melhor a mensagem. Mas o 

leitor que recebe esse texto não está confinado a nenhuma interpretação” 33
. No momento em 

que a escola se envolve no processo de dar continuidade às práticas de leitura literária com os 

estudantes é que surge a questão das diferentes formas de abordagem das quais o professor 
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pode utilizar-se, das diferentes formas de interpretação possíveis de um texto, das diferentes 

maneiras de dialogar sobre uma obra com os alunos.  

Ao pensarmos no diálogo necessário para a compreensão em sala de aula, levamos em 

conta os princípios da hermenêutica literária apresentados por Zilberman e cuja organização 

metodológica foi elaborada por Hans Robert Jauss, o qual 

Supõe três etapas: a da compreensão do texto, decorrente da percepção 

estética e associada à experiência primeira de leitura; a de interpretação, 

quando o sentido do texto é reconstituído no horizonte de experiência do 

leitor; e a de aplicação, quando as interpretações prévias são trabalhadas e 

medida a história de seus efeitos
34

.  

Zilberman retoma as idéias de Jauss salientando que “cada leitor pode reagir 

individualmente a um texto, mas a recepção é um fato social – uma medida comum localizada 

entre essas reações particulares; este é o horizonte que marca os limites dentro dos quais uma 

obra é compreendida em seu tempo e que, sendo ‘trans-subjetivo’, condiciona a ação do 

texto”. 

No que se refere ao trabalho com poesia em sala de aula, grande parte do desinteresse 

dos estudantes quanto ao gênero poético se deve ao fato de que o texto é em verso, estrutura 

que não faz parte do cotidiano dos adolescentes, que estão mais familiarizados com a prosa. 

No entanto, o fato expor os alunos ao contato com o gênero poético pode contribuir para que 

possam ampliar o seu conhecimento em relação aos gêneros textuais, além de expandir sua 

capacidade de interpretação.  

Kleiman afirma que,  

                                        quanto mais conhecimento textual o leitor tiver, quanto maior a sua exposição 

a todo o tipo de texto, mais fácil será sua compreensão, pois o conhecimento 

de estruturas pessoais e de tipos de discurso determinará, em grande medida, 

suas expectativas em relação aos textos, expectativas estas que exercem um 

papel considerável na compreensão
35

.  

 

Segundo a autora, compreender um texto é um processo que se caracteriza pela 

utilização do conhecimento prévio: o leitor emprega na leitura o que já sabe, o conhecimento 

adquirido ao longo de sua vida. A autora considera que é mediante a interação de diversos 

níveis de conhecimento, tais como o lingüístico, o textual e o conhecimento do mundo, que o 
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leitor consegue construir o sentido do texto. E porque o leitor usa justamente diversos níveis 

de conhecimento que interagem entre si, a leitura é considerada um processo interativo. 

“Pode-se dizer com segurança que, sem o engajamento do conhecimento prévio do leitor, não 

haverá compreensão” 
36

.  

No processo de interpretação de textos em sala de aula, é possível permitir que várias 

atribuições de sentido possam ser dadas numa leitura em conjunto. Porém, devemos 

considerar o limite da coerência abordado por Eco que considera que “a iniciativa do leitor 

consiste em fazer uma conjectura que deve ser aprovada pelo complexo do texto como um 

todo orgânico. Isso não significa que só se possa fazer sobre um texto apenas uma conjetura 

interpretativa. Em princípio, podemos fazer uma infinitude delas. Mas, no fim, as conjeturas 

deverão ser testadas sobre a coerência do texto”37.  

Respeitar a coerência do texto não significa limitá-lo a uma única interpretação dita 

correta, mas perceber que, ao final de todas as possibilidades apontadas pelos leitores, 

levando em conta a época atual e as vivências de cada um que interferem no processo 

interpretativo, existe algum ponto em comum, uma ou mais mensagens em comum, 

garantidas pela estruturação linguística do texto e sugeridas pelas metáforas e demais figuras 

de linguagem, características da obra literária. 

Bleicher relembra o fato de que “a compreensão hermenêutica não pode abordar um 

assunto sem qualquer preconceito; ela pertence, prévia e inevitavelmente, ao contexto em que 

o sujeito que compreende adquiriu inicialmente os seus esquemas interpretativos”38. 

Inevitavelmente, o leitor traz consigo suas experiências interpretativas e particularidades de 

sua formação na leitura literária. Mas o que favorece a interpretação em grupo é a 

flexibilidade de sentidos que esse gênero textual proporciona. Umberto Eco39, mesmo 

chamando a atenção para a importância da coerência textual, considera o fato de que um dos 

traços mais relevantes do pensamento hermenêutico é exatamente a flexível agilidade com 

que aceita quaisquer critérios de semelhança, e a todos conjuntamente, embora se 

contradigam uns aos outros.  
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Segundo Hermann, 

                                      a valorização da metáfora na educação se deve às possibilidades 

interpretativas, pois abrir o sentido da educação pela metáfora é ampliar as 

possibilidades compreensivas, deixar o espaço para a pluralidade, ou seja, 

para as diferentes percepções sobre um mesmo texto
40

.  

 

A autora enfatiza que a hermenêutica ressurge modernamente no contexto da luta 

contra a pretensão de haver um único caminho de acesso à verdade, o que nos leva a valorizar 

as múltiplas percepções no processo de interpretação textual. A hermenêutica possibilita, na 

visão da autora, que a formação opere com a estranheza e a familiaridade, necessárias à 

constituição do sentido. Pelo distanciamento e estranhamento, o sujeito pode reinterpretar e 

demover hábitos, e pela familiaridade o sujeito pode produzir, a partir de seu mundo, 

antecipações de sentido.
41

  

O diálogo é um aspecto fundamental no trabalho com os estudantes. A autora afirma 

que aquele que compreende não adota uma atitude de superioridade, mas sente a necessidade 

de submeter a exame sua suposta verdade, pondo em jogo seus próprios preconceitos
42

. O 

diálogo possibilita condições de reflexão sobre um entendimento ainda não disponível; ou 

seja, concede aos participantes a oportunidade de fazer uma reflexão sobre seus pontos de 

vista.  

Por exemplo, na interpretação de um poema em sala de aula, todos se encontram 

envolvidos pelo tema, e o objetivo não é enfraquecer a posição do outro, como uma mera 

disputa, mas penetrar no tema e mostrar sua força. O verdadeiro diálogo, portanto, não tem 

por objetivo derrotar uma pessoa, mas deixar o tema vir à luz.  Dialogar pressupõe a atitude 

de perguntar e responder, que é um dos traços mais importantes da hermenêutica filosófica.  

O caráter libertador do fato literário, de acordo com Zilberman, explica a mutabilidade 

da história literária, porque a cada texto competirá para oferecer indagações novas e 

inquietantes aos públicos diferentes que aparecem.  

Assim como os consumidores não são fixos, nem estáticos, a obra literária 

não é inalterável. A flexibilidade de cada texto decorre de sua habilidade em 

responder de modo distinto a cada leitor ou aos segmentos variados de 

público; decorre igualmente da propriedade de o destinatário intervir na 
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obra
43

. 

Por todas essas razões, é preciso cativar os estudantes, incentivá-los ao estudo do 

gênero poético, lembrando que todos os seus componentes, em correlação, constroem 

sentidos, proporcionando uma multiplicidade de interpretações e que a riqueza destas torna 

possível aproximar o sentido do texto às vivências do leitor, fazendo com que ele reconheça 

na poesia uma maneira de apresentar, assim como na prosa, aspectos da vida do ser humano, 

como as ciências compreensivas objetivam priorizar. 
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3.  O ENSINO DE POESIA NA ESCOLA PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASO NA 

ESCOLA A 

3.1 – CONHECENDO A ESCOLA E O CONTEXTO DA DISCIPLINA DE LITERATURA 

BRASILEIRA NO ENSINO MÉDIO 

A realização deste estudo de caso tem por princípio aproximar a pesquisa universitária 

do ambiente escolar. Muitas vezes, pensa-se que a universidade, sobretudo nos cursos de 

Letras, não prioriza questões relacionadas às práticas de ensino, levando em conta somente a 

pesquisa bibliográfica centrada em outras questões. Porém, o início dessa pesquisa trouxe 

obstáculos na direção contrária, pois se percorreu um longo caminho na busca de uma escola 

pública que abrisse as portas para a realização deste trabalho. 

A partir de uma lista com as principais escolas públicas da cidade de Porto Alegre, 

entramos em contato com a direção das instituições para verificar a possibilidade de 

realização do estudo de caso, porém, poucos professores se mostraram dispostos a participar 

da pesquisa. Algumas escolas contavam apenas com estagiários44 para a disciplina de 

Literatura Brasileira sendo que, em alguns casos, muitos professores passavam pela mesma 

turma ao longo do ano. Como o objetivo deste estudo era acompanhar um único professor ao 

longo do período letivo, essas instituições não corresponderam às expectativas do projeto.  

Durante o ano de 2009, foram visitadas escolas do centro e dos bairros da capital, 

sendo que, no centro, a falta de professores era maior do que nas escolas dos bairros, que 

pareciam ser mais bem estruturadas. Conversamos com algumas diretoras que se mostraram 

bastante receosas quanto ao acompanhamento das aulas de suas turmas, inclusive no bairro 

Rubem Berta, no qual também se situa a Escola A. Em um dos colégios visitados, a 

professora titular da turma de Literatura Brasileira demonstrou entusiasmo em nos receber em 

sua sala de aula, por achar que o trabalho seria conduzido exclusivamente pela pesquisadora.  

A atitude dessa professora se repetiu em mais de uma escola, pois, quando se falava a 

respeito da aplicação de uma metodologia de trabalho com os alunos, alguns professores 

julgavam que essa prática seria como um estágio. Talvez a carga horária excessiva e os baixos 
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salários sejam fatores de desmotivação por parte dos educadores, que preferem isentar-se de 

seu trabalho quando surge uma oportunidade de contato entre a universidade e a escola. O 

trabalho dos acadêmicos torna-se muito bem-vindo na instituição pública, desde que os 

mesmos assumam toda a responsabilidade pelas aulas. Caso contrário, surge o receio por parte 

dos professores de estarem sendo avaliados negativamente.  

Iniciamos o acompanhamento das aulas em uma escola do centro de Porto Alegre na 

qual a professora se mostrou interessada em participar da pesquisa em um primeiro momento. 

Porém, já na primeira aula observada, foi possível perceber que a docente em questão não 

ministrava a disciplina de forma comprometida, deixando que os alunos conduzissem a aula 

da maneira que quisessem, lendo os textos do livro didático ou apenas conversando com os 

colegas. A única ação realizada pela professora foi a de dizer qual seria a página a ser lida 

pelos alunos, deixando a turma em total abandono. Tal atitude nos motivou à escolha de outra 

instituição, na qual realmente fosse possível acompanhar o trabalho de um professor que ao 

menos realizasse tentativas de trabalhar com textos literários em sala de aula.  

A Escola A, diferentemente das demais, nos recebeu de forma acolhedora. A direção 

da escola manifestou entusiasmo em relação à proposta de estudo de caso e nos apresentou à 

professora Letícia, que também foi muito receptiva. O trabalho foi realizado nessa escola, 

portanto, por oferecer as condições necessárias à pesquisa: uma única professora de Literatura 

Brasileira que trabalhasse com a mesma turma durante todo o ano letivo, disposta a realizar 

um trabalho com o gênero poético e que se dispusesse a conversar sobre sua prática de ensino.  

 Esses requisitos deveriam ser fáceis de encontrar em um ambiente escolar, porém, 

após esse longo processo em busca de escolas, constatou-se que a maioria das instituições 

públicas de Porto Alegre não oferece condições adequadas de ensino para seus estudantes, ao 

menos na disciplina de Literatura Brasileira. A situação da escola pública atual nos leva a 

refletir sobre a precária formação do leitor, assunto que será discutido ao longo desse 

trabalho. 

Segundo os dados do Projeto Político-Pedagógico da escola A, a maioria dos alunos é 

de baixa renda. Os estudantes que ingressam no Ensino Médio apresentam uma série de 

defasagens em pré-requisitos essenciais e a evasão nesse nível de ensino é muito grande, 

porém a escola conta com professores qualificados, que em sua maioria possuem licenciatura 

plena, Bacharelado e pós-graduação em alguma especialidade. Segundo a diretora, existe 
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informatização na escola e cursos gratuitos de aperfeiçoamento são oferecidos aos 

professores.  

Entre os objetivos do Ensino Médio da Escola A encontra-se o de favorecer e 

incentivar o desenvolvimento das potencialidades psicológicas, sócio- afetivas e intelectuais 

do aluno, além de buscar desenvolver habilidades e competências, com vistas à preparação 

básica para o trabalho, para a cidadania e para o aperfeiçoamento posterior.  

No que se refere à metodologia de ensino, os princípios adotados pela escola são os 

seguintes: flexibilidade na organização dos conteúdos, atividades e projetos; contextualização 

(relacionando conteúdos à vivência e à prática profissional dos alunos); seleção de conteúdos 

que atendam aos interesses e necessidades do educando; interdisciplinaridade (integração no 

planejamento do professor dos estudos de diferentes componentes curriculares); associação 

entre a teoria e a prática
45

. 

Apesar de ter iniciado suas atividades com ênfase na formação técnica, atualmente a 

Escola A segue os mesmos padrões de outras escolas da rede pública para o Ensino Médio, 

priorizando a formação dos estudantes voltada para os vestibulares e para atuar no mercado de 

trabalho em geral. Os cursos técnicos são poucos, sendo ofertadas apenas algumas turmas à 

noite.  

Na Escola A, a disciplina de Literatura Brasileira tem início no Segundo Ano do 

Ensino Médio, como na maioria das escolas. Entre os conteúdos propostos para esta série, 

encontram-se os conceitos de literatura, figuras de linguagem e gêneros literários. O segundo 

trimestre envolve a literatura informativa, o período Barroco e o Arcadismo. O terceiro 

trimestre é destinado ao estudo do Romantismo.  

No Terceiro Ano, os conteúdos previstos para o primeiro semestre são o Realismo e o 

Naturalismo. A poesia surge com mais ênfase no segundo trimestre, quando devem ser 

estudados o Parnasianismo, o Simbolismo e o Pré-modernismo brasileiro. O terceiro trimestre 

envolve a Semana de Arte Moderna, o Romance de 1930 e seus principais autores, a poesia 

modernista e a Geração de 1945. Por fim, há a Literatura Gaúcha contemporânea. (A lista de 

conteúdos prevista para a disciplina de Literatura Brasileira no Segundo e no Terceiro Ano do 

Ensino Médio encontra-se no anexo 1.11 deste trabalho.) 
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Analisando o programa da disciplina, percebemos que seu foco está na historiografia 

literária. O aluno começará a entrar em contato com a leitura de textos contemporâneos 

somente no Terceiro Ano, se houver tempo de vencer todos os conteúdos propostos, enquanto 

o Segundo Ano trata-se apenas de uma introdução aos conceitos de literatura.  Segundo 

Letícia, professora participante da pesquisa, os dois anos destinados à disciplina são 

insuficientes: 

PROFESSORA – Os alunos vêm “vazios” de conhecimento de Literatura 

para o Ensino Médio. A gente percebe que eles não leem no Ensino 

Fundamental, pois é difícil tu encontrares um aluno que tenha lido alguma 

obra substancial. 

Segundo a professora, os conteúdos básicos mínimos sugeridos pela escola que são 

estabelecidos pelos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), mas, dentro desses conteúdos, 

o professor tem a liberdade de aprofundar ou não alguns tópicos. Letícia considera difícil 

trabalhar os conteúdos previstos para o Terceiro Ano do Ensino Médio de forma regular, pois 

alguns que deveriam ter sido trabalhados no Segundo Ano acabam ficando para trás. Diante 

disso, opta por priorizar alguns temas: 

PROFESSORA – Em tese, se deveria começar com as obras literárias no 

Segundo Ano, quando termina o Romantismo, mas isso não se tem 

conseguido fazer. Em função do tempo, o Romantismo acaba sempre 

ficando à margem. No Terceiro Ano, eu não consigo deixar o Romantismo 

para trás e trabalho novamente, como se fosse matéria nova, e para noventa 

por cento da turma é matéria nova. Trabalho exaustivamente, pois ele vai me 

dar a base para a Semana de Arte Moderna. Em seguida vem o Realismo, 

que é um contraponto. Se eu não trabalhar o Romantismo antes, eles ficam 

sem chão. Então, esse primeiro trimestre em que eu trago a matéria do ano 

anterior acaba fazendo falta no fim do ano. 

Muitas vezes, os professores precisam adaptar os conteúdos destinados à série que 

lecionam em função das falhas do ano anterior. Trata-se de um grande dilema para o 

educador: como vencer os conteúdos previstos e ao mesmo tempo preencher as lacunas que 

faltam para a compreensão de novos assuntos? 

A liberdade que o professor de escola pública possui, neste caso, surge como um 

problema para a formação dos estudantes, pois alguns conteúdos deixam de ser dados e estas 

falhas somente são descobertas no ano seguinte, cabendo ao novo professor corrigi-las ou não, 

fato que possivelmente não ocorre na rede particular, pois os professores devem atender as 

exigências da escola. A professora relata que trabalhou anteriormente em uma escola 

particular, o que lhe permite fazer uma comparação entre as duas redes de ensino: 
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PROFESSORA – Já trabalhei em escola particular. Esse é um grande 

problema, tudo é muito cerceado, é aquela matéria que tem de ser dada.  

Tudo bem tu dares aquela matéria, mas muitas vezes tu queres aprofundar, 

fazer alguma inovação, e a escola não permite. Além disso, os pais cobram 

muito. Já no Estado tu tens essa liberdade, e nesta escola ainda, felizmente, 

os pais não mandam em nós. Só que ao mesmo tempo em que temos essa 

liberdade, corremos o risco de ter algum colega que a aproveite mal, ou que 

não seja tão bem preparado. 

A questão da autonomia no trabalho do professor pode ser muito positiva, visto que é 

possível escolher a melhor forma de trabalhar, privilegiando alguns conteúdos. No entanto, há 

muitos professores que, desmotivados pelos baixos salários pagos pelas escolas públicas e 

muitas vezes devido ao próprio desinteresse pessoal em relação à matéria que lecionam, 

acabam negligenciando o ensino de tópicos necessários ao aprendizado dos estudantes. 

Alguns professores não trabalham de forma efetiva sem que haja uma fiscalização, um 

“controle” do que é discutido com os alunos em sala de aula. Isso faz com que a qualidade do 

ensino público dependa da ética de bons professores que, conscientes da liberdade que 

possuem para administrar os conteúdos, façam um bom trabalho. 

3.2 – ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

3.2.1 – FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

A professora de Literatura Brasileira participante desta pesquisa é formada em Letras-

Licenciatura Plena e Literaturas da Língua Portuguesa pela FAPA (Faculdades Porto-

Alegrenses). Também possui especialização em Literatura Brasileira e Infanto-Juvenil pela 

mesma instituição. Posteriormente, a professora Letícia fez Mestrado, desta vez em Língua 

Portuguesa pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). No início 

da carreira profissional, Letícia trabalhou como revisora de textos e foi corretora de provas de 

vestibular da UFRGS. Mais tarde, atuou em escolas da rede particular e pública de ensino da 

cidade de Porto Alegre, além de faculdades e cursos pré-vestibulares. A professora relata sua 

experiência: 

PROFESSORA – Já trabalhei desde a quinta série até a universidade. 

Trabalhei na UFRGS também como substituta. Trabalhava em uma escola 

particular e na Escola A durante o dia, e à noite em Canoas. Pegava ônibus e 

lotação, tudo por necessidade. Tu vais pegando um pique com salas de aula 

com trinta alunos, com cinqüenta alunos, com oitenta alunos... Tu entras 

numa sala de aula e nada mais te assusta. Mas é doloroso, é muito cansativo.  
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Na rede pública, Letícia trabalha há quinze anos. Apesar de sua experiência em outras 

instituições, nunca quis abandonar o Estado: “Eu gosto do ambiente da escola pública, pois é 

um ambiente gostoso, tem tudo para dar certo, o único problema é o nosso salário.” 

No momento, Letícia trabalha com as disciplinas de Português e Literatura Brasileira 

na Escola A, além de possuir uma turma da disciplina de Redação à noite. Em 2010, Letícia 

voltou a entrar em contato com a universidade através das disciplinas que faz como aluna 

especial na UFRGS, pois tem intenção de ingressar no Doutorado assim que possível. 

3.2.2 – HISTÓRIA DE LEITURA  

Quanto à sua história de leitura, Letícia destaca que teve contato com os livros desde a 

infância: 

PROFESSORA – Fui muito pobre quando era criança. A minha mãe era 

zeladora de um colégio e merendeira. Nós não tínhamos onde morar, eu 

morava numa sala de aula. Uma das salas de aula era a nossa casa e tinha a 

biblioteca da escola (isso eu acho interessante de contar). Eu era bem 

pequena e aprendi a ler com cinco anos. Eu não tinha o que fazer, então ia 

para a biblioteca e lia todos os livrinhos. Quando chegava à sala de aula, a 

professora, que era minha tia, pedia que nós fôssemos escolher um livro. Eu 

já tinha lido todos, e muitas vezes era castigada por atrapalhar a aula. Tive 

uma infância muito solitária, minha mãe sempre trabalhou e meu pai 

também. Eu passava os dias inteiros lendo livros. Foi um refúgio, algo bem 

legal. 

A ausência de outras atividades e brincadeiras na infância levou Letícia a procurar a 

biblioteca como forma de diversão, o que permitiu a ela que tivesse diante de si possibilidades 

infinitas de aventuras literárias. O que era apenas um passatempo transformou-se em uma 

atividade muito prazerosa. Apesar da infância solitária devido às ocupações dos pais, 

podemos perceber no relato de Letícia que havia um grande incentivo por parte da família em 

relação à leitura: 

PROFESSORA – Sempre vi minha mãe lendo o jornal, e meu pai me 

contava histórias. Minha mãe comprou nessa época que eu morava na escola 

dois livros de contos de Grimm. São livros grossos, e meu pai lia cada dia 

uma historinha. Quando comecei a ler não precisava mais, então eu ficava 

lendo e relendo aquelas histórias e depois pintava os livros. Eu sempre gostei 

muito de pintar, de ler, dessas coisas de papel. 

Essa paixão pela leitura que teve início na infância levou Letícia a tornar-se uma 

leitora na fase adulta. A professora lê obras clássicas, tem coleções de livros em casa e 
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manifesta sua inconformidade diante do fato de que muitas pessoas não leem livros: 

PROFESSORA – Li uma frase do José Mindlin maravilhosa, na qual ele 

dizia que ele tenta “inocular o vírus do gosto da leitura em todas as pessoas”, 

e eu acho que eu sou mais ou menos parecida com isso também. Eu gosto de 

ler e fico indignada ao perceber que as pessoas não gostam. Não tenho 

tempo, pois trabalho muito, mas leio nem que seja antes de dormir, pois 

sinto muita falta da leitura. Agora estou lendo livros que comprei há mais de 

vinte anos. Estou lendo Os irmãos Karamazov e anteriormente terminei o 

Oliver Twist. Fiquei doida por aquele livro, me arrependo de não ter lido 

antes. Eu estou sempre lendo um livro e pensando em ler outro. 

Letícia faz questão de falar sobre os livros que lê com o objetivo de influenciar seus 

alunos a também buscarem a literatura como forma de conhecimento. Na visão de Rêgo, “o 

contato com a literatura resulta sempre num ganho para o leitor.” 46
 Segundo a autora, não 

importa se a leitura confirma expectativas ou abala convicções. O que fica invariavelmente é 

um saldo de conhecimento acerca de si mesmo e do mundo, uma perspectiva inusitada ou 

uma forma diferente de se autoconceber e de interagir com a realidade. A professora fala 

sobre sua opinião acerca da importância da literatura: 

PROFESSORA – Acredito que a Literatura nos permite outra visão de 

mundo, ela proporciona um estudo da alma humana. Tu consegues aprender 

várias coisas. Eu gosto muito de romance histórico também, tem o autor 

Mika Waltari. Ele escreveu O egípcio, O romano e O etrusco. Eu já li O 

egípcio. São seiscentas páginas e, quando chegava ao final, eu não queria 

que terminasse. Ele cria todo o contexto histórico, social e cultural e tu vais 

aprendendo. Acho que aprendemos muito com a Literatura. Tanto que, 

quando estamos estressados ou deprimidos, o livro é um amigo, é um 

refúgio. 

Queiroz e Santos chamam a atenção para o fato de que, no campo da literatura, o que 

se “ensina” não é uma disciplina em si, mas a paixão a mover aquele que lida com a palavra e 

sua magia, seja autor, seja leitor. E tal encanto, provocado pelo andamento da palavra no texto 

literário, será tanto melhor para o leitor (aprendiz e mestre) quanto maior for a capacidade de 

desvelar onde e como aquele texto cria, brinca, joga, recria significados, ressemantiza 

vocábulos envelhecidos pelos usos, desautomatiza sentidos habituais, faz nascer linguagens 

outras nos seios das constrições impostas pela língua
47

.  
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        Um professor que tem o hábito de ler acaba por transmitir aos seus alunos o gosto pela 

leitura, o que na disciplina de Literatura Brasileira pode favorecer o aprendizado. Nem todos 

apreciam a leitura literária, mas aproximar-se dela pode levar o aluno a desenvolver seus 

potenciais, sobretudo de interpretação, pois, como a própria professora argumenta, a literatura 

nos permite um conhecimento maior sobre o mundo que nos cerca. 

3.2.3 – CONCEPÇÕES SOBRE ENSINO DE LITERATURA E POESIA 

  Através dos depoimentos da professora Letícia, foi possível entrar em contato com 

algumas de suas principais concepções acerca do ensino de literatura e poesia para 

adolescentes. Buscamos conhecer o cotidiano da escola pública através das observações das 

aulas e das entrevistas com a professora, pois muito de suas crenças em relação ao trabalho 

que deve ser realizado em sala de aula interferem em sua atuação como docente. 

Se a leitura de poesia não é apreciada por grande parte dos estudantes de Ensino 

Médio, para muitos professores também não se trata de uma atividade recorrente. Letícia 

conta que não gosta de ler poesia, mas que, em função dos conteúdos da disciplina que 

leciona, precisou entrar em contato com o gênero poético: 

PROFESSORA – Vou ser honesta, eu não sou “muito chegada” em poesia. 

Não é a minha preferência, então acho que isso já é um primeiro obstáculo, 

mas tento me policiar porque sou uma profissional. Sei que tenho que ler 

para conhecer as coisas. 

O papel secundário que a poesia ocupa nas escolas também é apontado nos PCN +. 

Segundo os documentos, muito já se falou sobre a dificuldade de lidar com o abstrato, com o 

inacabado, com a ambiguidade, características intrínsecas do discurso poético, que tem 

tornado a leitura de poemas rarefeita nas mediações escolares.   Se isso é verdade, também é 

verdade que sua simples presença nos manuais e nas atividades didáticas não garante o hábito 

de leitura desse gênero. Mesmo aquelas gerações que foram obrigadas a saber “de cor” os 

poemas dos manuais não foram além dessa fase. Terminados os estudos, essas pessoas 

limitaram-se aos poemas escolares, carregando-os na memória como uma espécie de 

antologia cristalizada pelo resto da vida
48

.  
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As constatações apresentadas pelos PCN + refletem a prática escolar realizada na 

Escola A, pois, apesar da consciência de que é necessário trabalhar com poesia, Letícia deixa 

de lado muitos poemas que poderiam ser interpretados com os alunos, em favor dos textos em 

prosa. Além disso, a professora busca priorizar a seleção de poemas proposta pelo livro 

didático adotado para a turma. Além de encontrar obstáculos no trabalho de interpretação, 

visto que os textos muitas vezes são fragmentados, trabalhar com os mesmos poemas 

contribui para uma nova “cristalização” de uma antologia poética por parte dos alunos, o que 

pode vir a se repetir em diversas gerações de estudantes. 

Quanto aos livros didáticos, há uma tendência de que os mesmos poemas sejam 

selecionados por diversos autores, o que faz com que alguns professores limitem-se a 

trabalhar com esses textos, como parece ser o caso de Letícia. A professora percebe a 

fragmentação dos poemas como algo ruim e esforça-se para apresentar o texto integral aos 

alunos, mas parece que em nenhum momento considera a possibilidade de trazer outros 

poemas para a turma. A prática constante de repetição dos mesmos poemas em aulas de 

Literatura faz com o que o aluno tenha uma percepção muito limitada da poesia brasileira. 

Segundo Letícia,  

PROFESSORA – São poucos períodos de Literatura que se tem. Então, tu 

tens que dar ênfase para alguma coisa, porque tem todo o contexto histórico. 

Tu introduzes o movimento e aí tu vais falar dos autores significativos, mas 

também não são somente esses, há outros que são bons. Tem toda a prosa, 

depois tem a poesia. Por exemplo, sei que Machado de Assis também 

escreveu poemas, mas não vou trabalhar isso, não tem como. Não tem como 

porque ele tem uma obra de prosa tão grande que eu teria que ter mais 

períodos, e aqui na escola nós temos Literatura somente no Segundo e no 

Terceiro Ano.  

Ao analisarmos a fala da professora, percebemos novamente que o ensino de poesia é 

deixado em segundo plano em favor da narrativa. Essa prática não é nenhuma novidade, pois 

a quantidade de textos em prosa que faz parte dos conteúdos indicados para a disciplina de 

Literatura Brasileira é muito maior do que o número de textos poéticos, sendo esse 

possivelmente um lugar comum em muitas outras escolas de Ensino Médio no Brasil. A 

autora Graça Paulino reflete sobre a importância da poesia em sala de aula ao fazer o seguinte 

questionamento: 

Seria a poesia apenas o supérfluo, o luxo, quando a escola precisa cuidar 

daquilo que se chama leitura funcional, esta que, se não dá dinheiro, pelo 

menos ajuda o cidadão-leitor a defender condições um pouco mais dignas de 

sobrevivência? “Funcional”, hoje, talvez seja mesmo esse despertar da 
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sensibilidade para aquilo nunca visto, nem previsto.
49

  

Educar para a sensibilidade parece ser algo muito importante em um momento no qual 

somos bombardeados de informações o tempo todo, em um momento em que é difícil manter 

o foco em apenas uma atividade quando há tantas coisas a serem fruídas. Tudo deve ser 

prático, tudo deve ter uma funcionalidade imediata, enquanto a Literatura oferece um convite 

à reflexão em meio às agitações cotidianas.  

Tereza Colomer destaca que “os atuais estudos qualitativos sobre leitura adolescente 

revelam que, na evolução recente de nossas sociedades, existem muitos fatores que não 

favorecem as condições de leitura individual e que ainda o fazem em menor medida em 

relação à leitura literária” 
50

. A autora chama a atenção para o fato de que o livro se 

reacomodou no interior de um conjunto de instrumentos de lazer mais amplo do que nunca e 

que, além disso, o mercado editorial dirige essa parte do lazer, ao encaminhá-lo para o 

consumo rápido das novidades. 

Talvez a questão de habituar-se a uma atividade de maior concentração seja um dos 

motivos pelos quais os alunos de Ensino Médio tenham tanta resistência à leitura. Há tantas 

novidades na internet, tantas atrações mais chamativas do que uma obra literária, e parece 

que, quando há um livro que desperta a atenção do adolescente, certamente não é aquele que a 

professora recomenda. Letícia fala sobre a receptividade dos alunos, tecendo comentários 

sobre os interesses da turma: 

PROFESSORA – Quanto à receptividade dos alunos, acho que eu vou 

conseguindo “domá-los” aos poucos, porque eles não gostam de ler, e isso já 

é um obstáculo. Vai ser “pelo amor ou pela dor”. Normalmente, alguns 

conseguem ler pelo amor. Muitos vêm com a leitura, mas às vezes eles 

dizem: “Por que tu não dás o Harry Potter? Por que tu não dás esses livros 

de agora, como aqueles dos vampiros?” 

  Muitas vezes é preciso priorizar o conhecimento de algumas obras significativas nas 

aulas de Literatura Brasileira, o que os alunos muitas vezes confundem com descaso aos 

interesses de leitura que possuem. O professor acaba tendo de adotar uma postura 

intermediária, na qual ele deve interessar-se pelos livros que seus alunos lêem, sem deixar de 
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lado alguns textos de grande importância na disciplina. Na visão de Colomer, “a função do 

ensino literário na escola pode definir-se também como a ação de ensinar o que fazer para 

entender um corpus de obras cada vez mais amplo e complexo”51. Isso é o que os alunos 

devem entender que estão fazendo ali e o que se deve avaliar. Não sua intimidade, seus 

gostos, seu prazer ou sua liberdade de escolha. Nada disso pode, efetivamente, ser obrigatório, 

segundo a autora.  

Um dos papéis fundamentais do professor de Literatura Brasileira é apresentar textos 

significativos aos seus alunos, mas estes nem sempre são fáceis de ler, e nem sempre vão ao 

encontro das preferências dos estudantes. Para alguns alunos, a poesia faz parte desse 

universo literário que muitas vezes só é conhecido no ambiente escolar. As escolhas literárias 

de cada um são individuais, e isso deve ser respeitado, mas é tarefa da escola oportunizar o 

encontro com diferentes textos, incluindo os canônicos, porque, se não o fizer, o alunado 

muito provavelmente ficará à margem da tradição literária e prejudicado em termos não só 

culturais, mas da autocompreensão que a leitura de obras-primas favorece. 

Além dos conteúdos normalmente previstos para o Ensino Médio, a Escola A também 

prioriza as leituras indicadas para o vestibular. Esse é um fator, portanto, que influencia os 

professores na elaboração das aulas. Levamos em conta esse aspecto no estudo de caso, pois o 

vestibular é priorizado pela maioria das escolas. Letícia fala a respeito dessa questão:  

PROFESSORA – Sobre a influência do vestibular e do ENEM, claro que 

existe, porém eu não me prendo somente na lista da UFRGS, que são dez 

livros. Inclusive neste programa tu vais perceber que muitas das leituras 

obrigatórias não estão aqui, mas eu tento trabalhar o período como um todo e 

pegar as obras mais relevantes. No momento em que o aluno lê O cortiço, 

ele vai conseguir entender O mulato, ele vai conseguir entender A carne, e 

outras obras significativas, de tanto esmiuçar as características. E essa lista 

da UFRGS é um disfarce, porque os alunos acham que lendo dez livros já 

estão com a prova ganha. Quem se fixa nessas leituras obrigatórias vai 

acertar somente as dez, e as outras quinze questões que a UFRGS propõe são 

de todo e qualquer tipo de obra que tu possas imaginar. Alguns são gaúchos, 

outros nem são autores relevantes de obras lidas, mas é justamente para 

priorizar, para beneficiar aquele aluno-leitor. Então, acho que tem as dez 

obras que são obrigatórias e as outras quinze são para o aluno que lê 

independentemente da lista do vestibular.  
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Muitas vezes prevalece a ideia de que as provas dos vestibulares apresentam somente 

questões superficiais cujas respostas podem ser obtidas com a simples leitura de resumos das 

obras indicadas. No entanto, o relato de Letícia revela que ao menos o vestibular da UFRGS 

tem buscado de alguma forma privilegiar não somente o leitor que lê os textos de forma 

integral, mas também o leitor que lê mais obras do que aquelas previstas nas leituras 

indicadas. Para o professor, isso é um argumento muito significativo, pois no momento em 

que os alunos são informados de que as provas da universidade privilegiam leituras 

complementares além das obras indicadas, isso pode despertar um interesse maior naqueles 

que realmente desejarem ingressar no Ensino Superior. 

Além da questão da importância da leitura integral dos textos indicados, Letícia fala 

sobre o baixo poder aquisitivo dos alunos de escola pública para a compra de algumas obras 

indicadas pela UFRGS, visto que são muito dispendiosas e muitas vezes nem mesmo os 

professores conseguem adquirir os livros. Letícia considera que 

PROFESSORA – Já que a universidade é pública e os alunos de menos 

poder aquisitivo não têm condições de comprar algumas obras indicadas, tais 

como a do Cristovão Tezza. Acho que tem tantas outras obras maravilhosas 

que poderiam ser trabalhadas e que são mais acessíveis. Existem tantas obras 

modernas e atuais que não necessitaria constar nas leituras indicadas uma 

obra tão cara, e tão grande também. O nosso aluno não tem condições, e nem 

mesmo os professores têm condições de ler um livro desses.  

No momento da elaboração das provas, a universidade acaba enfrentando esse 

impasse, pois ao mesmo tempo em que deve levar em conta a atualidade dos livros indicados 

para o vestibular, também deve considerar o fato mencionado por Letícia de que muitas 

pessoas não poderão ter acesso a todos os livros.  A reivindicação da professora acerca do 

difícil acesso aos livros indicados para os vestibulares traz à tona uma questão que parece ser 

essencial no que diz respeito, sobretudo às escolas públicas, devido ao baixo poder aquisitivo 

da população: a qualidade das obras literárias fornecidas às bibliotecas escolares.  

Somando-se às dificuldades de acesso aos livros por parte de alunos e professores da 

escola pública, existe ainda a questão de que a disciplina de Literatura Brasileira não é 

priorizada pelas provas do ENEM: 

PROFESSORA – Não importa qual profissão que escolhas seguir, tens que 

ter um pouco de verniz, que é o que a literatura te dá. A gente tem 

dificuldade de fazer o aluno ler, porque às vezes ele começa a ler e começa a 

gostar, mas muitas vezes lê pela obrigação e pela nota. A prova do ENEM 

não contempla Literatura, e deram a entender que ela é descontextualizada, 
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mas tu que assistes às minhas aulas, tu vês o que eu trabalho, tem aulas que 

são basicamente de História. Tu podes trabalhar a Geografia, tu podes 

trabalhar a Sociologia, por exemplo, através da Literatura. Tu podes 

trabalhar o gaúcho, o porquê dessa maneira que o gaúcho tem de ver o 

mundo. Todas as matérias têm uma ligação. E é isso que o ENEM prioriza, 

mas não está cobrando ainda a Literatura. 

O fato de as provas do ENEM não apresentarem questões especificas de literatura 

pode ter sua origem nos PCN+, os quais apontam a importância do estudo de literatura aliado 

aos conhecimentos de outras disciplinas, porém sem que esta seja o foco principal. Segundo o 

documento, “a literatura é um campo riquíssimo para investigações históricas realizadas pelos 

estudantes que, estimulados e orientados pelo professor, poderiam reencontrar o mundo sob a 

ótica do escritor de cada época e contexto cultural, tais como Camões ou Machado de Assis, 

entre outros.” Esse exercício com a literatura poderia ser acompanhado do estudo das artes 

plásticas ou da música, investigando as muitas linguagens de cada período. Os PCN + trazem 

ainda a sugestão de que  

alguns alunos poderiam pesquisar, em romances ou em pinturas, a história 

dos esportes, dos transportes, das comunicações, dos recursos energéticos, da 

medicina, dos hábitos alimentares, dos costumes familiares, das 

organizações políticas. Cruzar as fronteiras de áreas do conhecimento, neste 

caso em interface com a área das Linguagens e Códigos, só enriqueceria o 

trabalho da História, tanto do ponto de vista conceitual (o que se aprende), 

quanto do metodológico (a forma de aprender).
 52 

É extremamente válido que exista uma preocupação em correlacionar os conteúdos escolares 

entre as diversas matérias do Ensino Médio, porém, para a que disciplina de Literatura 

Brasileira tenha sua importância preservada dentro do contexto de Ensino Médio, a literatura 

não deve ficar condicionada a ser apenas um meio através do qual se chega a informações 

referentes a outras áreas. Para que isso não ocorra, os professores precisam valorizar a leitura 

literária como fator essencial de formação do estudante em primeiro lugar, de vez que ela 

mobiliza diferentes horizontes de expectativas, com tudo o que estes implicam (distância 

temporal e social, por exemplo) e afeta a aquisição de valores.  

Ao afirmar que a literatura oferece um pouco de “verniz” aos estudantes, podemos 

pensar que Letícia também percebe a disciplina somente como secundária, complementar às 

demais, o que vai de encontro a sua crítica direcionada às provas do ENEM. Além disso, 
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existe a visão da supremacia do cânone literário, que faz com que os professores valorizem 

apenas algumas obras devido ao seu reconhecimento histórico, transmitindo ao aluno a ideia 

de que ele deve ler prioritariamente alguns autores para ter esse suposto “verniz” literário. 

Segundo Roberto Reis, “o critério para se questionar um texto literário não pode se descurar 

do fato de que, numa dada circunstância histórica, indivíduos dotados de poder atribuíram o 

estatuto de literário àquele texto e não a outros, canonizando-o.
53

” Na visão de autor, “o texto 

praticamente não existe sem o leitor: é a leitura que dá sentido ao texto”.
 54

.  

 Reis defende que, “na leitura interagem não apenas o leitor e o texto, mas o leitor 

entabula uma conversação com o autor, com o contexto histórico e social plasmado no texto, 

com uma cultura, uma tradição literária, uma visão de mundo, um acervo lingüístico” 
55

. Essa 

concepção que limita a literatura apenas a um requinte cultural não prioriza a formação de um 

leitor crítico, de um leitor que faz parte do processo de interpretação da obra literária.  

3.3 – ENTREVISTA COM OS ALUNOS 

Ao final deste estudo de caso, foram entrevistadas duas alunas pertencentes à turma 

participante da pesquisa. O objetivo da entrevista foi obter informações acerca da história de 

leitura dessas estudantes, além de conhecer alguns aspectos da realidade escolar dos alunos 

envolvidos neste trabalho. A entrevista foi realizada de forma voluntária para que os 

estudantes se motivassem a responder as questões espontaneamente.  As alunas entrevistadas, 

Michele e Raquel, falaram a respeito de seu contato com a leitura desde a infância.  Michele 

conta que não tinha o hábito de ler antes de ingressar no Ensino Médio: 

MICHELE - Eu não lia muito, até que um dia a professora deu uma lista de 

livros. Foi no primeiro dia de aula. Achei a linguagem muito antiga, mas 

mesmo assim li os livros e comecei a gostar. Depois eu adorei A viuvinha e 

Cinco minutos. Achei ótimos os livros. Aprendi a gostar de ler. 

É interessante notar que, apesar da linguagem complexa das obras de José de Alencar,    

Michele não se sentiu desmotivada em suas leituras. Muitas vezes, pensamos que a linguagem 

pode ser um obstáculo para os leitores adolescentes, porém, muitos deles gostam de desafios 
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quanto ao vocabulário e acabam apaixonando-se pela leitura. Raquel, por sua vez, teve 

contato com a leitura desde a infância, mas ao longo da vida escolar foi perdendo o interesse 

pelos livros: 

                                          RAQUEL – Eu lia, mas eram livros infantis, e depois que tu vais crescendo, 

tu vais te desinteressando completamente. Acho que a gente tinha que ter 

livros indicados desde o Primeiro Ano, não só no Terceiro. 

                                         Antes de entrar no colégio, eu já era acostumada a ler gibis, já gostava de ler, 

mas não fui incentivada à leitura pelos professores. Por estar no colégio e 

não ter muitas indicações de livros, não ter aquele incentivo, parei um pouco 

de ler, mas sempre gostei. Li alguns livros, mas como um bom brasileiro 

(risos), li poucos. Depois a professora incentivou a leitura, isso foi ótimo. 

Os depoimentos das alunas se coadunam com as constatações da autora Michèle Petit 

quando observa que no Ensino Médio, sobretudo, quando a postura do leitor diante do livro 

deve ser mais distanciada e a abordagem mais erudita, muitos jovens perdem o gosto por ler. 

Segundo Petit, “outros fatores, com certeza, intervém nessa idade para o desinteresse dos 

alunos, mas o ensino tem também o seu papel.”
 56

 

As duas alunas demonstram ter desenvolvido um interesse maior pela leitura ao longo 

da vida escolar, embora, segundo Raquel, a escola não tenha tido um papel fundamental desde 

o inicio para a sua formação como leitora. O incentivo da professora somente no Terceiro 

Ano do Ensino Médio contribuiu para que a leitura fosse mais difundida entre os estudantes, 

porém teria sido muito mais enriquecedor para Michele e Raquel se ambas houvessem tido 

um contato maior com os livros anteriormente.  Apesar do aspecto positivo de incentivo à 

leitura literária exercido pela professora no Terceiro Ano, percebemos que ainda restam 

lacunas na formação escolar dos alunos, pois, tanto o gênero poético quanto os períodos 

literários, são conteúdos que foram inseridos lentamente ao longo dos três anos do Ensino 

Médio. Isso pode ser constatado no depoimento de Michele: 

MICHELE – Estudamos os períodos literários somente agora no Terceiro 

Ano. Não tínhamos noção de divisão de períodos, de Romantismo e 

Realismo antes.  

O relato da estudante comprova que é somente no Terceiro Ano que a Literatura 

Brasileira realmente começa a fazer parte das disciplinas do currículo de forma mais 

abrangente. Há muitos conteúdos a serem trabalhados dentro da disciplina e que, enfatizados 
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somente no último ano do Ensino Médio, não produzem grandes resultados, pois há muito 

pouco tempo para priorizar a leitura com os alunos em sala de aula, além de não ser possível 

trabalhar com a interpretação de textos de forma mais aprofundada.  

Raquel e Michele falam sobre a relação dos seus colegas com a leitura: 

RAQUEL – Nossos colegas leem por ler, mas não entendem. Quando não 

entendo uma página, volto e leio novamente, ou procuro no dicionário, “ah, 

que palavra é essa?”, porque tu tens que entender o que tu estás lendo. A 

maioria dos colegas pega o resumo das obras ao invés de lê-las. A professora 

pergunta quem são os personagens e todos já sabem. Eles pegam os nomes 

na internet. Tu precisas ler o livro pra saber a história, e não simplesmente 

pegar o resumo. Eu acho que deveria ser incentivada a leitura desde o inicio, 

explicar a história da Literatura desde o Primeiro Ano... 

MICHELE - O incentivo à leitura tinha que ser desde a infância. Algumas 

escolas tentam incentivar seus alunos a lerem. A minha irmã mal sabe ler e a 

escola já influencia, os professores levam as crianças à biblioteca, elas 

tentam ler as palavras e acabam gostando. Não é como agora no Terceiro 

Ano, a maioria com dezessete ou dezoito anos... É uma obrigação. Muitos já 

pegam o livro e leem porque tem que fazer a prova e não porque gostam. 

As constatações de Michele sobre a importância do incentivo à leitura desde a infância 

são totalmente pertinentes, pois na adolescência torna-se mais complexo para a escola 

despertar o gosto literário. O aluno deveria ter um incentivo à leitura ao longo de toda a vida 

escolar por parte dos professores. Segundo Petit, 

Várias pesquisas confirmaram a importância da familiaridade precoce com 

os livros, de sua presença física na casa, de sua manipulação, para que a 

criança se tornasse, mais tarde, um leitor. A importância também de ver os 

adultos lerem. E ainda há o papel das trocas de experiências relacionadas aos 

livros, em particular as leituras em voz alta, em que os gestos de ternura, a 

inflexão na voz, se misturam com as palavras.
57

  

É possível constatar na fala das alunas a questão do desinteresse pela leitura 

manifestado por alguns adolescentes, questão essa tantas vezes discutida pelos professores e 

pesquisadores da área de Letras. Não é nenhuma novidade o fato de muitos adolescentes 

buscarem maneiras facilitadas de obter informações sobre as leituras indicadas somente por 

motivos de prova, porém essa é uma atitude que deve ser constantemente reavaliada pelos 

professores. Talvez a forma como a Literatura Brasileira se apresenta no Ensino Médio não 

permita muitas ações no que se refere à formação do leitor de maneira integral. Conhecer a 

realidade dos alunos e buscar compreender o que pensam sobre determinadas questões pode 
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ser um passo significativo para auxiliar a busca de soluções para a falta de contato com a 

leitura no Ensino Médio.  

3.4 – O ESPAÇO DA POESIA NAS AULAS DE LITERATURA BRASILEIRA 

3.4.1 – A INTERPRETAÇÃO DE POEMAS EM SALA DE AULA 

 Durante o estudo de caso, foram observadas as aulas nas quais a poesia fazia parte 

dos conteúdos previstos. Os poemas foram apresentados no intuito de ilustrar as 

características do período ao qual pertenciam, ou seja, de acordo com a classificação 

proposta pelo livro didático. Buscamos analisar de que forma a professora conduziu a leitura 

e a interpretação dos poemas com a turma: se houve diálogo, se os alunos puderam expressar 

seus pontos de vista e se as interpretações levavam em conta não apenas o conteúdo, mas 

também alguns aspectos formais dos poemas, visto que forma e conteúdo são inextricáveis 

no texto poético.  

 Na primeira aula, a professora leu e interpretou com os alunos o poema “Esse inferno 

de amar”, do autor Almeida Garret: 

Este inferno de amar - como eu amo! 

Quem mo pôs aqui na alma... Quem foi? 

Esta chama que alenta e consome, 

que é a vida - e que a vida destrói - 

Como é que se veio atear, 

Quando - ai quando se há-de ela apagar? 

Eu não sei, não me lembra; o passado, 

A outra vida que dantes vivi 

Era um sonho talvez...-foi um sonho- 

Em que paz tão serena dormi! 

Oh! Que doce era aquele sonhar... 

quem me veio, ai de mim! Despertar? 

Só me lembra que um dia formoso 

eu passei... dava o Sol tanta luz! 

E os meus olhos, que vagos airavam, 

em seus olhos ardentes os pus, 

que fez ela? Eu que fiz? - Não no sei, 

mas nessa hora a viver comecei... 

 Na interpretação deste poema, a professora buscou chamar a atenção dos estudantes 

para as antíteses: 
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PROFESSORA– Alenta e consome são coisas opostas. Aqui eu tenho uma 

antítese, não tenho? Alenta e consome. Um alento é algo que suaviza, não é 

isso? Eu tenho um alento na minha alma, ou seja, gosto de alguém que me 

faz bem. E consumir é devastar. 

 

 Letícia demonstrou preocupação em esclarecer o significado das palavras no texto, 

porém, não houve uma leitura prévia por parte dos alunos para que eles pudessem perceber 

elementos que indicassem contradições no poema, para que pudessem explorar o texto. A 

professora poderia ter falado a respeito da existência de rimas, do número de estrofes do 

poema, do número de sílabas do verso, mostrando como afetam a produção de sentido no 

poema. 

 Em sala de aula, é interessante explorar elementos que diferenciam os gêneros 

textuais para que os alunos percebam que há diferenças significativas entre prosa e poesia. A 

partir da exploração de alguns aspectos formais do poema, é possível realizar uma 

interpretação mais aprofundada, percebendo o texto em sua totalidade.  

 A professora fala sobre as mudanças sofridas pelo eu-lírico a partir do momento em 

que se apaixonou, destacando as estrofes que evidenciam essas transformações: 

 

                                         PROFESSORA– Pessoal, na segunda estrofe, o poeta vai trabalhar em cima 

do que ele era antes de conhecer sua amada. “A outra vida que dantes vivi”, 

ou seja, como era antes?  Era um sonho que ele vivia em paz serena, ou 

seja, ele estava tranqüilo, como é que ele estava? Agitado, perturbado, 

nervoso? Aquele sonhar era doce, mas alguém veio despertá-lo. Ele se 

apaixonou, foi algo fulminante.  “Só me lembra que um dia formoso eu 

passei... E os meus, olhos que vagos airavam”. Olhos que queimavam, 

olhos que chamavam. “O que fez ela? Eu que fiz - não no sei, mas nesta 

hora a viver comecei.” Tem algo contraditório, ele era feliz e não sabia.  

 

 

 Trata-se de uma temática interessante para discussão, pois os alunos poderiam falar o 

que pensam sobre sentimentos como paixão e amor e sobre as contradições que surgem a 

partir dos mesmos, tais como as descritas no poema. Talvez devido à falta de tempo, a 

professora optou por dar uma interpretação pronta aos alunos, porém, a participação da turma 

seria de fundamental importância para que pudessem eles mesmos tirar suas conclusões. 

Além disso, um dos aspectos a ser destacados seria o conceito de “eu-lírico” para que os 

alunos tivessem clara essa definição, pois muitas vezes os fatos descritos nos poemas são 

associados ao poeta que o escreveu e dizer “o poeta” acentua uma leitura biografista. Muitos 

professores deixam de explicar esses conceitos que são importantes no contexto da teoria 
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literária. 

 Na segunda aula observada, foram comentados os poemas “Canção do exílio”, e “I-

Juca-Pirama” de Gonçalves Dias. Os dois poemas integravam o livro didático utilizado pelos 

alunos.  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá;  

As aves, que aqui gorjeiam,  

Não gorjeiam como lá.  

Nosso céu tem mais estrelas,  

Nossas várzeas têm mais flores,  

Nossos bosques têm mais vida,  

Nossa vida mais amores.  

Em  cismar, sozinho, à noite,  

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá.  

Minha terra tem primores,  

Que tais não encontro eu cá;  

Em cismar –sozinho, à noite–  

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá.  

Não permita Deus que eu morra,  

Sem que eu volte para lá;  

Sem que disfrute os primores  

Que não encontro por cá;  

Sem qu'inda aviste as palmeiras,  

Onde canta o Sabiá.  

 É interessante notar que a professora analisa a epígrafe do poema “Canção do exílio” 

com os alunos, a qual normalmente passa despercebida por muitos leitores. Letícia traduz a 

citação em língua alemã de Goethe
58

, chamando a atenção para a intertextualidade:  

 

PROFESSORA – O que é que o Goethe diz? “Conheces a região onde 

florescem os limoeiros? Laranjas de ouro ardem no verde escuro da 

folhagem. Conheces bem? Nesse lugar eu desejava estar.”  
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 É sempre válido comentar as relações de intertextualidade presentes nos poemas 

analisados, uma vez que isso amplia o horizonte de compreensão do aluno. A partir do 

comentário sobre a epígrafe, segue-se o seguinte diálogo: 

 

 PROFESSORA – Vocês conhecem algum lugar onde as laranjas de ouro     

ardem no verde da folhagem?  

 ALUNOS – Claro que não.  

 PROFESSORA – Claro que não, a gente adora laranja amarela, não é?       

Laranja que é laranja, mas, como assim, laranjas de ouro? 

ALUNA – Ah, é para chamar a atenção para a beleza...     

PROFESSORA – A beleza, e o que mais? O valor precioso que têm aqui.  

ALUNA – Ah, é para comparar as coisas, professora. Metáforas... 

 

 

 Ao chamar a atenção para a forma pela qual o eu-lírico descreve os elementos da 

natureza no poema, Letícia estimula os alunos a perceberem as metáforas presentes no 

poema. Trata-se de um poema muito conhecido e que provavelmente não desperta muito 

interesse por parte dos estudantes, porém, o estudo de “Canção do Exílio” em sala de aula, se 

bem conduzido, pode contribuir para o enriquecimento cultural dos alunos. O exílio leva o 

eu-lírico a uma valorização de sua nacionalidade e isso pode ser percebido através da 

comparação entre elementos da natureza do Brasil e de Portugal. Para mostrar aos alunos de 

que forma o poema se organiza, além de salientar os elementos da natureza utilizados pelo 

eu-lírico para representar o cenário brasileiro, Letícia fala sobre o hino nacional, que é 

reconhecido na segunda estrofe do poema: 

 

PROFESSORA – “Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.  

As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá.” 

Pessoal, vamos ver... Palmeira é uma árvore das regiões que tem mar, 

regiões mais quentes, não é? E que tem pássaros que cantam, como o sabiá. 

Vocês conhecem o sabiá? Como é que ele é?  

PROFESSORA – Ele é um pássaro nacional, existe em alguns lugares e não 

em outros. Então, “as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá”.  

Onde? Em Portugal, onde eles estavam. As aves que cantam aqui em 

Portugal não cantam como as que cantam no Brasil. O que ele está fazendo? 

Olha aqui, só o que é meu é bom, só o meu país é bom. Ele está defendendo 

com unhas e dentes. Vamos continuar: 

“Nosso céu tem mais estrelas,  

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida  

Nossa vida mais amores.” 

Olha, pegaram o hino e botaram aqui. Não, é ao contrário. Pegaram isso 

daqui e colocaram no hino.“Nosso céu tem mais estrelas”. Quando o mundo 

foi criado alguém colocou mais estrelas lá? O que é isso?  

                                      ALUNO – Está exagerando. É para dizer que é mais bonito. 

                                         PROFESSORA – Está exagerando, não é? A gente olha para o céu e enxerga 
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mais estrelas, nosso céu é maravilhoso, mais belo. 

 

 

 No diálogo acima, o aluno percebe o exagero existente no poema para enfatizar a 

beleza do país. A professora poderia explorar mais a participação dos alunos, pois nos 

momentos em que fazem comentários, percebemos que a turma consegue fazer inferências 

relacionadas às figuras de linguagem características do gênero poético, tais como as 

metáforas.  

 Existem algumas paródias do poema “Canção do Exílio” que foram produzidas 

posteriormente, tais como “Canção do Exílio Facilitada”, de José Paulo Paes, na qual o eu-

lírico mantém a ideia de comparação entre o país natal e a terra do exílio, porém de forma 

reduzida: 

 

Canção do Exílio Facilitada 

 

lá? 

ah! 

sabiá… 

papá… 

maná… 

sofá… 

sinhá… 

cá? 

bah! 

José Paulo Paes 

 

A comparação entre os dois poemas poderia contribuir para enriquecer o trabalho 

com o gênero poético, pois, ao apresentar um poema que foi escrito posteriormente à 

“Canção do Exílio”, a professora estaria apresentando aos alunos também um novo poeta, 

que normalmente não é mencionado nos livros didáticos, mas que possui muitas produções 

literárias. Considerando que o tempo é curto em sala de aula, trazer poemas contemporâneos 

para contrastar com aqueles sugeridos pelos livros didáticos torna-se uma opção para o 

professor que quer ampliar o conhecimento não só dos alunos, mas também o seu próprio, 

visto que terá de procurar novas leituras para se atualizar.  

Na mesma aula, a professora leu com os alunos um fragmento do poema “I- Juca 
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Pirama”: 

                                         Meu canto de morte,  

Guerreiros, ouvi:  

Sou filho das selvas,  

Nas selvas cresci;  

Guerreiros, descendo  

Da tribo tupi. 

                                          Da tribo pujante,  

Que agora anda errante  

Por fado inconstante,  

Guerreiros, nasci;  

Sou bravo, sou forte,  

Sou filho do Norte;  

Meu canto de morte,  

Guerreiros, ouvi. 

                                         (...) 

 

                                         "Tu choraste em presença da morte?  

Na presença de estranhos choraste?  

Não descende o cobarde do forte;  

Pois choraste, meu filho não és!  

Possas tu, descendente maldito  

De uma tribo de nobres guerreiros,  

Implorando cruéis forasteiros,  

Seres presa de via Aimorés. 

                                         "Um amigo não tenhas piedoso  

Que o teu corpo na terra embalsame,  

Pondo em vaso d’argila cuidoso  

Arco e frecha e tacape a teus pés!  

Sê maldito, e sozinho na terra;  

Pois que a tanta vileza chegaste,  

Que em presença da morte choraste,  

Tu, cobarde, meu filho não és." 

                                         (...) 

                                         Um velho Timbira, coberto de glória,  

Guardou a memória  

Do moço guerreiro, do velho Tupi!  

E à noite, nas tabas, se alguém duvidava  

Do que ele contava,  

Dizia prudente: - "Meninos, eu vi! 

                                         "Eu vi o brioso no largo terreiro  

Cantar prisioneiro  

Seu canto de morte, que nunca esqueci:  

Valente, como era, chorou sem ter pejo;  

Parece que o vejo,  

Que o tenho nest’hora diante de mi. 

                                         "Eu disse comigo: Que infâmia d’escravo!  

Pois não, era um bravo;  

Valente e brioso, como ele, não vi!  

E à fé que vos digo: parece-me encanto  

Que quem chorou tanto,  

Tivesse a coragem que tinha o Tupi!" 

                                          Assim o Timbira, coberto de glória,  

Guardava a memória  
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Do moço guerreiro, do velho Tupi.  

E à noite nas tabas, se alguém duvidava  

Do que ele contava,  

Tornava prudente: "Meninos, eu vi!". 
 

  O poema “I-Juca Pirama” é bastante extenso e, normalmente, os livros 

didáticos apresentam apenas fragmentos do texto. Torna-se indispensável, portanto, que o 

professor conte a história do poema para que os alunos possam compreender do que se trata 

em sua totalidade. No diálogo que se segue, Letícia procura contextualizar a leitura falando 

sobre a temática do canibalismo e narrando a história do guerreiro Timbira: 

 

PROFESSORA – No poema I-Juca-Pirama aparece o canibalismo, por quê? 

Por que um índio comia outro índio?  

ALUNA – Porque ele absorvia a inteligência. 

PROFESSORA – Eles não matavam um covarde. Não era um “comer pra 

matar a fome”, um matar por judiaria, era para absorver a força, a vitalidade, 

a coragem daquele índio. Então, se fosse um covarde, “ah, não, eu não quero 

ficar mais covarde, então eu não vou te comer!” Com o Juca foi assim.  Ele é 

um índio diferenciado, tem um pai velho. Vou contar a história. O pai do 

Juca está velho e doente (eu vou contar assim “por cima”), então, para 

socorrê-lo, ele leva o pai a um lugar seguro e vai procurar ajuda. Nesse meio 

tempo, ele é capturado pela tribo inimiga. O Juca tem a fama de ser um 

grande guerreiro, e essa tribo então... 

ALUNO – O Juca é o índio?  

PROFESSORA – Sim, o Juca é o índio de uma tribo que outra tribo inimiga 

capturou. Ele fica nervoso porque seu pai está doente, e está “atirado num 

canto”, esperando. O que o Juca faz na hora do sacrifício? Chora, mas não é 

por vergonha, não é por medo. Não é por nada, é porque ele se lembra do pai 

que está lá precisando do socorro dele. O que os índios dizem então? “Ah, 

não, nós não vamos te comer, tu és covarde”. Então, o Juca consegue escapar 

e volta para o pai. Mas o que o pai dele faz?  Nós hoje, no século XXI, 

diríamos: “Meu filho, que bom te ver!” ou “Meu pai, vou te ajudar”. Mas 

naquela época: “Tu choraste na presença da morte”. 

ALUNA – Ele desonrou a família... 

PROFESSORA –  Desonraste a família”, “Tu choraste na presença da morte, 

filho meu tu não és”. A gente “se arrasa” com aquilo ali.  O cidadão chorou 

por amor ao pai, mas o pai não, porque primeiro devem vir as virtudes, 

primeiro a honra, primeiro a coragem. “Preferia que tivesse morrido a vir 

para cá covardemente”. Assim é complicado, não é?  Nos nossos valores de 

hoje em dia, essas coisas não acontecem. Nós jamais iríamos abandonar a 

família. “Pode me chamar do que quiser, mas eu vou salvar minha mãe, meu 

pai, meu filho”, não é isso? 

Embora o poema apresente um vocabulário pouco usual, o fato de se tratar de uma 

narrativa em forma de versos pode ser atrativo para o leitor, especialmente após interpretá-lo 

com a ajuda do professor. Percebemos que os alunos dedicaram bastante atenção no 

momento em que Letícia contou a história resumidamente e muitos demonstraram interesse, 
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fazendo perguntas e emitindo opiniões. A professora buscou aproximar o poema da realidade 

dos alunos comentando as relações entre pais e filhos nos dias atuais. É interessante 

apresentar os aspectos da cultura indígena, explicando o porquê da existência do canibalismo 

na tribo em questão e o motivo pelo qual o filho rejeita o pai. A narrativa oral é sempre 

atrativa para os estudantes, tanto que houve interesse em ouvir a história.  

O trabalho de Letícia foi positivo em relação a esse poema por conseguir despertar a 

atenção da turma, embora tenha ficado de lado a questão da sonoridade no gênero poético. Se 

a professora houvesse lido o poema de forma que os alunos percebessem a semelhança com a 

batida de um tambor, o que é possível identificar na leitura em voz alta de “I-Juca Pirama”, 

talvez os alunos compreendessem um pouco melhor a relação entre forma e conteúdo em 

poesia.  

Em uma aula sobre o Parnasianismo, a professora apresentou aos alunos o poema 

“Língua Portuguesa”, de Olavo Bilac:  

 
Última flor do Lácio, inculta e bela, 

És, a um tempo, esplendor e sepultura: 

Ouro nativo, que na ganga impura 

A bruta mina entre os cascalhos vela... 

 

                                          Amo-te assim, desconhecida e obscura. 

Tuba de alto clangor, lira singela, 

Que tens o tom e o silvo da procela, 

E o arrolo da saudade e da ternura! 

 

Amo o teu viço agreste e o teu aroma 

De virgens selvas e de oceano largo! 

Amo-te, ó rude e doloroso idioma, 

 

Em que da voz materna ouvi: "meu filho!", 

E em que Camões chorou, no exílio amargo, 

O gênio sem ventura e o amor sem brilho! 

 

Ao interpretar este poema, a professora buscou mostrar a distribuição silábica dos 

versos: 

 

                                          PROFESSORA – Pessoal, olhem aqui que coisa linda. Esses poemas tem 

que ser valorizados. Parnasiano vai se tornar o adjetivo para pessoas 

“enroladas”, que falam palavras muito bonitas, mas na verdade não dizem 

nada. Além de fazer os poemas com as palavras difíceis, eles tinham todo 

um trabalho com as sílabas. Eu me atrapalho ainda. Peguei os dois 

primeiros versos do poema “Língua Portuguesa”. A gente separa em sílabas 

poéticas, que não são iguais às sílabas que a gente separa para trocar de 

linha. Então olhem aqui: 

“Úl /ti /ma/ flor /do /Lá /cioin /cul/ ta e / be/ la 

1     2    3     4     5    6     7        8    9    10 
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És, /a um/ tem /po, es/ plen/ dor /e /se/ pul/ tu/ ra” 

1     2       3       4          5      6      7 8     9   10 

 

Viram como é difícil, pessoal? Eu quero mostrar que é diferente a separação 

das sílabas poéticas. Observem aqui: “bela” é uma palavra paroxítona, não é 

isso?  

ALUNO – É verdade. 

PROFESSORA – E sepultura também é paroxítona. Observem que as duas 

palavras vão ser paroxítonas. Se vocês fizerem isso em todos os versos, 

vocês vão se dar conta disso.  

ALUNO – Todas as palavras do poema vão ser paroxítonas? 

PROFESSORA – Como a gente já achou estas duas primeiras, é provável 

que nos outros versos também seja assim. Se eu quero usar uma palavra 

aqui: ótima. Deu um problema, olha só, vai dar um problema, porque 

“ótima” não vai ser paroxítona. Então, esse é um trabalho artesanal de 

contar. Não bastava ser uma palavra bonita, tinha que ser uma palavra que 

se encaixasse nesse meu modelo. Olhem aqui: “ cul” e “pul”. Tem palavras 

que têm os sons semelhantes. Isso também é para dar mais musicalidade na 

hora de declamar. Esses poemas eram mais declamados do que lidos. Então 

esses versos aqui, se nós conseguimos contar bem, são versos decassílabos 

porque são dez sílabas poéticas. Viram como é trabalhoso?  

 

 A professora esforça-se para mostrar algumas noções de versificação aos alunos por 

considerar importante que conheçam algumas formas de análise de poesia. Foi possível 

perceber, porém, que Letícia não se sente segura em relação à sua tentativa de análise, pois 

diz que “se atrapalha um pouco ainda”, embora tenha passado as informações corretas aos 

estudantes. A formação universitária dos professores muitas vezes deixa a desejar quando se 

trata de análise e interpretação de textos poéticos e isso se reflete em suas aulas na escola. 

Muitas vezes, os cursos de Letras mantém o foco na periodização literária, assim como nas 

escolas, embora de forma mais detalhada,  deixando em segundo plano o contato dos 

acadêmicos com os próprios textos. Além disso, as preferências de leitura dos professores 

determina certas escolhas, e muito frequentemente a poesia não é priorizada. 

 Na sexta e última aula observada, o poema “Tabacaria”, de Fernando Pessoa foi lido e 

interpretado com a turma:  

 
Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? 

Ser o que penso? Mas penso tanta coisa! 

E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos! 

(Come chocolates, pequena; 

Come chocolates! 

Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. 

Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. 

Come, pequena suja, come! 

Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes! 

Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, 

Deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida.) 
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Fiz de mim o que não soube 

E o que podia fazer de mim não o fiz. 

O dominó que vesti era errado. 

Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. 

Quando quis tirar a máscara, 

Estava pegada à cara. 

Quando a tirei e me vi ao espelho, 

Já tinha envelhecido. 

Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. 

Deitei fora a máscara e dormi no vestiário 

Como um cão tolerado pela gerência 

Por ser inofensivo 

E vou escrever esta história para provar que sou sublime. 

 Mas o Dono da Tabacaria chegou à porta e ficou à porta. 

Olho-o com o desconforto da cabeça mal voltada 

E com o desconforto da alma mal-entendendo. 

Ele morrerá e eu morrerei. 

Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos. 

A certa altura morrerá a tabuleta também, os versos também. 

Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta, 

E a língua em que foram escritos os versos. 

Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. 

Em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente 

Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como 

tabuletas, 

Sempre uma coisa defronte da outra, 

Sempre uma coisa tão inútil como a outra, 

Sempre o impossível tão estúpido como o real, 

Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da 

superfície, 

Sempre isto ou sempre outra coisa ou nem uma coisa nem outra 

Mas um homem entrou na Tabacaria (para comprar tabaco?)  

E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. 

Semiergo-me enérgico, convencido, humano, 

E vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. 

Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los 

E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. 

Sigo o fumo como uma rota própria, 

E gozo, num momento sensitivo e competente, 

A libertação de todas as especulações 

E a consciência de que a metafísica é uma conseqüência de estar mal 

disposto. 

Depois deito-me para trás na cadeira 

E continuo fumando. 

Enquanto o Destino mo conceder, continuarei fumando. 

(Se eu casasse com a filha da minha lavadeira 

Talvez fosse feliz.)  

Visto isto, levanto-me da cadeira. Vou à janela. 

O homem saiu da Tabacaria (metendo troco na algibeira das calças?). 

Ah, conheço-o; é o Esteves sem metafísica. 

 (O Dono da Tabacaria chegou à porta.)  

Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me. 

Acenou-me adeus, gritei-lhe “Adeus ó Esteves!” E o universo 

Reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o Dono da Tabacaria sorriu. 
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 Após a leitura realizada por um dos alunos, a professora deu inicio a um diálogo 

sobre o poema, durante o qual foi possível perceber as dificuldades de compreensão dos 

alunos e até mesmo a dificuldade da professora em aproximar o texto da realidade dos 

estudantes: 

 

PROFESSORA – Em “Tabacaria”, o poeta fala da dor. O que dói? A gente 

vai tendo lembranças que doem. Conforme a gente vai envelhecendo,vai 

perdendo algumas pessoas que gosta, vai ficando toda uma sensação de 

saudade do que já aconteceu.  Gostaram? Parece uma “historinha”, não 

parece? 

ALUNO – É.  

ALUNO – É chato. 

PROFESSORA – Mas por que não gostaram? 

ALUNO – Deprimente. 

PROFESSORA – Por que deprimente? 

ALUNO – Ele fala que ele não é nada. No momento que ele diz isso, ele se 

menospreza.  

PROFESSORA – Mas o que ele diz? O que é isso, pessoal: “eu não sou 

nada, eu nunca serei”? 

ALUNA – Essa é pior parte. 

ALUNO – Isso é o pior, quando ele diz que nunca vai ser nada, isso é muito 

forte. 

ALUNO – Ele está “se taxando”. 

PROFESSORA – O que acontece agora? Como esse poema aqui a gente já 

sabe que é da terceira parte da poesia dele, olha só o trabalho que Fernando 

Pessoa teve, já fez gerações. Se ele está na terceira fase, na maturidade, ele 

já está mais envelhecido ou mais amadurecido. O que ele está fazendo nesse 

início então? “A parte isso tenho em mim todos os sonhos do mundo. O que 

é um sonho? 

ALUNO – Uma imaginação. 

ALUNO – Uma coisa que ele gostaria de fazer também. 

PROFESSORA – É algo que eu fiz? Não, eu sonho em fazer, como eu sei 

que eu não fiz? “Porque eu não sou nada, nunca serei nada”. Porque eu não 

tenho capacidade, porque eu não tenho coragem, eu achei que fosse dar 

tempo. Por isso eu pego o gancho, e falo para vocês que vocês têm que 

estudar, porque depois vem o compromisso do casamento e vocês ficarão 

pensando: “o que eu fiz?” E ele diz: “Que sei eu do que serei, eu que não 

sei o que sou? 

Ser o que penso? Mas penso tanta coisa! 

E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos! 

ALUNO – Nessa parte eu me confundi. 

ALUNA – Ele já mostra os personagens dele, ele queria ser cada um deles, 

os personagens que ele criou em pensamento que ele queria ser e não pode 

ser. Não esquecendo que o verdadeiro autor é o Fernando Pessoa. 

PROFESSORA – Ele tem influência nessa terceira fase do poeta americano 

Walt Whitman, e do Fernando Pessoa ele mesmo, não é isso? O Álvaro de 

Campos é influenciado pelo próprio Fernando Pessoa. Os próprios 

heterônimos que ele criou têm influências dele mesmo, eles têm essas 

trocas entre eles, porque eles às vezes pegam características uns dos outros. 

É bem confuso, não é? 
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 Tabacaria é um poema do heterônimo Álvaro de Campos que poderia dar margem a 

uma grande discussão envolvendo temas filosóficos. O eu-lírico reflete sobre o sentido da 

existência, sobre a realidade concreta das coisas e suas sensações diante do mundo. Os 

alunos tiveram pouco tempo para ler e tentar compreender o poema, e a conclusão a que 

chegaram foi apenas a de que o eu-lírico não se valoriza como pessoa, que “se menospreza”, 

visto que “não pode querer ser nada”. Percebemos que a professora Letícia tenta fazer pontes 

entre o poema e a realidade dos alunos, dando exemplos como o “envelhecimento das 

pessoas que leva à experiência diante dos fatos da vida e ao aumento da dor diante das 

perdas”, bem como aconselha os alunos a pensarem nas suas ações em relação ao futuro, 

como a importância dos estudos. No entanto, as reflexões poderiam ser mais voltadas para a 

relação entre o indivíduo e a realidade que o cerca. 

 A professora poderia questionar os estudantes sobre os momentos em que não 

conseguem encontrar sentido para as coisas, falar sobre a reflexão sobre a própria existência 

que todo o ser humano em algum momento realiza, sobre o fato de pensar sobre os fatos, 

analisando-os, e não apenas viver sem refletir sobre nada. Trata-se de um poema bastante 

complexo para ser analisado rapidamente com uma turma de Ensino Médio, mas algumas 

questões podem ser levantadas para que reflitam sobre a intenção do eu-lírico.  

 Há muitos trabalhos acadêmicos publicados sobre a obra de Fernando Pessoa que 

poderiam auxiliar os professores de Ensino Médio no seu trabalho em sala de aula, dando 

uma base teórica maior para que possam conduzir um trabalho interpretativo com seus 

alunos. No entanto, sabemos que, além do tempo limitado destinado às aulas de Literatura 

Brasileira nas escolas, muitas vezes os professores não desenvolvem o hábito de procurar 

textos teóricos, atualmente disponíveis na internet, ou até mesmo visitando bibliotecas 

universitárias. Há uma distância muito grande entre o trabalho escolar e a pesquisa 

acadêmica, mas os próprios professores podem encurtar essa distância, buscando realizar 

leituras mais frequentes relacionadas à sua área de atuação. 

3.4.2 – INTERPRETANDO POEMAS EM GRUPOS 

A fim de complementar o estudo de caso com a participação ativa dos alunos, 

realizamos um trabalho prático de interpretação de poemas com a turma de Terceiro Ano 

regida pela professora Letícia. Considerando que o planejamento inicial da professora não 

incluía a leitura dos textos poéticos e privilegiava apenas a prosa na periodização literária, 
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solicitamos à professora que escolhesse alguns poemas para que os alunos pudessem 

interpretá-los em sala de aula. A inclusão dos poemas, portanto, deveu-se somente à 

realização da pesquisa.  

Os períodos literários que estavam sendo trabalhados no momento eram o Simbolismo 

e o Parnasianismo. Com base em autores considerados pertencentes a esses períodos, a 

professora preparou uma lista com os seguintes poemas: “As pombas”, de Raimundo Correa; 

“Ismália”, de Alphonsus de Guimaraens; “Taça de Coral”, de Alberto de Oliveira; 

“Remorso”, “Língua Portuguesa”, “Via Láctea” e “Nel Mezzo del Camin”, de Olavo Bilac; 

“Velho Tema I”, de Vicente de Carvalho; “Dilacerações” e “Violões que choram”, de Cruz e 

Souza.  

A tarefa dos alunos consistiria em realizar uma interpretação textual, identificando o 

tema central dos poemas lidos com base em suas próprias inferências de sentido.  Para tanto, 

primeiro deveriam compreender os versos, seu vocabulário e usos figurados das palavras, bem 

como alusões. Para que os conteúdos previstos pela professora não fossem prejudicados, 

acrescentou-se à tarefa o reconhecimento de algumas características dos períodos literários 

estudados no momento, além da identificação de marcas específicas do gênero poético, tais 

como o ritmo, as rimas e as figuras de linguagem. Apresentamos alguns poemas dos autores 

gaúchos Felipe d’Oliveira e Eduardo Guimaraens para a professora, pois o acréscimo dos dois 

autores poderia despertar o conhecimento dos alunos para poemas não divulgados pelos livros 

didáticos escolares. Após analisar os poemas sugeridos, a professora acrescentou à sua lista 

inicial os poemas “O canto do velho minuano” e “Aos lustres”, de Eduardo Guimaraens.   

Optou-se por dividir os alunos em grupos, a fim de que pudessem discutir sobre seus 

diferentes pontos de vista, enriquecendo assim a interpretação individual de cada um. A turma 

era constituída de quarenta alunos, que foram divididos em doze grupos. Os alunos receberam 

um material com todos os poemas a serem distribuídos para a turma, porém, cada grupo 

recebeu um único poema para ser interpretado. Os poemas foram sorteados pela professora. 

Os alunos iniciaram o trabalho de interpretação em grupos ao final da quinta aula observada.59  

Na aula seguinte, os grupos apresentaram sua interpretação para os colegas. Nesse 

momento, os alunos puderam manifestar seus pontos de vista e tirar suas dúvidas em relação 

às leituras, pois um dos principais objetivos deste estudo de caso era proporcionar o contato 
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 Os textos de interpretação escritos pelos alunos encontram-se no anexo 3.1. 
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dos alunos com o texto poético, realizando inferências pessoais na leitura dos poemas. Para 

muitos estudantes, esse trabalho de interpretação foi o primeiro contato mais próximo com o 

gênero poético. Segundo Ramos, 

a literatura nos é oferecida como um projeto inacabado e, através da 

possibilidade de reconstrução, o processo de interação com a arte só é 

possível se o leitor, com seu repertório, conseguir reconstruí-la, tornando-a 

significativa. O preenchimento dos vazios existentes torna-se tarefa do leitor, 

auxiliado pelas indicações do texto e, sempre que necessário, pelo 

professor
60

.  

 

A partir das lacunas constitutivas do poema, na definição da autora, abre-se espaço 

para a atuação do interlocutor, ameniza-se a assimetria entre o texto e o leitor, pois, como o 

segundo também está representado no texto, torna-se coautor, inserindo suas vivências na 

concretização do poema. Dessa forma, o aluno recria o texto, agindo sobre o esquema, da 

mesma forma que a arte interagirá sobre o seu interlocutor. 

Percebemos que esse tipo de atividade de compreensão escrita não era muito frequente 

nas aulas de Literatura Brasileira. Os alunos não estavam habituados a realizar trabalhos de 

interpretação e a maioria manifestou dificuldades na realização da atividade. Muitos 

perguntavam novamente qual era a proposta do trabalho e, como foram utilizados dicionários 

para estudo de vocabulário, alguns demonstraram não ter muita familiaridade com o material. 

Inicialmente, os estudantes expressaram sua angústia de estarem compreendendo os poemas 

de forma “errada”.  

Levando em conta essas dificuldades apresentadas pela turma, procuramos encorajar 

os estudantes a escreverem sobre o que haviam compreendido sem receios, pois 

posteriormente haveria um diálogo sobre os poemas e os outros colegas também poderiam 

expressar o que compreenderam. Conforme Zinani e Santos, “é importante enfatizar o 

exercício das habilidades interpretativas em sala de aula, pois a linguagem literária, devido à 

sua especificidade, possibilita uma grande multiplicidade de leituras”61
.  

A modalidade de linguagem literária, segundo os autores, remete a uma série de 
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significados autorizados pelo texto, os quais precisam ser percebidos pelo leitor, exigindo dele 

esforço para a construção de sentido. O esforço, quando executado frequentemente, 

oportunizará o desenvolvimento da competência de leitura, tornando o leitor proficiente num 

aspecto muito significativo para a sua vida, pois a leitura competente está profundamente 

ligada à educação permanente. 

Em “Ismália”, há uma série de características do Simbolismo que podem ser 

observadas pelos leitores. Trata-se de um poema representativo desse movimento literário que 

pode contribuir para que o leitor adolescente desenvolva o gosto pela leitura de poemas, pois 

“Ismália” é uma narrativa poética que atrai a atenção do leitor pela sonoridade e a temática 

pode ser facilmente reconhecida com uma leitura mais atenta. Vejamos o poema: 

Ismália 

 

Alphonsus de Guimaraens 

 

Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar... 

Viu uma lua no céu, 

Viu outra lua no mar. 

 

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar... 

Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar... 

 

E, no desvario seu, 

Na torre pôs-se a cantar... 

Estava perto do céu, 

Estava longe do mar... 

 

E como um anjo pendeu 

As asas para voar... 

Queria a lua do céu, 

Queria a lua do mar... 

 

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par... 

Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar... 

 

A resposta ao poema indica que as alunas reconhecem o tema da loucura e da morte , 

mas não enfatiza o desvario e o sonho ou a função da lua:  

ALUNA – Achamos o poema relativamente simples e um tanto quanto 

objetivo, mas pendemos mais para o lado simbolista, porque no início o 

autor pode ter sido objetivo em dizer que a Ismália realmente enlouqueceu. 
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Mas depois ele usa eufemismos para dizer que ela morreu. Ele diz que ela 

subiu ao céu, que ela desceu ao mar. Também identificamos que, como ela 

tinha visões, queria chegar à lua, e por isso se atirou. Fomos um pouco mais 

adiante, montamos teorias. Como o movimento simbolista remete aos 

românticos, talvez ela pudesse ter enlouquecido por causa de um amor não 

correspondido. 

Além de reconhecer algumas características do Simbolismo, o grupo formula algumas 

hipóteses a partir de sua leitura.  As alunas envolveram-se com a tarefa de interpretação 

criando novas possibilidades baseadas em sua compreensão pessoal. A leitura do poema 

permitiu às estudantes que desenvolvessem seu potencial interpretativo, indo além do texto. 

“Ismália” possui um caráter narrativo a partir do qual, como em alguns textos em prosa, os 

leitores podem se aventurar a criar histórias além da história, a criar novos fatos para os 

personagens. A hipótese de que tudo se deve a um amor desenganado aproxima o texto do 

nível de experiência dos adolescentes, justificando sua compreensão. 

 A criatividade das estudantes pode ser ilustrada pelas afirmações de Paulino
62

 quando 

considera que leitor é “libido em luta contra a lei do texto, e cúmplice dela enquanto, mesmo 

na maior angústia, ler, como escrever, é romper com as normas frias de uma organização 

social já pronta, através do prazer da criação.” A autora concebe o texto como um objeto 

comunicativo a se construir. E tal construção se dá em certas condições, além de sociais, 

psíquicas: 

Quem lê, de certo modo, sonha, quando só, ultrapassando intenções autorais 

ou professorais. Seu sonho está muito longe de acabar e faz sentido. Algum 

leitor adolescente, comovido com a “loucura” de Ismália e envolvido na 

melodia dos versos, nos sons abertos como asas, entende com a alma e com 

o intelecto essa situação humana, enquanto lê. Sua intuição participa da 

experiência, ama o jeito que o poeta inventou para apresentar, em tão 

poucas e belas palavras, uma situação, ao mesmo tempo comum e 

complexa: querer duas coisas opostas ao mesmo tempo, entregar-se a esse 

desejo fulminante e total, obter em sonho a união dos opostos, que, enfim, 

não se opunham tanto, por serem ambos luas – tão lindos. Intui esse leitor 

encantado que o sonho e a realidade não são feitos de matérias diferentes, 

embora às vezes pareçam tão distantes um do outro
63

.  
 

Mas as alunas não percebem isso, pois estão treinadas para um objetivismo pragmático que as 

conduz a fazer associações entre o Simbolismo e o Romantismo: 
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PROFESSORA – O poema tem elementos de mistério, não é? 

ALUNA – Sim, e é de noite, tem uma lua bem grande. 

PROFESSORA – Tem alguns elementos místicos, não é? O Simbolismo tem 

vários elementos místicos. Vocês têm a torre, a lua... 

ALUNA – É, e ela vira anjo, ganha asas. 

PROFESSORA – São metáforas que remetem à loucura, não é? A loucura a 

faz “voar alto”, ela enxerga coisas que os outros não enxergam. O 

Simbolismo tematiza bastante a loucura. Por quê? 

ALUNO – Tem bastante assunto. 

PROFESSORA – Tem bastante assunto, e o que mais? 

ALUNA – O Simbolismo é quase uma volta para o mal do século, então, 

eles levam tudo muito ao extremo. 

Através do diálogo sobre o poema, podemos observar que os alunos possuem um 

potencial interpretativo pouco aproveitado. Embora a discussão seja mediada pela professora 

através de questões sobre os elementos do texto que, de certa forma, induzem o leitor a 

algumas conclusões, podemos perceber que os estudantes formulam algumas ideias sozinhos, 

tais como a associação de características simbolistas como o mal do século do Romantismo. 

Outro poema que foi interpretado pelos alunos foi “Nel mezzo del camin”, de Olavo 

Bilac: 

Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada 

E triste, e triste e fatigado eu vinha. 

Tinhas a alma de sonhos povoada, 

E a alma de sonhos povoada eu tinha...  

 

E paramos de súbito na estrada 

Da vida: longos anos, presa à minha 

A tua mão, a vista deslumbrada 

Tive da luz que teu olhar continha. 

 

Hoje, segues de novo... Na partida 

Nem o pranto os teus olhos umedece, 

Nem te comove a dor da despedida. 

 

E eu, solitário, volto a face, e tremo, 

Vendo o teu vulto que desaparece 

Na extrema curva do caminho extremo.  

Os alunos associaram a separação descrita no poema com o rompimento de uma 

relação amorosa. A presença da morte aludida no último verso pala expressão “caminho 

extremo” não foi reconhecida pelo grupo, que se lembrou de situações de rompimento 

amoroso ocorridas com pessoas conhecidas e se identificou com o poema a partir desse viés: 

ALUNO – Isso é na nossa visão, o que eu vou dizer a partir de agora. O 

poema é parnasiano, pois possui em sua estrutura a busca pelo equilíbrio 



60 

 

formal, tendo como ênfase a preferência pelo soneto clássico. O autor 

utiliza-se de uma linguagem culta e objetiva. 

PROFESSORA – Só um detalhe. Não é porque o poema é construído com 

estrutura de soneto clássico que ele é parnasiano, mas já é uma pista. O que 

mais? 

ALUNO – A gente tirou a nossa interpretação do que nós achamos sobre o 

que se tratava o poema. O poema relata o momento na vida de um rapaz 

onde se encontra triste, e de súbito encontra uma moça no mesmo estado. 

Após um longo período, eles se separam. Diante de tal situação ela não 

demonstrou nenhum tipo de emoção, desaparecendo e deixando o rapaz 

novamente triste e solitário. Foi a nossa conclusão. 

           A professora procura auxiliá-los, propondo algumas questões: 

PROFESSORA – Por que é que ela foi embora? 

ALUNO – Não vejo uma explicação, não tem aqui no texto. 

PROFESSORA – Os dois eram felizes, não eram? 

ALUNOS – Sim. 

PROFESSORA – Eles se encontraram e se complementaram e foram felizes, 

em síntese seria isso. Em princípio eles ficaram bem, não ficaram? Como é 

que eu sei que eles ficaram bem? 

ALUNA – Eles tinham “a alma de sonhos povoada”. 

ALUNO – Ele via uma luz no olhar dela. Ele tem alguns elogios para ela. Se 

ele elogiava, ele gostava. 

Uma das alunas de outro grupo percebe que existe a morte presente no texto, o que 

parece ser uma surpresa para os alunos que leram o poema: 

ALUNA – Ela não morreu, professora? 

PROFESSORA – Claro. Ela morreu, por isso é que ela foi embora. 

ALUNO – Mas como? 

ALUNA – Claro, como ela está morta, ela não chora. 

PROFESSORA – Quem é que chora quando alguém morre? Aquele que 

fica, não é? Quem morreu, morreu. Como é que eu posso perceber que ela 

morreu então no poema, já que a Jéssica percebeu e eu estou dizendo agora? 

O texto te dá pistas. Eles se davam bem e por muitos anos ficaram de “mãos 

dadas”. Isso quer dizer que eles ficaram na companhia um do outro, certo? 

“Hoje, segues de novo... Na partida/ Nem o pranto os teus olhos 

umedece,/Nem te comove a dor da despedida.” 

Ou seja, ela não chora, ela não se comove com a dor da despedida. Se os 

dois se davam bem, se completavam, se acharam, ficaram de “mãos dadas”, 

unidos, por que é que ela simplesmente vai embora e não sente essa 

separação? 

A turma se envolveu bastante na discussão sobre o poema, pois muitos alunos de 

outros grupos manifestaram sua percepção: 

ALUNA – Talvez por não estar mais muito envolvida ela não se comoveria 

muito com a separação e ele que ficaria com toda a tristeza de ter terminado. 

ALUNA - Mas no final ele fala “caminho extremo”. Caminho extremo é o 

que não tem mais volta. 
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PROFESSORA – Pessoal, até hoje se fala, a morte é sempre um mistério. 

Muitas religiões tentam explicar, mas não adianta, a gente não se conforma. 

O que é que acontece? Alguns dizem que a morte é uma passagem, é uma 

viagem. A gente tem um caminho determinado que acaba em algum 

momento e a gente parte para onde a religião de vocês achar que a gente vai.  

Então “na curva do caminho extremo”, quer dizer que não tem volta. Por que 

curva? 

ALUNA – Porque não dá para ver o que tem depois da curva. 

A temática de “Nell mezzo del camin” abre possibilidades para a discussão de temas 

como as religiões, sobre as diversas formas de aceitação da morte por diferentes culturas, 

além da própria maneira pessoal de aceitar a dor da perda.  

PROFESSORA – Ah, depois da curva eu não sei o que é que vem. Sobre a 

morte, cada religião diz uma coisa, mas na verdade ninguém sabe.Uma coisa 

interessante foi que vocês conseguiram perceber essa ruptura. A gente pode 

ficar pensando em várias possibilidades. O que mais podemos dizer? Essa 

perda foi tão dolorosa como se fosse uma morte. Quando a gente termina um 

relacionamento, alguns de vocês já devem ter passado por essa experiência, 

pois isso faz parte. Parece que a gente morre quando “aquele alguém” sai da 

nossa vida. A gente está vivo, mas está morto por dentro. Mas acho que, pelo 

encadeamento que o poema vem trazendo, a tendência é que a moça tenha 

morrido. E se realmente for a morte, olhem como o poeta trabalha a morte e 

como os outros poetas simbolistas trabalham a mesma questão. Observem a 

diferença entre os movimentos sobre o mesmo assunto. A morte é um 

caminho extremo, e ele estava inconformado. A gente sabe que todos 

morrem, nossos familiares morrem, nossos bichos morrem, nós vamos 

morrer. Mas quando chega a hora a gente se desespera. E o eu-lírico tenta 

aceitar isso, mesmo estando triste.  

 A professora poderia ter associado a figuração da morte presente no poema à atitude 

contida dos parnasianistas quanto às emoções.  Também não fez a ligação entre o poema e o 

título, retirado da Divina Comédia. Isso teria ampliado o horizonte de expectativa dos alunos. 

Na adolescência surgem muitos conflitos, os estudantes se questionam muito sobre a vida, 

sobre o futuro e talvez os textos literários possam ser uma forma de auxílio na busca de 

compreensão da realidade circundante. Segundo Michèle Petit, “ao compartilhar a leitura, 

cada pessoa pode experimentar um sentimento de pertencer a alguma coisa, a essa 

humanidade, de nosso tempo ou de tempos passados, daqui ou de outro lugar, da qual pode 

sentir-se próximo” 
64

.  

Se o fato de ler possibilita abrir-se para o outro, na visão da autora, não é somente 

pelas formas de sociabilidade e pelas conversas que se tecem em torno dos livros. É também 
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pelo fato de que ao experimentar, em um texto, tanto sua verdade mais íntima como a 

humanidade compartilhada, a relação com o próximo se transforma. Ler não isola do mundo. 

Ler introduz no mundo de forma diferente.  

Os poemas de Olavo Bilac despertaram muito a atenção da turma por tratarem de 

temas universais, entre esses a morte e as relações amorosas. O próximo poema interpretado 

pelos alunos foi “Via Láctea”: 

Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 

Perdeste o senso"! E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muita vez desperto 

E abro as janelas, pálido de espanto... 

 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A via láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

 

Direis agora! "Tresloucado amigo! 

Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?" 

 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las: 

Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas. 

A interpretação feita pelos alunos do grupo recaiu sobre o tema amoroso, como seria 

de se esperar pelas vivências adolescentes, mas deu voz à estranheza de haver emoção em um 

poema parnasiano:  

ALUNO – Olavo Bilac é caracterizado por apresentar poemas parnasianos. 

Todavia, ele foge um pouco dos padrões parnasianistas e apresenta em sua 

escrita poética traços sentimentais. No entanto, o poeta não abandona 

totalmente a forma original da escrita parnasiana, onde ao analisarmos os 

seus versos podemos observar características que comprovam ser ele de tal 

período. Ao verificarmos o poema “Via Láctea” como característico da 

forma de escrever de Olavo Bilac, observa-se  uma manifestação emocional, 

uma gama de sentimentos presentes em alguns versos. Isso implica em um 

poema insólito, que demonstra ao longo de suas estrofes uma incitação, ao 

mesmo tempo comedida e apaixonada ao amor.  Nos faz pensar  que 

realmente, para entender as boas e pequenas  coisas da vida, mesmo as 

inexplicáveis e incompreensíveis, como as estrelas, se tornam significativas 

com o amor. Só quem ama verdadeiramente pode ter o poder de entender, de 

“ouvir”  o principal sentido da vida: amar e ser feliz. 

Os alunos perceberam que Olavo Bilac, apesar de ser um poeta parnasiano, manifesta 

emoções em seus poemas e tematiza questões que levam à reflexão, indo além do conceito de 
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“arte pela arte”. A professora busca comentar essa questão: 

PROFESSORA – Teve um aluno que perguntou em aula: “Professora, se o 

Olavo Bilac é parnasiano, como é que aparecem emoções nos poemas dele?” 

As emoções aparecem, sim, mas de uma maneira mais comedida, mais 

contida. Não precisa “se atirar no chão” ou “se rasgar” chorando só para 

mostrar que está triste. E nesse poema aqui ele traz o amor. Quando estamos 

apaixonados, nos encantamos com tudo, com a natureza...Tudo tem um outro 

tom. Só que ele traz isso de uma maneira elegante. Ele consegue ser 

sentimental e elegante ao mesmo tempo. Por isso que ele é reconhecido até 

hoje. 

A constatação de que o poema apresentava características contrárias às estudadas 

quanto ao Parnasianismo mostra que o enquadramento dos poemas em períodos literários nem 

sempre resulta em algo positivo, pois ao invés de buscar elementos de interpretação nos textos 

lidos, os alunos podem ficar presos à questão de encontrar características relacionadas às 

classificações literárias, prejudicando uma análise mais aprofundada. 

Os poemas “Velho tema I”, de Vicente de Carvalho e “As pombas”, de Raimundo 

Correa trazem a reflexão sobre a passagem do tempo, uma discussão sempre atual e que 

despertou o interesse dos leitores adolescentes da turma participante da pesquisa. O primeiro 

poema apresentado pelos grupos foi “Velho tema I”: 

Só a leve esperança, em toda a vida, 

Disfarça a pena de viver, mais nada; 

Nem é mais a existência, resumida, 

Que uma grande esperança malograda. 

 

O eterno sonho da alma desterrada 

Sonho que a traz ansiosa e embevecida, 

É uma hora feliz, sempre adiada 

E que não chega nunca em toda a vida. 

 

Essa felicidade que supomos, 

Árvore milagrosa que sonhamos 

Toda arreada de dourados pomos, 

 

Existe, sim: mas nós não a alcançamos 

Porque está sempre apenas onde a pomos 

E nunca a pomos onde nós estamos. 

A interpretação do poema enfatizou o tema central da busca da felicidade, sempre 

ligado à caracterização do Parnasianismo: 

                                       ALUNO – O nosso poema é “Velho tema I”, de Vicente de Carvalho. A 

poesia fala sobre o homem com problemas em achar a felicidade, que é um 
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tema antigo e um sonho que muitos almejam, mas poucos alcançam. A 

esperança existe se a colocarmos onde queremos, pois só depende do 

momento certo desejado. A poesia possui características parnasianas, além 

de o autor Vicente de Carvalho ter feito parte deste período da literatura. O 

poema tem uma aparência clássica, culta e muito elitizada, bastante racional 

no ponto de vista de que ele tem a plena consciência de que deve buscar a 

felicidade onde ela está e não onde ele quer que ela esteja. 

A professora comenta a forma soneto, característica dos versos parnasianos e fala 

sobre questões relacionadas à busca pela felicidade: 

PROFESSORA – O soneto clássico aparece em vários períodos, mas no 

Parnasianismo é padrão. A linguagem do poema é rebuscada, guris? 

ALUNO – Ele tem classe no falar. Ele não fala de qualquer jeito. Ele não 

fala “direto” o que ele quer. Ele fala sobre a pessoa buscar a felicidade. E a 

pessoa tem que buscar a felicidade onde ela está. 

PROFESSORA – Onde é que mora essa felicidade? 

ALUNA– Onde a pessoa quiser. 

PROFESSORA– Ele fala sobre o momento presente, porque às vezes nós 

colocamos a felicidade no futuro, não é? “Ah, quando eu conseguir 

determinada coisa eu vou ser feliz.” Na verdade, é importante ser feliz 

sempre. E um detalhe: projetar a felicidade em algo factível, em algo que eu 

consiga realizar. Por exemplo: “Eu vou ser feliz no dia em que eu casar com 

um jogador do Inter”.  É possível isso acontecer? 

ALUNO – Claro que não. 

PROFESSORA – Não é que nos não possamos ter sonhos, não é isso, mas 

algo que eu possa realizar, porque senão eu não vou ser feliz. Às vezes as 

pessoas dizem que vão ser felizes comprando um carro, mas eu posso estar 

muito feliz com uma Brasília amarela e imensamente triste dentro de um 

Mercedes. Por quê? Porque a felicidade não está no exterior, está dentro de 

nós. Quando estamos apaixonados tudo é lindo, as estrelas são lindas. No dia 

em que eu estou de mau humor, nada disso eu enxergo. E mudou o 

ambiente? Não, não é o ambiente que mudou. Este é um tema universal 

porque todos querem ser felizes, todos nós queremos ser felizes. Não só nós 

aqui nesta sala, mas o mundo inteiro. Alguns são riquíssimos, outros não têm 

saúde, alguns perdem os filhos precocemente, algumas pessoas são sozinhas. 

Tem amores que não se sabe se são verdadeiros ou não. Então a felicidade é 

algo muito relativo.  

 

    A professora busca trazer exemplos próximos da realidade dos alunos, com 

comentários que muitas vezes são simples, mas que auxiliam o aluno na busca de sentido para 

o texto poético. Letícia demonstra cativar os alunos a partir do diálogo sobre os textos em sala 

de aula, e isso pode ser constatado no depoimento de alguns alunos. Porém, ao longo das 

apresentações dos grupos, muitos estudantes não manifestaram sua opinião, provavelmente 

porque a professora já havia falado sobre as possibilidades de interpretação. Muitas vezes o 

professor  não permite que o aluno tenha mais espaço para falar em sala de aula porque se 



65 

 

preocupa em cumprir o programa e chegar a respostas certas.  

O próximo poema vem complementar as reflexões do primeiro, pois em “As pombas” 

é possível fazer uma série de associações a elementos que envolvem a passagem do tempo. A 

identificação do leitor pode ocorrer no momento em que se recorda de fatos importantes de 

seu passado, de momentos que deixaram saudades e que provavelmente não se repetirão. 

Vejamos o poema: 

Vai-se a primeira pomba despertada ...  

Vai-se outra mais ... mais outra ... enfim dezenas 

De pombas vão-se dos pombais, apenas 

Raia sanguínea e fresca a madrugada ...  

E à tarde, quando a rígida nortada  

Sopra, aos pombais de novo elas, serenas,  

Ruflando as asas, sacudindo as penas,  

Voltam todas em bando e em revoada...  

Também dos corações onde abotoam,  

Os sonhos, um por um, céleres voam,  

Como voam as pombas dos pombais;  

No azul da adolescência as asas soltam,  

Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam,  

E eles aos corações não voltam mais... 

Os alunos destacam a metáfora das pombas equivalendo aos sonhos na perspectiva do 

amor juvenil: 

ALUNO – O poema apresenta elementos que indicam linguagem precisa, 

culta, objetiva. O interessante é que ele fala sobre temas universais como a 

natureza e o amor. Por exemplo, em “No azul da adolescência as asas 

soltam, Fogem... /Mas aos pombais as pombas voltam,/ E eles aos corações 

não voltam mais...” Ele pode estar se referindo a um amor de adolescente. 

PROFESSORA – “As pombas” têm uma característica interessante, elas não 

voam à noite. Como é que são as crianças quando estão juntas? Como é que 

é aqui na escola?  É um alvoroço só. 

ALUNA - Ah, depende da turma, professora. 

PROFESSORA – “Também dos corações onde abotoam,/  

Os sonhos, um por um, céleres voam,/  

Como voam as pombas dos pombais.” 

PROFESSORA – Os sonhos podem ser os amores que vão embora.  

Sabem aquele primeiro namoradinho de vocês, esse amor é para sempre, 

certo? Nós vamos nos casar, vamos ter dez filhos, vamos ser felizes para 

sempre. Quantos desses sobrevivem?  Pouquíssimos, não é? 

ALUNA – Antigamente se tinha muito preconceito com mulher solteira. 

PROFESSORA – Ah, sim. E tem outras coisas também. Na adolescência 

vocês querem ser professores para ajudar o Brasil a crescer, vocês querem 

ser médicos para curar os doentes. A gente cresce, se forma, e esses sonhos? 
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Mudam, não é? Aquele ideal passa. O sonho também pode ser a passagem 

do tempo. Sobre os filhos, vocês sabem que a mãe tem a síndrome do ninho 

vazio? As mães têm isso, é horroroso. É quando um filho se muda para outra 

casa e a mãe é obrigada a tirar debaixo das asas esse filhinho que ela ama de 

paixão e ela fica com o “ninho” vazio. Ela sente aquela dor, aquela perda. 

Aqui as pombas voltam para o ninho, mas os filhos casam e “voam” e não 

voltam. É bonito o poema. São várias interpretações possíveis para a 

metáfora das pombas. Tem um autor que eu estou lendo agora que diz que a 

interpretação dos textos tem a ver com o momento histórico em que eles 

foram produzidos. Nesta época, eram outros valores, a mulher não tinha voz, 

a mulher não podia se separar. O adolescente era obrigado a se formar, sair 

de casa, ter a sua família. Hoje não, as pessoas têm os filhos, os pais, as mães 

na mesma casa, moram juntos. Naquela época, não era assim. Então hoje a 

gente vê o poema de um jeito diferente. 

Dos sonhos irrealizados pela passagem do tempo propostos pelo poema, chegou-se à 

situação dos casais e famílias hoje, num movimento de atualização dos sentidos possíveis. 

Apesar das tentativas da professora de oportunizar diálogos acerca dos poemas, os alunos não 

tiveram muito tempo para discutir esses temas de forma mais aprofundada. Porém, 

acreditamos que o fato de termos oportunizado a leitura em grupos e permitido uma 

socialização das interpretações realizadas pelos alunos contribuiu para que na turma 

despertasse o interesse pelo gênero poético. Através da leitura de poemas como os de Olavo 

Bilac, os estudantes puderam perceber que algumas reflexões permanecem atuais nos dias de 

hoje, independente da época a qual os poemas tenham sido escritos.  

Por fim, um dos grupos ficou responsável pela leitura e interpretação do poema “Aos 

lustres”, de Eduardo Guimaraens, um texto que não só manifesta a preocupação simbolista 

com a musicalidade e o poder de sugestão das transparências e silêncios: 

 Suspensos, nos salões, dos tetos decorados, 

 Que de arabescos orna o gesso alvinitente,  

 Ó lustres de cristal, enganadoramente  

 Ao mesmo tempo sois sonoros e calados.  

   

 Pesados, dais, no entanto, às pompas do ambiente, 

 onde há ricos painéis entre florões dourados, 

 a mais aérea graça; e os olhos deslumbrados 

 sentem que os cega o vosso encanto reluzente.  

   

Que o silêncio em redor guarde a fragilidade  

translúcida que sois: e ouçam-se quase a medo  

os rumores quaisquer que em torno a vós se formem!  

   

Toquem-vos docemente a sombra, a claridade...  

Nem se turbe jamais, ó lustres, o segredo 

das vibrações que em vós musicalmente dormem! 
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As alunas começam sua apresentação com algumas informações sobre o poeta e, em 

seguida, referem que há elementos do Parnasianismo e do Simbolismo presentes em “Aos 

lustres”: 

ALUNA – O poema “Aos lustres”, de Eduardo Guimaraens, foi seu primeiro 

poema, publicado no Jornal da Manhã, de Porto Alegre, em 1908. Seus 

poemas pertencem ao Simbolismo, todavia, o poema “Aos lustres” traz 

algumas características do Parnasianismo, tendo em vista que ele dá valor ao 

materialismo na primeira e na segunda estrofe. Já na terceira e na quarta 

estrofe, percebe-se a presença do Simbolismo, pois o autor compara o seu 

sentimento e continua dando características dos lustres. 

ALUNA – Eu acho que na primeira e na segunda estrofe tem algumas 

características do Parnasianismo. Uma delas é o objetivismo, uma coisa mais 

“fria”. 

ALUNA – Na terceira e na quarta estrofes ele fala de fragilidade, fala do 

silêncio ao redor, traz sentimentos, segredos, mais coisas do Simbolismo. 

Como o Simbolismo e o Parnasianismo são próximos, de repente eles podem 

ter alguma coisa em comum. 

A professora confirma a hipótese das meninas explicando que Eduardo Guimarães é 

paradoxal, apresentando características das duas escolas literárias.  

PROFESSORA – O poeta Eduardo Guimaraens é gaúcho, Estamos trazendo 

um poeta regional para vocês. Ele tem um discurso paradoxal. O que é isso? 

Contraditório. Aparecem características simbolistas e parnasianistas. 

ALUNA – Nós duas começamos a ler o poema e começamos a achar 

algumas características do Parnasianismo, mas sabíamos que o poeta era 

simbolista. Ficamos em dúvida, mas continuamos procurando as 

características. Depois vocês nos ajudaram um pouco e vimos que era isso 

mesmo. 

Ao realizarem suas inferências em relação aos poemas, percebemos que os estudantes 

muitas vezes se aproximam de uma compreensão mais detalhada dos textos, pois conseguem 

perceber elementos importantes, como os sentimentos imbricados nas características dos 

lustres. Porém, falta-lhes a ocasião de realizar a leitura de poesia em sala de aula com o 

devido tempo e atenção necessários a essa prática.  

A professora poderia ter explorado mais aspectos interpretativos nesse poema, pois, 

com o foco voltado para a questão das características do Parnasianismo e do Simbolismo, o 

trabalho ficou muito restrito aos aspectos formais. Não foram percebidos os elementos 

simbólicos do texto, de modo que os alunos o entenderam como parnasiano apenas porque a 

metonímia dos lustres e a sensação de luminosidade das imagens não foram detectadas. Em 

alguns outros poemas, também podemos perceber que os alunos não exploraram muito as 

possibilidades de interpretação, pois buscaram reconhecer as características dos períodos 
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literários e do gênero poético. Como não estavam muito familiarizados com a poesia, tiveram 

dificuldades em ultrapassar as questões classificatórias e chegar aos conteúdos.  

Apesar de não ter sido possível aprofundar a discussão de determinados temas, esse 

trabalho prático realizado com os estudantes permitiu um contato maior com a realidade da 

escola pública, na qual muitas vezes os alunos chegam pouco preparados ao Ensino Médio e 

existe uma carência de leitura muito grande. A realização desse trabalho interpretativo foi 

uma forma de inserir um pouco mais o texto poético nas aulas de Literatura Brasileira da 

Escola A. 

Ao final do trabalho, a professora pediu aos alunos que escrevessem sobre suas 

impressões a respeito do trabalho de interpretação de poemas, nos seguintes termos: 

 Elaborar um pequeno texto que fale sobre a forma como foram          

 discutidos os poemas no trabalho conjunto com a professora Tiane.  

- Proveitoso ou não?  

- Interessante ou não? 

- Meu conceito sobre poesia mudou?
65

 

A entrega das avaliações foi facultativa, mas muitos alunos manifestaram sua opinião. 

Alguns estudantes disseram ter tido dificuldades na interpretação dos poemas devido à 

linguagem complexa. Porém, outros consideraram a tarefa bastante produtiva, por estarem 

aprendendo algo novo. Uma das alunas destacou que “o trabalho rendeu muitos debates com a 

interação de todos os alunos e que originou a descoberta de que, a partir de um poema, podem 

surgir diversos pontos de vista”.  

A partir dos depoimentos dos alunos, foi possível perceber que, embora tenha sido um 

trabalho de curta duração, a interpretação dos poemas em grupos resultou em mudanças 

positivas na relação dos estudantes com o texto poético, pois muitos se mostraram 

interessados na leitura dos poemas. Alguns buscaram informações sobre os poetas, o que 

mostra que o trabalho em sala de aula resultou numa mobilização por conhecimento de forma 

autônoma e contribuiu de alguma forma para que esses alunos desenvolvessem o gosto pela 

leitura de poesia. 
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3.4.3 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO DE CASO NA ESCOLA PÚBLICA 

Talvez um dos pontos mais significativos deste estudo de caso na escola pública tenha 

sido o fato de que a professora passou a prestar mais atenção ao gênero poético, o qual muitas 

vezes é esquecido ou deixado de lado conscientemente pelos professores. O trabalho de 

interpretação de poemas em grupo contribuiu para identificar as dificuldades dos alunos e, ao 

mesmo tempo, oferecer um espaço para que eles pudessem se expressar.  

Alguns poemas como “Violões que choram” e “Taça de coral” possuem um 

vocabulário complexo e são de difícil interpretação. A professora poderia ter selecionado para 

esse trabalho outros poemas com linguagem mais clara e acessível, tais como os que foram 

escolhidos de Olavo Bilac. Não se trata de desconsiderar o potencial interpretativo dos 

estudantes, mas se poderia levar em conta o fato de que existem poemas que podem ser mais 

atrativos para os adolescentes. Quanto ao reconhecimento de características pertencentes a 

determinados períodos literários, é sabido que classificações históricas são arbitrárias e que 

nem sempre é possível enquadrar um autor como pertencente a um único período literário. Os 

próprios alunos em suas leituras identificaram características parnasianas em autores 

considerados simbolistas e vice-versa.  

Por mais que exista um grande esforço por parte dos professores da rede pública para 

que seus alunos obtenham sucesso nos estudos, nem sempre é possível modificar a realidade 

dos estudantes. Letícia encerra a entrevista dizendo que o trabalho de interpretação de poemas 

com os alunos foi válido, mesmo para aqueles alunos que não prosseguirão seus estudos na 

universidade: 

PROFESSORA – Alguns alunos saem da escola e não vão estudar mais. É 

um grande problema que temos. Eu vou ao supermercado e encontro meus 

alunos lá como caixas, não que isso seja um demérito. São alunos que têm 

potencial, mas o contexto deles não permite, eles têm que trabalhar e largam 

os estudos. Então, no momento em que a gente consegue oportunizar em sala 

de aula um trabalho mais aprofundado, eles terão visto a matéria em algum 

momento, e muitos dizem que vão fazer vestibular. Então eu acho que, se 

um dia eles fizerem e esse conteúdo aparecer nas provas, eles vão lembrar. 

Tudo o que a gente fizer a mais é válido.  

A realização deste estudo de caso na escola pública permitiu uma troca de experiências 

muito frutífera, pois foi uma forma de aproximar a pesquisa acadêmica da realidade escolar. 

Muitos alunos entraram em contato com poemas de autores que desconheciam e tiveram a 
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oportunidade de apreciar melhor o gênero poético.  
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4.  O ENSINO DE POESIA NA ESCOLA PARTICULAR: UM ESTUDO DE CASO NA 

ESCOLA B 

4.1 – CONHECENDO A ESCOLA E O CONTEXTO DA DISCIPLINA DE LITERATURA 

BRASILEIRA NO ENSINO MÉDIO 

 Apesar das dificuldades encontradas para a escolha de uma escola pública para este 

estudo de caso, o mesmo não ocorreu na rede particular, pois a professora Amanda, 

participante da pesquisa, também era aluna do curso de pós-graduação em Letras da UFRGS. 

Dessa forma, por intermédio da professora, fomos recebidos pela direção da escola, a qual 

permitiu a realização deste trabalho.  

A Escola B situa-se na região central da cidade de Porto Alegre - RS. Atualmente, 

possui cerca de dois mil e trezentos alunos e conta com um corpo docente de mais de 

duzentos e cinquenta professores
66

. 

          Quanto à proposta pedagógica, a metodologia implementada fomenta, segundo 

informações da escola, a expressão pessoal dos estudantes através de projetos de trabalho, os 

quais são considerados um convite à ruptura com práticas escolares embasadas em uma 

concepção de conhecimento fragmentado. Considera o sujeito que pensa e que sente através 

de um currículo integrado que se relaciona com a realidade do estudante que, na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, é visto como agente de sua 

aprendizagem. De acordo com as concepções da escola, o aluno é incentivado a tornar-se 

protagonista do seu saber, sendo capaz de identificar e solucionar problemas e de trabalhar 

em equipe. Nesse sentido, a Escola B aspira ser um espaço de excelência acadêmica, mas 

também de construção de projetos de vida. 

 Aos alunos que chegaram há pouco tempo na escola, são oferecidas aulas extras 

durante o primeiro mês letivo, para retomada de conteúdos e nivelamento com as 

necessidades da série. Esse atendimento especial é realizado no turno inverso ao das aulas e 

continua ao longo do ano, no formato de plantões, oferecido para todos os estudantes. A 

Escola B tem como prioridade a preparação para os exames vestibulares no Ensino Médio, o 
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que se evidencia não somente na disciplina de Literatura Brasileira, mas em todas as 

disciplinas escolares. Segundo informações da escola, a equipe de professores da Escola B 

busca um constante aperfeiçoamento dos métodos e atividades que permitem uma preparação 

eficaz dos alunos para o ENEM e para os vestibulares. Atenta às avaliações externas, a equipe 

acompanha as mudanças nesses concursos e adapta sua formação a essas novidades. Os 

estudantes participam de “aulões” especiais, de exames simulados e debates sobre as leituras 

obrigatórias. 

 Quanto à disciplina de Literatura Brasileira, até o ano de 2010 era ministrada somente 

nos Segundos e Terceiros Anos da escola. A partir de então, começou a ser ofertada também 

no Primeiro Ano, porém com uma abordagem mais informativa. Os alunos estudam alguns 

fundamentos teóricos, tais como figuras de linguagem e gêneros literários. Em seguida 

iniciam-se os períodos literários, estando entre eles o Barroco e o Arcadismo. Os professores 

procuram trabalhar todas as leituras recomendadas pela UFRGS entre a Segunda e a Terceira 

Série. Segundo a professora, as Terceiras séries assistem a um ciclo de palestras de cada uma 

das leituras e recebem o resumo dos livros. As provas apresentam questões de múltipla 

escolha que envolvem  essas leituras. 

Segundo a professora participante dessa pesquisa, existe uma exigência muito grande 

por parte da escola em relação ao cumprimento dos conteúdos. Ela considera que a postura da 

Escola B apenas reflete o sistema atual de ensino, que busca cada vez mais formar alunos 

capazes de ingressar no Ensino Superior.  

 A escolha do livro didático sempre cabe aos professores. Amanda adotou com a turma 

participante da pesquisa o livro Curso de Literatura Brasileira, do autor Sergius Gonzaga. A 

professora considera a obra de Gonzaga muito bem fundamentada devido aos resumos, 

análises e comentários críticos que apresenta. Segundo ela, “para quem visa o vestibular na 

UFRGS, com certeza é o melhor livro didático do mercado”. 

 No que se refere aos recursos didáticos, os professores possuem microfone em sala de 

aula, computador com acesso à internet e data show, o que permite a apresentação de slides.  

Além disso, os professores possuem um espaço no site da escola no qual é possível 

disponibilizar para os alunos o material apresentado durante as aulas. Segundo a professora, 

também são produzidos materiais extras para os alunos, tais como polígrafos com resumos 

das obras indicadas para o vestibular. Embora a escola possua outros recursos como televisão, 
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DVD e computadores, dificilmente esses meios são utilizados devido à falta de tempo. 

Segundo Amanda, ela se vale de todos os recursos oferecidos pela escola, porém de acordo 

com as possibilidades.  

 As aulas normalmente têm a duração de cinquenta minutos, o que a professora 

considera pouco tempo em relação à quantidade de conteúdos previstos. O Terceiro Ano do 

Ensino Médio possui períodos extras de revisão que são ministrados no turno oposto ao das 

aulas. Mas, mesmo assim, não há tempo para atividades de interpretação textual. Os 

professores procuram seguir o programa da UFRGS, ou seja, as leituras indicadas para o 

vestibular e os períodos literários normalmente abrangidos pelas séries.  

 Há uma lista de conteúdos previstos para o Terceiro Ano e, além disso, os alunos tem 

um período extra de revisão no turno oposto ao das aulas, no qual são revisados conteúdos já 

estudados no Segundo Ano
67

. No primeiro trimestre do Terceiro Ano devem ser estudados o 

Pré-modernismo, as vanguardas européias e a primeira fase do Modernismo, incluindo a 

Semana de Arte Moderna. No período de revisão, são estudados o Parnasianismo, o 

Simbolismo, o Realismo e o Naturalismo. No segundo trimestre, são estudadas a segunda fase 

do Modernismo, o romance de 1930 e a poesia moderna. No período de revisão, o conteúdo 

previsto é o Romantismo. O terceiro trimestre abrange a terceira fase do Modernismo, o 

romance de introspecção, o Pós-Modernismo, o Realismo fantástico, o Tropicalismo, o teatro 

moderno e autores gaúchos. Na revisão, devem ser estudados o Arcadismo, o Barroco, o 

Quinhentismo e o autor Gil Vicente.  

 Trata-se de uma lista muito extensa de conteúdos para a série, sem contar o período 

extra de revisão, além das leituras obrigatórias indicadas pela UFRGS para o vestibular. Com 

apenas dois períodos de cinquenta minutos por semana destinados aos conteúdos do Terceiro 

Ano e apenas mais dois períodos no turno oposto para as aulas de revisão, é impossível 

trabalhar todos os assuntos de forma detalhada, com tempo para debate em sala de aula e para 

solução de dúvidas. Os dois professores de Literatura Brasileira da escola procuram vencer os 

conteúdos de forma integral, e para que isso aconteça, recorrem à produção de resumos das 

obras que deveriam ser lidas pelos alunos de forma integral e produzem apostilas com as 

características relevantes de cada período literário. Dessa forma, acabam não priorizando a 
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formação de leitores críticos, reduzindo a função da disciplina apenas à preparação para o 

vestibular. 

 Neste estudo de caso, foram observadas apenas as aulas que envolviam textos 

poéticos. Percebemos que, assim como na escola pública, a poesia não desempenha um papel 

central no trabalho em sala de aula. A leitura e a interpretação dos textos ocorrem com o 

objetivo de que os alunos reconheçam as características dos períodos literários constantes no 

currículo.  

4.2. – ENTREVISTA COM A PROFESSORA 

4.2.1 – FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 A professora Amanda é graduada em Letras pela FAPA (Faculdades Porto 

Alegrenses). Possui especialização em Literatura e é aluna do curso de Mestrado em 

Literatura Brasileira na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Amanda 

relata sua formação e experiência docente nos seguintes termos: 

                                        PROFESSORA – Fiz a faculdade de Letras, mas tinha também outros 

planos, não sabia se queria Direito ou Artes Plásticas, pois eu gostava de 

desenhar também. Psicologia é uma área que sempre me atraiu muito, por 

isso que eu lia Clarice Lispector e Virgínia Woolf na minha adolescência. 

Mas acabei optando por Letras. Trabalhei como professora de Português e 

foram os piores anos da minha vida. Não gostei de trabalhar com crianças, 

minha preferência é trabalhar com adolescentes e adultos, e trabalhar com 

Literatura e não com Português. Tenho o privilégio de trabalhar numa 

escola tradicional, que é a Escola B, uma escola que realmente oferece uma 

estrutura adequada para o trabalho. É muito organizada, tem muita procura 

e bons índices de aprovação no vestibular.  

 

 A Escola B enfatiza o vestibular em todas as disciplinas, e isso faz com que os 

professores se dediquem muito à preparação dos alunos para os processos seletivos. Amanda 

aprecia o ambiente da escola, pois, segundo ela, é gratificante participar da formação 

intelectual de adolescentes com intenção de ingressar em um curso superior. Porém, Amanda 

trabalha há dez anos na mesma instituição, e revela que gostaria de trabalhar somente com 

adultos. Após a conclusão de seu mestrado, seu objetivo é ingressar no Doutorado e, em 

seguida, atuar no nível universitário, formando novos professores de literatura.  
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4.2.2 – HISTÓRIA DA LEITURA 

 Assim como Letícia, professora da escola pública participante dessa pesquisa, 

Amanda teve contato com os livros desde a infância: 

 

PROFESSORA – Minha mãe lia para mim, meus tios também. Fui 

alfabetizada antes de entrar na escola, então comecei a ter curiosidade pela 

leitura desde pequena. Minha mãe trabalhava e eu lia contos de fadas para 

minha avó. Naquela época, os contos de fadas vinham com ilustrações bem 

coloridas, acompanhadas de discos de vinil. Não parei de ler na 

adolescência. Sempre fui uma menina muito madura para minha idade, 

meus amigos sempre foram mais velhos do que eu. Com treze anos eu 

andava com pessoas de dezoito ou vinte anos e já lia Kafka e Nietzsche, 

então era muito difícil de me adequar à escola. No final do Ensino 

Fundamental, fui muito rebelde. Não conseguia me adaptar ao nível escolar, 

estudava em escola pública. Foi muito difícil a conclusão do Ensino 

Fundamental, mas o gosto pela leitura sempre se manteve. Tive dificuldade 

de me adaptar, pois já estava num nível de leitura muito mais avançado do 

que a escola cobrava, mas continuei sempre lendo. 

  

 Nem sempre as leituras indicadas pela escola coincidem com as preferências do leitor 

adolescente, como parece ter sido o caso de Amanda. Na visão de Cury
68

, “o leitor, que é 

historicamente situado, recupera no ato da leitura sua experiência e seu universo de leituras 

anteriores, recorre à sua emoção pessoal, veicula ou nega valores que incorporou à tradição 

cultural, atrelando a significação da obra a seu ato de leitura”. Dessa forma, o professor, no 

seu papel de leitor, também passa pelo processo de interpretar o texto literário, travando seu 

diálogo pessoal com as leituras que realiza ao longo da vida. 

 Depende, pois, do professor que sua experiência de leitura reverta para o ensino. É 

importante que ele se questione, no decorrer de sua prática docente, sobre como está 

contribuindo para que alunos adolescentes mantenham ou desenvolvam afinidades com o 

texto literário.  

 Normalmente, sua história de leitor é posta de lado, para dar conta do programa 

curricular. Ele acaba minimizando o fato de que é somente através do contato com a 

literatura que o leitor pode identificar sua forma de interagir com os textos, desenvolvendo a 

criticidade e a competência interpretativa. Amanda, evidenciando seu gosto pelo ato de ler, 

percebe que pode haver defasagem entre o que a escola oferece e a situação pessoal do aluno, 
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mas não se questiona sobre alternativas que poderiam melhor atender as necessidades e 

preferências de sua turma. 

 

4.2.3 – CONCEPÇÕES SOBRE ENSINO DE LITERATURA E POESIA 

 

 A professora concebe o ensino de literatura segundo o modelo usual de história 

literária dominante na escola brasileira: o da periodização. Especificamente em relação ao 

trabalho com poesia, considera que não há tempo para trabalhar com o gênero de forma mais 

dinâmica, oportunizando a participação dos alunos e priorizando a interpretação de textos. 

Segundo ela,  

                                   

PROFESSORA – Poesia não é um ponto da Literatura fácil de trabalhar. 

Sua linguagem é subjetiva, e as pessoas estão acostumadas a entender o 

mundo de uma forma mais lógico-racional. É complicado tu desenvolveres 

uma sensibilidade para que o indivíduo entenda a perspectiva simbólica e 

subjetiva da arte poética. Na verdade, isso também existe na literatura, não 

só na poesia. A subjetividade, as alegorias, a simbologia, as metáforas... 

Enfim, o que a literatura apresenta, principalmente através da poesia, não é 

uma tarefa fácil. Depende da forma como se faz a abordagem dos poemas, 

porque o aluno tem que se deparar com o texto, tem que fazer a leitura, e 

tem que buscar essa interpretação. 

 

Ao mesmo tempo em que vê obstáculos no trabalho com poesia, a professora 

reconhece que é preciso que os alunos tenham contato com os poemas. Mas é o professor que 

oportuniza esse contato com o texto na escola, e, portanto, cabe a ele criar situações em que o 

aluno possa reconhecer os elementos característicos desse gênero, além de habituar-se à 

interpretação. Muitas vezes, por considerar complicado o trabalho com alguns gêneros 

textuais em sala de aula, os professores acabam trazendo interpretações prontas para os 

alunos, deixando de lado a etapa essencial do processo de interação com o texto.  

Durante as observações das aulas para a realização dessa pesquisa, buscamos 

presenciar situações em que os estudantes fizessem inferências de sentido na leitura de 

poemas, porém, devido à estrutura da escola particular e os conteúdos priorizados pela 

professora, foram poucos os momentos em que pudemos entrar em contato com o ponto de 

vista dos alunos em relação aos textos poéticos. No depoimento da professora, é possível 

perceber que o foco está sempre na preparação dos estudantes para o vestibular, o que mostra 
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que o aspecto humano, do desenvolvimento da sensibilidade e do potencial crítico é deixado 

de lado: 

                             PROFESSORA – Nós poderíamos ter feito um trabalho de interpretação de 

textos muito mais lúdico, mais prazeroso, de mais interação com os alunos, 

se houvesse mais tempo. Mas como tenho que vencer uma gama imensa de 

conteúdos para cumprir a programação da UFRGS de vestibular, que é bem 

extensa, não dá tempo de fazer tudo. Então, esse trabalho que tu vais 

apresentar foi a única coisa em termos de questões dissertativas que fizemos 

dentro do tema da poesia. Os alunos fizeram outros trabalhos dissertativos 

sobre as leituras obrigatórias, sobre os livros que leram, trabalhos 

dissertativos sobre prosa, mas sobre poesia, ficou por conta desse trabalho 

mesmo. Fizemos também o trabalho sobre Fernando Pessoa, que foram 

mais aulas explicativas, eu falando e eles interagindo, mas para concluir as 

aulas sobre Fernando Pessoa, os alunos fizeram uma prova com perfil de 

vestibular. 

 

Devido à realização do estudo de caso, os alunos responderam algumas questões 

dissertativas sobre alguns poemas, e, além disso, a professora trouxe alguns textos de 

Fernando Pessoa, os quais foram rapidamente comentados. Os alunos receberam um 

polígrafo com algumas possibilidades de interpretação para os poemas. Em nenhum 

momento os alunos tiveram a oportunidade de expressar suas percepções acerca dos textos. 

Seu contato com a poesia foi muito limitado. Se não estivesse sendo realizada essa pesquisa 

com a turma em questão, os alunos teriam pouco ou nenhum contato com o gênero poético.  

 A constatação de que os estudantes não têm oportunidades de se manifestar em sala 

de aula vai de encontro à própria proposta pedagógica da escola, que traz a ideia de que “o 

aluno deve ser incentivado a tornar-se protagonista do seu saber”. A construção do 

conhecimento também deve envolver a experiência individual do leitor com o texto literário.  

 A professora faz alguns comentários sobre as questões elaboradas para as provas dos 

vestibulares, as quais, segundo ela, priorizam a interpretação: 

 

PROFESSORA – São questões bem elaboradas, que tem interpretação, só 

que os alunos vão ler as alternativas e vão escolher as que mais são 

adequadas ao poema. São questões objetivas que têm interpretação critica. 

Procuramos desenvolver neles esse senso de percepção. É assim que 

tentamos resolver a questão da interpretação, mas é claro que seria bem 

mais interessante se a gente pudesse fazer outras práticas de interpretação 

de texto. Especialmente sobre poesia, que tende a ser um texto mais 

complicado para o entendimento devido à subjetividade, então seria bem 

produtivo se a gente tivesse mais tempo pra desenvolver outras atividades 

de interpretação. 

 

 Não parece suficiente o fato de tentar desenvolver a criticidade dos alunos através de 
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questões objetivas, nas quais as possibilidades de compreensão do texto já se encontram 

prontas. A avaliação é importante no processo de aprendizagem, porém, esse processo de 

desenvolver o potencial crítico dos alunos deve iniciar-se a partir das aulas anteriores às 

provas. A professora reitera sua percepção de que seria importante conseguir realizar outras 

atividades de interpretação, como se não coubesse a ela a decisão de como conduzir as aulas. 

Mesmo que a escola seja tradicional e que busque priorizar a preparação para o vestibular, 

será que mesmo assim não é possível inserir mais interpretação de poemas com os alunos? 

Talvez Amanda esteja habituada com a estrutura organizacional da escola e não se permita 

criar novas formas de trabalho com poesia, por acreditar que não lhe é facultada essa 

possibilidade. Um diálogo dos professores com a direção da escola poderia permitir uma 

flexibilidade maior no desenvolvimento dos conteúdos, pois a escola destaca em sua 

proposta pedagógica o desenvolvimento do ser humano como um todo, e não somente o 

acúmulo de informações.  

  Ao falar sobre o ensino de Literatura a partir do Primeiro Ano do Ensino Médio, a 

professora afirma que os alunos iniciantes são muito imaturos para a Literatura, porém, a 

turma de Terceiro Ano participante da pesquisa é considerada pela professora como uma das 

turmas mais intelectualizadas da escola. Segundo ela, alguns alunos gostariam de formar uma 

oficina de discussão literária para falar sobre obras que não fazem parte da lista de leituras 

para o vestibular. Isso mostra que existe o interesse por parte dos adolescentes de conhecer 

mais obras literárias, e de que haja mais possibilidades de discussão dos textos, o que quase 

não ocorre nas aulas regulares. 

Quanto à autonomia do professor na elaboração das aulas, Amanda considera que a 

escola respeita a visão moderna dos professores e que a direção também se considera 

moderna no sentido de aceitar as propostas de trabalho dos professores, desde que 

oportunizem a formação de indivíduos mais críticos. A professora destaca que a Escola B 

valoriza todas as iniciativas voltadas para um maior desempenho do aluno no vestibular, o 

que incluiria a realização de atividades mais dinâmicas com os estudantes. Assim sendo, 

ainda que a escola priorize, sobretudo, a preparação para os exames vestibulares, talvez os 

professores possam enfatizar mais o desenvolvimento humano dos alunos, alegando que essa 

é uma lacuna que a escola enfrenta para se tornar ainda mais eficiente nos seus propósitos de 

formação. 
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4.3 – ENTREVISTA COM OS ALUNOS 

Ao final deste estudo de caso, solicitamos que dois alunos da turma participante da 

pesquisa falassem a respeito das aulas de Literatura e do trabalho com poesia em sala de 

aula.  João e Camila se voluntariaram para participar da entrevista.  

Um dos aspectos mais importantes a ser considerado no depoimento dos alunos é a 

interpretação textual. João destaca o fato de que “os professores acabam falando muito sobre 

a interpretação que eles já têm dos poemas e acabam não levando em conta o que a turma 

poderia dizer”. Camila complementa: “Temos um espaço muito pequeno para falar nas aulas. 

No Segundo Ano, fazíamos mais trabalhos de escrever, mas no Terceiro Ano temos que 

seguir os conteúdos da UFRGS e a interpretação dos professores”. 

 Segundo os alunos, a leitura de obras literárias limita-se àquelas indicadas pela 

UFRGS para o vestibular, e isso faz com que não consigam ter tempo de fazer outras leituras, 

escolhidas por eles. João reclama do fato de não haver muitos autores contemporâneos na 

lista das obras indicadas pela universidade e Camila conclui que “o que falta na disciplina de 

Literatura na escola é por causa da UFRGS”.  

 A ênfase excessiva nos conteúdos voltados para o vestibular faz com que os 

estudantes criem certa resistência na recepção das leituras propostas pelos professores. Assim 

sendo, o aluno não se dispõe a apreciar os textos por saber que eles já estão determinados 

pela escola, por não ser uma escolha por eles feita. Somado a isso, há a falta de espaço para 

perguntas e reflexões em sala de aula, o que cria uma atmosfera de imposição e não de 

diálogo. Ao comparar a Escola B com sua escola anterior, Camila conclui: 

CAMILA – Acho que a nossa escola, mais do que outras, é muito voltada 

para o vestibular, só pensa nisso. Eu estudava em um colégio mais simples 

e as pessoas eram mais livres. O ensino era pior, mas eu gostava mais. 

 

 Quanto à leitura de poesia, a falta de oportunidades para o debate durante as aulas 

permanece como uma barreira para uma melhor compreensão dos textos. Tanto Camila 

quanto João dizem gostar de ler poesia, e sentem falta de leituras desse gênero na escola. 

João observa que há pouca leitura de poemas em sala de aula, mas considera os textos bem 

trabalhados pelos professores. Os alunos estão habituados a receber conteúdos prontos, o que 

faz com que não questionem muito o fato de não falarem sobre o que pensam a respeito dos 

poemas estudados no decorrer do ano letivo. 

Parece que os estudantes sentem-se confortáveis nesse papel de receptores dos 
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conteúdos, pois, mesmo que sintam falta de mais espaço para falar em sala de aula, não 

conseguem se desvencilhar dessa forma de transmissão do conhecimento. João avalia que os 

dois professores de Literatura da escola são ótimos, porém, deveriam abrir espaço para os 

alunos falarem mais. Camila considera que: 

                                          CAMILA – Deveria haver mais diálogo com os alunos desde a quinta série. 

Algo mais didático, que nos estimulasse mais. 

 

No final da entrevista, os alunos falaram sobre a sensação de estar saindo da escola, 

de estar encerrando o Ensino Médio. Camila define em apenas uma palavra: “liberdade”, 

sentimento compartilhado por João, que se considera também “livre da pressão psicológica.”. 

Essas falas resumem talvez a posição de muitos estudantes, não só da Escola B, mas também 

de outras escolas que adotam o mesmo sistema de ensino, voltado prioritariamente para os 

vestibulares. Se essas escolas tentassem valorizar um pouco mais a expressão pessoal dos 

alunos, a reflexão como forma de ampliar o conhecimento escolar, talvez fosse possível 

encontrar um equilíbrio, um meio de estimular mais os alunos ao estudo da literatura. 

4.4 – O ESPAÇO DA POESIA NAS AULAS DE LITERATURA BRASILEIRA 

4.4.1 – O “AULÃO” SOBRE POESIA MODERNA 

Entre as aulas observadas no decorrer deste estudo de caso, o “aulão” sobre poesia 

moderna foi um dos momentos mais significativos no que se refere à interpretação textual. 

Por ser uma aula mais longa, com a duração de quatro horas, foram selecionados alguns 

poemas para serem lidos e interpretados com os alunos, o que normalmente não ocorre nas 

aulas regulares, que têm a duração de cinqüenta minutos apenas. 

O “aulão” foi realizado no auditório da escola em um sábado pela manhã, sendo 

ministrado pelos dois professores responsáveis pela disciplina de Literatura Brasileira da 

escola: a professora da turma participante desta pesquisa e o professor responsável por outras 

turmas do Ensino Médio. Devido à falta de tempo para todos os conteúdos a serem vencidos, 

os professores informam que, esporadicamente, organizam aulas especiais em sábados. 

 Poemas de autores do Modernismo, tais como Manuel Bandeira e Carlos Drummond 

de Andrade foram analisados pelos professores, porém de forma muito breve, pois o foco 

principal da aula consistia em informações bibliográficas sobre os poetas e sua inserção no 
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Modernismo Brasileiro. 

Na visão de Cury, “limitar-se às classificações em períodos literários significa 

paralisar a historiografia tomando-a como um grande escaninho onde são afixadas as 

diferentes obras, desprezando-se o que não se encaixa, tornando homogêneo o que é díspar e 

contrastante” 
69

. Segundo a autora, por motivos didáticos ou para simplificar o programa, 

recorre-se a divisões em períodos e a características específicas de cada movimento literário, 

muitas vezes camuflando diferenças e antagonismos profundos entre as obras. No momento 

em que os poemas são vistos apenas como representativos de uma fase literária, deixa-se de 

lado uma série de elementos que poderiam ser explorados na interpretação e que talvez não 

seriam condizentes com o período no qual os poetas foram classificados. 

Embora tenha sido criado um ambiente de integração entre as turmas, os alunos não 

tiveram participação ativa na interpretação dos poemas. Em nenhum momento os professores 

pediram para que falassem ou perguntassem algo. Segundo a professora, o fato de o conteúdo 

ser extenso e necessário para os exames vestibulares não permitia que fosse oportunizada 

uma interação maior com os estudantes. No depoimento da professora, percebemos que ela 

considera o “aulão” como algo inusitado na escola, uma aula que quebra os padrões 

tradicionais quando, na verdade, houve alterações somente no tempo destinado à aula e ao 

ambiente no qual ela foi realizada, porém, a estrutura de transmissão de conteúdos 

permanece a mesma. Ela diz que 

PROFESSORA – Vez por outra até conseguimos fazer alguma coisa 

diferente, mas não é sempre, como fizemos agora na Terceira série a aula 

especial sobre a poesia moderna, que tu assististe. Pela primeira vez na 

Escola B dois professores compartilharam uma aula, dialogando, em um 

ambiente descontraído, falando sobre poesia, interpretando poemas, no 

teatro da escola, no sábado. Foi uma coisa bem diferente, que causou um 

grande impacto. Os alunos gostaram muito, pois quebrou a rotina e a 

monotonia da sala de aula, mas nem sempre podemos fazer um trabalho 

mais criativo. 

 

            No aulão sobre poesia moderna, os professores realizaram a leitura de vários poemas, 

o que fez com que os alunos tivessem a dimensão da oralidade, com que presenciassem o 

efeito da leitura em voz alta. Devido às peculiaridades do texto poético tais como o ritmo, as 
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rimas, as assonâncias e aliterações, a leitura de um poema em voz alta é mais impactante do 

que a leitura silenciosa. Quando o professor consegue efetuar essa leitura em sala de aula, o 

aluno se torna mais sensível a esse gênero textual. Somadas ao fato de permitir o contato dos 

estudantes com os textos integrais dos autores, as explicações referentes ao estilo de escrita 

dos poetas e até mesmo ao próprio sentido dos poemas foram muito pertinentes. Porém, 

apesar dos aspectos positivos desenvolvidos pelos professores, o papel do leitor não foi 

levado em conta, pois os alunos foram ouvintes passivos em uma aula repleta de 

informações.  

Foram muitos os poemas lidos em um espaço de quatro horas juntamente com uma 

série de características de períodos e autores. Dada essa compressão de matéria e a extensão 

demasiada da atividade, o diálogo com os textos tornou-se inviável, tendo em vista que, no 

momento em que o leitor entra em contato com o texto, dever-se-ia iniciar um processo de 

compreensão que envolvesse o conhecimento prévio do aluno e sua experiência como leitor. 

Se os alunos recebem interpretações já prontas, nem a compreensão, nem a fusão de 

horizontes, defendidas por Gadamer, podem ocorrer. Da compreensão situada num 

determinado tempo e espaço, segundo o filósofo, surge um diálogo com o texto,  

 

que acontece a partir de uma fusão de horizontes. Cada um dos parceiros de 

diálogo traz consigo um horizonte prévio. Esses horizontes, no entanto, não 

permanecem isolados em si, de tal modo que o diálogo seria algo como uma 

constatação da posição já constituída dos dois. O que acontece em meio ao 

diálogo é uma fusão de horizontes na qual cada um se determina a partir do 

modo como se integra ao outro
70

. 

 

 Talvez o “aulão” tenha sido muito eficaz na preparação dos alunos para o vestibular, 

pois os professores buscaram fazer um apanhado geral de todas as informações que julgavam 

necessárias em relação à poesia moderna. Porém, apesar de ter sido organizada fora dos 

padrões tradicionais da escola, não estimulou o diálogo hermenêutico em que o leitor, através 

de suas percepções, poderia colaborar na atribuição de sentido dos poemas. Se fosse dada a 

palavra aos estudantes, os professores estariam incentivando o desenvolvimento do potencial 
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crítico dos alunos, além de prepará-los para uma prova de seleção. 

4.4.2 – “A FLOR E A NÁUSEA”, DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

No decorrer do estudo de caso na escola particular, foram poucas as oportunidades 

que tivemos de presenciar os alunos expressando seus pontos de vista. Na aula em questão, a 

professora faz a leitura do poema “A flor e a náusea” em voz alta para, em seguida, pedir que 

os alunos falem sobre suas percepções. Vejamos o poema: 

                                       Preso à minha classe e a algumas roupas, 

Vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias espreitam-me. 

Devo seguir até o enjôo?  

Posso, sem armas, revoltar-me'? 

 

Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 

O tempo pobre, o poeta pobre 

fundem-se no mesmo impasse. 

 

Em vão me tento explicar, os muros são surdos.  

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 

O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 

 

Vomitar esse tédio sobre a cidade.  

Quarenta anos e nenhum problema  

resolvido, sequer colocado.  

Nenhuma carta escrita nem recebida.  

Todos os homens voltam para casa.  

Estão menos livres, mas levam jornais 

e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

 

Crimes da terra, como perdoá-los?  

Tomei parte em muitos, outros escondi.  

Alguns achei belos, foram publicados.  

Crimes suaves, que ajudam a viver.  

Ração diária de erro, distribuída em casa.  

Os ferozes padeiros do mal. 

Os ferozes leiteiros do mal. 

 

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 

Ao menino de 1918 chamavam anarquista. 

Porém meu ódio é o melhor de mim. 

Com ele me salvo 

e dou a poucos uma esperança mínima. 

 

Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.  

Uma flor ainda desbotada 
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ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

 

 

Esse poema de Drummond poderia dar margem a uma série de discussões a respeito 

das possibilidades de interpretação, pois, como sugere Gadamer, “um poema é e permanece 

sendo uma reunião de fragmentos de sentido.” 
71

 Segundo o autor, se partirmos desse 

pressuposto, perceberemos que há uma ligação interior entre o poema e o diálogo. No 

entanto, ao término da leitura, Amanda fala unicamente a respeito de sua interpretação 

pessoal do texto de Drummond, o que acaba por tolher a liberdade do aluno em manifestar 

suas opiniões. No momento em que já são fornecidos elementos de análise pelo professor, os 

estudantes não são sequer desafiados a manifestar suas primeiras impressões sobre o poema, 

visto que já existem pistas do que deve ser levado em conta no processo interpretativo. A 

professora tenta iniciar um diálogo com os alunos, porém, percebemos que ela não espera a 

reação da turma para continuar argumentando: 

 

PROFESSORA – A flor simboliza algo que supera as adversidades, 

representadas pela polícia, pelo asfalto, os negócios, tédio, o nojo, o ódio. 

Ela supera as adversidades? O que vocês acham? 

ALUNO - Sim. 

PROFESSORA – Supera, não é? Se fura, se rompe, supera. O livro A Rosa 

do Povo, no qual foi publicado o poema “A Flor e a Náusea”, reúne poemas 

escritos de 1943 a 1945, época marcada pela Segunda Guerra Mundial e 

pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. Se eu pergunto para vocês: “Que 

relação se poderia estabelecer entre esse poema com o momento histórico 

em que ele foi elaborado?” O contexto é a Ditadura de Getúlio Vargas, o 

chamado Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. Não é esse um 

momento de sufocamento, de pouca dimensão de futuro? Todo o poema 

tem essa marca.  
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 Há apenas concordância por parte dos alunos, pois as respostas são fornecidas 

imediatamente. Como poderíamos detectar a menor tentativa de inferência de sentido dessa 

forma? Talvez Amanda, assim como outros professores de Ensino Médio dessa escola, esteja 

habituada a somente transmitir os conteúdos voltados para o vestibular, devido aos mais 

diversos fatores como a quantidade de conteúdos e falta de tempo para atividades mais 

interativas, porém, é inegável que, dessa maneira, não se está contribuindo para a formação 

de indivíduos críticos. É necessário que a escola ofereça oportunidades de construção do 

conhecimento, pois o leitor também introjeta códigos que imprimem características 

específicas à maneira como lê as obras. Esses códigos e suas formas de introjeção têm de ser 

levados em conta para a construção do horizonte histórico da literatura. O valor de uma obra 

não é imutável. Ela pode perder sua capacidade de impacto ou, em função das leituras que 

for suscitando através dos tempos, ter seu valor consagrado. O leitor transforma a obra que se 

atualiza como resultado da leitura
72

.  

       A professora continua a aula com perguntas que induzem o aluno às conclusões por ela 

propostas, como no diálogo que se segue: 

PROFESSORA – É um poema que fala de coisas positivas ou de coisas que 

não estão bem postas, bem encaixadas? Ele fala do mundo em equilíbrio ou 

do mundo destroçado? 

 ALUNO – Destroçado. 

PROFESSORA – Mundo destroçado, não é? Dentro dessa perspectiva, se ele 

fala de um mundo destroçado, de perdas, esse é o contexto da ditadura. O 

poema “A Flor e a Náusea” pertence a um tempo de horrores, de morte, de 

autoritarismo.  

 

  Amanda conduz a interpretação do poema pelo viés do contexto social, que sem 

dúvida é abordado pelo eu-lírico, porém, existe também o lado da reflexão pessoal. Há o 

conflito do ser humano versus o mundo que o cerca, as indagações e inconformidades do 

homem não só diante da realidade imediata, mas também diante de questões que permeiam o 

seu “eu” interior. De acordo com Gadamer,  

Nós entramos lentamente em diálogo com o poema. Esse diálogo exige 

tempo. Pois é com certeza verdade que não podemos compreender um 

poema quando só ouvimos ou lemos uma vez. Quem acredita em algo assim 

ainda não experimentou o que é um poema. Ele convida-nos a uma longa 

escuta e a um discurso mútuo, no qual se realiza a compreensão. Eu digo 

isso a partir da competência do leitor. O poema precisa conduzir um diálogo 

com o leitor
73

.  
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 Diante da forma de interpretação proposta pela professora, não há tempo para que o 

aluno entre em contato com o texto, para que reflita sobre suas conclusões acerca do poema. 

A ideia de que a flor que nasce no asfalto pode representar a esperança do eu-lírico diante de 

uma realidade de violência, diante de um contexto de guerra, é questionada pelos alunos no 

diálogo que se segue: 

PROFESSORA – O que o nascimento da flor representa? Ora, se eu sei que 

o contexto é de repressão, que o poema aborda um mundo destroçado, que 

dá origem à náusea existencial, a flor representa o quê? O que é 

representado pela flor que rompe o asfalto?  

ALUNA – Representa a esperança.  

ALUNO – O poema tem uma base histórica.  

PROFESSORA – O que a gente analisa aqui? Por que a esperança? O que 

Drummond é nesse momento? Ele é partidário, não é? Ele não é partidário 

do socialismo? 

ALUNO – Sim. 

PROFESSORA – Então, no que é que ele acredita? Que o mundo pode ter 

um jeito, que as coisas podem ser mais justas, que a sociedade possa 

encontrar um equilíbrio. É a utopia socialista, mas é também um momento 

de repressão, é a Segunda Guerra, é o Estado Novo. Vocês têm noção do 

que o Estado Novo de Getúlio teve influência fascista, não é? Drummond 

tem a utopia socialista. Vocês sabem disso, então, ele escreve esse poema 

falando sobre esse contexto. Mas a flor morre no asfalto. É a poesia do 

Drummond, é a poesia dele, ou seja, apesar desse mundo destroçado, ele 

acredita que pode ter uma esperança de, quem sabe, alguma coisa “furar”. 

ALUNO - Sim, é uma esperança. 

ALUNA - Não, não é necessariamente é uma esperança. Tu podes sugerir, 

mas não podes afirmar com segurança que seja o socialismo. 

ALUNA – Sim, é uma sugestão muito vaga.  

PROFESSORA – É, é uma sugestão, até porque a gente sabe que o poeta 

acreditou no socialismo, mas depois ele vai desacreditar. Depois o 

socialismo vai naufragar, a utopia vai por água abaixo. 

ALUNA – Eu acho que a esperança não vem só da política. Eu vejo o 

poema como muito mais visceral. Não tanto pelo lado da política, mas pelo 

desespero que ele tem de que algo bom triunfe, que alguma coisa boa 

triunfe. Não é tão ideológico assim, acho que é muito mais pessoal.  

 

Apesar da forma pela qual é conduzida a interpretação, sem dar margem às novas 

possibilidades de sentido, os alunos conseguem perceber que existem questionamentos 

pessoais do eu-lírico presentes no poema. Os estudantes revelam um grande potencial crítico 

nos poucos momentos em que se manifestam durante as aulas. Talvez os professores possam 

avançar um pouco mais, apesar das exigências da escola, que têm como foco o vestibular, e 

permitir uma participação maior das turmas no processo de interpretação dos poemas.  

                                                                                                                                 
Martins Fontes, 2010. p. 386. 
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Os alunos aproximaram-se das reflexões do autor Affonso Romano de Sant´Anna, 

quando faz comentários acerca das ligações entre o contexto histórico da época em que foi 

escrito o poema de Drummond e o drama existencial do ser humano. O autor considera que o 

presente social e histórico representado na ascensão do nazismo e do fascismo, no irromper 

da guerra civil espanhola e na conflagração da Segunda Guerra Mundial, tanto quanto o 

acirramento das questões ideológicas entre capitalismo e comunismo, coincidem, e não por 

acaso, com a poesia de Drummond, com o desvelar do seu drama existencial: 

O gauche de então é o indivíduo conflagrado totalmente com a realidade, 

preso à sua contingência e se esforçando por superá-la pela abertura de seu 

próprio Ser. Ocorre, então, o momento da náusea e tudo aquilo que é 

próprio da contingência humana revolve-lhe o estômago. Já que “a vida é 

uma ordem, e o poeta desvestiu todas as mistificações, resolve ir até o fim 

do cálice pelo seu Getsêmani existencial, vai até o enjoo e vomita seu 

“tédio sobre a cidade”, ressentindo sua pequenez diante do mundo na 

autodeflagração da consciência, reconhecendo: “o tempo é ainda de fezes, 

maus poemas, alucinações e espera”. E, finalmente, concede: “o tempo 

pobre, o poeta pobre/fundem-se no mesmo impasse.” O tempo social e o 

tempo individual fundidos no mesmo drama. A inserção do indivíduo  em 

sua época e em seu espaço, o achamento daquele “ponto de inserção do 

particular no geral, do indivíduo no todo”, que faltava ao gauche original.
74

 

 

 A reflexão que poderia ser feita a partir do poema de Drummond envolve aspectos 

extremamente atuais. Através da primeira estrofe em que o eu-lírico se diz “preso à sua 

classe e a algumas roupas”, percebemos a crise do ser humano diante da suposta necessidade 

de pertencer a uma sociedade, de seguir certos padrões para ser aceito diante de uma 

determinada classe social. Além disso, mais do que nunca, o capitalismo se faz presente em 

nossas vidas através da publicidade que invade os meios de comunicação todos os dias, 

incitando um consumo cada vez maior por parte da população. Há também o aspecto da 

violência, que, não só em tempos de guerra, se faz presente na sociedade como um todo. 

Além disso, nenhum dos aspectos estruturais do poema é analisado, sequer mencionado, ao 

menos para que o aluno se sensibilize um pouco mais quanto às diferenças entre o texto 

poético e o texto em prosa. Se fosse possível conhecer o ponto de vista dos alunos antes das 

respostas apresentadas pela professora, o processo de interação do leitor com o texto seria 

mais completo, pois, segundo Jauss, 

                                          A experiência primária de uma obra de arte realiza-se na sintonia com o 

seu efeito estético, na compreensão fruidora e na fruição compreensiva. 

Disso resulta a dupla tarefa da hermenêutica literária: diferençar 

                                           
74

 SANT’ANNA, Affonso Romano de. Carlos Drummond de Andrade: análise da obra. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Documentário, 1977. p. 69. 



88 

 

metodicamente os dois modos de recepção. Ou seja, de um lado, aclarar o 

processo atual em que se concretizam o efeito e o significado do texto para 

o leitor contemporâneo e, de outro, reconstruir o processo histórico pelo 

qual o texto é sempre recebido e interpretado diferentemente, por leitores de 

tempos diversos. A aplicação, portanto, deve ter por finalidade comparar o 

efeito atual de uma obra de arte e o desenvolvimento histórico de sua 

experiência e formar o juízo estético com base nas duas instâncias de efeito 

e recepção.
75

 

No decorrer do estudo de caso, foi possível perceber que a proposta pedagógica da 

escola não condiz com a prática em sala de aula, pois não há espaço para que os alunos se 

expressem de forma a atuarem como agentes de sua aprendizagem. A proposta pedagógica 

da escola aponta projetos de trabalho considerados como “um convite à ruptura com práticas 

escolares embasadas em uma concepção de conhecimento fragmentado.” No entanto, ao 

priorizar somente o preparo do aluno para os vestibulares, a metodologia empregada pela 

escola reforça a fragmentação do conhecimento, a fragmentação do sujeito, que não 

desenvolve seu potencial crítico e sua capacidade de interpretação.   

4.4.3 – “SONETO DE SEPARAÇÃO”, DE VINICIUS DE MORAES E “SONETO”, DE 

LUÍS DE CAMÕES 

A proposta de interpretação do “Soneto de separação”, de Vinícius de Moraes e do 

“Soneto”, de Luís de Camões, surgiu devido à realização deste estudo de caso, para que fosse 

possível observar de que forma o texto poético seria recebido pelos estudantes, em  um 

contato entre o texto literário e o leitor. Inicialmente, tratava-se apenas de um item para a 

prova trimestral, porém, para atender o fim de realização desta pesquisa, a questão foi 

respondida antes, em aula.  

 Os alunos da turma participante do estudo de caso não tiveram aulas relacionadas à 

estrutura do soneto, porém, no “aulão” sobre a poesia moderna, a professora destacou que 

Vinícius de Moraes se vale magistralmente dessa forma fixa, de tradição clássica. Como 

nenhum outro lírico brasileiro, ele soube explorar as possibilidades de combinação de 

espírito moderno com essa forma de versificação, surgida na Renascença, que parecia 

desprezada por seus pares.  

 Devido ao contato com alguns poemas de Vinicius de Moraes no “aulão”, os alunos 
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já estavam familiarizados com o estilo do autor, e sabiam que, embora utilize a forma 

clássica do soneto, Vinícius de Moraes preserva aspectos contemporâneos em seus textos, o 

que não parece ter sido levado em conta na análise comparativa dos dois sonetos. 

A aula foi destinada apenas à avaliação, a qual os alunos realizaram individualmente. A 

professora propôs a seguinte questão sobre os dois poemas: 

                                         “O “Soneto de separação”, de Vinícius de Moraes, e o “Soneto”, de Luís 

Vaz de Camões, relacionam situações conflituosas do eu-lírico ante uma 

separação. Comente sobre a separação nos dois textos, evidenciando 

elementos convergentes e divergentes nos dois poemas: 

 

 

Soneto de separação, de Vinícius de Moraes 

 

De repente do riso fez-se o pranto  

Silencioso e branco como a bruma  

E das bocas unidas fez-se a espuma  

E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 

 

De repente da calma fez-se o vento  

Que dos olhos desfez a última chama  

E da paixão fez-se o pressentimento  

E do momento imóvel fez-se o drama.  

 

De repente, não mais que de repente  

Fez-se de triste o que se fez amante  

E de sozinho o que se fez contente.  

 

Fez-se do amigo próximo o distante  

Fez-se da vida uma aventura errante  

De repente, não mais que de repente. 

 

Soneto, de Luís de Camões 

 

Alma minha gentil, que te partiste  

Tão cedo desta vida descontente,  

Repousa lá no Céu eternamente, 

E viva eu cá na terra sempre triste.  

 

Se lá no assento etéreo, onde subiste,  

Memória desta vida se consente,  

Não te esqueças daquele amor ardente  

Que já nos olhos meus tão puro viste.  

 

E se vires que pode merecer-te  

Alguma cousa a dor que me ficou  

Da mágoa, sem remédio, de perder-te;  
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Roga a Deus que teus anos encurtou,  

Que tão cedo de cá me leve a ver-te,  

Quão cedo de meus olhos te levou.”
76

  

 

 

 A proposta de avaliação foi apresentada sem ligação com os conhecimentos já 

obtidos durante o aulão, desconsiderando o que Lois recomenda em relação ao processo 

ensino-aprendizagem. Ela afirma que “é no passo a passo que a escola deve se aproximar do 

estudante/leitor. É importante compreender as demandas do aluno, permitir que mude de 

ideia, que tenha dúvida”. A autora salienta que só assim ele caminhará na direção de 

organizar seu pensamento e alinhar sua crítica sobre o que está sendo lido.
77

 Considerando o 

papel fundamental do leitor na interpretação do texto literário, portanto, e a importância da 

escola nesse processo de construção de sentidos, as respostas obtidas no teste são expressivas 

da qualidade do esforço hermenêutico dos alunos. 

            A primeira resposta obtida foi a de que  

                        “ambos os textos apresentam a ideia da perda, mas diferem na perspectiva 

com que abordam o tema. O primeiro, por sua vez, não se restringe a uma 

única forma de separação. Pode ser relacionado a diferentes situações. O 

afastamento é exposto como momento sublime, e o autor usa as antíteses 

para exprimi-lo. Desta forma, já o segundo contém-se na idéia da separação 

causada pela morte da mulher amada”. 

 

 O aluno considera que o primeiro poema pode estar relacionado a diferentes situações 

de separação, porém, não cita exemplos. Dessa forma, não podemos ter clareza quanto à sua 

interpretação do poema, pois, se o leitor consegue atribuir sentido a mais de uma forma de 

separação, ele deveria ao menos mencionar algumas possibilidades, para que a professora 

pudesse saber um pouco mais sobre sua leitura. Talvez numa segunda leitura mais atenta, o 

aluno conseguisse destacar alguns elementos no poema que levariam a crer que se trata de 

uma separação conjugal. Não sabemos quais seriam as antíteses utilizadas para exprimir o 

afastamento dos amantes, visto que também não foram mencionadas. Qual seria a 

interpretação do aluno ao dizer que “o afastamento é exposto como momento sublime?” 

Podemos perceber que o estudante possui um bom vocabulário, pois escolhe bem as palavras 

que usa, mas precisaria expressar-se um pouco mais para demonstrar uma boa compreensão 

do texto. Suas constatações, em vista disso, tornam-se superficiais e não o envolvem em 
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relação ao tema. 

 A segunda resposta foi de que  

 

“apesar de os dois textos abordarem o mesmo tema, o da separação, 

observamos diferentes abordagens. Enquanto o primeiro trata a separação 

como somente afastamento e fim da paixão (podendo-se relacionar com a 

vida do autor, Vinícius), o segundo aborda o tema da morte da pessoa 

amada, focando a separação dos amantes”. 

 

 Essa resposta é mais específica, pois compara as diferentes abordagens do mesmo 

tema nos dois poemas. O fato de a leitora relacionar o poema com a vida do autor, Vinícius, 

demonstra um possível conhecimento de alguns fatos da biografia do poeta. Porém, podemos 

questionar se os alunos compreenderam bem a definição de eu-lírico, pois, assim como nas 

narrativas em prosa o narrador é ficcional, em poesia os sentimentos e ações expressos no 

poema não são necessariamente ligados à realidade do autor/poeta. Embora a professora 

tenha explicado em aula o conceito de eu-lírico, muitos alunos em seus trabalhos relacionam 

as temáticas dos poemas à vida do autor. 

 O terceiro aluno considera que  

                                         “a separação que Vinícius de Moraes descreve difere da presente no Soneto 

de Luís de Camões, pois a de Vinícius corresponde a um amor acabado 

espontaneamente, deixando mágoas, mas não o desejo de recapitulação do 

amor vivido. Já Luis Vaz de Camões trata do amor acabado pela separação 

da morte, imprevista, fatal e precoce. O ponto convergente desses poemas é 

o tema amoroso que acontece de forma repentina e do mesmo jeito acaba. 

Aborda também a felicidade vivida com o ser amado, a separação e a 

modificação dos sentimentos”. 

 

 Podemos questionar a partir dessa resposta se no poema de Vinícius de Moraes a 

separação ocorreu de forma espontânea realmente, pois existe um tom de lamento no poema, 

ainda que somente uma das partes envolvidas se mostre atônita com o fim da relação.  A 

constante repetição do advérbio “de repente” está ligada à inconformidade de um 

rompimento tão brusco. O aluno afirma que o ponto convergente entre os dois poemas é a 

forma repentina com que o amor começa e de repente acaba, porém, o que observamos no 

segundo poema é que o sofrimento pela morte da amada traz uma separação repentina, mas 

nada indica que o começo da relação tenha sido tão rápido quanto o seu fim.  

                A última resposta obtida foi de que o  

 
“Soneto de separação, de Vinícius de Moraes, apesar de tratar de 
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separação, bem como o Soneto, de Luis de Camões, possui uma abordagem 

distinta deste. A separação retratada por Vinicius parece corresponder a 

uma experiência do eu-lírico de um amor ou um relacionamento que acabou 

espontaneamente, deixando mágoas e tristezas no poeta. Este, entretanto, 

não expressa o desejo incontestável de ter de volta o sentimento de antes, 

não lamenta a perda da companheira como se fosse uma fatalidade. Luís 

Vaz de Camões, porém, trata da impossibilidade do amor pela fatalidade da 

morte precoce. O ponto de contato entre os textos é a abordagem do fim de 

um sentimento ou da possibilidade de um amor concreto de forma repentina 

e imprevista, inesperada, “não mais que de repente”. O amor e a felicidade 

em estar juntos em um momento anterior, em ambos os textos, e a temática 

da separação e da inversão de sensações como o riso pelo pranto e pela 

tristeza é comum aos dois.” 

 

         Na resposta acima, o aluno refere-se ao eu-lírico, ao contrário dos demais estudantes 

que mencionavam diretamente o autor do poema. O leitor reconhece que nos dois poemas há 

a temática do fim de um relacionamento em comum, embora os motivos do rompimento 

inesperado sejam diferentes nos dois poemas. O aluno reflete sobre os momentos de 

felicidade vividos pelos amantes em ambos os casos, pois há elementos nos poemas que 

podem comprovar isso. No Soneto de separação, como o aluno percebeu, há uma “inversão 

de sensações”, ou seja, momentos que outrora foram de felicidade transformaram-se em 

momentos de dor. Embora o aluno não classifique as figuras de linguagem como metáforas, 

por exemplo, o riso como uma metáfora para felicidade, ele consegue perceber a existência 

de construções diferentes dos textos em prosa no texto poético.  Pelo fato de conseguir 

interpretar o poema levando em conta os sentidos proporcionados por alguns aspectos 

formais, encontra-se mais próximo de um bom intérprete do que os demais.  

Percebemos que existem lacunas a serem preenchidas no que se refere ao trabalho 

com poesia no Ensino Médio, como por exemplo, a valorização de alguns aspectos formais 

dos textos poéticos, especialmente a versificação e as figuras de linguagem, as quais podem 

levar a várias interpretações dependendo de sua utilização pelo poeta. Especificamente na 

escola-alvo desta pesquisa, prioriza-se a forma expositiva de transmissão de conteúdos. Isso 

faz com que os alunos não participem ativamente das aulas, expressando suas opiniões.  

           A professora havia preparado uma resposta a ser considerada a mais correta para o 

exercício de interpretação em sala de aula, a qual seria a de que  

  “os dois poemas têm por tema a separação amorosa. Mas em cada poema a 

separação ocorre por motivos diferentes, e de maneiras diferentes: no soneto 

de Vinícius, a separação equivale ao desmanche de uma relação vivida pelo 

eu- lírico, fruto de uma paixão que simplesmente acabou. A paixão tanto 

intensa quanto curta repentinamente (de repente) acaba. No soneto de 

Camões, a separação é provocada pela morte precoce da pessoa amada. A 

atmosfera sentimental dos dois sonetos é convergente tanto em Vinícius 
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como em Camões. O eu lírico atormenta-se impotentemente, diante do fato 

consumado. O caráter pasmado e o tom de lamento estão presentes nos 

textos dos dois poetas”.  

 

           Apesar de tratar-se de um trabalho de avaliação, a existência de uma resposta pronta 

acaba tolhendo a liberdade de expressão do aluno, ao passo que, se houvesse um diálogo em 

aula sobre as respostas, aceitando-se as diferentes leituras, seria possível contrastar as 

diferentes percepções sobre o mesmo tema e com isso enriquecer o processo de 

aprendizagem.  

 As interpretações realizadas pelos alunos foram muito curtas e superficiais, e a 

resposta sugerida pela professora também não levou em conta uma série de elementos que 

poderiam ter sido analisados no poema, como as inversões nas sentenças, as metáforas, as 

anáforas, o papel semântico das rimas e do ritmo medido em decassílabos. Para que os 

alunos aperfeiçoassem a sua capacidade de interpretação, a professora poderia criar mais 

situações de diálogo em suas aulas, bem como poderia interpretar os poemas com os alunos 

de forma mais detalhada, dando atenção tanto para os aspectos formais quanto semânticos do 

texto poético.  De acordo com Silva, “é no diálogo educacional e, portanto, existencial, que a 

mensagem escrita assume o papel de um horizonte cultural possível, tendo algo a dizer ou 

uma ideia significativa a propor. Representa, pois, o ponto de partida – a partir dele o 

professor e o aluno desenvolvem a reflexão para a conscientização” 
78

. 

 É notável a passividade exigida da classe nessas aulas, e a diretividade implícita do 

professor ao ter de prever como as questões interpretativas, que deveriam ser de livre 

resposta, devem ser tratadas pelo aluno. A professora informou que o planejamento das 

avaliações é padronizado na escola, que, assim parece, ocupa-se empenhadamente com o 

sucesso da clientela nos concursos vestibulares. Por outro lado, o desempenho verbal dos 

alunos da amostragem evidencia capacidades de expressão que poderiam ter levado a 

respostas mais plenas, se houvesse discussão dos textos previamente à avaliação.  

 A reconstrução de sentidos nos poemas em sala de aula torna-se mais eficaz quando 

realizada através do diálogo, pois permite que todos compartilhem suas percepções. Nesse 

sentido, levamos em conta as afirmações de Ernildo Stein quando salienta a importância de 

uma dialética da pergunta e da resposta no ato de interpretar, pois o fato de nos 
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aproximarmos dos textos é uma espécie de interrogação que fazemos aos mesmos e a 

interpretação que fazemos deles é a resposta que deles recebemos.
79

 Ao lermos um texto, 

segundo o autor, de certa forma estamos o reconstruindo. 

 Na atividade observada, o processo interpretativo não ultrapassou o individualismo 

das respostas. Além disso, não ofereceu possibilidades aos alunos de proporem interrogações 

variadas aos textos, que os aproximassem de sua própria experiência de separação amorosa 

ou do que pensam sobre ela. Portanto, não houve o processo de interação entre o texto e o 

leitor proposto por Umberto Eco de levar em conta a compreensão e atualização do 

destinatário na interpretação textual
80

, ou seja, o papel fundamental do leitor no processo 

interpretativo. 

4.5 – CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO DE CASO NA ESCOLA PARTICULAR 

 Um dos aspectos mais significativos no que se refere ao estudo de caso na escola 

particular é a priorização das questões de vestibular da UFRGS por parte dos professores, 

deixando em segundo plano a interpretação coletiva dos poemas. Os alunos receberam uma 

apostila na qual foram destacadas as principais características de poetas brasileiros, bem 

como alguns poemas significativos de cada autor. Um conteúdo extremamente organizado e 

de fácil consulta, mas que limita as possibilidades de interpretação dos leitores.  

 As escolas particulares de Ensino Médio têm se preocupado cada vez mais em 

preparar seus estudantes para o ingresso nas universidades federais, o que é válido, uma vez 

que o ensino da fase que antecede o Ensino Superior deve ser de qualidade, para que o aluno 

esteja preparado para essa nova etapa com uma gama significativa de conhecimentos 

adquiridos. Não podemos esquecer, porém, que o Ensino Médio abrange o período da 

adolescência, etapa em que os alunos passam por diversas transformações, não somente 

físicas e emocionais, mas também cognitivas. Nessa fase de transição para a vida adulta, os 

adolescentes precisam de oportunidades para expressar seus pontos de vista. As aulas de 

Literatura Brasileira poderiam ser excelentes momentos de troca de ideias, nos quais os 

estudantes poderiam explorar sua compreensão de forma mais detalhada, com o auxílio do 

professor. 
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 De acordo com Ramos, 

                                         Quando o leitor dialoga com a literatura, está realizando uma prática social 

de interação com signos que lhe permitem desvelar alguns dos possíveis 

sentidos do texto e, consequentemente, da realidade, estabelecendo vínculos 

com manifestações socioculturais que podem estar distantes no tempo e no 

espaço. O texto literário contém uma autonomia de significação, já que não 

representa especificamente um determinado contexto, mas o recria, 

mantendo a natureza da poiesis. Daí nasce a necessidade de 

plurissignificação, uma vez que a literatura contém diferentes 

concretizações.Tais significações podem ser ativadas e percebidas pelos 

leitores iniciantes, desde que o professor atue como mediador, propiciando 

situações em que os repertórios do sujeito e do texto dialoguem entre si
81

. 

 

Percebemos, portanto, o papel fundamental do professor no processo de interpretação 

em sala de aula, uma vez que é responsável pelos textos que seleciona. No momento em que 

contribui para que o contato do leitor com o texto se realize, está auxiliando o aluno na 

construção de seu conhecimento e permitindo que desenvolva seu potencial interpretativo. 

Há lacunas a serem preenchidas no contexto da Escola B no que se refere a uma abordagem 

mais interativa com os alunos. Em seu depoimento, Amanda afirma que  

PROFESSORA – Os professores têm autonomia, mas claro que tudo é 

conversado com a supervisão e a direção pedagógica, tudo é discutido, 

projetos apresentados. Até porque nossa visão é moderna e a da direção da 

escola também é, e está aberta para esse tipo de proposta para formar 

indivíduos mais críticos, competitivos, no sentido de terem mais desafios, 

porque a gente sabe que isso vai aumentar os índices de aprovação no 

vestibular. Quanto mais leitura esses alunos tiverem, mais níveis de leitura, 

melhores eles vão estar para tudo. 

 

 Ao mesmo tempo em que, ao longo das entrevistas, Amanda reivindica um espaço 

maior para o diálogo em sala de aula, também enfatiza a suposta visão moderna da escola em 

relação à formação de indivíduos críticos. No entanto, ao priorizar a aprovação no vestibular, 

a escola está mais centrada na competitividade do que nos aspectos de formação humana dos 

alunos.    

Uma visão moderna de ensino deveria buscar o equilíbrio entre a preparação para o 

trabalho em uma sociedade que demanda cada vez mais habilidades em vários aspectos e 

uma formação que vise em primeiro lugar o desenvolvimento pessoal de cada estudante. 
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Cada indivíduo possui habilidades diversas, formas diferentes de aprender o novo e de 

interpretar o mundo à sua volta. A escola deve ser um lugar de diálogo e de valorização da 

convivência social, em que os alunos possam desenvolver sua capacidade interpretativa. 

Não basta oferecer um ambiente adequado de estudos, com todos os recursos 

didáticos disponíveis, professores qualificados, se não houver espaço para que o estudante 

possa discutir opiniões alheias, expressar suas dúvidas, seus pontos de vista. Os alunos da 

Escola B em sua maioria são de classe média e alguns, segundo depoimento da professora, 

são muito carentes afetivamente, ou seja, não recebem atenção suficiente dos pais e, 

portanto, a educação desses adolescentes é relegada à escola quase em sua totalidade.  

Se o ambiente familiar não facilita o diálogo, ao menos na escola o aluno poderia 

sentir-se melhor acolhido. Ao analisar o contexto social desses estudantes como um todo, 

percebemos que há necessidade de uma valorização maior destes alunos enquanto indivíduos 

capazes de construir seu próprio aprendizado.  

Ao entrarmos em contato com o projeto político-pedagógico da escola, percebemos 

que os objetivos mencionados no documento não condizem com a realidade observada. Isso 

significa que talvez os alunos da Escola B concluam o Ensino Médio e estejam preparados 

para ingressar na UFRGS ou em qualquer outra universidade qualificada, porém, talvez 

sintam falta de uma formação mais abrangente, de uma formação que se importe com o ser 

humano como um todo.  
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5. CONTRASTES E SEMELHANÇAS ENTRE AS DUAS REDES DE ENSINO E A 

IMPORTÂNCIA DE UMA ABORDAGEM HERMENÊUTICA EM SALA DE AULA 

5.1 – O CONCEITO DE LITERATURA E SUAS IMPLICAÇÕES NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

  Ao pensarmos nas abordagens de ensino da disciplina de Literatura Brasileira 

predominantes nas duas escolas que integram essa pesquisa, é inevitável que reflitamos 

também no conceito de literatura que impera no meio escolar. Acreditamos que a forma pela 

qual a literatura é concebida pelas professoras participantes dos estudos de caso interfere 

diretamente na condução de suas aulas. 

 Nos estudos de caso, verificamos que literatura é entendida como um conjunto de 

obras-primas consagradas pelo tempo, visto como elemento de sofisticação cultural para 

aqueles que o dominam, mas igualmente entendido como adorno eventualmente dispensável 

ante as necessidades básicas de um alunado mais carente. A característica de arte verbal é 

enfatizada, mas sua análise é deficitária no que se refere à identificação das estratégias 

textuais que produziriam a qualidade artística dos textos.  

 Por outro lado, a concepção de poesia gira em torno da dificuldade da forma, do 

hermetismo dos sentidos, da distância em relação à prosa, que seria mais acessível. Aspectos 

como as funções do verso, das coincidências sonoras, a escolha dos vocábulos, o 

posicionamento destes determinado pelos ritmos, os desvios sintáticos, a linguagem 

metafórica, enfim, as correlações entre forma e conteúdo, parecem ser o maior obstáculo para 

a apreciação do poema. Pouco ou nada se discute sobre o que a poesia diz sobre o Ser, sobre 

a condição humana no tempo.  

 A literatura e, dentro dela, as manifestações poéticas, são consideradas no interior de 

uma tradição que as histórias literárias e a crítica sustentam e que deve chegar ao aluno pelo 

viés do cânone e da periodologia literária. 

 Marisa Lajolo destaca que, para que uma obra seja considerada parte integrante da 

tradição literária de uma dada comunidade ou tradição cultural, é necessário que ela tenha o 

endosso dos canais aos quais compete a literarização de certos textos, isto é, a proclamação 

de um texto como literatura ou não-literatura. A autora enumera os setores especializados 

responsáveis pela literarização maior ou menor de um ou de outro texto, que seriam “os 
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intelectuais, os professores, a crítica, o merchandising de editoras de prestígio, os cursos de 

Letras, os júris de concursos literários, os organizadores de programas escolares e de leituras 

para o vestibular e as listas de obras mais vendidas”.
82

  

 Ao longo dos estudos de caso, percebemos que há, no contexto das escolas 

pesquisadas, uma aceitabilidade inquestionável, por parte das professoras de Literatura 

Brasileira, quanto à existência de um cânone preestabelecido de obras consagradas que inibe 

a escolha de novos textos a serem interpretados em sala de aula. Parece que há um consenso 

a respeito de quais textos devem ser comentados e analisados quando, na verdade, o 

professor deveria ser mais autônomo em suas escolhas, levando em conta o passado, sim, 

mas igualmente as necessidades do presente.  

 Apesar das inúmeras instâncias responsáveis pelo endosso do caráter literário de 

obras que aspiram ao status de literatura, Marisa Lajolo considera que a escola possui um 

papel fundamental: 

 A escola é a instituição que há mais tempo e com maior eficiência vem 

cumprindo o papel de avalista e de fiadora do que é literatura. Ela é uma 

das responsáveis pela sagração ou pela desqualificação de obras e autores. 

Ela desfruta de grande poder de censura estética – exercida em nome do 

bom gosto – sobre a produção literária.
83

 

 

 Em contrariedade com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCN), a 

prática escolar em relação à leitura literária tem sido a de desconsiderar a leitura 

propriamente e privilegiar atividades de metaleitura, ou seja, a de aspectos da história 

literária, características de gênero e estilo, etc.
84

. 

 Embora em muitas instituições de ensino prevaleça a ideia de que a disciplina de 

Literatura Brasileira deve priorizar o ensino de períodos e autores em lugar da leitura e 

interpretação mais atenta dos próprios textos literários, as OCN trazem a recomendação de 

que “não se deve sobrecarregar o aluno com informações sobre épocas, estilos, 

características de escolas literárias” 
85

, como até hoje tem ocorrido, mesmo que os PCN, 

principalmente os PCN+, alertem para o caráter secundário de tais conteúdos: “Para além da 

memorização mecânica de regras gramaticais ou das características de determinado 
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movimento literário, o aluno deve ter meios para ampliar e articular conhecimentos e 

competências”
86

. As OCN defendem, prioritariamente, a formação do leitor literário. 

Segundo os documentos, é imprescindível “letrar” literariamente o aluno, fazendo-o 

apropriar-se daquilo a que tem direito
87

.  

 O enquadramento de determinadas obras e autores em períodos fixos pode fazer com 

que surjam dúvidas dos estudantes a respeito de possíveis características que se destoem das 

escolas literárias no estudo de algum texto, pois nem sempre a produção de um autor pode 

ser incluída dentro de determinado período literário. De acordo com Marisa Lajolo,  

Os vários modos de ser da literatura não se limitam a existir apenas no 

momento em que nascem, nem se segmentam com a nitidez que lhes 

conferem cursos e livros sobre literatura. Os vários modos de ser da 

literatura, ou seja, os estilos literários são, antes de mais nada, linguagens 

vivas e mutantes
88

.  

 

 A autora considera que todas as obras literárias são “reescritas”, mesmo que 

inconscientemente, pelas sociedades que as lêem: na verdade, não há releitura de uma obra 

que não seja também uma “reescritura”. Nenhuma obra, e nenhuma avaliação atual dela, 

podem ser simplesmente estendidas a novos grupos de pessoas sem que, nesse processo, 

sofram modificações, talvez quase imperceptíveis. E essa é uma das razões pelas quais o ato 

de classificar algo como literatura é extremamente instável.
89

 

 De acordo com Roberto Reis, um dos problemas relacionados à origem das obras 

literárias  é o de determinar qual é a obra que inicia determinado estilo de época: “seria O 

mulato (1881), de Aluísio de Azevedo, ou Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), de 

Machado de Assis, o “marco inicial” do Realismo no Brasil?”
90

 

 O autor considera que essa frequente preocupação com a definição do marco inicial 

não gerou, paralelamente, uma reiterada preocupação com o marco terminal:  

O desejo de marcar vigorosa e enfaticamente a origem de um determinado 

período literário não tem correspondido ao oposto simétrico: o desejo de 

marcar seu término. A mesma voz que afirma com precisão e segurança que 
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o Romantismo no Brasil começa em 1836, com a publicação de Suspiros 

poéticos e saudades, pode ser extremamente reticente quanto ao seu final, 

usando expressões vagas e imprecisas: “cerca de”, “ao redor de”, etc. 

Talvez a própria ideia de atribuir limites temporais aos estilos – vinculados 

a obras e autores – esteja merecendo estudos mais aprofundados, que 

questionem as próprias noções de término e origem
91

.  

 

 Visto que, no estudo da literatura, nem sempre é possível precisar o início e o término 

de períodos literários e nem mesmo atribuir características fixas a determinados autores e 

obras, torna-se válida a discussão sobre esses aspectos em sala de aula. O aluno poderá 

desenvolver uma visão mais ampla em relação ao cânone literário, percebendo que muitas 

obras além daquelas mencionadas em aula fazem parte da Literatura Brasileira.  

 No que se refere ao cânone brasileiro, perceberemos, de acordo com João Luís 

Ourique, que este é marcado pela ausência, por exemplo, do cordel, da tradição oral, dos 

registros indígenas. Além disso, tem-se acompanhado o esforço de grupos de pesquisadores 

para resgatar autores e obras que, por circunstâncias históricas e ideológicas, deixaram de ser 

reconhecidos em seu tempo
92

.  

 O autor considera que, para evitar que o indivíduo tenha diminuída sua capacidade 

interpretativa do mundo, uma preocupação sempre presente e constante sobre a formação 

contínua desse indivíduo (sujeito-leitor) precisa existir e permanecer. Conceitualizações 

arbitrárias e dogmáticas apenas reiterarão o modelo canônico e conservador já existente e 

disseminado (enfraquecido, sim, mas ainda presente) na nossa cultura. 
93

  

 Assim sendo, um dos papéis fundamentais dos professores de Literatura é ampliar seu 

horizonte de percepção das obras literárias, incluindo novos textos às suas aulas para 

contrastar com aqueles propostos pelos livros didáticos. No momento em que o professor 

amplia sua concepção sobre o que é literatura, pode passar a contribuir também para que os 

estudantes percebam que a disciplina de Literatura Brasileira não é estática, mas que as 

classificações sobre o que é literário mudam constantemente, “dependendo do ponto de vista, 

do significado que a palavra tem para cada um e da situação na qual se discute o que é 
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literatura” 
94

.  

 De acordo com Lígia Chiappini, se pensarmos a literatura não apenas como um 

sistema de obras que a tradição consagrou e que os manuais arrolam cronologicamente, 

notaremos que ela vive no dia-a-dia da escola de Ensino Fundamental desde, pelo menos, a 

alfabetização, no caso da literatura escrita; antes disso, no caso da literatura oral
95

. De 

alguma forma, há muito tempo a literatura faz parte da vida dos estudantes de Ensino Médio. 

Se, apesar das exigências de conteúdo que fazem com que essa etapa escolar seja mais 

voltada para a historiografia literária, a escola puder oferecer um espaço de contato com 

diversos tipos de textos ficcionais, possivelmente o aluno não irá se afastar do estudo da 

literatura, visto que terá oportunidades de conhecer melhor o universo literário.  

 Segundo Marisa Lajolo, a literatura é porta para variados mundos que nascem das 

várias leituras que dela se fazem. Os mundos que ela cria não se desfazem na última página 

do livro, na última frase da canção, na última fala da representação nem na última tela do 

hipertexto. Permanecem no leitor, incorporados como vivência, marcos da história de leitura 

de cada um.
96

 A escola, especialmente a de nível médio, em geral última etapa da formação 

escolar, deveria estar mais atenta ao enriquecimento do cabedal de leituras do jovem 

estudante, que talvez seja o único que possuirá pela vida a fora. 

5.2 – O PAPEL DO LEITOR NO ESTUDO DA LITERATURA 

 Alberto Manguel, em sua obra Uma história da leitura, reflete a respeito do 

surgimento do leitor juntamente com o desenvolvimento da escrita. Com essa reflexão, o 

autor busca chamar a atenção para o papel fundamental daquele que decifra o texto: 

                                       Desde os primeiros vestígios da civilização pré-histórica, a sociedade 

humana tinha tentado superar os obstáculos da geografia, o caráter final da 

morte, a erosão do esquecimento. Com um único ato – a incisão de uma 

figura sobre uma tabuleta de argila, - o primeiro escritor anônimo conseguiu 

de repente ter sucesso em todas essas façanhas aparentemente impossíveis. 

                                         Mas escrever não é o único invento que nasceu no instante daquela primeira 

incisão: uma outra criação aconteceu no mesmo momento. Uma vez que o 

objetivo do ato de escrever era que o texto fosse resgatado - isto é – lido, a 

incisão criou simultaneamente o leitor, um papel que nasceu antes mesmo 

de o primeiro leitor adquirir presença física. Ao mesmo tempo em que o 

primeiro escritor concebia uma nova arte ao fazer marcas num pedaço de 

argila, aparecia tacitamente uma outra arte sem a qual as marcas não teriam 
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nenhum sentido. O escritor era um fazedor de mensagens, criador de signos, 

mas esses signos e mensagens precisavam de um mago que os decifrasse, 

que reconhecesse seu significado, que lhes desse voz. Escrever exigia um 

leitor
97

.   

 

 Mas não basta considerarmos apenas o conceito de leitor em sua origem no que diz 

respeito ao trabalho em sala de aula.  Partilhando das ideias do autor Antoigne Compagnon, 

perceberemos que há, de um lado, as abordagens que ignoram tudo do leitor, e de outro, as 

que o valorizam, ou até o colocam em primeiro plano na literatura, identificando a literatura à 

sua leitura.
98

 Segundo o autor, para a teoria literária, nascida do estruturalismo e marcada pela 

vontade de descrever o funcionamento neutro do texto, o leitor empírico sempre foi um 

intruso: 

 Ao invés de favorecer a emergência de uma hermenêutica da leitura, a 

narratologia e a poética, quando chegam a atribuir um lugar ao leitor em suas 

análises, contentaram-se com um leitor abstrato ou perfeito: limitaram-se a 

descrever as imposições textuais objetivas que regulam a performance do 

leitor concreto desde que, evidentemente, ele se conforme com o que o texto 

espera dele. O leitor é, então, uma função do texto, como o que Rifatterre 

denominava o “arquileitor”, leitor onisciente ao qual nenhum leitor real 

poderia identificar-se, em virtude de suas faculdades interpretativas 

limitadas. Para a teoria literária, da mesma forma que os textos individuais 

são julgados secundários em relação ao sistema universal ao qual eles 

acedem, a leitura real é negligenciada em proveito de uma teoria da leitura, 

isto é, da definição de um leitor competente ou ideal, o leitor que se curva à 

expectativa do texto.
99 

 No que se refere ao ambiente escolar, devemos nos ater ao fato de que trabalhamos 

com denominados leitores reais, que trazem consigo sua própria experiência de leitura e que 

é a partir desta realidade que procuraremos auxiliar os estudantes na compreensão do texto 

literário.  Em se tratando da disciplina de Literatura Brasileira, devemos levar em conta o 

fato de que o aluno é também um leitor e, portanto, ao receber um texto, realiza a sua tarefa 

individual de compreensão e, a partir dela, poderá compartilhar suas percepções com a 

turma. Roberto Reis cita o autor Jenaro Talens quando este salienta que “um texto literário 

não é uma presença, mas um espaço vazio, cuja semantização está para ser produzida pela 
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práxis historicamente determinada do leitor”
100

. Reis considera que é o ato da leitura que faz 

com que o espaço vazio se transforme em uma obra literária, produzida depois de ter sido 

transformada em algo dotado de um significado pela apropriação de um leitor:  

 

Se acatarmos a anotação de Talens, se poderia desde logo inferir que a 

leitura estará condicionada pela estatuto de classe, pelo “gosto”, pelo lugar 

ocupado pelo leitor no tecido social e num dado momento histórico. Com 

efeito, sabemos hoje que o sentido não se dá em presença, sendo antes 

resultado de um jogo de diferenças na cadeia significante e da interferência 

do intérprete nesse jogo. Por outro lado, interpretar implica em construir a 

partir de signos físicos, enquadrando o que deve ser interpretado em um 

conjunto de referências culturais, na exata medida em que interpretar é um 

ato dialogal por excelência.
101

 

 

 Regina Zilberman, por sua vez, destaca a importância da estética da recepção no 

estudo da literatura, enfatizando que “a reconstituição do horizonte se faz necessária por 

fornecer as primeiras indicações relativamente a essa troca entre o texto e o público; ela 

oportuniza também a recuperação da história da recepção de que ele foi objeto, fazendo 

aparecer a diferença hermenêutica entre a inteligência passada e atual de uma obra.”
102

  

 Compagnon ressalta que Jauss toma de Gadamer a noção de fusão de horizontes, 

unindo as experiências passadas incorporadas em um texto e os interesses de seus leitores 

atuais. Essa noção lhe permite descrever a relação entre a recepção primeira de um texto e 

suas recepções posteriores, em diferentes momentos da história até agora. A ideia não era, 

aliás, inteiramente nova em Gadamer, e em 1931, Benjamin observava, a respeito das obras 

literárias, que “todo o círculo de sua vida e de sua ação tem tantos direitos, digamos até mais 

direitos que a história do seu nascimento. Pois não se trata de apresentar as obras literárias 

em correlação com o seu tempo, mas de apresentar, no tempo em que eles nasceram, o 

tempo que as conhece, ou seja, o nosso”. 

 Rompendo com a história da literatura tradicional, baseada no autor, e que Benjamin 

atacava, Jauss se separa também das hermenêuticas radicais que emancipam inteiramente o 

leitor, e insiste na necessidade de se levar em conta, para compreender um texto, sua 

recepção original. Compete ao crítico, como leitor ideal, fazer o papel intermediário entre a 

maneira como um texto foi percebido e a forma como ele é percebido hoje, narrando 
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detalhadamente a história de seus efeitos
103

.  

 O problema é que, para cumprir o programa proposto pela estética da recepção, o 

professor necessitaria ter outra visão de história literária, em que teria de saber como as obras 

foram recebidas no seu aparecimento, como as apreciações foram se modificando em 

diversas épocas, e como o sentido encontrado no diálogo entre alunos e textos se aproxima 

ou distancia dessa corrente temporal de interpretações. Por outro lado, igualmente deveria 

dominar a estrutura das obras estudadas, para poder orientar a leitura de seus alunos no que 

ela tem de elementos determinados e de espaços livres para a produção do sentido. 

 Segundo Regina Zilberman, uma obra não perde seu poder de ação ao transpor o 

período em que apareceu; muitas vezes, sua importância cresce ou diminui no tempo, 

determinando a revisão das épocas passadas em relação à percepção suscitada por ela no 

presente.
104

 Assim, fixar-se num cânone estável, como faz a escola, desconsidera a oscilação 

de valores entre passado e presente e pode ser um dos motivos do afastamento dos jovens da 

leitura literária. 

 Ao trabalhar com a interpretação de textos literários, o professor contribui para que 

ocorra uma atualização de sentidos das obras passadas, visto que os alunos-leitores atribuem 

significados para o que leem de acordo com as suas experiências de leitura do tempo 

presente.  Compagnon chama a atenção para o fato de que  

As normas e os valores do leitor são modificados pela experiência de 

leitura. Quando lemos, nossa expectativa é função do que nós já lemos. Não 

somente o texto que lemos, mas em outros textos, e os acontecimentos 

imprevistos que encontramos no decorrer de nossa leitura, obrigam-nos a 

reformular nossas expectativas e a reinterpretar o que já lemos. A leitura 

procede, pois, em duas direções ao mesmo tempo, para frente e para trás, 

sendo que um critério de coerência existe no princípio da pesquisa do 

sentido e das revisões contínuas pelas quais a leitura garante uma 

significação totalizante à nossa experiência.
105

 

 

 O professor possui um papel fundamental no diálogo interpretativo uma vez que, ao 

oportunizar o contato dos estudantes com poemas, por exemplo, atuará no sentido de reunir 

as percepções do grande grupo e, a partir das contribuições de cada um, poderá auxiliar no 

enriquecimento da compreensão de todos. O fato de enfatizar a interpretação de poemas em 
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suas aulas, considerando os princípios da estética da recepção, de diálogo entre o tempo do 

texto e o tempo do leitor, ampliando os horizontes de expectativa e refletindo sobre as 

normas estéticas e socioculturais em trânsito entre a obra e seu receptor,
106

 levaria em conta o 

papel do leitor no estudo da literatura e, dessa forma, alargaria os objetivos da disciplina de 

Literatura Brasileira na escola, que passaria a ser não somente baseada na historiografia 

literária, mas também na formação do leitor. 

5.3 – ENSINO DE LITERATURA E O VALOR DA PALAVRA POÉTICA 

 Ao iniciarmos o estudo de caso, tanto na rede pública quanto na rede particular, era 

previsto que encontraríamos algumas diferenças não somente na forma de abordagem dos 

conteúdos por parte das professoras, mas também na recepção dos textos poéticos por parte 

dos estudantes. Percebemos que a realidade na qual estão inseridos (levando em conta a 

estrutura da escola, a condição socioeconômica dos estudantes, a formação dos professores e 

outros aspectos considerados relevantes ao longo da pesquisa), interfere no trabalho realizado 

em sala de aula. Porém, além disso, é preciso levar em conta um fator essencial no processo 

interpretativo, que é a abordagem hermenêutica na qual nos ancoramos desde o início desse 

trabalho.  

 O diálogo hermenêutico proposto por Gadamer vai ao encontro de uma proposta de 

ensino de poesia na qual o leitor possua um papel fundamental na interpretação de um 

poema, na busca de sentido, pois, através de suas percepções, aliadas às demais inferências 

da turma e do auxílio do professor, é possível promover um enriquecimento do trabalho 

interpretativo. A partir de uma abordagem hermenêutica, o leitor pode desenvolver uma 

afinidade maior com o texto poético, não apenas no sentido de apreciar a leitura do gênero, 

mas também de reconhecer o seu valor literário, pois é uma forma de escrita que difere dos 

textos em prosa.  

 Octávio Paz em sua obra O arco e a Lira considera como poema toda composição 

literária de índole poética, “um organismo verbal que contém, suscita ou segrega poesia”. 

Assumida ortodoxamente, a conexão entre poema e poesia implicaria um juízo de valor, 

ainda que de primeiro grau: todo poema encerraria poesia, e vice-versa, sistematicamente, a 

poesia se coagularia em poema. Na verdade, a correlação apenas se observa como 

tendência, historicamente verificável, pois existem poemas sem poesia, e a poesia pode 

                                           
  

106
 Cf. ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e História da Literatura. São Paulo: Ática, 2001. 



106 

 

surgir no âmbito de um romance ou de um conto.
107

 

 De acordo com Massaud Moisés, a poesia exprime-se por metáforas, tomadas no 

sentido genérico de figuras de linguagem, isto é, significantes carregados de mais de um 

sentido, ou conotação. A poesia é linguagem conotativa por excelência, na medida em que 

toda a imensa ambiguidade do “eu” se expressa por metáforas de amplo cociente semântico: 

as várias conotações assinalam toda a complexidade emotivo-rítmico-conceptual do “eu”. 

Como, porém, a prosa também se vale da metáfora, resta apontar o emprego específico que 

dela faz a poesia: a metáfora se oferece de modo direto e imediato ao leitor. Num texto 

poético, a conotação de cada frase ou segmento decerto depende do contexto, mas antes disso 

apresenta uma carga própria, que prontamente estimula a sensibilidade e a inteligência do 

leitor.  

 Em Hermenêutica da obra de arte, Gadamer traz a definição de Paul Valéry acerca 

da palavra poética, na qual o autor distingue a poesia do uso cotidiano da linguagem. 

Segundo Valéry,  

a linguagem cotidiana é como as moedinhas de baixo valor (e como todas 

as nossas notas), na medida em que não possui por si mesma o valor que 

simboliza – em contraposição à famosa moeda antiga de ouro anterior à 

primeira guerra mundial, que possuía o valor em metal que correspondia à 

sua impressão. Assim, a palavra poética não seria nenhuma mera indicação 

de algo diverso, mas – como a peça de ouro – aquilo que representa.
108

 

 

 Gadamer destaca que “a moeda tem o valor de seu conteúdo: esse valor não se acha 

apenas impresso sobre a moeda. Isto é um poema: linguagem que não significa apenas algo, 

mas que é aquilo que significa.” 
109

 No que diz respeito à palavra que é dita no cotidiano, 

Gadamer considera que esta possui uma função puramente comunicativa. Segundo o autor, 

ela não é nada em si mesma, pois já estamos sempre junto daquilo que é dito e comunicado: 

 

Quando recebo uma carta e a leio, ela cumpre a sua tarefa. Algumas pessoas 

rasgam todas as cartas logo depois de as terem lido. Neste ato ganha voz 

aquilo que pertence à essência de uma tal comunicação linguística: o fato de 

ela cumprir  a sua tarefa quando a recebemos. Em contrapartida, todos nós 

sabemos que um poema, por exemplo, não é colocado de lado porque o 

conhecemos. Ninguém poderá dizer de um bom poema: “Eu já conheço 
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isso! E virar as costas. Aí as coisas se passam de maneira inversa. Quanto 

melhor o conheço, quanto mais o compreendo – e isso significa: quanto 

mais o interpreto exegeticamente e quanto mais o componho uma vez mais 

– e isso até mesmo quando o conheço por dentro e de cor, tanto mais digo 

para mim mesmo que realmente se trata de um bom poema, ele não fica 

mais pobre, mas cada vez mais rico.
110

 

 

 No que se refere ao trabalho em sala de aula, devemos levar em conta o valor da 

palavra poética, incitando o leitor a conhecer as particularidades desse gênero em contraste 

com a linguagem do cotidiano, tal como as ideias de Gadamer nos levam a refletir.  Na 

definição de Gadamer, podemos tentar caracterizar a interpretação como o processo que visa 

e resulta na compreensão. Interpretar, dependendo de sua função, é trazer algo à 

compreensão.
111

 

 Em artigo publicado, Anne Marie Chartier chama a atenção para o fato de que os 

textos literários envolvem, simultaneamente, a emoção e a razão em atividade: “Sua 

organização provoca surpresa, por fugir ao padrão característico da maioria dos textos em 

circulação social. E fugir ao padrão hegemônico não quer dizer negar qualquer padrão. Os 

padrões literários existem e devem ser também conhecidos do leitor”.
112

 

Armindo Trevisan considera que o poema, juntamente com tudo o que o homem 

realiza, relaciona-se com o seu estar-no-mundo, com sua intervenção no mundo
113

. Para o 

autor, poesia é algo que nos obriga a ir além daquilo que se vê, a transpor as palavras. 

Tentamos produzir em nós uma sensação ou sentimento semelhante ao do poeta. Nesse 

sentido, toda poesia exige um poeta, ou antes, dois: o poeta-autor e o poeta-leitor.
114

 Assim 

sendo, o trabalho de interpretação em sala de aula pode contribuir para que o aluno se torne 

esse “poeta-leitor”, para que ele se sinta parte do universo da leitura literária. O processo de 

interpretação atua justamente nesse sentido: de ir além daquilo que se lê, de encontrar outras 

possibilidades de compreensão, de abrir novos caminhos.  
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5.4 – ESCOLA PÚBLICA E ESCOLA PARTICULAR: CONTRASTES E 

SEMELHANÇAS 

 Percebemos que, em ambas as escolas, os alunos não manifestaram aversão à leitura 

de poemas. Pelo contrário: muitas vezes, nós, professores, tiramos conclusões precipitadas 

em relação aos interesses dos estudantes. O que existe é um espaço muito limitado para a 

realização de trabalhos em grupo nos quais se priorize o diálogo. 

 Segundo Tereza Colomer, “a discussão em grupo favorece a compreensão. Serve para 

enriquecer a resposta própria com os matizes e os aportes da compreensão do outro, já que a 

literatura exige e permite distintas ressonâncias individuais” 
115

.  Ao propor às professoras 

participantes da pesquisa que realizassem um trabalho específico de interpretação de poemas 

com os alunos, nosso objetivo era permitir uma participação maior dos estudantes, para que 

pudessem manifestar suas diferentes percepções.  

No entanto, ao longo do estudo de caso, constatamos que não houve muito espaço para o 

diálogo em relação aos poemas analisados em classe, sobretudo na escola particular, a não 

ser nas aulas destinadas às observações para esta pesquisa. Amanda atribui a falta desses 

momentos de interpretação com os estudantes às exigências da escola. Segundo ela, devido à 

quantidade imensa de conteúdos, não é possível trazer outros textos para confrontar com os 

poemas, fazer seminários de discussão ou outras atividades que envolvam mais interação 

com os alunos. 

 Tanto as propostas curriculares da escola particular quanto a abordagem realizada 

pela professora não privilegiam um contato maior do leitor com o texto, um diálogo no qual 

seja possível identificar a participação do aluno na construção de sentidos decorrentes de 

suas leituras. E isso acontece também na escola pública, pois apesar de uma suposta 

liberdade que os professores possuem para definir suas metodologias de trabalho, parece que 

não há possibilidades para que muitos aspectos da poesia sejam explorados com a turma, 

tanto no que se refere ao curto tempo destinado para as aulas de Literatura quanto em relação 

à falta de suporte teórico por parte da professora.  

 Na escola particular, exige-se dos professores um grande conhecimento na área que 

lecionam. No entanto, por mais qualificados que esses profissionais sejam, não há muitas 

oportunidades para que todo esse conhecimento seja posto em prática. A professora da escola 
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particular não se sentiu à vontade para propor uma análise de poemas mais detalhada em 

grupos, pois estava habituada a trabalhar os conteúdos de forma expositiva, voltados 

especificamente para o vestibular.  

 Na escola pública, em contrapartida, embora a professora não tivesse limitações em 

relação à forma de trabalho de interpretação de poemas com os alunos, os textos escolhidos 

não foram diferentes daqueles propostos pelos livros didáticos. Alguns dos poemas 

escolhidos para a análise em grupos não foram os mais adequados para uma interpretação 

aprofundada, pois alguns apresentavam um vocabulário tão complexo que nem mesmo a 

professora parecia estar preparada para auxiliar os estudantes. Segundo Letícia, 

PROFESSORA – Alguns poetas não tinham muita expressividade, mas o 

trabalho foi produtivo. Valeu a pena, pois eles aprenderam a reconhecer 

diferença entre os períodos, entre o Simbolismo e Parnasianismo.   

 

 O objetivo principal da professora da escola pública era o de que os alunos 

reconhecessem características dos períodos literários nos poemas interpretados pelos grupos 

quando, na verdade, o foco deveria estar na compreensão do texto, nas reflexões que surgem 

a partir da leitura, na capacidade de atribuir sentido aos elementos do poema. A autora Maria 

Zilda Cury defende a ideia de que se deve mostrar ao aluno que a historiografia permite 

várias formas de entrada, como por exemplo, o estudo da evolução dos gêneros só 

aparentemente cristalizados em formas fixas.
116

  Dessa forma, o estudo da literatura dividida 

em períodos literários serviria apenas como ponto de referência para uma análise mais ampla 

das manifestações literárias e não como objetivo único da disciplina.  

 Na visão de Zinani e Santos, a linguagem literária, devido à sua especificidade, 

possibilita uma grande multiplicidade de leituras. Essa modalidade de linguagem, segundo os 

autores, por sua opacidade, remete a uma série de significados autorizados pelo texto, os 

quais precisam ser percebidos pelo leitor, exigindo dele esforço para a construção de sentido. 

Esse esforço, quando executado frequentemente – daí a importância de seu exercício ser 

enfatizado em sala de aula – vai oportunizar o desenvolvimento da competência de leitura, 

tornando-o proficiente num aspecto muito significativo para a sua vida, pois a leitura 

competente está profundamente ligada à educação permanente
117

.  
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 Alguns alunos da escola pública demonstraram satisfação por terem sido capazes, 

sozinhos, de realizar uma leitura produtiva, pois, quando o aluno entra em contato com o 

texto, inicia-se um processo de compreensão que é muito rico em um primeiro momento, 

visto que o leitor é livre para tirar suas próprias conclusões. Nessa escola, foi possível 

realizar um trabalho mais próximo dos estudantes, mas percebemos que há muita carência de 

conhecimentos prévios, muitos deles ligados à compreensão de vocabulário e empregos de 

verbos. 

 Graça Paulino considera que ainda estamos longe de estabelecer quais são as 

competências literárias e que classes de conhecimentos e informações um leitor comum 

necessita para alcançar uma capacidade interpretativa aceitável em relação às expectativas da 

escola obrigatória. Segundo a autora,  

Esta falta de definição torna muito difícil determinar os objetivos concretos 

de cada etapa escolar e de muitos autores, inclusive as formulações oficiais 

dos currículos escolares, que se limitam a enunciar as finalidades mais 

gerais e indiscutíveis, insistem mais no como do que no o que, ou 

acumulam novos e antigos enfoques, sem ordem nem acordo.
118

 

 

 A autora Blanca Rechou defende que a atividade escolar deve, por meio da leitura 

literária, promover a educação do leitor com vistas ao alargamento de seus limites culturais e 

sociais, o que acentua a responsabilidade do professor diante do aluno, no sentido de 

incentivá-lo e capacitá-lo para uma leitura mais ativa e competente. Rechou sugere uma boa 

dose de liberdade criativa e crítica que, tendo se desenvolvido na escola, alia-se à bagagem 

vivencial que o aluno traz do ambiente doméstico e social.
119

 

 Quanto à distribuição dos conteúdos da disciplina de Literatura Brasileira, ambas as 

escolas priorizam elementos de Teoria Literária no Primeiro Ano para, em seguida, dar 

ênfase aos períodos literários no Segundo e no Terceiro ano.    Amanda relata que, na 

Primeira Série, os alunos aprendem os principais fundamentos da literatura, figuras e funções 

de linguagem, além de gêneros literários. Depois, entram em contato com algumas noções 

sobre a Era Clássica e sobre a formação da literatura ocidental. Em seguida, passa-se para a 

Idade Média, que envolve o Trovadorismo e o Humanismo. Por fim, chega-se ao Classicismo 

e ao Barroco. Além disso, na Escola B, há um destaque maior para as leituras indicadas para 

o vestibular: 
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PROFESSORA – Buscamos sempre seguir o programa da UFRGS, que é 

bem amplo. Começa na Idade Média e passa para o Renascimento, com Gil 

Vicente, depois há Camões e vai até a ficção contemporânea. Aqui na 

escola temos um trabalho muito específico voltado para as leituras 

obrigatórias. Tentamos trabalhar todas as leituras recomendadas pela 

UFRGS entre a Segunda e a Terceira Série. As Terceiras séries assistem um 

ciclo de palestras de cada uma das leituras. Os alunos recebem o resumo 

dos livros, bem formatado, e depois aplicamos uma prova sobre essas 

leituras. 

 

 Enquanto na escola particular há uma preocupação excessiva quanto à preparação dos 

alunos para o vestibular, deixando em segundo plano a formação humana e o 

desenvolvimento do diálogo, na escola pública há uma insuficiência de conteúdos, pois a 

professora não consegue cumprir o plano destinado para cada série. De um lado, um controle 

muito rígido por parte da direção da escola particular não permite um trabalho mais voltado 

para a interpretação com os estudantes. Em contrapartida, na escola pública, os professores 

não conseguem nem mesmo cumprir critérios preestabelecidos para cada série, e esse atraso 

em relação aos conteúdos propostos também interfere no tempo disponível para um trabalho 

mais voltado para a formação do leitor, ou seja, para a leitura e interpretação em sala de aula 

com vistas a uma participação maior dos alunos.  

Em ambos os casos, a preocupação que as professoras demonstram em cumprir as 

exigências de conteúdo não lhes permite criar novos objetivos além daqueles determinados 

pelos programas das escolas. Ser um professor de Literatura é também um exercício de 

buscar oportunidades de inserir os textos literários em suas aulas, de sensibilizar os alunos 

para essas leituras e não apenas fazer com que decorem características de autores e períodos. 

Partilhando das ideias de George Steiner, concordamos com o fato de que “quem quer que 

ensine ou interprete literaturas deverá se perguntar qual é o seu propósito”.
120

  

Teresa Colomer destaca que, desde a década de 1970, defendeu-se a ideia de uma 

formação literária que não se baseie no eixo histórico, mas na leitura das obras e na aquisição 

de instrumentos de análise. No entanto, ambos os modelos didáticos buscaram, desde o 

início, fórmulas de compromisso através, por exemplo, do comentário de textos organizados 

historicamente. Na visão da autora, a representação da tarefa própria da escola secundária 

não logrou desprender-se nunca da história literária em favor da capacidade de leitura: 

 A função de transmissão patrimonial – a biografia dos autores, a lista de 

suas obras, a descrição sociocultural do contexto histórico e a transposição 
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das avaliações críticas – manteve-se de uma ou outra forma, porque, apesar 

de todas as críticas que choveram sobre o ensino histórico da literatura, os 

docentes e a sociedade em geral continuaram acreditando que tinha sentido 

dar às novas gerações de adolescentes uma sistematização da evolução 

cultural através das obras de referência de sua coletividade
121

. 

 No que se refere à prática de leitura, a autora considera que esta constrói a 

competência do leitor em fases recorrentes que incluem, primeiramente, o desejo de entrar no 

jogo; segundo, a aquisição gradual das capacidades interpretativas, o que envolveria a 

suspensão da incredulidade, a projeção psicológica, a antecipação e a explicitação das regras, 

seguidas dos mecanismos utilizados para construir o sentido. Essas fases serviriam tanto para 

aprofundar a leitura realizada como para aprender a fazer leituras mais complexas – e, 

portanto, mais gratificantes – em outra ocasião. Trata-se, finalmente, de passar do não saber a 

saber fazer e saber como se faz.
122

   

 Além de buscar um sentido maior para o trabalho com a disciplina de Literatura que 

não somente a historiografia, faz-se necessário também levar em conta o papel do aluno-

leitor na construção de seu conhecimento. Em entrevista, a professora da escola particular 

afirma que: 

PROFESSORA – Na Primeira Série, os alunos são muito imaturos para a 

Literatura, que é uma disciplina que requer certo refinamento, certa 

sensibilidade. É preciso explicar que todo texto tem um significado. 

Primeiro porque eles têm uma resistência a ler, por causa da informática. Os 

grandes clássicos, os grandes nomes, é uma minoria que lê. Eles têm 

imaturidade intelectual e até cognitiva. 

 

 Podemos perceber uma série de concepções preestabelecidas no depoimento da 

professora da Escola B. Se considerarmos que é necessário “um refinamento prévio e uma 

sensibilidade anteriormente desenvolvida” por parte dos alunos ao entrar em contato com a 

literatura, de certa forma estamos os excluindo do universo literário, o qual também é 

construído pelo leitor. Precisamos levar em conta seu papel, se tivermos como objetivo 

aproximá-lo da leitura, pois, como professores, não deveríamos disseminar a idéia de que a 

literatura de qualidade é um privilégio para poucos.  

 Para compreender a literatura e até mesmo para desenvolver o gosto pela leitura, o 

aluno precisa entrar em contato com o texto. Quanto mais cedo os estudantes tiverem 
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experiência com a literatura, mais cedo poderão desenvolver o refinamento e sensibilidade 

mencionados pela professora. É verdade que a tecnologia existente nos dias atuais é muito 

mais atrativa, não só para muitos adolescentes, mas também para adultos, que muitas vezes 

acabam trocando um livro pela tela do computador. Entretanto, essa concorrência não 

significa a morte do livro. Atualmente há muitos livros em formato digital e, além disso, 

existem sites nos quais os leitores podem escrever resenhas de seus livros favoritos e trocar 

idéias entre si, compensando, no universo virtual, o silêncio interpretativo das salas de aula.  

 Possivelmente, muitos alunos da escola particular utilizem esses sites. Talvez esses 

estudantes não leiam os clássicos, mas é possível que tenham suas preferências literárias. A 

escola precisa levar em conta o universo no qual esses adolescentes estão inseridos antes de 

julgá-los imaturos intelectualmente. Muitas vezes, é no espaço oferecido pela internet que o 

aluno vai manifestar sua opinião sobre leituras realizadas por ele fora da escola, ambiente 

que deveria ter em conta a interação do texto com o leitor e incentivá-lo a expressar seus 

pontos de vista.  

 O professor deve contribuir para que o aluno desenvolva seu potencial cognitivo e 

intelectual, incentivando-o à leitura e o auxiliando nas dificuldades de interpretação. José 

Luis Jobim, fazendo referência aos conceitos de Hans Robert Jauss, que assevera ser 

necessário recuperar a dimensão da recepção da literatura, defende que até mesmo o crítico 

que julga uma nova obra, o escritor que concebe sua obra à luz de normas positivas ou 

negativas de uma obra anterior, e o historiador literário que classifica uma obra em sua 

tradição e a explica historicamente são, antes de tudo, receptores (leitores). Jauss considera 

que  

No triângulo de autor, obra e público, o último não é parte passiva, não é 

elo meramente reativo, mas, em vez disto, é ele próprio uma energia 

formadora da história. A vida histórica de uma obra de arte literária é 

impensável sem a participação ativa de seus receptores. Porque é somente 

através do processo de sua mediação que a obra entra no horizonte de 

experiência mutável de uma continuidade em que ocorre a perpétua 

inversão da recepção simples à compreensão crítica, da recepção passiva à 

ativa, das normas estéticas reconhecidas a uma nova produção que as 

ultrapasse.
123

 

 

  De acordo com as concepções de Jauss, o texto literário apenas continua produzindo 

seu efeito na medida em que sua recepção se estenda pelas gerações futuras, ou seja, na 
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medida em que haja leitores que novamente se apropriem da obra passada, ou autores que 

desejem imitá-la, sobrepujá-la ou refutá-la. A literatura como acontecimento cumpre-se 

primordialmente no horizonte de expectativa dos leitores, críticos e autores, seus 

contemporâneos e pósteros. Da objetivação ou não desse horizonte de expectativa dependerá, 

pois, a possibilidade de compreender e apresentar a história da literatura em sua historicidade 

própria
124

.  

 Dentro da perspectiva educacional, as ideias de Jauss são totalmente pertinentes, uma 

vez que o aluno se constitui como leitor em formação, ativo no processo de construção de 

sentidos para suas leituras. Se no contexto da escola particular, o possível desinteresse dos 

alunos está associado ao acesso a muitas informações na internet, o contrário ocorre em 

relação à escola pública, onde o acesso aos livros e às novas tecnologias é mais limitado. 

Letícia considera que  

PROFESSORA – Se olharmos somente para o Estado, ou para a nossa 

escola em especial, que é de alunos menos favorecidos, achamos que, se a 

escola tivesse mais condições, se oferecesse mais material, mais livros, os 

alunos gostariam mais de Literatura. Eu já trabalhei em escola particular e 

há todo o arsenal necessário, as famílias têm condições de comprar livros, 

mas os alunos não lêem. Em nossa escola, sinto uma espécie de “mesmice”, 

um sentimento de que nada vai mudar, de que não adianta investir. Já no 

ensino particular, até por ter demais, o aluno pensa que não precisa se 

esforçar, pois as famílias têm condições. Vejo esse desinteresse dos nossos 

alunos, primeiro porque eles sabem que terão dificuldades em se inserir 

num contexto maior, não que seja impossível, mas é mais difícil, e o outro 

motivo seria porque eles já estão num contexto no qual eles não precisam se 

modificar. 

 

 Ter ou não ter acesso facilitado aos livros talvez não seja o grande fator motivacional 

necessário nas aulas de Literatura, visto que, em ambos os casos, o suposto desinteresse dos 

alunos se manifesta de qualquer forma, ao menos do ponto de vista das professoras 

entrevistadas. De que maneira, então, o professor poderia atuar, lutando contra a dita 

“mesmice” na escola pública?  Se o aluno não acreditar que é capaz de modificar sua 

realidade, ao menos o professor deveria tentar contribuir para reverter esse quadro, dando ao 

estudante oportunidades de desenvolver-se intelectualmente, encorajando-o a expressar seus 

pontos de vista em relação aos textos.  

Segundo Ezequiel Theodoro da Silva,  

O leitor crítico, movido por sua intencionalidade, desvela o significado 
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pretendido pelo autor (emissor), mas não permanece nesse nível: ele reage, 

questiona, problematiza, aprecia com criticidade. Como empreendedor de 

um projeto, o leitor crítico necessariamente se faz ouvir. A criticidade faz 

com que o leitor não só compreenda as ideias veiculadas por um autor, mas 

leva-o também a posicionar-se diante delas, dando inicio ao cotejo das 

ideias projetadas na constatação.
125

 

 

No momento em que o professor realiza a interpretação de textos em sala de aula 

incitando a participação dos alunos, ele contribui para que o potencial crítico da turma seja 

desenvolvido. Nesse sentido, compartilhamos das afirmações de Libâneo quando considera 

que “a contribuição essencial da educação escolar para a democratização da sociedade 

consiste no cumprimento de sua função primordial, o ensino.”  

Segundo o autor, valorizar a escola pública não é, apenas, reivindicá-la para todos, 

mas realizar nela um trabalho docente diferenciado em termos pedagógico- didáticos. 

Democratizar o ensino é ajudar os alunos a se expressarem bem, a se comunicarem de 

diversas formas, a desenvolverem o gosto pelos estudos, a dominarem o saber escolar; é 

ajudá-los na formação de sua personalidade social, na sua organização enquanto 

coletividade. Trata-se, enfim, de proporcionar-lhes o saber e o saber-fazer críticos como pré-

condição para sua participação em outras instâncias da vida social, inclusive para a melhoria 

de suas condições de vida126. Talvez os alunos tenham dúvidas ou comentários interessantes a 

compartilhar a partir da leitura de poemas em sala de aula, e isso só se torna possível através 

do diálogo.  

Gadamer nos leva a refletir sobre o sentido individual da palavra poética para cada 

leitor quando afirma que  

Sentido é, como a linguagem pode nos ensinar, sentido direcional. Olha-se 

em uma direção, tal como os ponteiros do relógio, que sempre giram em um 

determinado sentido. Assim, nós todos sempre apreendemos em nosso 

sentido a direção, quando algo nos é dito. Formas de uma tal apreensão em 

nosso sentido são o poema, que compreendemos  e cujo enunciado nunca se 

esgota, e o diálogo, no qual somos e que enquanto o diálogo da alma 

consigo mesma nunca chega ao fim. 
127

 

 

 Analisando especificamente o lugar que a poesia ocupa no ensino de Literatura, tanto 
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na escola pública quanto na escola particular, ambas as professoras participantes da pesquisa 

dizem não apreciar a leitura do gênero poético. De certa forma, suas preferências acabam por 

interferir na escolha dos conteúdos a serem trabalhados e na maneira pela qual a leitura e 

interpretação de poemas é realizada com os estudantes. O hábito da leitura de poesia por 

parte do professor também é algo que deve ser levado em conta, pois essa prática pode 

contribuir para que o aluno desenvolva uma proximidade maior com os textos. 

5.5 – PROPOSTA DE UM TRABALHO HERMENÊUTICO EM SALA DE AULA 

 Para desenvolver um contato maior com a leitura de poesia, é importante que os 

alunos tenham acesso ao gênero nas aulas de Literatura Brasileira. Gadamer considera que 

“quanto mais nos familiarizamos com uma composição poética, tanto mais rico de 

significações e tanto mais presente se torna o seu enunciado” 
128

.  

 Tendo como base os princípios da teoria hermenêutica, apresentamos dois 

poemas,“Traduzir-se” e “Bicho urbano”, do autor Ferreira Gullar, com o intuito de destacar 

aspectos que poderiam ser abordados em sala de aula com estudantes de Ensino Médio. 

 Vejamos o poema “Traduzir-se”: 

Uma parte de mim 

é todo mundo: 

outra parte é ninguém: 

fundo sem fundo. 

 

uma parte de mim 

é multidão: 

outra parte estranheza 

e solidão. 

 

Uma parte de mim 

pesa, pondera: 

outra parte 

delira. 

 

Uma parte de mim 

é permanente: 

outra parte 

se sabe de repente. 

Uma parte de mim 

almoça e janta: 
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outra parte 

se espanta. 

 

Uma parte de mim 

é só vertigem: 

outra parte, 

linguagem. 

 

Traduzir-se uma parte 

na outra parte 

- que é uma questão 

de vida ou morte - 

será arte? 
 129 

 

 

 Podemos começar trabalhando o significado de alguns aspectos formais do poema, 

analisando o número de estrofes, por exemplo. Podemos deixar que os alunos falem o que 

conseguem perceber, antes de fornecermos respostas. Perceberemos que o poema possui sete 

estrofes, sendo que seis delas apresentam quatro versos, enquanto a última apresenta cinco, o 

que pode motivar a pergunta sobre a razão dessa diferença. Podemos também chamar a 

atenção para a pontuação, para a presença de sinais gráficos no poema como dois pontos e 

ponto final, pois veremos que nas seis primeiras estrofes repete-se a mesma estrutura, 

indagando por que isso ocorre. 

  Será possível perceber também que apenas no último verso encontramos um ponto 

de interrogação. No começo, poderá parecer monótono para os alunos verificar aspectos 

formais do texto, porém, no momento em que a análise do conteúdo se ligar a forma, a turma 

perceberá que há uma razão para todos os detalhes presentes no texto poético, pois é 

justamente a semantização da forma que diferencia poesia e prosa.   

 Em seguida, podemos analisar a presença das rimas. Quais são as rimas existentes no 

poema? Perguntaremos aos alunos como que eles conseguem perceber que duas palavras 

rimam, para que assim eles relembrem algumas classificações que possivelmente aprenderam 

no Primeiro Ano. Temos as palavras “mundo” e “fundo” na primeira estrofe e, na segunda, 

as palavras “multidão” e “solidão”. Pode-se perguntar o que existe de relação entre essas 

quatro rimas. Na quarta estrofe, temos o adjetivo “permanente” e o advérbio “de repente”. Já 

na quinta estrofe, surgem os verbos “jantar” e “espantar”, caracterizando uma rima rica, o 

que não ocorre na sexta estrofe com os substantivos “vertigem” e “linguagem”. Por fim, há 

as rimas das palavras “parte” e “arte”, rimas perfeitas devido à idêntica sonoridade dos sons 
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finais das palavras. O mais importante não é saber as classificações das rimas, os nomes 

atribuídos a cada elemento do poema, mas o efeito sonoro que eles produzem. O professor 

pode relembrar algumas dessas classificações, porém, o mais importante é que os alunos 

consigam perceber a sonoridade do poema e que possam reconhecer  os efeitos de algumas 

figuras de linguagem para que percebam que o texto em prosa é diferente em muitos 

aspectos.  

Existem anáforas no poema em todas as estrofes: “uma parte de mim” e “outra parte”. 

Podemos comentar que a anáfora é uma figura de linguagem muito usada na poesia, que ela 

tem o efeito de ligar as estrofes entre si, criar uma coesão e produzir um certo ritmo. Se 

olharmos as empregadas por Ferreira Gullar, veremos que as anáforas introduzem elementos 

diferentes, não são apenas repetições. A partir disso, os estudantes podem tentar lembrar de 

outros poemas ou até mesmo de letras de música em que essas repetições podem ser 

encontradas. Ao conhecer as características do texto em verso, o aluno pode perceber que a 

poesia está muito mais presente do que imagina, principalmente nas canções que ouve no 

dia-a-dia.  

 Quanto aos aspectos de conteúdo, o poema “Traduzir-se” traz uma reflexão sobre as 

contradições do ser humano e sobre o papel fundamental da arte na busca de sentido para os 

questionamentos existenciais. O ser social, que necessita do convívio com outros seres, que 

necessita comunicar-se, ao mesmo tempo, traz em si a necessidade de isolamento, de 

quietude. Ao apresentarmos o poema para os alunos, podemos começar separando elementos 

que caracterizam “Uma parte” e “Outra parte”. Dessa forma, será possível perceber as 

contradições presentes entre os dois grupos. “Uma parte” é definida com expressões como 

“todo mundo”, “fundo sem fundo”, “multidão”. Em contrapartida, “outra parte” define-se 

com as palavras “ninguém”, “estranheza”, “solidão”.  

 Podemos pedir à turma que fale sobre os significados destes elementos no poema para 

que possamos perceber as relações de sentido que os estudantes conseguem estabelecer entre 

“uma parte” e “outra parte”. As palavras identificadas como características de cada um dos 

grupos trazem sentido em conjunto? E, ao juntarmos esses elementos, poderemos perceber 

um ser humano totalmente contraditório?  

 Na terceira estrofe, surgem os verbos “pesar”, “ponderar” e “delirar”. Assim sendo, 

“uma parte” representa a capacidade de julgamento crítico, de moderação, de sensatez, 

presente em cada indivíduo, ao passo que o verbo “delirar” expõe a capacidade imaginativa, 

sonhadora, o desequilíbrio de idéias, as incertezas. 
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 Na quarta estrofe, temos a expressão “Uma parte de mim almoça e janta” em 

contraste com “outra parte se espanta”.  A “parte que almoça e janta” poderia representar as 

necessidades físicas do ser humano, como alimentar-se para sobreviver, enquanto a outra 

parte, que se espanta, seria o lado intelectual ou espiritual do homem, a parte que questiona, 

que tem dúvidas, que é capaz de se surpreender. 

 Na quinta estrofe, “uma parte” é definida como “permanente”, enquanto a “outra 

parte se sabe de repente”.  Podemos propor aos alunos que falem sobre o que significa a 

“permanência” e o “saber-se de repente” no poema. Muitas vezes nos sentimos confiantes 

quanto às nossas certezas, porém, outras vezes demoramos a encontrar sentido para nossas 

dúvidas e “de repente” compreendemos algo sobre nós mesmos. Muitas respostas podem 

surgem a partir deste diálogo com a turma, porém, o importante é que os elementos do 

poema sejam percebidos um a um para que seja se compreenda o papel de cada estrofe na 

constituição do texto como um todo.  

 Na sexta estrofe, surgem as palavras “vertigem” e “linguagem”. Podemos questionar 

também o motivo pelo qual esses elementos aparecem no poema.  A linguagem entraria aqui 

como uma necessidade de comunicação, ao passo que a vertigem representaria o 

desequilíbrio, a falta de capacidade de expressar-se, de encontrar um sentido. 

 Na última estrofe, o eu-lírico faz um questionamento: “traduzir-se uma parte na outra 

parte/ que é uma questão de vida ou morte/será arte?” Nesse momento, podemos analisar 

com os estudantes o significado da palavra “traduzir”. No caso de línguas estrangeiras, seria 

tornar as palavras compreensíveis em outra língua, encontrar um significado que possa fazer 

sentido para quem não tem conhecimento daquele vocabulário. De que forma podemos 

transpor o significado de tradução para o poema, já que temos “uma parte” e “outra parte” 

completamente diferentes?  

 Como o ser humano traz em si elementos tão contraditórios, precisa encontrar formas 

de compreender-se, de “juntar” essas duas partes, de encontrar sentidos ao longo da vida. 

Assim também é o poeta: quando escreve, precisa encontrar formas de expressar-se, ou seja, 

de “traduzir-se”, o que consegue através da arte da palavra, da arte da escrita. Para ele, é 

“uma questão de vida ou morte”, ou seja, na voz do eu-lírico, é muito importante que consiga 

expressar-se através da poesia. 

 Neste poema, portanto, há duas temáticas a serem analisadas com os estudantes: as 

contradições humanas e o papel da arte, mais especificamente, o papel da poesia. Podemos 

estabelecer um diálogo a respeito da forma pela qual não só a poesia, mas também a 
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literatura como um todo atua na representação de fatos da vida cotidiana e na busca de 

compreensão do ser humano.  

 A partir da interpretação do poema, podemos questionar os alunos quanto às suas 

próprias contradições de ideias e sentimentos. Precisamos conviver em sociedade, mas 

também queremos ficar sozinhos; às vezes sabemos exatamente o que queremos, outras, 

temos somente dúvidas.  Alguns estudantes podem falar sobre isso, sobre sua experiência 

pessoal. A adolescência é um momento repleto de contradições, portanto, alguns podem se 

identificar ainda mais com o poema por viverem essa fase tão conturbada da vida.  

 Após a interpretação conjunta em classe, podemos propor uma atividade de expressão 

escrita, na qual os alunos podem fazer uma paródia do poema utilizando outros elementos 

para definir “Uma parte” e “Outra parte” de si mesmos, falando sobre seus conflitos 

individuais. Desta forma, estaremos proporcionando um contato pessoal de cada um com a 

arte poética. 

 Outro poema que pode ser analisado em sala de aula, também do autor Ferreira 

Gullar, chama-se “Bicho Urbano”: 

                                         Se disser que prefiro morar em Pirapemas 

ou em outra qualquer pequena cidade 

do país 

estou mentindo 

ainda que lá se possa de manhã 

lavar o rosto no orvalho 

e o pão preserve aquele branco 

sabor de alvorada 

 

Não, não quero viver em Pirapemas. 

Já me perdi 

Como tantos outros brasileiros 

me perdi, necessito 

deste rebuliço de gente pelas ruas 

e meu coração queima gasolina (da 

comum)  

como qualquer outro motor urbano 

 

A natureza me assusta. 

Com seus matos sombrios suas águas 

suas aves que são como aparições 

me assusta quase tanto quanto 

este abismo 

de gases e de estrelas 

aberto sob minha cabeça. 
130
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  Podemos iniciar a interpretação pela análise do título, questionando os alunos a 

respeito do significado da expressão “Bicho Urbano”. Orlando Fonseca, em artigo publicado, 

definiu o título do poema como uma paródia do epíteto usado para identificar a pessoa que 

vem do interior e fica perplexa diante dos fenômenos de uma cidade grande: “bicho do 

mato”.
131

 Após ouvirmos as respostas dos alunos, podemos apresentar essa definição, pois 

certamente a expressão “bicho do mato” será conhecida por eles.  

 Podemos destacar que o eu-lírico menciona a cidade de Pirapemas como 

representação de cidades menores do país e do espaço rural, ambientes nos quais não há a 

mesma agitação e desenvolvimento industrial das grandes cidades. Na primeira estrofe, as 

expressões “lavar o rosto no orvalho” e “pão branco com sabor de alvorada” são metáforas 

associadas à natureza, a ambientes nos quais é possível obter contato com elementos 

naturais. 

 Na segunda estrofe, a expressão “Já me perdi”, transmite a ideia de que o eu-lírico 

possivelmente já viveu em uma pequena cidade, mas que no momento atual prefere o espaço 

urbano.  Podemos chamar a atenção para a estrofe “Como tantos outros brasileiros” para 

reforçar a idéia de coletividade, ou seja, o eu-lírico procura identificar-se com outros. Muitas 

pessoas optam por trocar o ambiente tranquilo de uma cidade interiorana por uma grande 

capital, devido a inúmeros fatores. O que há na cidade grande que atrai tantas pessoas? Os 

alunos podem falar sobre os possíveis motivos existentes para essa escolha. Talvez eles se 

identifiquem com o poema de alguma forma, pois muitas famílias saem de cidades menores 

em busca de oportunidades de trabalho, por exemplo. Independente de já terem morado no 

interior ou não, os alunos podem falar de sua experiência, sobre o que preferem, sobre seu 

estilo de vida.  

 Ainda na segunda estrofe, os versos “meu coração queima gasolina (da comum) como 

qualquer outro motor urbano” têm a função de comparar o coração humano ao motor de um 

carro. “Qualquer outro motor” seria qualquer outro coração humano, ou seja, qualquer 

pessoa que também aprecie o espaço urbano, pois “gasolina” está associada ao fascínio pelo 

movimento, pela grande agitação que há nas grandes cidades.  

 Na terceira estrofe, o eu-lírico afirma: “a natureza me assusta” e em seguida enumera 
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elementos pertencentes ao espaço natural, tais como “matos”, “águas” e “aves”. O adjetivo 

“sombrio” liga-se à palavra mato de forma negativa, pois está associada à forma assustadora 

da natureza, transmitindo a imagem de um lugar escuro, misterioso. As aves são como 

“aparições”, ou seja, as aves assustam, surgem de repente, contribuindo para o cenário de 

medo ao qual o eu-lírico associa o ambiente interiorano. 

 Ainda na terceira estrofe, a expressão “abismo de gases e estrelas” remete ao espaço 

urbano. A natureza assusta tanto quanto a agitação das cidades. Podemos perceber que o eu-

lírico se encontra no ambiente urbano através do último verso: “aberto sob minha cabeça”, 

bem como pelo distanciamento que demonstra no primeiro verso, quando se refere à cidade 

de Pirapemas com o advérbio “lá”. 

 Ao realizar a interpretação do poema em sala de aula, podemos realizar a leitura de 

cada uma das estrofes chamando a atenção para todos os elementos que surgem ao longo do 

poema: as metáforas, as rimas (se houver), a formas gramaticais como verbos, advérbios, 

adjetivos para permitir que os alunos reflitam sobre o papel de cada palavra, de cada verso 

dentro do poema, fazendo suas próprias inferências. O leitor precisa estar em contato direto 

com o texto para poder participar da interpretação em conjunto. É importante que o aluno 

possa ter a oportunidade de identificar-se ou não com um poema, que ele tenha a chance de 

perceber que a linguagem poética também trata do cotidiano.  

 Tanto o poema “Traduzir-se” quanto “Bicho urbano” oferecem oportunidades de 

identificação por tratarem de temas que levam a refletir sobre questões pessoais e sobre o 

convívio em sociedade. Gadamer define o jogo da arte como um espelho que sempre emerge 

novamente através dos milênios diante de nós, um espelho no qual olhamos para nós 

mesmos, com frequência de maneira por demais inesperada, com frequência de maneira por 

demais estranha, e no qual olhamos como somos como poderíamos ser, o que acontece 

conosco.
132

 

 No primeiro poemas há rimas, porém no segundo não as encontramos.  Através do 

contato com textos diversos, o aluno passa a conhecer melhor o gênero poético, percebendo 

que a poesia não se constitui somente de rimas. A leitura de poetas contemporâneos é muito 

válida no sentido de apresentar diferentes formas de apresentação dos poemas, pois muitos 

autores preferem versos livres, enquanto outros buscam alternar a forma de seus versos.  
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 Através da leitura de poesia contemporânea, podemos mostrar aos estudantes que a 

divisão da Literatura em períodos serve apenas como base para que se tenha uma 

compreensão histórica, mas que os textos não estão “presos” às características deste ou 

daquele período. Vinicius de Moraes é um exemplo de autor contemporâneo que buscou 

expressar-se nas mais diversas formas de verso, incluindo o soneto.  

 Além disso, a leitura de textos de autores como Ferreira Gullar, que ainda vive e 

escreve para jornais e revistas, é uma forma de aproximar o leitor do autor, pois, caso tenha 

curiosidade e queira saber mais sobre o poeta, pode recorrer à leitura de outras produções, 

procurar informações na internet e até mesmo descobrir outros poetas contemporâneos. 

Dessa forma, o estudante de Ensino Médio pode perceber que a poesia está muito presente 

nos dias atuais. Não se trata de afirmar que somente o que é contemporâneo é atrativo na 

escola, pois, como professores, precisamos apresentar diversos tipos de texto aos alunos, 

inclusive os mais antigos. Porém, o fato de tentar inserir outros poemas nas aulas de 

Literatura Brasileira, além daqueles propostos pelos livros didáticos, pode ampliar o 

horizonte de compreensão dos alunos.  

 Professores de escolas públicas ou particulares precisam ter tempo para trabalhar 

interpretação de texto com as turmas e sabemos que são muitos os fatores que impedem uma 

dedicação maior ao diálogo em sala de aula. Porém, ao pensarmos em propostas que 

enfatizem o papel do leitor, estaremos contribuindo para que a disciplina de Literatura não 

seja apenas constituída de historiografia literária, mas que possa também contribuir para a 

formação de leitores críticos. 

5.4 – HERMENÊUTICA E ENSINO DE LITERATURA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL 

Apesar de se tratarem de duas escolas totalmente diferentes em vários aspectos discutidos ao 

longo deste trabalho, há em comum a necessidade de mais oportunidades de interpretação e 

leitura, sobretudo de poesia, em sala de aula. É imprescindível que haja uma valorização 

maior do papel do leitor no processo interpretativo nas duas redes de ensino. O depoimento 

de Amanda é complementar a essa percepção quando afirma que  

 

PROFESSORA – Seria interessante ter mais espaço dentro da escola para 

desenvolver um trabalho interpretativo, instigante, que possa despertar nos 

alunos um interesse maior pela leitura, pois assim nós iríamos estar 

vencendo bem a nossa causa. Acho que todo professor de literatura que se 

forma na graduação tem o objetivo de formar leitores e indivíduos críticos 
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diante da realidade. Porém, precisamos ter espaço para trabalhar isso, e essa 

é a nossa obsessão agora: tentar encontrar, dentro de toda essa diversidade 

que enfrentamos, um caminho que possa fazer com que seja possível formar 

leitores e indivíduos mais críticos, que consigam entender sua vida pessoal 

e o mundo. 

 

Ao final desse trabalho de observação e prática nas duas escolas da rede de Ensino 

Médio participantes da pesquisa, podemos refletir a respeito do que foi possível extrair de 

positivo dessa experiência. De que forma, entrando em contato com o universo escolar, 

podemos alargar nossas percepções referentes aos estudos na área de literatura? 

 Ao presenciar o contato do leitor adolescente com textos poéticos e ao analisar a 

forma como as professoras envolvidas nesse processo inserem esses textos em suas aulas, 

ampliamos nossa percepção acerca dos aspectos que envolvem o ensino de poesia. Assim 

sendo, faz-se necessário repensar não só as metodologias de trabalho no Ensino Médio, mas 

também os propósitos dos estudos de Literatura, não só no ambiente escolar, mas também na 

universidade.  

 De que forma os cursos de Letras estão contribuindo para a formação de professores 

qualificados, que valorizem o diálogo em suas aulas, que possam ser capazes de desenvolver 

o potencial crítico de seus alunos? Regina Zilberman considera que 

Compete hoje ao ensino de Literatura não mais a transmissão de um 

patrimônio já constituído e consagrado, mas a responsabilidade pela 

formação do leitor. A execução dessa tarefa depende de se conceber a 

leitura não como o resultado satisfatório do processo de alfabetização e 

decodificação de matéria escrita, mas como atividade propiciadora de uma 

experiência única com o texto literário. A Literatura associa-se então à 

leitura, do que advém a validade desta.
133

 

 

           Ao pensarmos na importância de uma abordagem hermenêutica para o ensino de 

literatura, estamos buscando privilegiar a formação do leitor, pois, como podemos perceber 

no decorrer do estudo de caso, o foco da disciplina de Literatura Brasileira nas escolas ainda 

está centrado prioritariamente na historiografia literária. Dessa forma, não estamos 

contribuindo para expandir os horizontes de compreensão dos estudantes, uma vez que a 

interpretação fica em segundo plano. 

Na visão de Castro e Tiezzi, sensibilizar os professores das diversas áreas para a 

noção de que o desenvolvimento das habilidades de leitura é um objetivo a ser atingido pela 
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escola nas diversas áreas curriculares e de que a especificidade de cada área curricular 

oferece oportunidades singulares para o aprimoramento de diferentes habilidades de leitura é 

um desafio. Neste sentido, segundo os autores, cabe às escolas fazer com que seus alunos 

entrem em contato com uma maior variedade de gêneros textuais, de forma criativa, a fim de 

que adquiram fluência na leitura e produção dos mais diversos tipos de textos.
134

   

De acordo com os PCN +, a não exploração das potencialidades da linguagem 

poética, que fazem do leitor um coautor no desvendamento dos sentidos, presentes no 

equilíbrio entre ideias, imagens e musicalidade, é o que impede a percepção da experiência 

poética na leitura produtiva. A exploração dos efeitos de sentido produzidos pelos recursos 

fonológicos, sintáticos, semânticos, na leitura e na releitura de poemas poderá abrir aos 

leitores caminhos para novas investidas poéticas, para muito além desse universo limitado – 

temporal e espacialmente – de formação. O ensino médio constituiria, então, uma etapa da 

escolaridade em que se olharia para a arquitetura do poema nas suas diferentes 

dimensões.
135

Segundo o autor Raimundo José Barros Cruz,  

Em se tratando de processos de ensino-aprendizagem, encontramo-nos, 

como educadores, desafiados a superar as patologias presentes nas relações 

do contexto escolar que inviabilizam o diálogo. A própria estrutura escolar 

que adquiriu corpo no decorrer da história manifesta tais condições. Então, 

não seria o diálogo hermenêutico uma saída para reabilitar tais estruturas às 

condições de dialogar?
136

 

 

Embora as professoras Letícia e Amanda tenham demonstrado interesse em realizar 

um bom trabalho interpretativo, não conseguiram privilegiar o papel do leitor na 

interpretação dos poemas. Diversos fatores foram citados: exigências de conteúdo, 

deficiências na estrutura da escola e da biblioteca, falta de tempo para um trabalho mais 

específico com os poemas. Porém, apesar de todas essas questões que restringem o trabalho 

do professor, acreditamos que ainda seja possível realizar uma abordagem hermenêutica em 

sala de aula através da inserção de mais atividades interpretativas. 

Se a realização desse estudo de caso serviu de incentivo para que as professoras 
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participantes conseguissem inserir em suas aulas um pouco mais de interpretação de poemas, 

teremos realizado uma proposta hermenêutica, pois, através do diálogo entre universidade e 

escola, buscamos alcançar uma compreensão maior do papel da literatura nos diferentes 

níveis de ensino. 

A realização dessa pesquisa constitui um ganho para ambas as partes: de um lado, 

como pesquisadores da área de Letras, nos aproximamos de uma prática de ensino diversa da 

qual estamos habituados e, de outro, a reflexão a respeito de uma abordagem hermenêutica 

pode servir de auxilio para professores de Ensino Médio com o objetivo de formar leitores 

críticos. Tanto é válido o intercâmbio entre escola e universidade que tivemos o privilégio de 

incentivar o retorno da professora da escola pública aos estudos: 

PROFESSORA – Acho que a universidade tem que estar mais próxima da 

escola pública. Estou tendo a oportunidade de estudar, mas muitos colegas 

meus não estão. Tua vinda me fez voltar a estudar. Era um sonho que eu 

tinha, mas achava muito distante. Tinha outra idéia. E estar na UFRGS para 

mim é um privilégio.  

 

          A qualificação dos professores de Ensino Médio é muito importante para que 

aumente e qualidade de ensino no Brasil, e quanto mais professores da rede pública e 

particular buscarem uma especialização, tanto melhor será para os estudantes, que contarão 

com profissionais mais bem preparados.  
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao longo de quatro anos de pesquisa, incluindo um ano exclusivamente dedicado ao 

acompanhamento das aulas de Literatura Brasileira das duas escolas participantes do estudo, 

foi possível conhecer a rotina escolar em seus mais diferentes aspectos. Entramos em contato 

não apenas com as metodologias de ensino empregadas pelas professoras, mas também com a 

estrutura organizacional de cada escola e constatamos que cada instituição apresenta 

peculiaridades diversas, tanto no que se refere aos fatores socioeconômicos quanto à proposta 

pedagógica.  

 No entanto, no que tange a abordagem dos conteúdos de Literatura Brasileira, 

sobretudo em relação ao trabalho com poesia, percebemos que há em comum a necessidade 

de uma ênfase maior na leitura e interpretação em sala de aula, ou seja, seria muito 

recomendável uma abordagem hermenêutica que privilegie a participação dos estudantes, 

levando em conta as três etapas propostas por Jauss
137

, as quais correspondem a compreensão, 

a interpretação e a aplicação. Na primeira etapa, deve ser levada em conta a experiência 

primeira de leitura para que, no segundo momento, o sentido do texto seja reconstituído no 

horizonte de experiência do leitor, e, por fim, as interpretações prévias devem ser trabalhadas.  

 Ao analisar as experiências vivenciadas em sala de aula, foi possível constatar que, 

durante as aulas observadas, as etapas de compreensão e interpretação foram praticamente 

suprimidas, uma vez que as professoras procuravam dar uma interpretação pronta dos 

poemas, deixando o diálogo em segundo plano. Quanto às aplicações realizadas para os 

estudos de caso, foi enfatizada a compreensão individual de cada estudante no exercício de 

fazer inferências próprias na leitura dos poemas, porém, no momento de compartilhar essas 

experiências, o diálogo não foi suficiente para que houvesse a fusão de horizontes, ou seja, 

para que os alunos relacionassem o que liam com sua experiência. Além disso, não houve 

abertura para que todos pudessem expressar seus pontos de vista, e a partir disso, houvesse 

um enriquecimento do trabalho de interpretação.  

 Na escola pública, embora alguns alunos tenham conseguido compreender os poemas 

lidos e atribuir sentidos para os mesmos a partir de suas percepções, outros alunos tiveram 
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dificuldades na leitura de seus textos, tanto por estes apresentarem um vocabulário complexo 

quanto por não haver tempo suficiente para que suas dúvidas fossem compartilhadas com toda 

a turma, além do fato de que professora não conseguiu auxiliar a turma na interpretação de 

todos os poemas devido a lacunas de sua própria formação e à falta de prática de trabalho com 

o gênero em sala de aula.  

 Na escola particular, também não houve momentos de leitura e compreensão 

individual dos poemas durante as aulas, pois a ênfase nos concursos vestibulares estimula os 

professores a buscarem interpretações prontas para que mais conteúdos possam ser vencidos. 

Apenas nas etapas de aplicação para esta pesquisa é que foi possível conhecer o potencial 

interpretativo dos alunos. Se houvesse mais espaço para o diálogo na escola particular, com 

certeza os estudantes poderiam aperfeiçoar sua capacidade de interpretação, bem como os 

professores poderiam desenvolver mais sua capacidade de auxiliar a turma na análise dos 

textos.  

 Considerando que, em ambas as escolas, a disciplina de Literatura Brasileira é 

centrada na historiografia literária, privilegiando textos canônicos e que tanto Letícia quanto 

Amanda não apreciam nem possuem intimidade com o gênero poético, podemos refletir não 

apenas sobre os fatores determinantes que levam a organização dos conteúdos baseada em 

períodos literários, mas também sobre as lacunas na formação universitária das professoras. A 

forma com que os cursos de Letras preparam os professores exerce impacto em sua atuação 

em nível escolar. Os cursos de licenciatura deveriam ter entre seus objetivos principais o de 

formar professores qualificados. Isso significa fazer com que os alunos entrem em contato 

com teorias que deem suporte ao trabalho com interpretação de textos poéticos, não apenas 

para a realização de trabalhos acadêmicos, mas também para que possam servir de apoio para 

o trabalho em sala de aula.  

 Segundo Bordini, “na universidade, o assunto ‘formação de professores’ é encarado 

como tarefa menor, indigna de quem trabalha em pesquisa, extensão e até na própria 

docência, restrita no mais das vezes a transmitir o conhecimento acumulado”. 
138

 Na visão da 

autora, a crise mais desafiadora nos cursos de Letras incide na leitura dos jovens adultos, 

futuros professores de poesia nos graus de ensino anteriores: 
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Em primeiro lugar, defrontam-se com docentes não poucas vezes avessos ao 

gênero, os quais evitam o trabalho com o texto poético em situação de aula. 

Em segundo, tem pela frente uma infinidade de obras poéticas, 

contemporâneas, modernas, antigas, muitas canonizadas, outras nem tanto, 

de que devem selecionar algumas essenciais para sua formação profissional 

e pessoal, nem sempre auxiliados pelos seus mestres. O aluno de Letras 

precisa poder discriminar o que é ou não poético, além de, cumprindo a 

missão de todo o estudioso, estar capacitado a fornecer as razões de suas 

decisões. O ensino que lhe é ministrado nos cursos de Letras não o habilita 

para essa tarefa, que não é pouco exigente. 
139

.  

 A autora considera que, no ensino de poesia nos cursos de Letras, o ideal seria que 

houvesse um plano conjunto dos docentes que trabalham com várias disciplinas de estudos 

literários, de modo que cada um proporcionasse o máximo de contato com obras poéticas de 

sua especialidade, não coincidentes, lidas segundo estratégias diversificadas, para que o 

aluno pudesse somar experiências durante o curso. “Teorias da poesia teriam de sustentar 

esse trabalho continuado igualmente em conjunto, o que não significa convergência teórica, 

mas sim diversidade”. 
140

  

 É de fundamental importância, portanto, que os cursos de Letras busquem qualificar 

seus acadêmicos para que, posteriormente, possam atuar em sala de aula com competência, 

trazendo consigo uma carga significativa de conhecimento. Muitos professores, ao longo de 

sua formação, não tiveram contato com teorias de análise poética, o que faz com que queiram 

distanciar-se ainda mais do estudo do gênero. Além disso, projetos de pesquisa voltados para 

a realidade escolar das escolas de nível fundamental e médio são bem-vindos no decorrer dos 

cursos de graduação e pós-graduação, uma vez que essa prática beneficia não apenas os 

professores das redes de ensino, mas também os acadêmicos. Segundo Lígia Chiappini, 

Caberia à universidade reequacionar o próprio tripé em que se funda: a 

pesquisa, o ensino e a extensão, dialetizando seus elementos, em geral 

encarados de forma estanque e rigidamente hierarquizada. Por meio da 

extensão, a universidade é obrigada a conviver e a trabalhar com o que está 

fora de seus muros. Se ela se voltar para os problemas que esse trabalho 

envolve, com a mesma curiosidade que encara suas pesquisas, estas e o 

ensino ganharão em complexidade e em realismo
141

.  

De que valem os numerosos estudos acadêmicos com vistas a aprofundar o 

conhecimento sobre autores e obras, se esses novos conhecimentos não puderem, de alguma 
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forma, contribuir para uma qualificação do ensino de Literatura Brasileira em todos os níveis? 

Ourique salienta que, “se pelo menos os professores da rede escolar tivessem maior 

possibilidade de acesso a bibliografia renovada, cursos e seminários de atualização, poderia 

estar ocorrendo um processo de transformação, em alta escala, das estratégias de trabalho com 

literatura nas escolas”.
142

  

A realização de cursos de aperfeiçoamento para professores de escolas de Ensino 

Médio, bem como trabalhos realizados por acadêmicos no espaço escolar podem vir a 

contribuir para um diálogo significativo que resultará em crescimento tanto para a 

universidade quanto para a escola. Nesse sentido, esse trabalho buscou propor uma reflexão 

acerca das metodologias de ensino de Literatura empregadas nas escolas de Ensino Médio 

para que, dentro do âmbito acadêmico também possam ser questionados os objetivos dos 

estudos literários. Se não forem discutidas questões como o cânone literário e a permanência 

de metodologias de ensino que priorizem a história da literatura dividida em períodos em 

detrimento do trabalho com as obras literárias, cada vez mais se reproduzirá, dentro do 

ambiente escolar, a ideia de que as classificações históricas são mais importantes que a 

formação de um leitor crítico. Além disso, se faz necessário que os estudantes de Letras 

possam ter mais contato com o texto poético para que se familiarizem com o gênero e possam 

se sentir encorajados a realizar trabalhos de interpretação quando estiverem em sala de aula 

com seus alunos. 

 

                                           
142

 OURIQUE, João Luís Pereira. Aspectos culturais e impasses conservadores: a literatura entre o ensino e a 

formação. Caderno de Letras, UFPel, n. 15, 2009. Ensino de Língua e Literatura: críticas e metodologias. 

Organização de João Luís Pereira Ourique. p. 16. 

 



131 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, Claudete Amalia Segalin de. Dez livros e uma vaga: a leitura de literatura no 

vestibular. 2001. Tese (Doutorado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul, 2001. Disponível em:    

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200141742005019009P1 

 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 

metodologia científica: um guia para a iniciação científica. São Paulo: Pearson Education, 

2000. 

 

BLEICHER, José. Hermenêutica contemporânea. Tradução de Maria Georgina Segurado. Rio 

de Janeiro: Edições 70, 1980.  

 

BORDINI, Maria da Glória. Poesia e ensino universitário. Vidya, Santa Maria, v.37, p.43-54, 

2002. 

BRASIL. Orientações curriculares para o Ensino Médio: linguagens, códigos e suas 

tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, 2006. 

BRASIL. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN+ Ensino Médio: Orientações 

Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Linguagens, códigos e 

suas tecnologias. Brasília: Ministério da Educação/Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica, 2002. 

 

CASTRO, Maria Helena Guimarães de; TIEZZI, Sérgio.  A reforma do Ensino Médio e a 

implantação do Enem no Brasil. In: BROCK, Colin; SCHWARTZMAN, Simon (Orgs). Os 

desafios da educação no Brasil. Tradução de Ricardo Silveira. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2005. 

 

CEREJA, William Roberto. Uma proposta dialógica de ensino de literatura no Ensino 

Médio.2004.Tese (Doutorado em Letras) – São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo (PUC/SP), 2004. Disponível em: 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200429133005010023P2 

 

CHARTIER, Anne Marie. Sobre lecture et savoir. In: EVANGELISTA, Aracy Alves Martins; 

BRANDÃO, Heliana Maria Brina; MACHADO, Maria Zélia Versiani (Orgs.). A 

escolarização da leitura literária. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

 

CHIAPPINI, Lígia. Reinvenção da catedral. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

COLOMER, Teresa. Andar entre livros: a leitura literária na escola.  Tradução de Laura 

Sandroni. São Paulo: Global, 2007. 

 

 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200141742005019009P1
http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200429133005010023P2


132 

 

COMPAGNON, Antoigne. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 1999. 

 

CRUVINEL, Maria de Fátima. A leitura literária na escola: a palavra como diálogo infinito. 

2002. Tese (Doutorado em Letras) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 

2002.  

Disponível em: 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200213433004030016P0 

 

CRUZ, Raimundo José Barros. Compreensão e diálogo: contribuições da hermenêutica 

gadameriana à educação. Passo Fundo: EDIUPF, 2010. 

 

CURY, Maria Zilda Ferreira. A historiografia literária em questão. In: PAULINO, Graça; 

WALTY, Ivete (Orgs). Teoria da literatura na escola. Belo Horizonte: Editora Lê, 1994. 

 

EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: uma introdução. Tradução de Waltensir Dutra. 

São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

ECO, Umberto. Os limites da interpretação. Tradução de Pérola de Carvalho. São Paulo: 

Perspectiva, 2008. 

 

FONSECA, Orlando. Na vertigem da alegoria: militância poética de Ferreira Gullar. Santa 

Maria: UFSM, 1997. 

 

GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica da obra de arte. Tradução de Marco Antônio 

Casanova. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

 

GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica 

filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.  

 

GULLAR, Ferreira. Toda poesia (1950-1980). 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1981. 

 

HERMANN, Nadja. Hermenêutica e educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 

JAUSS, Hans-Robert. A estética da recepção: colocações gerais. In: LIMA, Luis Costa 

(Org). A literatura e o leitor. 2.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.  

 

 

JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. Tradução 

de Sérgio Tellarolli. São Paulo: Ática, 1994. 

 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200213433004030016P0


133 

 

JOBIM, José Luís. História da Literatura. In: JOBIM, José Luís (Org.). Palavras da crítica: 

tendências e conceitos no estudo da literatura. Rio de Janeiro: Imago, 1992. 

 

KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. Campinas: Pontes, 1989. 

 

KOMOSINSKI, Lionira Maria Giacomuzzi. Literatura nos cursos de Letras: um ensino 

centrado no leitor. 2002. Tese (Doutorado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul, 2002. Disponível em: 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=1992242005019009p1 

 

 

LAJOLO, Marisa. Literatura: leitores e leitura. São Paulo: Moderna, 2001. 

 

LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. Pesquisa pedagógica: do projeto à 

implementação.   Tradução de Magda França Lopes. Porto Alegre: ARTMED, 2008. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a  pedagogia crítico-social dos 

conteúdos. São Paulo: Edições Loyola, 1985. 

 

LOIS, Lena. Teoria e prática da formação do leitor: leitura e literatura na sala de aula. Porto 

Alegre: Artmed, 2010. 

 

LONTRA, Hilda Orquídea Hartmann. Com ciência e arte: o ensino de literatura no Segundo 

Grau. 1992. Tese (Doutorado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul, 1992.  

Disponível em 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=1992142005019009P1. 

 

LOPES, Elisa Cristina. Por onde anda a literatura no Ensino Médio. 2003. Tese (Doutorado 

em Educação) -- Universidade de São Paulo, 2003. Disponível em: 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=200381733002010001P6 

 

MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. Tradução de Pedro Maia Soares. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1997. 

 

MARTINS, Gilberto de Andrade; LINTZ, Alexandre. Guia para elaboração de monografias 

e trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

MOISÉS, Massaud. Dicionário de termos literários. 7.ed. São Paulo: Cultrix, 1995. 

 

NEVES, Maria de Fátima de Barros. A representação da natureza na poesia de Emily 

Dickinson e Cecília Meireles e uma proposta de leitura na Internet. 2006. Tese (Doutorado 

em Letras) -- Universidade Federal da Paraíba, 2006. Disponível em: 

http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006424001015026P7 

 

OURIQUE, João Luís Pereira. Aspectos culturais e impasses conservadores: a literatura entre 

o ensino e a formação. Caderno de Letras, UFPel, n. 15, 2009. Ensino de Língua e 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=1992242005019009p1
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=1992142005019009P1
http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=2006424001015026P7


134 

 

Literatura: críticas e metodologias. Organização de João Luís Pereira Ourique. 

 

PALMER, Richard. Hermenêutica. Tradução de Maria Luíza Ribeiro Ferreira. Lisboa: 

Edições 70, 1968. 

 

PAULINO, Graça. A legião de leitores. In: ___. Das leituras ao letramento literário. Belo 

Horizonte: FaE/UFMG; Pelotas: EDGUFPel, 2010. 

 

PAULINO, Graça. Para que serve a literatura infantil?  In: ___. Das leituras ao letramento 

literário. Belo Horizonte: FaE/UFMG; Pelotas: EDGUFPel, 2010. 

 

PAULINO, Graça. Como e por que lemos poesia agora? In: ___. Das leituras ao letramento 

literário. Belo Horizonte: FaE/UFMG ; Pelotas: EDGUFPel, 2010. 

 

PETIT, Michèle. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva.  2. ed. São Paulo: Editora 34, 

2010.  

 

PINHEIRO, Marta Passos. Letramento literário: um estudo das práticas de leitura literária na 

formação da comunidade de leitores. 2006. Tese (Doutorado em Letras) -Universidade 

Federal de Minas Gerais, 2006. Disponível em: 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063632001010001P7 

 

QUEIROZ, Vera; SANTOS, Roberto Corrêa dos. Linhas para o ensino da literatura. In: 

BECKER, Paulo; BARBOSA, Márcia Helena Saldanha (Orgs). Questões de literatura. Passo 

Fundo: UPF, 2003. 

 

RAMOS, Flávia Broschetto. O leitor como produtor de sentido nas aulas de literatura: 

reflexões sobre o processo de mediação. In: PAULINO, Graça; COSSON, Rildo; MARTHA, 

Alice Áurea Penteado. Leitura literária: a mediação escolar. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 

2004. 

 

RECHOU, Blanca-Ana Roig. Literatura e experiência de vida: novas abordagens sobre o 

ensino de literatura. Letras de Hoje, Porto Alegre, v. 45, n. 3, p. 75-79, jul.-set. 2010. 

 

RÊGO, Zilá Letícia Goulart Pereira. Poesia é a voz de fazer nascimentos. In: AGUIAR, Vera 

Teixeira de; MARTHA, Alice Áurea Penteado (Orgs.) Territórios da leitura: da literatura 

aos leitores. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2006. 

 

REIS, Roberto. Cânon. In: JOBIM, José Luís (Org.). Palavras da crítica: tendências e 

conceitos no Estudo da Literatura. Rio de Janeiro: Imago, 1992. 

 

RICOEUR, Paul. O conflito das interpretações: ensaios de hermenêutica. Tradução de 

Alcino Cartaxo e Maria José Sarabando. Porto: Rés, 1990. 

 

SANT’ANNA, Affonso Romano de. Carlos Drummond de Andrade: análise da obra. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Documentário, 1977. 

 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20063632001010001P7


135 

 

SCHLEIERMACHER, Friedrich Daniel Ernst. Hermenêutica: arte e técnica da interpretação. 

Tradução de Celso Reni Braida. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova 

pedagogia da leitura . 5. ed. São Paulo: Cortez, 1984.  

 

STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica. 2.ed.  Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.  

 

STEINER, George. Linguagem e silêncio: ensaios sobre a crise da palavra. Tradução de 

Gilda Stuart e Felipe Rajabally. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

 

YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Tradução de Daniel Grassi. 2. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2001.  

 

SILVA, Ezequiel Theodoro da. O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova 

pedagogia da leitura. 3.ed. São Paulo:Cortez, 1984.  

 

TAVARES, Diva Sueli Silva. Da leitura de poesia a poesia da leitura: a contribuição da 

poesia para o Ensino Médio. 2007. Tese (Doutorado em Letras) - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, 2007. Disponível em 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071323001011001P1 

http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1385 

 

TREVISAN, Armindo. Reflexões sobre a poesia. Porto Alegre: InPress, 1993. 

 

TURCHI, Maria Zaira. Ferreira Gullar: a busca da poesia. Rio de Janeiro: Presença, 1995. 

 

ZILBERMAN, Regina. A leitura e o ensino de literatura. Curitiba: Editora IBPEX, 2010. 

 

ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e História da Literatura. São Paulo: Ática, 

2001. 

 

ZILBERMAN, Regina; SILVA, Ezequiel Theodoro da (Orgs). Leitura: perspectivas 

interdisciplinares. São Paulo: Àtica, 1991. 

 

ZINANI, Cecil Jeanine Albert; SANTOS, Salete Rosa Pezzini de. Parâmetros Curriculares 

Nacionais e ensino da Literatura. In: PAULINO, Graça; COSSON, Rildo; MARTHA, Alice 

Áurea Penteado (Orgs.).  Leitura literária: a mediação escolar. Belo Horizonte: 

FALE/UFMG, 2004. 

 

 

 

 

http://servicos.capes.gov.br/capesdw/resumo.html?idtese=20071323001011001P1
http://bdtd.bczm.ufrn.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1385


136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  DADOS DA PESQUISA NA ESCOLA PÚBLICA 

  



137 

 

1.1 – ENTREVISTA INICIAL COM A PROFESSORA 

TIANE – Podes falar sobre os tópicos que preferires primeiro, fica bem à vontade. 

 

PROFESSORA – Sou formada em Letras-licenciatura plena em Português e Literaturas da 

Língua Portuguesa pela FAPA. Não era esse o meu curso inicial, eu imaginava fazer 

Arquitetura, mas reprovei no vestibular e parei de estudar por um bom tempo. 

Depois comecei a estudar Inglês em um curso separado, me apaixonei de novo pelo Inglês, 

resolvi ir para as Letras. Chegando lá, o Inglês da FAPA era muito fraco. Eu voltei a gostar de 

Literatura, de que eu já gostava no Ensino Médio, e eu em criança fui muito pobre. A minha 

mãe era zeladora de um colégio e merendeira, e nós não tínhamos onde morar, eu morava 

numa sala de aula, uma das salas de aula era a nossa casa e tinha a biblioteca da escola (isso 

eu acho interessante de contar). Eu era bem pequenininha e aprendi a ler com cinco anos. Eu 

não tinha o que fazer, então ia à biblioteca e lia todos os livrinhos. Quando eu chegava à sala 

de aula, a professora, que era minha tia, pedia que nós fôssemos escolher um livrinho, e eu já 

tinha lido todos, muitas vezes eu era castigada porque atrapalhava. Então, desde pequena 

adorava ler, tive uma infância muito solitária, minha mãe sempre trabalhou e meu pai 

também. Eu passava os dias inteiros lendo livros. Isso foi um refúgio, algo bem legal. 

Quando cheguei à faculdade, me desencantei com o Inglês e me apaixonei pela Literatura, 

tive professores maravilhosos. 

 

TIANE – Fizeste Letras Português- Inglês? 

 

PROFESSORA – Não, fiz Literaturas da Língua Portuguesa e Brasileira. 

 

TIANE – Interessante isso de tu teres tido um contato maior com a biblioteca... 

 

PROFESSORA – Sim, eu adorava aquelas historinhas, livrinhos com carinhas de bichinhos 

coloridos, sempre gostei, acho que essa parte lúdica me chamou a atenção. Bom, então na 

faculdade eu me deslumbrei cada vez mais com a Literatura. Eu tive uma professora muito 

exigente, a professora Clotilde, que nos dava às vezes dez obras para ler em um semestre, isso 

as obras de Literatura brasileira, fora as da literatura ocidental, da literatura portuguesa, da 

literatura latina... Eram horrores de livros, mas sempre li e sempre gostei. Terminada a minha 

graduação, fiz uma especialização em Literatura brasileira e Infanto-juvenil, lá na FAPA 

também, fui aluna do Flávio Loureiro Chaves. 

 

TIANE - Ah sim... 

 

PROFESSORA – Fiquei encantada com a aula dele, uma cadeira só de Machado de Assis. 

Depois o tempo foi passando, comecei a trabalhar, como eu disse para a professora, com o 

que me dava dinheiro, não com o que me dava prazer, porque o salário do professor é 

horroroso. Comecei a trabalhar com revisões de textos desde então. Entrei na PUC pra fazer 

outra especialização, mas em Língua Portuguesa. Lá a professora Marisa, que é a 

coordenadora do vestibular, foi minha professora e me convidou para ser corretora. Trabalho 

com ela desde 2000. Fiz um concurso da UFRGS, sou corretora da UFRGS também, e em 

outras universidades. A minha vida profissional foi me levando para o lado do Português, mas 

sempre leio muito, acho que vou morrer e não vou ler tudo o que gostaria de ter lido. Acho 

que se o professor não lê, não tem como trabalhar, porque a gente traz exemplos de obras, a 

gente conta pedaços de obras, porque isso é o que seduz o aluno. 
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TIANE - Sim... 

 

PROFESSORA – Tu contas um pedaço e eles ficam encantados. Quando falo do Werther em 

aula, na outra semana já tem vários alunos com o Werther na mão, e então eu acho que, se tu 

não gostares do que tu fazes, tu não transmites esse amor.  Eu li uma frase do José Mindlin 

maravilhosa essa semana, na qual ele dizia assim, que tenta inocular o vírus do gosto da 

leitura em todas as pessoas, e acho. Acho que sou mais ou menos parecida com isso também. 

Gosto e fico meio indignada, como é que as pessoas não gostam? Eu não tenho tempo, 

trabalho muito, mas leio nem que seja antes de dormir, sinto muita falta da leitura. Estou 

lendo livros que tenho lá em casa que comprei há mais de vinte anos, que comprei para ler em 

outra situação. Agora estou lendo Os irmãos Karamazov, porque é temático, porque é 

romântico também. Terminei anteriormente Oliver Twist. Fiquei doida por aquele livro, me 

arrependo de não ter lido antes. Estou sempre lendo um livro e pensando em ler outro, tenho 

sempre um em mente, e essa é a meta, terminar um e começar outro. Agora o próximo talvez 

seja Anna Karenina. Tenho esses clássicos em casa, o problema é que eles são muito grossos 

e pesados, não dá para carregar para onde vou. 

 

TIANE – Sim... 

 

PROFESSORA – E também, numa ocasião, eu perdi o primeiro volume de O tempo e o 

vento, perdi num táxi. Tenho medo de andar com os meus livros, porque ainda sou muito 

materialista, como é que eu vou dizer, não tenho esse desapego das coisas materiais, dos meus 

livros. Não sei o que vou fazer quando eu morrer... 

 

TIANE - Em geral todo mundo que tem livros é um pouco “ciumento”, não gosta de 

emprestar, ou tem medo de perder... 

 

PROFESSORA – É, e vários eu já emprestei. A minha Divina Comédia, eu não tinha lido 

ainda. Estava lacrada, porque compro os livros e deixo lacrados para não estragarem, quando 

resolvo ler eu abro. Emprestei para uma menina e ela nunca mais me devolveu. E não 

consegui comprar outro ainda, tampouco ler o livro, então nesse ponto eu ainda sou muito 

“terra”, lamentavelmente.  

Bom, angústias e expectativas como educadora... Eu percebo cada vez mais que os alunos não 

leem. Acredito que isso seja uma influência muito grande da família, porque a minha mãe, ela 

estudou depois, estudou junto comigo. Quando eu estava no Ensino Médio, ela voltou a 

estudar. Mas desde sempre vi a minha mãe lendo o jornal, e o meu pai me contava histórias. A 

minha mãe comprou nessa época que eu morava na escola dois livros de contos de Grimm, 

são livros grossos, e eu e o meu pai, a gente deitava na cama e ele ficava lendo cada dia uma 

historinha. Quando comecei a ler não precisava mais, então ficava lendo e relendo aquelas 

histórias dos Grimm e pintava os livros. Sempre gostei muito de pintar, de ler, dessas coisas 

de papel, então eu acho que as famílias estão falhando muito. 

 

TIANE - É, no incentivo, não é? 

 

PROFESSORA – No incentivo. Não adianta o pai dizer “tu tens que ler”, o pai tem que ler 

para a criança ver que aquilo é bom. O meu filho fica enlouquecido, não sabe como é que eu 

consigo ler tanto. Mas santo de casa não faz milagre, ele está com o Dom Casmurro faz um 

ano... 
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TIANE - Ele está no Ensino Médio? 

 

PROFESSORA – Não, ele vai fazer vestibular. 

 

TIANE – Que curso ele quer fazer? 

 

PROFESSORA – Acho que é Biomedicina. Pelo menos é o que ele quer fazer. Não é o Dom 

Casmurro, é Memórias Póstumas, ele está com o livro há mais de um mês e não consegue 

avançar, tem dificuldade no vocabulário, não acha graça, não sabe o que eu acho de graça no 

Machado de Assis, nessas leituras todas. Mas eu acho que as famílias falham muito porque 

não lêem e não estimulam. Tu mandas comprar um livro, vamos supor que seja dez reais, 

esses da L&PM que são mais acessíveis, eles acham uma fortuna. Mas os celulares dos 

alunos, mesmo esses nossos aqui, que são alunos mais pobres, eles tem celulares muito mais 

bonitos e mais caros que os nossos dos professores, então é uma inversão de valores muito 

grande. 

 

TIANE – É verdade. 

 

PROFESSORA – Até que ponto eles não leem porque não podem comprar os livros, ou 

porque eles não gostam de ler? E a nossa biblioteca aqui, por menor que seja, ela tem ao 

menos um exemplar de cada um dos livros... Sempre fico com essa angústia de pessoa que 

não lê, não só no vestibular, porque a leitura é para a vida... Acredito que a Literatura te dá 

uma visão de mundo, ela te dá um estudo da alma humana. 

 

TIANE – Sim, uma compreensão melhor. 

 

PROFESSORA – Tu consegues aprender várias coisas. Eu gosto muito de romance histórico 

também, tem o autor Mika Waltari. Ele tem O egípcio, O romano, O etrusco, e ele constrói 

uma história com aquele personagem dentro daquele ambiente. Eu já li O egípcio, são 

seiscentas páginas e, quando chegava ao final, eu não queria que terminasse, eu economizava 

as páginas para que a história não terminasse, de tão bom. Ele faz todo um contexto histórico, 

social, cultural, tu vais aprendendo, eu acho que a gente aprende muito com a Literatura. 

Aprende também, além do prazer. Eu sempre, como eu te disse, eu tento inocular agora, essa 

frase do Mindlin que eu adorei, inocular esse vírus nas pessoas, o que é muito bom. Tanto 

que, quando a gente está estressado, deprimido, ou seja o que for, o livro é um amigo, ele é 

um refúgio... 

 

TIANE – É verdade. 

 

PROFESSORA – Então, se tu tens uma ideia meio doida na cabeça, ele vai te levar para outro 

caminho, eu acho que ele é uma terapia. Bom, sobre a estrutura da escola e as exigências de 

conteúdo, a escola tem um conteúdo básico mínimo que é estabelecido pelos PCN, mas dentro 

desses conteúdos mínimos o professor tem uma elasticidade, ele tem uma “gordurinha pra 

queimar”, de aprofundar ou não algumas coisas. 

 

TIANE – Tens autonomia para decidir o que aprofundar ou não? 

 

PROFESSORA – Tenho, e já trabalhei em escola particular. Esse é um grande problema, tudo 

é muito cerceado... É aquela matéria que tem de ser dada. Tudo bem tu dares aquela matéria, 

mas muitas vezes tu queres aprofundar, fazer alguma inovação, eles não te permitem, os pais 
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te cobram muito, como se os pais fossem especialistas e eles não são, e já no Estado  tens essa 

liberdade, e aqui ainda, felizmente, nessa escola, os pais não mandam em nós. A direção 

sempre trabalha no sentido assim de “nós é que sabemos”, e os alunos não têm esse respaldo 

que os pais das escolas particulares conseguem ter em função do dinheiro. Aqui quem manda 

ainda são os professores e tu podes ver que, por mais  que eles conversem em aula, eles têm 

respeito. 

 

TIANE - Sim, claro. 

 

PROFESSORA – Em nenhum momento sai algo degradante, casos de bullying aqui na escola, 

não me lembro de terem acontecido, embora a nossa população aqui, o nosso público, seja 

bem humilde. Eles vêm de Alvorada, a maioria deles, tem muitos que têm a bolsa família, que 

a gente sabe, mas mesmo assim, eles são muitos queridos, e então a gente consegue trabalhar, 

só que ao mesmo tempo em que tu tens essa liberdade, tu corres o risco de ter algum colega 

que aproveite mal essa liberdade. Ou que não seja tão bem preparado assim... Eu não consigo 

conceber um professor de Literatura que não goste de ler... 

 

TIANE - Dizes então que, em função da liberdade que existe na escola publica, é possível que 

alguns professores não trabalhem o conteúdo de uma forma satisfatória? 

 

PROFESSORA – Eu acho, e tenho exemplos disso, porque essa parte do Romantismo que 

estou trabalhando agora é do Segundo Ano. Eles não trabalharam no Segundo Ano, eu não sei 

por que, mas as gurias não conseguem terminar, acho que é muito importante o Romantismo 

em função de que lá no Modernismo a gente retoma muito os valores do Nacionalismo, da 

linguagem mais informal, acessível a todos, e essa lacuna eu não posso deixar. Eu prefiro  

perder um pouco lá no final do ano, mas fazer uma boa base, para que eles possam seguir 

depois sozinhos. 

 

TIANE - Esse conteúdo, no caso, foi reformulado. Conseguiste aprofundar aquilo que não foi 

trabalhado no Segundo Ano? 

 

PROFESSORA – Não, na realidade, esta é a realidade boa que eu te disse, a matéria do 

Terceiro Ano inicia no Realismo, só que não tenho como trabalhar o Realismo sem eles terem 

visto o Romantismo, até porque é um contraponto. Então, eu prefiro “queimar os meus 

cartuchos” e trabalhar o Romantismo, porque sei que eles não viram e elas (as professoras) 

falam no final do ano: “Letícia, de novo, eu não consegui terminar, não consegui nem 

começar”. Essa liberdade eu tenho. Nesse ponto a escola é muito legal, eu é que sou a 

especialista, eu é que sei.  

 

TIANE - Então, tanto o conteúdo dos Terceiros Anos quanto dos outros, tu ajudas a elaborar? 

 

PROFESSORA – Não. Existe um conteúdo preestabelecido que diz que eu preciso começar 

pelo Realismo, que vem dos PCN e da formatação de cada série. Mas eu, por minha conta e 

risco, faço diferente, porque prefiro perder no final, mas ganhar no todo.  

 

TIANE – Ótimo tu teres esse apoio da escola, essa liberdade.  

 

PROFESSORA – A gente explica que isso é uma base, e a diretora, ela é muito aberta. Isso é 

uma base indispensável, e ela é professora de História, ela entende bem o que eu falo e eu 

preciso desse conteúdo, senão eu não vou adiante, dai fica comprometido todo o ano. 



141 

 

Sobre a influência do vestibular no ENEM, claro que existe, só que eu não me prendo só na 

lista da UFRGS, que são os dez livros. Inclusive neste programa tu vais perceber que muitas 

das leituras obrigatórias não estão aqui, mas eu tento trabalhar o período como um todo e 

pegar as obras mais relevantes. No momento em que o aluno lê O cortiço, ele vai conseguir 

entender O mulato, ele vai conseguir entender A carne, e outras obras significativas, de tanto 

esmiuçar as características. E essa lista da UFRGS ela é, eu acho assim, um disfarce, porque o 

pessoal acha que lendo dez livros está com a prova ganha, mas inclusive a média que tenho 

acompanhado tem sido dez, onze. 

 

TIANE - Sim... 

 

PROFESSORA – Ou seja, um número de leituras, quem se fixa nessas leituras obrigatórias 

vai acertar somente as dez, e as outras quinze questões que a UFRGS propõe são de todo e 

qualquer tipo de obra que tu possas imaginar, são gaúchos, às vezes nem são autores 

relevantes de obras lidas, mas é justamente para priorizar, para beneficiar aquele aluno - 

leitor. 

 

TIANE - Sim.  

 

PROFESSORA – Acho que tem as dez obrigatórias e as outras quinze são para o aluno que lê 

independentemente da lista de vestibular. Também acho que, não importa qual profissão, 

mesmo se vais seguir Medicina, Engenharia, tens que ter um pouco de verniz, que é o que a 

literatura te dá. O ENEM, ouvi até o Fischer na entrevista no Conversas Cruzadas, furioso, e 

concordo com ele, que também foi meu professor na FAPA. O ENEM não coloca Literatura, 

e a gente tem dificuldade de fazer o aluno ler, porque às vezes ele começa a ler e começa a 

gostar, mas muitas vezes ele lê pela obrigação e pela nota.  

 

TIANE – A  prova do ENEM não contempla a Literatura? 

 

PROFESSORA- Não, não contempla, e deram a entender que ela é descontextualizada, mas 

tu que assistes às minhas aulas, vês o que eu trabalho, tem aulas que são basicamente de 

História.  

 

TIANE - Sim... 

 

PROFESSORA – De história, para que eles consigam entender. 

 

TIANE - Tens uma preocupação em contextualizar para eles, realmente. 

 

PROFESSORA – Sim, porque é como eu disse para eles, não existe nada por acaso assim, um 

belo dia, pliiimmm, uma coisa acontece, vamos escrever assim. Não, é todo um acontecimento 

mundial que vai influenciando, e o movimento nasce. 

 

TIANE – E isso que fazes, explicar a origem da literatura na Europa, que é anterior à 

literatura brasileira, acho muito importante, pois é uma base que às vezes os alunos não têm 

no Ensino Médio, então não sabem de onde tudo aquilo surgiu. Pensam que de repente 

alguém começou a escrever aqui, quando na verdade o Brasil tem toda uma influencia de 

fora... 
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PROFESSORA – É, até porque o nosso país é muito recente, não tínhamos um modelo, então 

o nosso modelo foram os europeus. 

 

TIANE - Sim. 

 

PROFESSORA – E a professora de História, que tu conheceste, a Gisele, ela é Doutora. As 

aulas dela são maravilhosas, então agora ela está trabalhando o Comunismo, Marx, essas 

teorias todas que vão me ajudar para o Realismo, e o Naturalismo.  Ela está bem nesse 

período, nessa fase da História. Sempre tento me informar sobre essas coisas que ela já 

trabalhou, e a gente trabalha mais ou menos juntas. Sei o que ela está trabalhando e vou 

tentando puxar, e ela também, quando pode, porque também é leitora. Sempre fala em alguma 

obra. Acho que ajuda bastante, mas o maior beneficiado é o próprio aluno. 

 

TIANE - Claro. 

 

PROFESSORA – Porque ele consegue perceber que não tem nada estanque, que todas as 

matérias têm uma ligação. E é isso que o ENEM prioriza, mas não esta cobrando ainda a 

literatura. Vamos ver como é que vem esse ano a prova. 

 

TIANE - É, é uma coisa que está faltando, eles têm uma preocupação em desenvolver o 

raciocínio e tudo mais... 

 

PROFESSORA – Querem a intertextualidade das matérias, mas eles mesmos não estão 

fazendo. Tu pegas uma questão de literatura e tu podes abranger vários aspectos. 

 

TIANE – Claro. 

 

PROFESSORA – Tu podes trabalhar a Geografia, tu podes trabalhar a Sociologia, por 

exemplo, o gaúcho, por que ele tem essa maneira de ver o mundo. O gaúcho do Érico 

Veríssimo, muito do que ele foi construído foi pelo nosso clima, pelo tipo de relevo, pela 

questão histórica dos portugueses, dos espanhóis, dessa brigaçada toda que a gente vivenciou. 

 

TIANE - Sim. 

 

PROFESSORA – Em uma obra literária tu consegues perceber a Sociologia, como que a 

mulher era tratada, como que a mulher era vista... Então, com uma obra literária, tu tens uma 

aula de várias matérias. 

 

TIANE – É realmente uma coisa que está faltando. 

 

PROFESSORA – É, está faltando, mas aí, de novo, o professor que não lê não consegue, não 

é porque ele não queira, mas porque não tem aquela base. 

Bom, sobre o trabalho com poesia, principais obstáculos. Vou ser honesta, eu não sou muito 

chegada em poesia. Não é a minha leitura predileta. Eu me obriguei a ler poesia em função 

dos períodos literários. É uma incoerência, com certeza.  

 

TIANE - Claro. 

 

PROFESSORA – Eu gosto de algumas, mas o que seria, o que vou ler agora, se vou ler um 

livro de poesia, não. 
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TIANE – Não é a preferência... 

 

PROFESSORA – Não é a minha preferência. Acho que isso já é um primeiro obstáculo, 

quando a gente não gosta muito, mas eu tento me policiar porque sou uma profissional. Eu 

tenho que ler também para conhecer as coisas. Nossos livros não têm muitas poesias, então ou 

eu imprimo, faço um material pra trabalhar com eles, ou então eu fico copiando uma poesia o 

tempo inteiro. O “Navio Negreiro”, por exemplo, eu tentei trazer todo. Nos livros, quando ele 

aparece, aparece em pedaços. 

 

TIANE – É, percebi que trabalhaste bem detalhado o “Navio Negreiro”. 

 

PROFESSORA – Trabalhei todinho. E aquele também do “Lembranças de morrer”, nos livros 

às vezes aparece uma estrofe só. Então são obras, essas em particular que eu gosto bastante, 

desses dois poemas. Eles precisariam ser trabalhados integralmente, e o obstáculo também, 

juntando uma pergunta com a outra são os poucos períodos de Literatura que se tem. Então, se 

queres, tens que dar ênfase para alguma coisa, porque tens todo o contexto histórico. Tu 

introduzes o movimento e aí tu vais falar dos autores significativos, mas também não são só 

esses, tem outros que são bons. Tem toda a prosa, depois tem a poesia. 

 

TIANE - Sim... 

 

PROFESSORA – Por exemplo, eu sei que o Machado de Assis também escreveu poemas, 

mas não vou trabalhar isso, não tem como. Não tem como porque ele tem uma obra de prosa 

tão grande, eu teria que ter mais períodos, e aqui na escola nós temos Literatura no Segundo e 

no Terceiro só. Então fica pior ainda. Se a gente conseguisse ter nos três anos... 

 

TIANE - Algumas escolas já têm no Primeiro Ano. 

 

PROFESSORA – Sim, mas o que está acontecendo agora, com essa legislação, é que existe 

também uma questão de misturar Português e Literatura em algumas escolas. O que eu não 

acho certo, porque o conteúdo de Português, pelo menos no Terceiro Ano, é muito longo. 

Acabas tapando um santo e destapando o outro, então acho que não funciona. Agora cada vez 

mais o governo está inserindo disciplinas. Eu acho excelente, entrou a Sociologia, a Filosofia, 

mas o que acontece, tu não tens uma carga horária que comporte tudo isso. Eu acredito que, se 

continuar assim, terão que fazer um turno inverso. 

 

TIANE - Sim... 

 

PROFESSORA – Porque no Português, até o ano passado eram quatro períodos, tiveram que 

ceder um período para a Sociologia. Na Física, eles eram quatro períodos e depois cederam 

para três, agora estão com dois. Então, tu vais tirando períodos de matérias que são muito 

importantes pra poder sanar as outras. Acredito que poderia ter uma reformulação, de um 

turno a mais, pra poder dar conta de tudo isso. 

Bom, a receptividade dos alunos, eu acho que eu vou conseguindo “domar um pouco os 

bichos” (risos), porque eles não gostam de ler, então já é um obstáculo. Vai pelo amor ou pela 

dor, como eu digo, “vocês vão ler pelo amor ou pela dor”, normalmente alguns conseguem ler 

pelo amor, muitos vêm com a leitura, mas às vezes eles ficam brabos. Dizem: “Ah, por que tu 

não dás o Harry Potter? Por que tu não dás os livros esses de agora, dos vampiros?” 
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TIANE - Sim, os mais atuais... 

 

PROFESSORA – Não li ainda nenhum desses de vampiros, e eu tento, o Harry Potter já li 

para não estar também fora de moda. E para poder conversar com eles na aula. Mas não 

adianta, leitura para o prazer a gente lê em casa, e na aula a gente lê os livros chatos. Quando 

a gente começa abrir a literatura com eles, não é tão chato assim. E um detalhe também é o 

vocabulário. Como eles não leem, eles têm um vocabulário limitado e, obviamente, a leitura 

do Machado e do José de Alencar vai ficar mais pesada, porque eles usam termos mais 

antigos. 

 

TIANE - Sim, e eles têm que procurar... 

 

PROFESSORA – São termos que não se usam mais e, além disso, eles usam um vocabulário 

um pouco mais refinado, que para os alunos é refinado, então eles não conhecem. Por 

exemplo, lá no Memórias de um Sargento de Milícias apareceu que o José, o personagem, era 

um “velhaco”. Então eu conversei com eles sobre isso. Por que ele era um “velhaco”? Ele era 

velho? Pois é, então, eles não sabem que um velhaco seria uma pessoa de mau caráter. Uma 

palavrinha desconhecida até vai influenciar na compreensão, na interpretação do personagem, 

isso também atrapalha. Mas poesia, em geral, eles gostam quando a gente trabalha. Quando eu 

consigo trabalhar o “I Juca Pirama”, mostro para eles aquela batida do tambor que ele 

consegue reproduzir. Eles se encantam com isso, daí já começam a bater na classe, tudo vira 

festa para mostrar a musicalidade das poesias. 

Quanto à carga horária de trabalho, a carga horária que tu falas é a minha ou a da disciplina? 

 

TIANE – A da tua disciplina, mas também o tempo que consegues ter em geral para preparar 

as aulas. 

 

PROFESSORA – Bom, a da disciplina eu já disse que acho muito pouca.  

 

TIANE - São duas horas por semana?  

 

PROFESSORA – Por semana, e às vezes ainda dá o problema de pegar feriado. Como agora 

na quinta. Já teve outra quinta em que também houve feriado. Isso tudo vai te tirando aulas. 

Em termos de preparação de aulas, tenho um esquema que faço no início do ano, e em cima 

disso vou vendo o que trabalho ou não, mas sempre dou uma retomada no conteúdo. Estou 

sempre tentando ver o que eu posso acrescentar. 

 

TIANE - Por que trabalhas com o Português também, não é? 

 

PROFESSORA – Também.   

 

TIANE - As duas matérias te tomam certo tempo de elaboração... 

 

PROFESSORA – É, este ano estou mais feliz, porque só tenho os Terceiros  Anos. A prova 

de Português, por mais que seja diferente, é o mesmo tom, não preciso trabalhar com níveis 

diferentes. E a Literatura também é só do Terceiro Ano. O ideal deveria ser só Literatura, só 

de uma mesma série, aí eu conseguiria aprofundar mais. 

 

TIANE - Sim, com certeza. 
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PROFESSORA – Conforme vou lendo em casa, vou inserindo conteúdos. O crioulo e A 

carne, eu li faz uns três anos, e desde que eu li, eu disse: “ah, eu não posso deixar passar”. São 

coisas que eu acho e a minha preparação é diária. 

Sobre recursos didáticos, a biblioteca, por mais que a gente tente, ainda é pequena, tem 

poucos exemplares. Esses livros antigos, que já entraram em domínio público, a gente 

consegue por dois reais. Claro que não é bonita a edição, ela é de papel jornal, mas já é um 

socorro. A internet também tem esses sites que disponibilizam o livro que dá para ler na tela. 

Mas nem todos os nossos alunos têm internet. O livro da escola é muito bom, só que agora ele 

veio fragmentado, mas até então ele era um volume único. A gente podia ficar indo e 

voltando, ele é fragmentado, então ele veio já a partir do Pré Modernismo, então nem o 

Realismo, que é o conteúdo real, ele não apresenta. Isso tem me dado um pouco mais de 

trabalho. Porque ou uso o livro anterior, ou faço um polígrafo, como fiz, abarcando tudo que 

eu posso. 

 

TIANE - Sim, tudo que gostarias de trabalhar. 

 

PROFESSORA – É, tudo o que eu gostaria de trabalhar. Se eu não conseguir falar, pelo 

menos eles têm o material para ler em casa. 

 

TIANE - Claro. 

 

PROFESSORA – Como um suporte em relação ao futuro profissional, como já faz oito anos 

que fiz o meu Mestrado, e cada vez mais eu me distancio da lingüística, o Doutorado deve ser 

igual a um casamento, porque tu vais trabalhar quatro anos com o mesmo assunto... 

 

TIANE - É verdade, com o mesmo assunto. 

 

PROFESSORA – Será que vou conseguir aguentar de novo mais quatro anos?  

Acho que, já que eu vou fazer, que seja algo aliado não só ao lado profissional, mas ao meu 

prazer.  Vou voltar para a Literatura porque, como agora aprofundo cada vez mais as leituras, 

cada vez vejo mais possibilidades. Faço porque gosto mesmo. Reclamo muito do meu salário 

no Estado, acho que é aviltante essa nova proposta que a Yeda Crusius estava solicitando. Ela 

iria colocar todo mundo na vala comum, aquele que tem Ensino Médio, a formação de 

Magistério, iria ganhar como a minha colega Doutora ou como eu... 

 

TIANE - É um absurdo. 

 

PROFESSORA – Os colegas já me disseram: “Para que tu estudas tanto para ganhar esse 

salário horroroso? Eu estudo para mim, porque eu gosto, e também porque já trabalhei em 

universidades, já trabalhei na UFRGS, inclusive com contrato emergencial, aquele 

temporário. Tenho o sonho de um dia fazer um concurso para uma universidade pública, isso 

é um sonho, mas eu tenho. Acho que, se tu não sonhas, não adianta. Mas uma coisa 

interessante é que, embora eu ganhe pouco aqui nesse colégio, já trabalho há quatorze anos, 

acho que as escolas públicas têm de ter professores especializados, não adianta botar também 

aqui o restolho... 

 

TIANE - É, porque daqui saem futuros profissionais... 

 

PROFESSORA – Porque os alunos, apesar do nosso salário horroroso, eles não têm culpa. 

Tento sempre ver assim, pois meu outro filho estudou em escola pública e fico imaginando 
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que poderia ser meu filho sentado ali e eu não gostaria que ele recebesse uma aula tão 

horrorosa. Tenho colegas que não indicaria como professores para o meu filho. Os filhos dos 

outros, acho que isso é uma responsabilidade muito grande que se tem nas mãos. Os pais nos 

entregam os filhos, e eu pelo menos tento, dentro das minhas limitações, fazer o melhor que 

posso. Então, mesmo que conseguisse outro local, teve ocasiões em que trabalhei em três 

lugares, mas nunca larguei o Estado, porque gosto do ambiente, é um ambiente gostoso, tem 

tudo para dar certo, o único problema é o nosso salário. E o sucateamento da escola, porque a 

gente faz o que pode. Comprar livros, nós vamos comprando aos poucos, e a gente recebe 

doações. Tem apenas uma TV, tem um PowerPoint, e é luxo, porque as escolas não têm. 

 

TIANE - Sim... 

 

PROFESSORA – Então é assim, no momento em que não acreditares mais, tu perdes tudo, 

tens que ter essa ilusão, embora seja uma utopia, mas acho que isso é o que nos mantém, isso 

é que faz com que haja uma continuidade, além de todos os problemas. E uma coisa que eu 

acredito é que o ser humano só vai se melhorar no momento em que ele se instruir. Tenho 

essa formação para ajudar os outros (sou meio doida, meio idealista). Cada ser humano que 

“se salva”, eu acho que é uma vitória, acho que isso faz um pouco parte do professor. 

 

TIANE – O professor que realmente gosta do que faz tem esse idealismo. 

 

PROFESSORA – Exatamente, essa coisa de querer ajudar as pessoas.  Meu filho fala muito 

que eu, tendo estudado tudo que já estudei, em outra área já teria um salário maravilhoso, que 

seria muito bem colocada. Mas não adianta, não me vejo fora da sala de aula, nem que seja 

com adultos, eu gosto. Gosto de estudar e gosto de ensinar os outros. Acho que só melhorei 

como ser humano no momento em que eu comecei a estudar bastante. 

 

TIANE - Está certo. Obrigada, professora! Acho que é isso mesmo, por causa de pessoas 

como você é que a escola vai para frente.  
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1.2 – OBSERVAÇÃO DA PRIMEIRA AULA – 29 DE ABRIL DE 2010 – ESCOLA 

PÚBLICA 

PROFESSORA – O Romantismo vai apresentar gerações, certo? O que é uma geração? 

 

ALUNA - São pessoas que vivem em um mesmo período de tempo e com as mesmas 

informações. 

 

PROFESSORA – É como se fosse uma moda, um modelo, um estilo. Eles tinham que se 

adaptar àquele momento.  Passado algum tempo, muda a forma, mas não existe algo que diga 

que no dia primeiro de janeiro de determinado ano vai ser assim. Isso vai acontecendo aos 

poucos, as pessoas vão mudando a maneira de pensar. É como a moda. Nós olhamos nossas 

fotos de cinco anos atrás, os cortes de cabelo, por exemplo. Todo mundo usava o cabelo 

daquele jeito, e nós também. Peguem algumas fotos antigas dos pais de vocês de quando eram 

adolescentes. Naquela época, eram as roupas que todos usavam. Se eles usassem as mesmas 

roupas, seriam aceitos na sociedade. 

O que a gente viu na Primeira Geração? Qual é a característica mais marcante? 

Tem prosa? O que é prosa? 

 

ALUNA - São as narrativas. 

 

PROFESSORA – Sim, são as narrativas, e houve também poesia, ambas na mesma geração. 

Como se caracterizam esses autores, essas obras dessa Primeira Geração Romântica 

Portuguesa? Esta foi a Quinta Geração... Então, teve a implantação do Romantismo, e o que 

mais? Romances de que jeito?  

 

ALUNO – Romances históricos. 

 

PROFESSORA – Como assim romances históricos, o que é isso? Eles voltavam no tempo? 

Não, eles fazem histórias que se passam no século passado. E por que os românticos faziam 

isso? O romântico gosta de escrever no passado, porque naquele tempo ele era feliz. Hoje a 

vida é triste, então ele fica preso no passado, no tempo em que ele era feliz. Naquele tempo 

aconteciam os fatos heróicos, históricos. Portugal tem um problema sério até hoje, pois foi um 

grande conquistador de terras, de países, pioneiro nas navegações.  Eles construíram as 

caravelas e saíram desbravando o mundo. Eles foram desbravadores de terras chegando a 

vários lugares, tomando posse, eles foram muito gloriosos, eles foram muito bem sucedidos. 

O que acontece depois? Eles começam a perder os territórios, perder essa potência, até porque 

existem outras nações que começaram a competir com eles, como a França e a Inglaterra por 

exemplo. E eles ficaram depois no ostracismo. O que é isso? Eles ficaram se culpando, não é 

verdade? E até hoje, ficam sempre saudosos daqueles tempos. É como uma pessoa, vocês 

devem ter exemplos. A pessoa tinha uma vida financeira boa, conseguia comprar as coisas, 

conseguia ter uma vida legal e de repente, ela tem um problema financeiro. Ela perde o 

emprego, ela tem uma dívida, a casa pega fogo, e ela não consegue mais retomar a vida, ela 

fica presa no passado que era bom, sempre se lamentando.  

 

ALUNA - Tem o livro Memórias de um Sargento de Milícias em que parece que o autor está 

narrando uma historia de cinqüenta, sessenta, cem anos depois. Ele fica falando que as 

pessoas não se respeitavam mais.  
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PROFESSORA – Depende. Essa obra se situa lá no início, quando chegou D. João VI. O 

detalhe também, pessoal, é que o Romantismo está acontecendo e Napoleão está na Europa 

tomando conta de tudo, se apoderando dos lugares, se apossando de tudo. Imaginem nós aqui 

no Brasil. Chega um país qualquer e toma conta do governo, toma posse, toma conta de nós, 

impõe sua língua, coloca normas, e a gente começa a aceitar. Essas primeiras narrativas se 

passam nos tempos mais antigos, nos tempos mais gloriosos. Nos tempos em que Portugal era 

ainda um grande país. Bom, então nós temos um autor famosíssimo, o Alexandre Herculano, 

já ouviram falar? 

 

ALUNO - Não. 

 

ALUNA – Ainda não. 

  

PROFESSORA – Bom, ele tem uma frase maravilhosa, gente, de que eu gosto muito, que diz 

assim: “quanto mais conheço os homens”... Vocês conhecem. Como continua? 

 

ALUNOS - Mais eu gosto dos animais. 

 

PROFESSORA – Esta frase, pessoal, que muitas pessoas falam e repetem, foi dita por ele. Ela 

é pessimista em relação ao ser humano. A gente alimenta um gato ou um cachorro e ele vem 

nos fazer carinho, a gente enxota o animal e ele está sempre retornando, tentando agradar. 

 

ALUNA - Porque ele é dependente. 

 

PROFESSORA – Um andarilho que tem um cachorro, aquele cachorro não quer saber se ele 

está fedorento, o que eles vão comer, aonde é que eles dormem. O que interessa é a 

companhia acima de qualquer coisa. Já o ser humano nos olha pela aparência, ele acha que 

não vai ser nosso amigo, que nós temos uma aparência desagradável. É só um parêntese esta 

frase dele. Sobre a amizade, nós deveríamos ser como os animais, amar acima de qualquer 

coisa. Bom, mas enfim, ele faz livros como esse aqui: 

 

(Leitura do material preparado pela professora) 

 

ALUNO – Alexandre Herculano 

 

Ficou conhecido por suas narrativas históricas cujo cenário é a idade média, mundo de 

fantasia em que cavaleiros heróicos lutam contra o exército árabe e procuram salvar donzelas 

indefesas. Obras principais: O bobo (situado no século XII), Eurico, o presbítero (situado no 

século VIII) e O monge de Cister (situado no século XVI). 

 

 

PROFESSORA – Observem que nós estamos no século XIX, e ele faz as obras situadas em 

séculos bem anteriores. Eu confesso para vocês que é uma leitura mais pesada, até porque é o 

Português de Portugal. Ele usa vocábulos que nós não usamos mais, então fica difícil. É uma 

historia romântica em todos os sentidos, porque é o amor que enlouquece a pessoa, que nos 

faz abrir mão de qualquer coisa. Se eu não posso ter aquela mulher, então eu não tenho mais 

ninguém, se eu não tenho aquele homem, eu não tenho mais ninguém. O que é presbítero? 

Ninguém ficou lendo em casa, domingo agora que passou, após a missa? Vocês não pegaram 

os meus polígrafos e ficaram lendo junto com o dicionário? 
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ALUNOS – (Risos). 

 

PROFESSORA – Presbítero é um religioso. Tanto é que, quando os portugueses chegaram ao 

Brasil, uma das coisas que eles queriam fazer era “salvar as almas”. Nesta história, pessoal, o 

que acontece? Eurico se apaixona pela Hemengarda. E o que acontece com eles? Ele é pobre e 

ela é rica. Os pais da menina não aprovam o casamento, em função da diferença social. O que 

o Eurico faz? O Eurico vai para a vida religiosa. Lá ele vai encontrar o celibato, ou seja, vai 

permanecer puro, vai servir a Deus, então, ele não vai ter mais mulher. O coração dele é da 

Hemengarda, mas ela é impossível. Nessa época Portugal está brigando, está gloriosa, 

Portugal e Espanha. Tinham os bárbaros, os mouros, e o que acontece? Portugal desiste. 

Então, o autor pega um fato histórico e dá a semente para a sua história. E faz as vestimentas 

do Eurico parecidas com as vestimentas do Zorro. Ele usa capa, usa um cavalo maravilhoso. 

Ele chega e resolve defender Portugal com unhas e dentes, eles vencem todo mundo. Isso é 

uma maneira que Eurico tem de fugir do problema dele. O que acontece depois? Ele encontra 

a Hemengarda, mas ele já é padre. E ela ainda está sozinha. 

  

ALUNO - É um padre herói? 

 

PROFESSORA – Exatamente, um padre herói. Ele é um herói romântico. Ele fica sabendo 

que Hemengarda está sozinha e ela diz para ele que ainda o ama, que sempre o amou. Se antes 

já era impossível, agora ficou muito pior. Vocês têm que se colocar naquela época, pessoal. 

Hoje, se um menino vai para um seminário e depois de um determinado tempo ele se dá conta 

de que não é aquilo que ele quer, ele tem a liberdade de seguir outra carreira. Mas o que o 

Eurico faz? Ele se deixa morrer numa batalha, ele não se mata, mas alguém o ataca lá, ele é 

ferido e morre. Quando Hemengarda sabe da história, fica louca. Então, no romance 

romântico português, a gente sofre junto com a história. 

 

ALUNO - Ele gostava dela também? 

 

PROFESSORA – Sim, por isso ele entrou para a carreira religiosa, para esquecê-la. Também 

tem a história da castidade, pessoal, que é diferente hoje em dia.  As pessoas esquecem o 

outro saindo com outros, não é? Eu estou com um problema amoroso, então vou para uma 

festa, beijo todos, danço com todos para esquecer aquele amor. Aqui, o amor era puro. 

Existem outras histórias que eu não coloquei no material, mas esta é a mais conhecido. Tem o 

Almeida Garrett também. Nós lemos o poema dele?  

 

ALUNO – Não... 

 

PROFESSORA – Eu pensei que tínhamos lido. Quem é o Almeida Garrett? 

 

ALUNO - Considerado o iniciador do Romantismo. 

 

PROFESSORA – Certo. Vocês sabem como começam os períodos, não é? É como eu disse, 

não tem um dia determinado para começar o Romantismo. As pessoas, os historiadores, os 

estudiosos, escolhem uma obra significativa e a partir daquela obra todas as demais são 

consideradas do período. Então o Garrett fez prosa, poesia e teatro. 

 

ALUNO - Professora, nessa época em Portugal todos os autores eram do Romantismo? 
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PROFESSORA – É que na época não existia uma quantidade enorme de pessoas que 

escreviam. 

 

ALUNO - Não tinha nenhum autor que fosse contra essas coisas do Romantismo? 

 

PROFESSORA – Sim, o pessoal do Classicismo já era contra. Os autores que são do período 

anterior tiveram uma resistência muito grande porque achavam que aquela novidade iria 

destruir o que já existia. 

 

ALUNO - Mas eles não fizeram nada pra tentar acabar com aquilo, não tentaram influenciar 

de alguma forma para que aqueles livros não fossem publicados, ou alguma coisa assim? 

 

PROFESSORA – Na época era tudo muito diferente, e tudo fica difícil de nós entendermos 

porque hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. O jornal sai de manhã em qualquer lugar do 

Brasil, eu vou para São Paulo e compro Zero Hora, ou então eu abro a internet e leio todas as 

notícias que estão acontecendo. Havia acusações por meio do jornal. Sempre houve, porém 

com menos intensidade. Então, o que acontece? O livro Camões, de Almeida Garrett é o 

marco inicial do Romantismo. Tem também Viagens à minha terra. Mas enfim, tem um 

poema dele que é extremamente famoso, olhem o titulo: “Este inferno de amar”. Algo muito 

importante aqui é que o amor no passado é diferente de paixão, concordam comigo? Qual é a 

diferença? 

 

ALUNA - Paixão é passageira. 

 

PROFESSORA – Paixão é passageira? 

 

 ALUNA - Sim.  

 

PROFESSORA – O amor é eterno.  

 

ALUNO – Só o amor de mãe! 

 

PROFESSORA – Não tem amor maior, não é verdade? O amor é mais racional, porque se a 

mãe ama um filho... Um dia se vocês forem pais e mães vocês vão entender o que a mãe de 

vocês diz. Por mais que ela ame esse filho, ela corrige, ela briga, ela reclama. O amor é mais 

racional. E a paixão, gente, ela é completamente irracional. Nós temos exemplos todos os dias 

de pessoas que às vezes têm um casamento sólido, normal, e de repente se apaixonam por 

outra pessoa e largam tudo, largam marido, largam filhos, largam a casa, largam tudo e saem 

em função desta paixão, desta loucura. Agora tem o nome de uma novela, não é? Passione, 

que é paixão em italiano. Sexta-feira santa é a sexta-feira da Paixão, não é? Jesus estava 

apaixonado? Paixão é algo irracional, é algo passageiro. Cristo estava apaixonado? 

 

ALUNO - Dizem que estava por aquela moça, como é o nome dela? 

 

ALUNO - Maria madalena.  

 

PROFESSORA – Sabem o que é a Paixão de Cristo? Sofrimento. A Paixão de Cristo foi o dia 

em que ele foi crucificado, não é verdade? Ele foi maltratado, por isso morreu. Isso foi a 

Paixão, o sofrimento. Um crime passional, já ouviram falar disso? 

 



151 

 

ALUNO – Sim. 

 

PROFESSORA – O que é um crime passional? 

 

ALUNO – Passional é por amor. A menina Eloá que foi seqüestrada pelo namorado, por 

exemplo. 

 

PROFESSORA – Nenhum crime é aceitável, é obvio que não é isso, mas quais são os 

motivos dos crimes normalmente? O crime passional ocorre porque “eu quero aquela pessoa, 

mas aquela pessoa não me quer”, então o que eu faço? “Se ela não é minha, não é de mais 

ninguém”. Então, o crime ocorre não por interesse, mas por ciúme. 

 

ALUNO – É como naquele caso que o homem mata os filhos e depois se mata pra castigar a 

mulher dele. 

 

PROFESSORA – Cada vez vai ficar mais claro quando a gente perceber o que é trabalhado 

nos poemas. O Guilherme levantou um assunto interessante, o amor de mãe, que é tranqüilo, é 

leal. A gente tem uma segurança, não é verdade? Não preciso me preocupar, será que um dia 

minha mãe vai me abandonar por alguém? Não, jamais. Vamos ver o poema “Este inferno de 

amar”. O título já nos dá uma noção:  

 

“Este inferno de amar - como eu amo! 

Quem mo pôs aqui na alma...quem foi? 

Esta chama que alenta e consome, 

que é a vida - e que a vida destrói - 

Como é que se veio atear, 

Quando - ai quando se há-de ela apagar? 

Eu não sei, não me lembra; o passado, 

A outra vida que dantes vivi 

Era um sonho talvez...-foi um sonho- 

Em que paz tão serena dormi! 

Oh! Que doce era aquele sonhar... 

quem me veio, ai de mim! Despertar? 

Só me lembra que um dia formoso 

eu passei... dava o Sol tanta luz! 

E os meus olhos, que vagos airavam, 

em seus olhos ardentes os pus, 
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que fez ela? Eu que fiz? - Não no sei, 

mas nessa hora a viver comecei...” 

Vai ter gente copiando e mandando. Gostaram, não gostaram? 

ALUNA – Sim. 

PROFESSORA – É bonito? 

 

ALUNA – É. 

 

ALUNA –É, mais ou menos. 

 

PROFESSORA – Aqueles que estão com o seu amor proibido ou estão com o coração partido 

lêem e acham bonito, já para aqueles que só estão se divertindo, ou os que ainda estão 

sofrendo o adeus de outra pessoa lêem o poema de forma difrente, como o Werther, não é? 

Vamos ver então, quem me socorre? 

“Este inferno de amar como eu amo, quem colocou isso aqui na alma, quem foi?” 

O que é que ele está apontando? 

 

ALUNA – O sentimento... 

 

PROFESSORA – O sentimento aparece de uma hora para outra. O que mais? Na terceira 

linha, aliás, no terceiro verso, “Esta chama que alenta e consome”, o que é chama?  

 

ALUNA –Fogo.  

 

PROFESSORA – Como vocês estão concentrados hoje. O fogo queima uma casa. E quando 

ele consome uma casa, ele devasta. Quando nós somos pequenos e a mãe diz, não vai lá, não 

brinca com fogo, a criança coloca a mão no fogo e se queima. O que diz aqui, gente, nesse 

verso de baixo? O que é alentar? 

 
ALUNO – Alentar? 
 
PROFESSORA – Alenta e consome são coisas opostas. Aqui eu tenho uma antítese, não 

tenho? Alenta e consome. Um alento é algo que suaviza, não é isso? Eu tenho um alento na 

minha alma, ou seja, gosto de alguém que me faz bem. E consumir é devastar. 

 

ALUNA –É bom, mas é ruim. 

 

PROFESSORA – É bom, mas é ruim, exatamente. O amor é a vida, e a vida destrói, olha que 

difuso. 

 

ALUNO – Que coisa linda!  

 

PROFESSORA – “Como é que se veio atear, 

 

Quando - ai quando se há-de ela apagar” 



153 

 

 

Vocês não estão vendo nada de diferente? O que ele faz? Inferno, almas pesadas, o inferno na 

teoria como dizem que é? Tem fogo, não tem?  

 

ALUNO – É. 

 

PROFESSORA – Ninguém foi e voltou pra dizer como é que era, mas dizem que lá tem fogo, 

“vai queimar no fogo do inferno”. O que mais? Ele está apaixonado? 

 

ALUNO - Sim. 

 

PROFESSORA – E isto é bom? 

 

ALUNO – Sim.  

 

ALUNO – Isto é ruim. 

 

PROFESSORA – É muito bom estar apaixonado. Ninguém falou quantas estrofes têm aqui. 

 

ALUNO – Estrofes? 

 

PROFESSORA – É. Quantos versos têm em cada estrofe?  

 

ALUNA – Seis.  

 

PROFESSORA – Quatro, quatro, quatro, três e três, o que está acontecendo? 

 

ALUNA – O verbo é conjugado. 

 

PROFESSORA – O verbo é conjugado porque o romântico quer só palavras que sejam afixas. 

E na segunda estrofe? Passado, pessoal, passado. O passado dele era feliz ou infeliz? 

 

ALUNO - Feliz.  

 

PROFESSORA – Passado feliz. E agora, “Era um sonho talvez” com outra pessoa, um sonho 

lindo. A gente sonha com coisas assim. Pessoal, na segunda estrofe, se vocês pararem para 

pensar e me ouvirem, ele vai trabalhar em cima do que ele era antes de conhecê-la. “A outra 

vida que dantes vivi”, ou seja, como era antes?  Era um sonho que ele vivia em paz serena, ou 

seja, ele estava tranqüilo, como é que ele estava? Agitado, perturbado, nervoso? Aquele 

sonhar era doce, mas alguém veio despertá-lo. Ele se apaixonou, foi algo fulminante. 

 

ALUNO – Bem coisa de romântico mesmo. 

 

 PROFESSORA – Exatamente, bem coisa de romântico.  

“Só me lembra que um dia formoso eu passei... E os meus, olhos que vagos airavam”.  

Olhos que queimavam, olhos que chamavam.  

“O que fez ela? Eu que fiz - não no sei, mas nesta hora a viver comecei.” 

 Tem algo contraditório, ele era feliz e não sabia. Hoje ele tem um amor, mas, ao mesmo 

tempo, como é o amor? Diz o Paulo Santana que “o amor quando é decifrado ele morre”, 

como assim? 
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ALUNA – Professora, tem uma frase que diz assim: “As minha maiores paixões foram 

aquelas que não vivi”, porque a partir do momento que tu conheces tu perdes o interesse.  

 

PROFESSORA – Exatamente, no momento que o amor é revelado, eu começo a me 

relacionar, e então começam os riscos de não dar certo, porque quando estou apaixonado e 

não revelo o meu amor, sempre tenho aquela idealização. Só que assim fica sempre só no 

mundo das idéias. Gostaram do poema? Gostaram do tom? Entenderam o que é Romantismo? 

Eu já disse para vocês, a gente se apaixona e pergunta como? Quando? Quem colocou esse 

sentimento em mim? A gente não se apaixona porque quer, a gente se apaixona pelo “Zé da 

esquina, enquanto deveria se apaixonar evidentemente pelo Bill Gates, ou pelo “Ronaldo 

gordo, não é verdade? É  justamente o que eu quero dizer, uma menina de boa família, boa 

formação, se apaixona perdidamente por  algum marginal, larga tudo, larga família, larga 

filho, larga carreira para viver um amor,não é? Pode ser um malfeitor ou uma boa pessoa, 

alguma coisa assim, mas se tem um bom coração, ele está nessa vida por circunstâncias que o 

levaram, não é isso? Tudo bem, vamos olhar racionalmente. Essa menina que está ligada a 

esse tipo de cidadão, se ela quiser largá-lo por qualquer motivo, não conseguirá mais, porque 

sabe coisas que não poderia, conhece pessoas que não poderia, sabe o endereço dessas 

pessoas. Então, eu acredito que várias pessoas estão nessa vida de crime em função de vários 

problemas, de várias coisas. Mas a pessoa que vai entrar na vida do crime, ela tem que saber, 

tem que se dar conta de que está correndo riscos. Então assim é o amor, assim que passa 

aquele sentimento do início. Já está quimicamente provado, a paixão é química, o nosso 

organismo reage quimicamente quando estamos apaixonados, o cérebro trabalha de uma outra 

forma. Por isso a paixão dura pouco, porque é um tempo determinado. Nós não podemos 

viver sempre apaixonados. Nós iríamos ter um stress químico, certo? Gostaram do Garrett? 

Vamos para a Segunda Geração. O que é a Segunda Geração Romântica? Aqui tem um 

problema, o mal do século. Aqui de novo aparece a poesia, certo? Lembram o que é o mal do 

século que eu falei na aula passada?  

 

ALUNO – Sim. 

 

PROFESSORA – Bom, mas enfim, era no século XVIII? Eu esqueci. Era um tempo negativo, 

e o que mais? Hoje em dia as pessoas dizem que o mal do século XXI é a depressão. Por que 

alguém que tem uma vida legal, a mesma vida que eu, alguém que é amado tem depressão? 

Boa pergunta. A pessoa precisa de um tratamento. Faltam substâncias no cérebro da pessoa, é 

uma doença qualquer, como se fosse um diabetes, falta alguma enzima. As pessoas não 

sabem, ou tem pouca informação, e o que acontece? Elas querem tomar antidepressivos. Se eu 

não sei o que tomar, o que eu faço? Eu bebo, a bebida é antidepressiva. As drogas deixam a 

pessoa eufórica, feliz e depois deprimida. Nós temos hoje a tecnologia, nós temos hoje 

recursos, remédios que curam doenças. Voltemos há um tempo atrás. Queremos tomar banho, 

a mãe liga o chuveiro quentinho, queremos lavar uma louça, abrimos a torneira, queremos 

fazer uma comida, vamos ali ao fogão a gás. Como é que era há alguns anos atrás? Tinha que 

ir ao poço pegar água, lavar a louça numa bacia, pegar a lenha para cozinhar no fogão à lenha. 

No inverno, é festa, mas e no verão? Cozinhar na beira de um fogão a lenha, tomar um banho, 

esquentar a água que eu busquei no poço, numa chaleira no fogão a lenha, levar um balde para 

uma peça para tomar banho, não é isso? Nós temos todas as facilidades, e nós continuamos 

com a depressão. Nesta época não havia maconha, mas havia o álcool.  

Nós temos uma análise do Camilo Castelo Branco. A vida dele é uma tragédia, o Camilo para 

época era extremamente avançado, ele fazia coisas que um rapaz de família não poderia fazer. 

Ele se apaixona por uma mulher casada, e depois a mulher ainda se casa com ele. Hoje ainda 
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é um problema. Naquela época, as cidades eram pequenas, um conhecia o outro, não é? Mas o 

que acontece? Ambos vão presos. É como se hoje as pessoas fossem presas por adultério. 

Também, se houvesse hoje em dia crimes como esse, muitas pessoas seriam presas! Pois 

então, a mulher era adúltera e o homem era acusado de crime de sedução, jamais de adultério. 

Voltando a história, enfim todos ficam sabendo, e o que acontece? Depois que ela fica viúva, 

então eles se casam, mas os filhos todos ficam doentes, não sei se de uma doença mental, e 

eles morrem muito cedo. A vida dele é uma tragédia mesmo e ainda no final ele fica cego por 

causa da sífilis, porque naquela época não existia camisinha, e a sífilis, não sei se vocês 

sabem, ela tem estágios. Se eu não tratar no inicio, ela some aparentemente e vai se 

desenvolvendo silenciosamente. Quando chega ao segundo estágio, ela vai para sua função a 

seguir, e assim vai indo. A vida dele já era uma novela, e as historias dele são de “se rasgar”, 

o Amor de perdição, olha o nome, de perdição, o que é isso? Vocês nunca ouviram falar das 

avós de vocês? “Ele deu um mau passo e se perdeu”. O que é isso que as avós queriam dizer? 

 

ALUNA – Se perdeu na vida. 

 

PROFESSORA – Um amor de perdição é aquele que faz a pessoa se perder. Perder os 

objetivos, perder a vida, não é verdade? Amor de perdição, pessoal, eu li faz dois anos e é um 

horror. O Camilo Castelo Branco fazia novelas passionais. Não eram histórias longas, não 

havia tantos personagens como no romance, mas havia toda uma estrutura de narração, 

lugares diferentes. Poucas delas eram com esse amor de se empenhar, de se perder, esse amor 

de ir até as ultimas conseqüências, certo? A Jennifer vai ler para nós: 

 

(material preparado pela professora) 

 

ALUNA – “Amor de perdição: novela romântica inspirada em Romeu e Julieta, de 

Shakespeare. É considerada uma obra- prima de língua portuguesa. Simão Botelho e Teresa 

de Albuquerque estão enamorados, mas suas famílias fazem da separação de ambos uma 

questão de honra”.  

 

PROFESSORA – Eram dois jovens que se conheceram e se apaixonaram, mas pertenciam a 

famílias diferentes, ambas tinham dinheiro, mas as famílias eram inimigas. Agora aqui tem 

esse problema, eles são inimigos. O que acontece? O rapaz na época era um playboyzinho. 

Não aproveitava os estudos, era mais desregrado. Quando ele se apaixona por Teresa e o seu 

namoro é proibido, o que ele faz? “Eu vou me formar, vou ter a minha profissão para 

convencer os teus pais de que eu sou um bom rapaz”. Então isso é interessante no 

Romantismo. Em A viuvinha, para quem já leu, o que acontece com o Jorge?  Ele namora 

todas, é um boêmio, ele vai a todas as festas, ele gasta tudo o que tem. Mas quando ele 

encontra o amor da vida dele, ele fica sabendo que está falido. Então o que ele faz?  

 

ALUNA – Vai atrás dela, ele se regenera. 

 

PROFESSORA – Ele se regenera, ele vira um herói. A história tem final feliz. No caso de 

Amor de Perdição, o herói começa a ser o melhor aluno da escola e da faculdade, ele se 

regenera para mostrar para a outra família que ele é um bom rapaz, só que não dá tempo, por 

quê?  Porque a família da Tereza oferece um primo para ela se casar. “Ela diz “eu não quero”, 

e eles “dizem:” Ou tu casas ou tu vais para um convento”. E o que ela escolheu?  

 

ALUNO – O convento. 
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PROFESSORA – O convento, é claro, pois ela é uma menina romântica. Não interessa, ela 

tem que ser perfeita.  Então ela vai ser pura também, já que ela não pode se doar inteira para 

aquele amor dela, então ela vai para convento. Pode continuar agora então, Jennifer. O que 

acontece?  

 

ALUNA – “Simão é enviado para Lisboa e Tereza é presa em um convento por não aceitar o 

casamento com Baltasar Coutinho, um fidalgo. Simão retorna a Viseu, local onde ocorre o 

romance, decidido a resgatar Tereza do convento. Escondido na casa de um ferrador, pois sua 

família não aceita o romance, Simão tem a proteção da filha do proprietário da casa, Mariana, 

que acaba se apaixonando por ele. Mariana, mesmo apaixonada por Simão, ajuda na 

correspondência entre Simão e Teresa.” 

 

 

PROFESSORA – A Mariana é mais surreal ainda. Ela sabe que os dois estão apaixonados e 

entrega as cartas, ela é o “pombo-correio”, ela troca as cartas entre eles. Mariana mesmo 

apaixonada por Simão ajuda na correspondência entre Simão e Teresa.  

 

 

ALUNA – Quando Teresa é destinada a outro convento, Simão tenta resgatá-la, mas assassina 

Baltazar, que cai aos pés de Teresa. Simão é preso na Cadeia da Relação, no Porto. Teresa vai 

para o convento de Monchique, também no Porto. Domingos Botelho, pai de Simão, mesmo 

sendo juiz, não ajuda o filho, mas muda de idéia e consegue uma comutação da pena e é o 

degredo para as Índias. Mariana, apaixonadamente, também decide ir para as Índias.  

 

 

PROFESSORA – Então a família faz o quê? Troca a menina de convento, e nessa troca, 

Simão vai tentar salvá-la e mata o Baltazar. Como ele é romântico, o que ele faz? Ele não 

foge. Dizem para ele: “foge, te esconde”, e ele não foge, ele diz “eu vou ficar aqui pra me 

defender, afinal de contas sou um homem honrado”. Mas a policia o prende, e o pai dele que 

era juiz poderia fazer qualquer coisa para aliviar a pena, o que até hoje se faz, mas ele não 

ajudou, aceitou que Simão iria ser morto. Mas de tanto a mãe pedir, “pelo amor de Deus, é o 

meu filho”, o pai diz, “vou trocar a pena, ele vai trabalhar na  

África, ele vai ficar vivo trabalhando na África”, certo? Então, cada vez mais é só sofrimento. 

Ao mesmo tempo a Teresa nesse momento, o que ela faz? O que acontece? Ela fica com 

tuberculose, e tinha cura para isso?  

 

ALUNO – Não. 

 

PROFESSORA – Não tinha a cura pra tuberculose. Simão está num barco indo para a África. 

A Mariana larga tudo e está o acompanhando. Simão sabe que Teresa está doente? Simão 

sabe? Eu não me lembro, eu acho que não, quem sabe é a outra. Ela está no convento, está lá 

morrendo. Ela vai até a janela e quando ela vê o navio partindo, ela morre. Lá no navio, a 

Mariana tem uma carta da Teresa que diz assim: “meu amado, no momento em que você 

estiver lendo estas linhas eu já estarei em outro plano, numa outra dimensão”, então nesse 

momento ele já estava sabendo que ela iria morrer, e o que o cara faz lá no navio? 

 

ALUNO – Ele se mata? 
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PROFESSORA – Ele não pode se matar no navio, então ele fica doente também, e a Mariana 

fica cuidando dele. Por que ele quer morrer? Para juntos em outro planeta, em outro plano, em 

outro mundo viverem um grande amor. É a alma gêmea. Então o que acontece? Ele morre. E 

o que eles fazem quando morre alguém em alto-mar? 

 

ALUNO – Jogam no mar. 

 

PROFESSORA – Eles jogam o Simão no mar, amarrado em uma pedra. E o que a Mariana 

faz? 

 

ALUNO – Ela se atira também. 

 

PROFESSORA – Ela se abraça no cadáver e afunda junto. 
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1.3 – OBSERVAÇÃO DA SEGUNDA AULA – 06 DE MAIO DE 2010 – ESCOLA 

PÚBLICA 

PROFESSORA – O romantismo se divide em três gerações, certo?  A Primeira era a geração 

histórica, lembram? Os romances tinham um cunho histórico. A Segunda era do mal do 

século, não era? Depressão, satanismo, e o que mais? O egocentrismo, e agora entramos na 

Terceira Geração, que tem esse autor significativo, Julio Diniz, um pouco mais diferenciado. 

Ele já não apresenta as características das anteriores, pois se ele fosse igual aos anteriores 

estaria encaixado em outras gerações, não é isso? Então, ele já traz características de um novo 

período que vai além, com características realistas. Eu tenho dois livros dele em casa de que 

gostei bastante, um deles é Os fidalgos da casa mourisca, meio “grossinho”, mas bom de ler, 

e As pupilas do senhor reitor. Como ele já apresenta características realistas, também não vou 

entrar muito nisso, senão vou avançar num período novo, mas o que são essas características 

realistas, o que vocês acham? 

 O Romantismo já começa a perder a sua característica, porque os períodos não têm uma 

duração determinada, ou seja, não existe a partir do dia “tal”, hora “tal”. Não, as obras vão 

mudando, então ele já é uma transição para o período seguinte, assim como vai acontecer lá 

no Memórias de um sargento de milícias que vocês estão lendo. Não estão encontrando ali 

tudo aquilo que tenho falado? Lá tem mulher feia, lá o padre namora a cigana, tem a Luisinha, 

que é pálida e magricela. Ela não tem atrativos, diferente das personagens românticas das 

quais estou falando. Existem diferenças, esse também é um romance de transição. Júlio Diniz 

está aqui justamente para mostrar que não acaba assim, pois vai haver uma modificação no 

tipo de escrita que vai anunciando o movimento que segue. Mas são livros bons de ler, não 

são assim tão horrorosos. Como por exemplo, o Amor de perdição, que a gente lê e chora 

junto e “se rasga” com a tragédia. Não, ele já é algo mais factível, é algo mais real. E tem a 

intertextualidade também, certo, pessoal? Agora entramos no Brasil. Como o Romantismo se 

manifesta no Brasil? Ele é um período original aqui? 

ALUNO - Não, na Europa já havia o Romantismo. 

PROFESSORA – Foi lá que ele surgiu? E como é que os nossos “brasileirinhos” descobriram 

isso, se não havia internet? 

ALUNO - Eles foram estudar na Europa! 

PROFESSORA – Ah, muito bem, e quem é que podia estudar na Europa? 

ALUNO - Só os ricos... 

PROFESSORA – E hoje nós podemos ir para Europa? Não, porque não temos condições. 

Quem é que tem condições?Aqueles que têm poder aquisitivo maior. Isso vem se reforçar 

também aqui, porque o Romantismo é uma literatura burguesa, é sobre aqueles que têm 
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dinheiro. Se vocês já estão lendo os livrinhos, A viuvinha, Cinco minutos, aparece algum 

pobre ali? 

ALUNO - Não, só o Jorge, só que ele se sacrifica... 

PROFESSORA – Sim, mas ele trabalha feito uma mula e resgata a fortuna toda, e nós, 

mortais aqui, trabalhamos uma vida inteira e não conseguimos nada, mas lá no Romantismo 

sim. Então, quando aparece um pobre, em seguida ele vai ser agraciado com uma fortuna, 

uma herança, um bom negócio, não é? Ele vai conseguir a riqueza e a fortuna, e por quê? Se a 

literatura era para eles, então ela vai ser focada naquela classe social. Os escravos pouco 

aparecem, não entram em detalhes sobre os escravos, não se fala nada de mal deles, a escrava 

Isaura é branca. 

ALUNO - Pois é, mas O juiz de paz na roça, ele parece pobre, ele não está mais no 

Romantismo? 

PROFESSORA – Ah, ele já é mais no final, ele também está mais na transição. Aparecem os 

pobres “fazendo barracos”, não é? 

ALUNO - Eu não gostei. 

PROFESSORA – Não gostaste?  

ALUNO - Não. 

ALUNA - Eu achei bonitinho, eu achei engraçadinho! 

PROFESSORA – Então, é uma arte burguesa, certo? Eles foram para Portugal, eles foram 

para a França estudar, lá entraram em contato com a arte e resolveram trazer isso pra cá, e 

veio a calhar conosco. Por quê? Vocês não leram? Está aqui, quem vai ler?  

ALUNA – Eu leio. (Leitura do material preparado pela professora.) 

O Romantismo no Brasil  

“O Romantismo no Brasil confunde-se com a história do país. Com a chegada da família real 

portuguesa em 1808, a colônia passou por uma série de modificações: criação de escolas de 

nível superior, fundação de bibliotecas e de museus, tipografias e imprensa regular. A 

dinamização da vida cultural e a criação de um público leitor (inicialmente de jornais) criaram 

condições para o movimento de uma produção literária mais consistente. Ao tornar-se o Brasil 

independente, em 1822, os intelectuais e artistas da época criaram condições para o 

movimento de uma produção literária mais consistente identificada por suas raízes históricas, 

lingüísticas e culturais. O Romantismo no Brasil assumiu a conotação de movimento 

anticolonialista e antilusitano, tendo como característica principal o nacionalismo.” 

PROFESSORA – Muito bem, a família real chega ao Brasil, certo? Tem até um livro com 

este título, com esse nome, com essa data... 

ALUNO – É o 1808.  
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PROFESSORA – Isso mesmo. Quando eles vêm para o Brasil, Napoleão está na Europa 

invadindo países. Quando eles chegam, começam a modernizar um pouco mais o Brasil, 

certo? Então o que acontece? A “tal” da corte, que eles falam. O que é a corte? É onde está o 

dinheiro, onde está a lei, é onde se começa a ter mais condições de vida, melhorias dos aterros 

sanitários, porque eram “um horror” as condições de vida lá em Portugal. E aqui vão aparecer 

então as universidades, a imprensa, os bancos. Eu não sei nem a data, mas o Banco do Brasil é 

muito antigo, ele é da época de 1912. Bom, então isso vai ser bom para nós, e por quê? 

Porque o progresso começa a aparecer, como a leitura dos jornais aqui. Aqueles folhetins 

europeus já começam a ser publicados nos nossos jornais, certo? Os estudantes estão lendo o 

jornal também, quem lê a história conta para os demais, certo? E aqui acontece o quê? 

Independência. E o que acontece com a independência?  O Brasil agora é livre, mas só 

teoricamente, não é? É a mesma coisa que acontece conosco, por exemplo, quando moramos 

em um apartamento, em uma casa alugada. Tudo o que eu quiser fazer de bom ali vai sair 

caro. Eu não posso levar comigo porque não é meu, ou eu não vou arrumar porque não é meu. 

Quando a gente consegue comprar a casinha da gente, o apartamento da gente, nós vamos 

investindo, melhorando, vamos nos afeiçoando. Então acontece a mesma coisa aqui, o Brasil 

se torna independente, então as pessoas começam a valorizá-lo. Agora o Brasil realmente é 

nosso, não tem mais nada de português, o que fizermos aqui vai ser para nós, queremos que o 

Brasil cresça , queremos que o Brasil melhore, certo? Isso vai influenciar muito o novo Brasil. 

Como é que vai ser então? A primeira geração vai valorizar o quê?  (Já vou voltar para cá).  

 (Anotação no quadro: O índio e a pátria.) 

 Lá na Europa nos tínhamos os cavaleiros de capa e espada, maravilhosos, valentes, nada os 

abalava. Agora aqui no Brasil nós temos quem?  

ALUNO - O índio (risos).  

PROFESSORA – Nós não temos um passado medieval, quem morava aqui na Idade Média 

eram os índios. Então eles vão adaptar o que nós temos, que é o índio, para a nossa literatura. 

ALUNA - Professora, sobre a Idade Média, tem As brumas de Avalon, eu sei que é muito 

mais recente, mas tem a história do rei Arthur, ele é um herói, e tem as lendas também... 

PROFESSORA – Não dá para dizer que ele é romântico porque foi feito agora recentemente, 

não é? Mas ele se passa lá naquela época.  

Bom, gente, então vai aparecer um sentimento de nacionalismo muito grande, de amor à 

pátria, de amor ao que é nosso, à nossa natureza, certo? E o Romantismo é muito especial, e 

por quê? Ele vai ter poesia, ele vai ter prosa e ele vai ter teatro, certo? Então nós vamos ter 

uma poesia romântica muito forte, nós vamos ter a prosa romântica muito forte e vamos ter o 

teatro de Martins Pena, de que vocês leram as peças. Lá em Portugal nós tivemos a Primeira, 

a Segunda e a Terceira gerações que englobavam prosa e poesia. No Brasil, não. Somente a 

poesia vai ter gerações. Não existe um romance da Primeira Geração, não existe um teatro da 

Primeira Geração, somente a poesia se separa em gerações. Bom, gente, esse quadro aqui, que 
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vocês deveriam ter lido, trata do primeiro romance romântico brasileiro: Suspiros poéticos e 

saudades, de Gonçalves de Magalhães, ok? Vamos ler: 

ALUNA – “A obra Suspiros poéticos e saudades, de Gonçalves de Magalhães, publicada em 

1836, foi considerada a obra inaugural do Romantismo no Brasil. O autor procurou criar e 

consolidar uma literatura nacional para o país. É dividida em duas partes: “Suspiros poéticos” 

e “Saudades”. A primeira parte é constituída de quarenta e três poemas sobre os mais diversos 

temas, tais como a própria poesia, o cristianismo, a mocidade, a fantasia, ou ainda diversas 

impressões sobre lugares, fatos e figuras da história. A segunda parte é dedicada, como o 

próprio título declara, à saudade, evocando em doze poemas a pátria, a família, os amigos, 

enfim, pessoas, fatos e lugares caros ao poeta e dele apartados. O tema ganhou larga aceitação 

do Romantismo brasileiro e muitos irão chorar a falta da mãe genitora, da pátria, da amada, do 

amigo, etc.”. 

PROFESSORA – Então, a primeira obra romântica, pessoal, é esta. Mas o primeiro romance, 

qual é então? Pode continuar... 

ALUNA – “O filho do pescador, de Teixeira e Souza, em 1863, obra de trama confusa. A 

moreninha de Joaquim Manuel de Macedo em 1844, no entanto, é considerado o primeiro 

romance brasileiro pela aceitação do público leitor.”  

PROFESSORA – Então, houve as obras que marcam o início, mas na realidade a gente pode 

dizer que o primeiro romance romântico efetivo é A moreninha, porque todo mundo se 

apaixonava pela Carolina, pelas peripécias. Vocês leram A moreninha, não é?  Hoje, nós 

lemos e achamos uma bobagem aquilo, mas na época as pessoas adoravam. Como eu disse, 

nós tivemos Primeira, Segunda e Terceira gerações poéticas. Cada uma tem uma 

característica, parecidas com as de Portugal. A primeira geração poética é indianista (só que lá 

não tinha índios, lembram?), mas nacionalista e histórica também. Por que não deixa de ser 

histórica? No momento em que eu valorizo o que é meu, o que é nosso, então nós vamos nos 

contentar com o que é nosso. Nós temos o índio, então esse vai ser o nosso herói. A minha 

pátria é bonita? O Brasil é lindo, sempre foi. Então nós vamos valorizar o que é nosso, então 

tem diferença a nossa luminosidade, o sol propicia uma vegetação mais exuberante... Aqui no 

nosso país tem árvores enormes, muitas frutas, muitas flores, e o romântico traz isso, certo? E 

aí um parêntese: nós adoramos tanto usar camisetas com ditos em inglês, porque queremos ser 

americanos, norte-americanos, não é isso? Ah, porque eles são tudo de bom, então se eu usar 

uma camiseta com algo em inglês eu serei tudo de bom também... Só que nós não imitamos os 

americanos na nacionalidade. Dia 04 de julho, agora falta pouco, observem no Jornal 

Nacional, nos noticiários, como é, o que é que eles fazem no dia 04 de julho?  

ALUNO - É o dia da independência. 

PROFESSORA – É o dia da independência, e o que eles fazem? É tudo pra eles, não é? 

Bandeiras pra todos os lados, eles vão assistir as paradas, eles adoram. Aquele dia é sagrado, 

tanto é que o serviço militar não é obrigatório, e mesmo assim eles vão lá, eles se alistam para 

defender o país em que eles moram. Nós copiamos tudo deles, menos isto, que é o amor pela 
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pátria, não é verdade? Se cada um gostasse um pouquinho mais, cuidaria mais, não é? Bom, 

então o Romantismo traz muito isso, valorização do que se tem.   

ALUNA - Professora, se os americanos gostassem tanto da pátria que eles dizem que tanto 

amam, eu acho que eles diminuiriam as indústrias por causa do aquecimento global, que está 

fazendo a destruição do próprio país deles. 

PROFESSORA – Sim, isso é uma coisa que agora eles estão se dando conta...  

ALUNA – Demora a chegar a eles a ideia de que isso vai afetá-los. É mais fácil eles verem o 

dinheiro que eles ganham com esse negócio de corrida armamentista, é mais fácil eles se 

darem conta do dinheiro que eles tão ganhando, do que tentar mudar o mundo. 

PROFESSORA – E agora eles têm que administrar isso, mas tudo em favor de quê? Do meu 

desenvolvimento, do meu país crescendo. Eles não pensam que vão prejudicar o mundo, eles 

não conseguem lincar que o país deles está no mundo. 

Bom, gente, então nós temos aqui vários autores. Temos uma canção, A canção do exílio, 

quem é que escreveu essa poesia? O autor mais significativo: Gonçalves Dias. Está cheio de 

colégios com esse nome, agora vocês já sabem por que é que ele é tão famoso, tem colégios 

em Alvorada, tem a Rua Gonçalves Dias em Porto Alegre, ele é muito homenageado, certo? 

Bom, ele fez poesias indianistas, ele fez poesias nacionalistas. A mais famosa é esta aqui, A 

canção do exílio. O que é exílio, pessoal? 

ALUNA – Professora, tem a ver com o “negócio” do ostracismo que tu falaste para nós na 

aula passada? Não é a pessoa que faz poesia, mas a pessoa que fica sozinha. No ostracismo 

temos, por exemplo, um dos significados, de quando a pessoa era mandada embora da 

sociedade? 

PROFESSORA – Ah, muito bem, agora com a função da ditadura nós vamos então indenizar 

as vítimas, porque eles foram exilados. E o que é ser exilado?  

ALUNO – Aprisionado? 

PROFESSORA – Não é exatamente aprisionado, pessoal. Eles eram convidados a se retirar 

do país e para cá não voltar mais, ou até receberem a ordem de poderem voltar de novo. Então 

o exílio seria uma saída temporária e obrigatória. E por que isso aconteceu?  Quem foram os 

exilados? Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Fernando Henrique Cardoso, pessoas 

famosas. Sim, famosos, não dava para simplesmente matar um deles, sumir com eles, porque 

eles eram famosos. Então, mandavam se retirar, convidavam a se retirar do país, e quando as 

coisas melhorassem eles poderiam voltar. São pessoas que poderiam agitar as massas que 

deveriam ser retiradas sob exílio, só que o Gonçalves Dias está estudando em Coimbra, em 

julho de 1873. A impressão que ele nos passa é que está lá para nunca mais voltar, 

desesperado. É “um horror”, e ele mostra isso no poema. Aqui em cima tem uma frase em 

alemão. Ele se apropria de um poema do Goethe. Quem é Goethe?  

ALUNO – Goethe? 
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PROFESSORA – Quem é o Goethe? É o nome da rua que a gente comemora os 

campeonatos? Não. É o autor do Werther.  

ALUNOS – Ah... 

PROFESSORA – Então o que é isso, é uma introdução que ele coloca. O Goethe é um cara 

famoso até hoje, e quando eu trago um autor famoso para um texto meu o que acontece? Não 

sou só eu que penso assim, é também o Goethe, que é um grande ícone. Estamos no mesmo 

estilo, eu tenho um álibi, um cúmplice muito bom. O que é que o Goethe diz? “Conheces a 

região onde florescem os limoeiros? Laranjas de ouro ardem no verde escuro da folhagem. 

Conheces bem? Nesse lugar eu desejava estar.” Vocês conhecem algum lugar onde as laranjas 

de ouro ardem no verde da folhagem?  

ALUNOS – Claro que não. (Risos) 

PROFESSORA – Claro que não, a gente adora laranja amarela, não é? Laranja que é laranja, 

mas, como assim, laranjas de ouro?  

ALUNA – Ah, é para chamar a atenção para a beleza... 

PROFESSORA – A beleza, e o que mais? O valor precioso que têm aqui.  

ALUNA – Ah, é para comparar as coisas, professora. Metáforas... 

PROFESSORA – A comparação é feita com a natureza é porque a natureza é perfeita. A 

gente pega uma semente de laranja e planta, e vamos depois ter uma árvore, ela é perfeita, é 

algo maravilhoso. 

ALUNA – Pele macia de pêssego, essas coisas...  

PROFESSORA – Exatamente, por mais que a gente queira não se tem a pele de pêssego, só 

os bebês, e por alguns meses. Então é sempre uma maneira ótima de ficar comparando com 

algo que é perfeito, e esse lugar que Goethe está descrevendo é um lugar maravilhoso, onde 

ele gostaria de estar. O que é que vem agora? A canção do exílio? Que canção? Isto não é um 

poema?  

ALUNA – Mas tem uma explicação... 

PROFESSORA – Tem uma explicação, qual é? O gênero lírico, que é a poesia. 

ALUNA – Vem da lira que eles tocavam. 

PROFESSORA – O que é uma lira? 

ALUNA – Uma mini-harpa, dos trovadores se eu não me engano... 

PROFESSORA – A lira é assim grosseiramente falando uma mini-harpa, não é isso? Eles 

ficavam antigamente tocando e cantando as poesias, certo? A canção do exílio, vamos lá 

então.  
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“Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.  

As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá.” 

Pessoal, vamos ver... Palmeira é uma árvore das regiões que tem mar, regiões mais quentes, 

não é? E que tem pássaros que cantam, como o sabiá. Vocês conhecem o sabiá? Como é que 

ele é?  

ALUNA – Eles cantam muito, professora. 

PROFESSORA – Em que época que ele canta? É na primavera, não é?  

ALUNO - Ele vive nas casas cantando e gritando... 

 PROFESSORA – Ele é um pássaro nacional, existe em alguns lugares e não em outros. 

Então, “as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá”.  Onde? Em Portugal, onde eles 

estavam. As aves que cantam aqui em Portugal não cantam como as que cantam no Brasil. O 

que ele está fazendo? Olha aqui, só o que é meu é bom, só o meu país é bom. Ele está 

defendendo com unhas e dentes. Vamos continuar: 

“Nosso céu tem mais estrelas,  

Nossas várzeas têm mais flores, 

Nossos bosques têm mais vida  

Nossa vida mais amores.” 

Olha, pegaram o hino e botaram aqui. Não, é ao contrário. Pegaram isso daqui e colocaram no 

hino. Por quê? Para quê serve um hino? Nós temos os nossos times do coração, eu não vou 

entrar em detalhes, mas cada time tem seu hino e cada torcedor sabe o seu hino, canta com 

orgulho, carrega bandeiras... Quando há um jogo é muito fácil de ver nas torcidas as 

bandeiras, pois a bandeira é sagrada. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, tinha 

uma estátua enorme do Saddam Hussein, e o que eles fizeram? Antes de derrubarem, subiram, 

pegaram a bandeira dos Estados Unidos e colocaram no rosto da estátua. O que é aquilo? A 

bandeira é o símbolo do lugar, então, no momento que eles tapam o rosto, está dominado, não 

é? Aqui tem dono. Na lua, o que os americanos fizeram? Botaram a bandeira deles. São 

símbolos. Brasileiros não cultuam, não dão valor, não “dão bola”, não é? Não valorizam a 

bandeira do Brasil, o hino do Brasil, mas o hino do meu time eu sei cantar, a camisa do meu 

time eu tenho orgulho de usar, não é? Então é a mesma sensação de amor, de que é meu e eu 

vou cultivar, certo? Por isso, o hino é uma canção de amor, só que é exagerado. “Nosso céu 

tem mais estrelas”. Quando o mundo foi criado alguém colocou mais estrelas lá? O que é 

isso?  

Aluno – Está exagerando. É para dizer que é mais bonito. 

PROFESSORA – Está exagerando, não é? A gente olha para o céu e enxerga mais estrelas, 

nosso céu é maravilhoso, mais belo. 
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“Nossas várzeas têm mais flores,  

Nossos bosques têm mais vida  

Nossa vida mais amores.” 

É bonito não é? 

ALUNA – É. 

PROFESSORA – “Em cismar, sozinho, à noite 

                             Mais prazer encontro eu lá”. 

Lá, onde, pessoal? No Brasil. Cismar é ficar pensando. Olha a noite de novo. O romântico é 

noturno, os problemas normalmente aparecem à noite, a gente passa o dia bem e à noite 

aquilo tudo vem à mente. Durante a noite, quando ele está mais cansado, está mais centrado, 

então ele vai se lembrar, vai se dar conta que seu prazer está no Brasil. 

“Minha terra tem primores  

Que tais não encontro eu cá.” 

Primores. Primor. Minha vida hoje está um primor, o que é isso? Tudo de bom, maravilhosa, 

incomparável. Então, “minha terra tem primores que tais não encontro eu cá”, é Portugal. 

“Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá 

 Não permita Deus que eu morra sem que eu volte pra lá,  

Sem que desfrute os primores  

Que não encontro por cá  

Sem qu’inda aviste as palmeiras, 

Onde canta o sabiá.”  

No Romantismo, eles vão trabalhar em cima da Canção do Exílio. Existem várias paródias, é 

um hino de amor. A saudade é tão grande, é tão medonha, que ele se sente retirado do país 

dele, e mesmo que ele volte depois melhor, estudado, letrado, aquilo é como se fosse a alma 

arrancada do país. No momento em que ele passa a comparar, ele começa a entrar em 

desespero. Gostaram? 

ALUNO - Sim. 

PROFESSORA – Vocês trouxeram o livro? Não?  Vocês me fazem passar vergonha... 

Pessoal, no livro tem algumas poesias indianistas. Este aqui é um muito famoso, o I-Juca-

Pirama, e esta poesia é tão bonita, ela tem o ritmo do tambor de um índio. Mas tem um 

detalhe, os índios românticos são artificiais.  
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ALUNA - Eles fazem do índio um herói. 

PROFESSORA – Ah, eles fazem dos índios super-heróis, certo? Um detalhe: como eles não 

tinham o “tal” de herói, eles pensaram: “nós vamos fazer o índio ficar católico”, o índio é 

pagão, não é? Quem é que ele adorava? 

ALUNA - Todo mundo! 

ALUNO – A terra, a natureza... 

PROFESSORA – O sol, a terra, o trovão, o raio, as entidades da natureza, as forças da 

natureza.  De repente, os portugueses querem que eles adorem Jesus, Maria... 

ALUNO – Professora, no Romantismo o índio é super-herói, mas mostra o que os brancos 

fazem com eles ou é só a parte do índio? 

PROFESSORA – Gente, é engraçado, pois nesse ponto o romântico idealiza o índio, que é 

artificial, ele já reza , ele já fala português, ele tem valores nobres, muito nobres. Não que ele 

não tivesse valores, mas é algo muito fora da realidade dele. Depois a gente vai aprendendo 

sobre a civilização, sobre os costumes, mas contados pelos brancos que chegaram aqui, que 

mataram os índios com as doenças que trouxeram, e isso não é falado. Caminha só sabia dizer 

que as índias andavam com as vergonhas de fora, e adorando isso. Vocês não leram a carta? 

Ele dizia para o rei: “aqui as índias andam com as vergonhas de fora, e se as nossas moças e 

senhoras vissem as vergonhas das índias, teriam vergonha das vergonhas delas”. O que ele 

diz? Se as européias vissem as índias nuas, teriam vergonha de si mesmas. As índias eram 

limpas, bonitas, saudáveis, outro tipo de mulher. Bom, mas enfim, no o I-Juca-Pirama 

aparece o “tal” do canibalismo, o que é isso, por quê? Por que o índio comia outro índio?  

ALUNA – Porque ele absorvia a inteligência. 

PROFESSORA – Eles não matavam um covarde. Não era um “comer pra matar a fome”, um 

matar por judiaria, era para absorver a força, a vitalidade, a coragem daquele índio. Então, se 

fosse um covarde, “ah, não, eu não quero ficar mais covarde, então eu não vou te comer!” 

Com o Juca foi assim.  Ele é um índio diferenciado, tem um pai velho. Vou contar a história. 

O pai do Juca está velho e doente (eu vou contar assim “por cima”), então, para socorrê-lo, ele 

leva o pai a um lugar seguro e vai procurar ajuda. Nesse meio tempo, ele é capturado pela 

tribo inimiga. O Juca tem a fama de ser um grande guerreiro, e essa tribo então... 

ALUNO - O Juca é o índio?  

PROFESSORA – Sim, o Juca é o índio de uma tribo que outra tribo inimiga capturou. Ele 

fica nervoso porque seu pai que está doente, “atirado num canto”, esperando. O que o Juca faz 

na hora do sacrifício? Chora, mas não é por vergonha, não é por medo. Não é por nada, é 

porque ele se lembra do pai que está lá precisando do socorro dele, e o que os índios dizem 

então? “Ah, não, nós não vamos te comer, tu és covarde”. Então, o Juca consegue escapar e 

volta para o pai. Mas o que o pai dele faz?  Nós hoje no século XXI diríamos: “meu filho, que 
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bom te ver!” ou “meu pai, vou te ajudar”. Mas naquela época: “Tu choraste na presença da 

morte”. 

ALUNA – Ele desonrou a família... 

PROFESSORA – “Desonraste a família”, “Tu choraste na presença da morte, filho meu tu 

não és”. A gente “se arrasa” com aquilo ali.  O cidadão chorou por amor ao pai, mas o pai 

não, porque primeiro devem vir as virtudes, primeiro a honra, primeiro a coragem. “Preferia 

que tivesse morrido a vir para cá covardemente”. Assim é complicado, não é?  Nos nossos 

valores de hoje em dia, essas coisas não acontecem. Nós jamais iríamos abandonar a família. 

“Pode me chamar do que quiser, mas eu vou salvar minha mãe, meu pai, meu filho”, não é 

isso? Bom, essa parte do Gonçalves Dias eu vou ter que deixar de tema, porque vocês não 

leram, mas agora vamos para o outro material. Esta aqui, pessoal, se alguém está apaixonado, 

se segure, se controle, porque vai dar problema. 

ALUNOS - (Risos). 

PROFESSORA – Pessoal, tem vários autores no Brasil, mas tem um expoente, o que mais se 

salientou, que foi o Álvares de Azevedo. Temos que acrescentar aqui uma observação, que ele 

tem uma obra imprópria chamada Noite na taverna, que tem na biblioteca. Bom, se é o mal do 

século, qual é o tom das poesias? 

ALUNO – Morte. 

PROFESSORA – Morte, o que mais?  

ALUNO – Depressão, sofrimento. 

PROFESSORA – A dor de viver, a vida é vista como um sofrimento, e o que mais? 

ALUNO – A perda de um amor. 

PROFESSORA – A perda de um amor. Mas o interessante é que esses amores não eram 

correspondidos. Com quantos anos o Álvares de Azevedo morre? Quantos?  

ALUNA – Com dezenove? 

PROFESSORA – Não, com vinte e um.  

ALUNOS – Oh... 

PROFESSORA – Eu acho que não estou enganada, só vou confirmar. O que morreu mais 

velho foi o Castro Alves com vinte e três. 

ALUNOS – Nossa... 

PROFESSORA – Mas a maioria deles com vinte e um ou vinte e dois anos, e por quê? 

Pessoal, a ciência agora está cada vez mais estudando isso.  As pessoas que têm câncer 

normalmente são as pessoas depressivas, porque a depressão faz o quê? Ela traz toda uma 

intoxicação ao corpo humano e vai minando as células, e elas vão ficando comprometidas, e 
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vai “descambar” num câncer sério. Então, para isso se trabalha o pensamento positivo, a 

energia positiva, os médicos trabalham com isso também. Eles ficavam o tempo inteiro 

falando de morte, de cadáver, de cemitério, de dor, de sofrimento, “quero morrer, quero 

morrer, quero morrer”. 

ALUNO - Morreu... 

PROFESSORA – E ao mesmo tempo não havia cuidados, remédios para se cuidar, eles não se 

cuidavam. 

Temos dois poemas maravilhosos, vou ler o primeiro. 

ALUNA– Professora, eles morreram de doença? 

 PROFESSORA – Eles eram muito boêmios, tem a questão de que eles saíam muito à noite. 

Existia a tuberculose, que era uma doença para a qual na época não existia vacina, não existia 

cura, acho que eles eram tuberculosos, alguns desses autores. Pois é... Na época da boemia, os 

vícios quais eram? O cigarro e a bebida, certo? A bebida hoje em dia não parece nada, mas ela 

vai deixando o organismo debilitado, pode causar a cirrose, mas os poetas adoravam a noite. 

Eu vou ler primeiro poema, olha o título: Se eu morresse amanhã. 

ALUNA - Que horror! 

ALUNA – Aonde, professora? 

PROFESSORA – Na outra folhinha. A primeira coisa que vamos fazer é olhar algumas 

palavras do texto. Eu gostaria que vocês sublinhassem na primeira linha “morresse”, na 

segunda linha “triste”, na terceira linha “saudades”, na quarta linha “morresse”, quinta linha 

“chorando”. Basicamente, em cada linha temos palavras relacionadas: dor, perda, ânsia, o que 

mais? “Saudade”. Então, olhando esse vocabulário que ele usava, já dá para sentir como é. Se 

eu morresse, quer dizer, ele não morreu ainda, mas ele está fazendo uma hipótese sobre o que 

aconteceria se ele morresse amanhã. Vamos ver: 

“Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã”.   

Morrendo em casa, nem sempre o morto morre de olho fechado, olha que coisa horrorosa: “a 

minha irmã vai lá e vai fechar meus os olhos, ela vai me ver  morrer”, olha que coisa “linda”. 

 “Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã”. 

 ALUNO – Que “xarope”. 

PROFESSORA – “Quanta glória pressinto em meu futuro! 

                        Que aurora de porvir e que manhã! 

                        Eu perdera chorando essas coroas  

                        Se eu morresse amanhã! 
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                        Que sol! Que céu azul! Que doce n´alva 

                        Acorda a natureza mais louçã! 

                        Não me batera tanto amor no peito 

                        Se eu morresse amanhã!” 

A morte é o que pra ele? É a salvação, é um “ai, graças a Deus!” 

ALUNA – Professora, o que é “doce n’alva”? 

PROFESSORA – É no sentido de doçura na alma.  

                      “Mas essa dor da vida que devora,  

                        A ânsia de glória, o dolorido afã... 

                       A dor do peito emudecera ao menos  

                       Se eu morresse amanhã” . 

O problema é que, se a gente lê, não é o amor consumado. Ele se apaixonava por uma mulher, 

mas por uma mulher casada, por exemplo. Naquela época era pior do que hoje, a pessoa que 

tinha um compromisso dificilmente iria terminar para poder casar, então começava mal. Ou 

então se apaixonava por alguém que já estava doente, era óbvio que a pessoa iria morrer, que 

iria ficar com aquele sofrimento, então sempre era um amor já condenado a não dar certo.  Ou 

aquela coisa de criança que a gente tinha no colégio, eu sou namorada do “fulano”, o “fulano” 

nem sabia que eu existia. 

ALUNOS – (Risos). 

PROFESSORA – Aquele amor em segredo é óbvio que iria resultar em todo esse sofrimento. 

É interessante nesse poema que ele traz a mãe e a irmã, e agora, no outro poema, ele traz o pai 

e mãe. Eu acho que esse aqui o mais lindo de todos, embora seja do mesmo tom do outro. 

ALUNA - Que triste, professora!  

 PROFESSORA – Pessoal, aqui ele faz recomendações sobre o que deve acontecer no dia que 

ele morrer, sobre o que ele vai fazer. É bonita a maneira que ele constrói o poema: 

“Quando em meu peito rebentar-se a fibra,  

Que o espírito enlaça à dor vivente  

Não derramem por mim nenhuma lágrima 

 Em pálpebra demente.” 

 O que é isso? Quando ele morrer ninguém deve chorar. Quem chorar é o quê? Demente. 

ALUNA - Quem chorar é demente. Que “xarope”! 
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PROFESSORA – A gente que é normal tem amor pela vida, tem sonhos e planos.  

ALUNA – “Cara deprê”!  

PROFESSORA – Bom olhem o que mais: 

 “E nem desfolhem da matéria impura  

A flor do vale que adormece ao vento”. 

PROFESSORA – Não é nem para estragar uma flor que está ali. “Deixa as flores quietas, não 

precisa nem trazer flores pra mim, continuem a vida como se nada tivesse acontecido”.  É esta 

estrofe, marquem aí, a mais famosa do Álvares de Azevedo: 

“Eu deixo a vida como deixa o tédio  

Do deserto, o poento caminheiro 

Como as horas de um longo pesadelo  

Que se desfaz ao dobre de um sineiro.” 

O que é isso?  Satisfeito, como se nada tivesse acontecido. Ele deixa a vida passar com a 

mesma satisfação que um caminheiro consegue sair de um deserto. Ele está feliz, vai se 

salvar. Quando ele enxerga a civilização, como é que ele se sente?  

ALUNA – Aliviado... 

PROFESSORA – É assim que ele deixa a vida, como se a vida fosse um deserto e ele fosse 

alguém que estivesse caminhando naquele desespero, naquele horror, e quando ele consegue 

achar outro lar, que é a morte, é a felicidade. “As horas de um pesadelo que se desfaz ao 

dobre de um sineiro”. O que é isso?  

A gente acorda e dá graças a Deus que era só um sonho, eu estou na minha cama, está tudo 

bem. Pessoal, olhem a maneira como ele morre, com essa mesma satisfação, certo? Ele só 

leva uma saudade. Naquele momento ele achava que não havia esperança para ele. Como ele 

chama a mãe?  “Essa sombra que vela”. O que é velar, gente?  

ALUNO - Quando está morto fica velando.  

PROFESSORA – Sim, quando está morto fica velando, mas e antes disso?  

ALUNO – É cuidar.  

PROFESSORA – Por que sombra? Porque está sempre por perto, transitando, cuidando, 

amparando, e a mãe está definhando, ou seja, se terminando, se destruindo como qualquer 

mãe. Vai ter saudades do pai e de seus únicos amigos, quem são os únicos amigos? “Poucos, 

bem poucos, e que não zombavam dele em noites de febre”... o que eu entendi é que ele fala 

da mãe e fala do pai, então os únicos amigos seriam o pai e a mãe, ou ele tem outros poucos 

amigos?  
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TIANE – Eu acho que ele tinha alguns poucos amigos além do pai e da mãe. 

ALUNA - Eu acho que não teria uma estrofe especial para os amigos se fossem os próprios 

pais. Na mesma estrofe ele cita o pai.  

PROFESSORA – Eu entendi como sendo somente os dois, o pai e a mãe, os fiéis amigos dele.  

ALUNA – É que dá margem a uma dupla interpretação, porque tanto pode ser só o pai e a 

mãe quanto alguns outros poucos amigos que ele tenha e que se lembrou de citar.  

PROFESSORA – Os amigos não zombavam dele. Ele diz: “quando em noites de febre as 

minhas pálidas crenças duvidavam”. Quando uma pessoa tem febre alta, ela delira, não é isso? 

Pode ser a tuberculose que dá essa complicação. Essas doenças pulmonares como a 

tuberculose e a pneumonia, elas dão febre. Até o médico, quando a gente está doente, se a 

gente tem febre, ele suspeita que pode ser alguma coisa relacionada ao pulmão, pode ser 

pneumonia, que tem essa característica. Suador de madrugada é da pneumonia também, então 

ninguém ficava debochando dele, se ele falasse bobagem enquanto delirava.   

Vamos lá: 

“Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 

Se um suspiro nos seios treme ainda, 

É pela virgem que sonhei... que nunca 

Aos lábios me encostou a face linda!” 

Ele nunca ganhou um selinho dela! Olha como ela é virgem, como ela é pura! 

ALUNO – Bah!  

ALUNOS – (Risos). 

ALUNO - Ela é casada? 

PROFESSORA – Ela não é casada, mas ela é uma moça que talvez seja comprometida, que 

não sabe se tem alguém no momento com ela.  

“Só tu à mocidade sonhadora 

Do pálido poeta deste flores... 

Se viveu, foi por ti! E de esperança 

De na vida gozar dos teus amores”.  

Olha o poeta, que bonito, somente a presença dessa moça deu flores a vida desse poeta. Agora 

começa chegar ao fim: 

“Beijarei a verdade santa e nua ou seja...  
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  Verei cristalizar-se o sonho amigo,  

  Oh, minha virgem dos errantes sonhos 

 Filha do céu, eu vou amar contigo!” 

Ela está morta?  

ALUNA - Eu acho! 

ALUNA – Será?  

ALUNO – É, parece.  

PROFESSORA – Parece, não é?  Porque agora ele vai cristalizar o sonho. 

ALUNA - Ah, ele quer morrer por causa dela! 

PROFESSORA – Claro! “Oh, minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu”, então ela é 

virgem, ela é pura, ela é bonita, e ela já está no céu!  

ALUNA - Era uma pessoa de bom coração. 

 PROFESSORA – É, para ele, sim, mas a gente não sabe. Marquem também essa, pessoal é 

outra estrofe das mais famosas, são duas as mais famosas:  

“Descansem o meu leito solitário 

Na floresta dos homens esquecida 

À sombra de uma cruz, e escrevam nela: 

Foi poeta – sonhou – e amou na vida”. 

 Isso é um epitáfio. 

ALUNO - A música dos Titãs!  

PROFESSORA – Epitáfio é a mensagem que fica gravada no túmulo. Observem a natureza 

do romântico, o romântico não é só “florzinha, arvorezinha, brisa”.  

“Sombras do vale, noites na montanha 

 Que a minha alma cantou e amava tanto,  

Protegei o meu corpo abandonado,  

E no silêncio derramai-lhe canto! 

Mas quando preludia ave d’aurora,  

E quando à meia-noite o céu repousa,  
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Arvoredos do bosque, abri os ramos,  

Deixai a lua pratear-me a lousa!” 

O que é essa “lousa”?  

ALUNO - Isso é a lápide.  

PROFESSORA – É a lapide que a gente vê nos filmes. Tem aquela lousa, aquela placa de 

mármore, e a lua vem, e ele quer deixar pratear.  E aí gostaram do Álvares de Azevedo? 

ALUNO - Eu adorei! 

ALUNA - Eu não gostei! 

PROFESSORA – O tema de casa, que vai ficar gravado, é ler sobre Álvares de Azevedo e ler 

Noite na taverna, que aqui tem um pequeno resumo. 
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1.4 – OBSERVAÇÃO DA TERCEIRA AULA – 13 DE MAIO DE 2010 – ESCOLA 

PÚBLICA 

PROFESSORA – Quando chega na metade do poema o poeta já está deprimido. Era 

justamente isso que ele queria, que as pessoas que lessem “Navio negreiro” se sensibilizassem 

com a situação.  Uma coisa muito interessante no ser humano é que a gente sabe que existe 

fome, miséria, abandono de crianças, abandono de idosos... Sabemos de tudo isso, mas no 

momento em que vamos a um asilo, voltamos diferentes, porque lá não somente ficamos 

sabendo, mas podemos ver. Se vamos a um orfanato, mudamos a maneira de ver o mundo, a 

maneira de encarar a própria vida.  Não falamos mais “Feijão e arroz de novo, mãe?”, pois 

sabemos que lá muitas vezes eles não têm. Ou vamos a uma casa extremamente pobre, muitas 

vezes nem cama se tem. Todo mundo dorme junto, e a gente reclama da nossa cama.  Então 

era isso que o poeta queria, mostrar para as pessoas como esses negros eram conduzidos, 

como eles eram, como viviam lá na África, como eles eram trazidos e o que acontecia com 

eles depois. “Navio negreiro” era como “uma historinha”, porque ele ia contando. O final da 

história ele não conta, porque com os que chegavam vivos, com os que conseguiam 

sobreviver, o que acontecia? Eles separavam o marido, a esposa e os filhos. Agora se 

coloquem no lugar desse povo.  Vocês para um lado e o pai de vocês para outro, o irmão para 

outro, a avó para outro e nunca mais vocês vão se ver. Imaginem a dor que foi, crianças 

separadas das mães. Por que separar todo mundo?  

 

ALUNO - Porque eles vendiam os escravos separadamente. 

 

PROFESSORA – Vendiam separados já com outros interesses. Eu não quero um velho, eu 

quero só essa “guriazinha” aqui.  Então o velho está fora, esta é gorda, esta é magra, esta é 

fraca, esta é doente, ou até para justamente não dar um complô. 

 

 ALUNO – É, eu ia dizer, é um motivo.  

 

PROFESSORA – Porque juntos eles teriam força, mas separados eles ficariam mais 

pulverizados e a força não seria a mesma. Mas antes disso, tem alguns detalhes que eu 

pesquisei ontem. Aquele poema Se eu morresse amanhã, do Álvares de Azevedo, lembram da 

aula passada? Descobri algo interessantíssimo. O poeta escreveu esse poema alguns dias antes 

de sua morte. Ele já estava prevendo a sua morte, e este poema foi lido no momento em que 

ele foi enterrado. Quem leu foi Joaquim Manoel de Macedo. Quem é esse cara?  

 

ALUNO – Ele escreveu A moreninha. 

 

PROFESSORA – Sim, ele foi o autor de A moreninha. O outro detalhe é que ele fez Direito e 

o Álvares de Azevedo também fez Direito. Ele tinha uma inteligência precoce, sabia vários 

idiomas, fazia varias traduções.  Morreu com vinte e um anos. 

 

ALUNO – Vinte e um anos? 

 

PROFESSORA – Ele já tinha tuberculose, caiu de um cavalo e criou um tumor na região da 

bacia. O tumor e a tuberculose, além da vida boêmia, contribuíram para agravar o estado dele 

e o poeta então acabou morrendo. Tem outro poeta também, Casimiro de Abreu, que é da 

geração do mal do século também. 
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ALUNO – Esse morreu cedo também? 

 

PROFESSORA – Também, o Castro Alves foi o que morreu mais velho, com vinte e três 

anos. 

 

 ALUNO – Quem? 

 

PROFESSORA – O Castro Alves. 

 

ALUNO – Professora, tu gosta de ler esses poemas? 

 

ALUNO – Quem é que gosta? 

 

PROFESSORA – Eu gosto. Porque uma coisa é a gente ler para se divertir, para passar o 

tempo, e outra coisa é tu leres já com o contexto. Este poema “Minha terra”, que idéia nos 

passa? No momento em que eu faço um poema para a minha terra significa que eu tenho amor 

por esse lugar, por esta pátria, não é isso? Ele traz inicialmente dois pedacinhos da Canção do 

exílio do Gonçalves Dias, lembram?  “Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá” que é 

um hino de amor à pátria. Não é bonito isso? Eu acho bonito, eu falei para vocês que se nós 

tivéssemos pelo Brasil o mesmo amor que os americanos têm pelo país deles, nós seriamos 

um país extremamente maravilhoso. Nós confundimos o Brasil com os políticos.  O país é 

uma coisa, as pessoas que o governam é que não são adequadas. 

 

ALUNO – É o sistema. 

 

PROFESSORA – Vamos ler então: 

 

(material preparado pela professora) 

 

“Todos cantam a sua terra, 

 Também vou cantar a minha, 

 Nas débeis cordas da Lira 

 Hei de fazê-la rainha”.  

 

Olhem que bonito, a terra é rainha! 

 

“Hei de dar-lhe a realeza  

  Nesse trono de beleza  

  Em que a mão da natureza  

  Esmerou-se em quanto tinha”. 

 

 O que é esmerar-se? 

 

 ALUNO – Ajudar? 

  

PROFESSORA – Quer dizer que caprichou, que se esforçou muito bem.  

 

“Correi pr’as bandas do sul  

De baixo dum céu de anil,  

Encontrareis o gigante  
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Santa cruz, hoje Brasil.. 

 

É o primeiro nome do país. 

 

“É uma terra de amores  

Alcatifada de flores  

Onde a brisa fala amores.” 

 

O que é alcatifada?  Atapetada de flores.  O que é isso, pessoal?  A terra é um tapete de flores. 

Nós adoramos as praças, a Redenção é coisa maravilhosa, como é bom ficar ali, com flores, 

com árvores. Continuando: 

 

 “Nas belas tardes de Abril  

  Tem tantas belezas, tantas  

  A minha terra natal 

  Que nem as sonha um poeta  

 E nem as canta um mortal! 

- É uma terra encantada, 

-Mimoso jardim de fada- 

- do mundo todo invejada 

Que o mundo não tem igual.”  

 

Deus fadou-a. O que é fadar?  É predestinar. Foi algo divino, predestinado por Deus. 

 

“Deu-lhe esses campos bordados, 

Deu-lhe os leques da palmeira 

E a borboleta que adeja  

Sobre as flores que ela beija,  

Quando o vento rumoreja  

Na folhagem da mangueira”. 

 

Adejar é mover as asas. A borboleta abre as asas sobre as flores. Olhem que lindo: 

 

 “É um pais majestoso  

  Essa terra de Tupá, 

  Desd’o Amazonas ao Prata.” 

 

 Nesta parte eu tirei um pedacinho...  

 

“Quis cantar a minha terra,  

Mas não pode mais a lira: 

Que outro filho das montanhas 

O mesmo canto desfira  

Que o proscrito, o desterrado  

De ternos prantos banhado  

De saudades torturado  

Em vez de cantar – suspira!” 
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Proscrito e desterrado são sinônimos.  É aquele que está fora da sua terra, é um exilado. Quem 

está longe do Brasil, o que faz? Banha-se de lágrimas, banha-se de pranto. Não é chorar, é 

tomar um banho de lágrimas. É um exagero. 

 

“- É uma terra de amores 

Alcatifada de flores 

Onde a brisa em seus rumores 

Murmura – não tem rival!” 

 

ALUNA – Professora “de ternos prantos banhado” é uma hipérbole não é, um exagero? 

 

PROFESSORA – Sim é uma hipérbole, exatamente.  Gostaram?  

 

ALUNO – Sim. 

 

PROFESSORA – É bonito, sim. E uma coisa boa de a gente trabalhar com a poesia, apesar de 

serem exageradas ou o que vocês acharem, em muitas provas de vestibular tem pedaços, 

estrofes de poemas. Quem leu uma vez não esquece mais e reconhece depois quem é o autor e 

o período porque eles vão se destacando. As características são essas, o exagero, o amor pela 

pátria. Na Terceira geração, alguns se deprimiram, mas só se deprimiu quem leu. 

 

ALUNO – Eu li... 

 

 PROFESSORA – Antônio de Castro Alves. Nome de colégios, de ruas, pela importância 

dele. Ele é da Terceira geração. Como era a Terceira Geração Romântica Portuguesa? Não era 

só poesia, era prosa e poesia. Como ela era?  

 

ALUNA – Estava tendo a transição para o Realismo... 

 

 

PROFESSORA – Coincide com o Realismo, porque é quando vai se dar realmente a troca. 

 

ALUNA – Pode-se dizer que foi uma transição formal do Romantismo para o Realismo?  

 

PROFESSORA – Vai, vai passando até se formalizar, não é? Nos livros que vocês estão 

lendo ou que já leram, pois a prova é segunda-feira, como é que aparecem os negros?  

 

ALUNA – Eles eram os criados. 

 

PROFESSORA – Esses livros que vocês estão lendo são romances românticos, certo? Eles 

foram escritos para quem?  

 

ALUNA – Para a burguesia.  

 

PROFESSORA – Para a burguesia, então quem escrevia eram autores burgueses, para leitores 

burgueses. Eles iram ficar entre eles se questionando o que era algo normal, corriqueiro para 

eles? 

 

ALUNO – Não. 
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ALUNA – Eles achavam normal os negros serem os criados. 

 

PROFESSORA – Era tudo tranqüilo, corriqueiro. Como é que eu vou ficar criticando os 

outros se eu faço igual? Mas agora este autor vai começar a se questionar, vai dar importância 

para coisas que não eram consideradas importantes. Os padres e a igreja também atrapalharam 

muito, não é, pessoal? O que a igreja fazia com os negros? Ela não batizava. Os índios ele 

queriam batizar a todo custo, mas os negros eles não batizavam. Qual a função do batismo 

pessoal? Porque a gente batiza alguém numa religião?  

 

ALUNA – Para pertencer a uma religião. 

 

ALUNO – Para ser um filho de Deus. 

 

PROFESSORA – Por que se batiza um bebê?  Ou então o bebê nasce muito mal, de qualquer 

forma eu vou batizar aquele bebê antes dele morrer, porque quem não é batizado não entra no 

reino de Deus, não é filho de Deus, isso diz a igreja católica. No momento que eu me nego a 

batizar um negro, o que é que eu estou dizendo indiretamente?  

 

ALUNO – Que ele não é filho de Deus. 

 

PROFESSORA – Exatamente, que ele não é filho de Deus. Então vocês imaginem, que 

absurdo, e isso ninguém questionava. Lendo também sobre o Castro Alves, descobri que ele 

era de uma família rica, mas ele já tinha a concepção de que algumas coisas estavam erradas. 

Então ele  começou a ser ele o porta-voz dessas coisas ruins que estavam acontecendo. Ele 

começa a ler os franceses. Ele começa a ler quem? O Victor Hugo, este que está lá na 

folhinha. 

 

ALUNA – Professora, a Terceira Geração que está aqui, ela é chamada também de hugoniana.  

 

PROFESSORA – Ah, ela é chamada de hugoniana. Por quê?  

 

ALUNO - Por causa do Victor Hugo.  

 

PROFESSORA – E vocês que não leram o Victor Hugo, o que vocês me dizem?  

 

ALUNA – Os filmes são muito bons.  

 

PROFESSORA – Os miseráveis, eu olhei o filme, eu li o livro. Olhem o titulo, Os miseráveis. 

Ele já é um romântico de transição, traz os problemas sociais. No momento em que um poeta 

famoso traz uma idéia dessas, as pessoas pensam que, se ele está falando, então realmente 

“vamos nos ligar”, pois tem alguma coisa errada. Então ele passa a ser o porta-voz dos 

desvalidos na Europa. E aqui o Castro Alves, como já lia o Victor Hugo, gostou da idéia e 

começou a observar o mundo que ele vivia. Mas morreu muito cedo também, aos vinte e três 

anos. 

 

 ALUNO - Todos esses autores eram formadores de opiniões, o que eles achavam certo o 

pessoal parava e lia. 

 

PROFESSORA – Perfeito. E hoje em dia quem é que forma uma opinião no Brasil? 
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ALUNO -  A televisão. 

 

 ALUNA – A “novela das oito”. 

 

PROFESSORA – A mídia, os “carinhas” do Big brother, o jogador de futebol, mas nessa 

época, quem formava opinião? 

 

 ALUNO - Eram pessoas inteligentes.  

 

PROFESSORA – Também tem uma coisa interessante aqui, pena que eu não pude ler mais 

ontem. O Castro Alves morreu com vinte e três anos, mas antes ele criou uma sociedade 

abolicionista em São Paulo.  Então existia um grupo de pessoas que discutia esse problema, 

que tentava resolver. Bom, que mais? Ele já tinha tuberculose, desde os dezesseis anos. 

Depois ele sofre um acidente e amputa o pé. Isso vai agravando o estado dele e ele acaba 

falecendo. 

 

ALUNO - Então era só tragédia? 

 

PROFESSORA – Só tragédia.  “Navio negreiro”, o titulo já da uma idéia, era um navio que 

trazia os escravos da África. Então, só para deixar vocês um pouco mais “antenados”, os 

portugueses chegavam lá naquele país, naquela localidade, pegavam as pessoas “feito bicho”, 

botavam no navio e traziam para cá. E havia vários reis, na época tinham também os reis das 

tribos e as princesas, e eles perdiam todos os títulos. Imaginem que vocês tem uma vida 

normal, e de repente tudo aquilo vem por água abaixo, vocês vão passar a ser escravos. O 

Castro Alves , para que a gente vá se envolvendo, faz um “misteriozinho” aqui, vocês não 

viram? Ele não entra direto no assunto. Um detalhe, por que a geração é condoreira?  

 

ALUNO - Do condor.  

 

PROFESSORA – Sim, do condor. Quem é o condor?  

 

ALUNO - É um pássaro.  

 

PROFESSORA – É um pássaro. Onde é que ele voa? 

 

ALUNO - Nos lugares mais altos.  

 

PROFESSORA – Ele voa muito alto, é um pássaro andino. Ele é dos Andes, certo?  E nesses 

países andinos tem condor empalhado, porque é um símbolo. O que tem a ver esse pássaro?  

Como ele está mais elevado, ele podia ver melhor. Esses poetas “condoreiros” eram mais 

humanizados, eles eram mais elevados, eles viam as coisas como realmente são. Eles tinham a 

visão do todo. A primeira estrofe é bem “grandinha”. Sobre o que o poeta fala? 

 

ALUNO – Fala do céu, do mar... 

 

PROFESSORA – Ele descreve o ambiente, descreve o cenário, digamos assim?  

 

ALUNO – Sim. 

 

 PROFESSORA – E o poeta está sozinho? 
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 ALUNO – Não. 

 

PROFESSORA – Ele diz “estamos”. Ele e quem?  

 

ALUNA – Para mim ele fala “estamos” em geral, só porque ele está no navio, e não porque 

ele está acompanhado de alguém em especial. 

 

PROFESSORA – Pessoal, ele pede ajuda para alguém. Ele diz:  

“Albatroz! albatroz! Águia do oceano, 

 tu que dormes das nuvens entre as gazas  

sacode as penas”...  

Ele pede ajuda para o albatroz.  

 

ALUNO – Professora, o que é brigue?  

 

PROFESSORA – Procura no dicionário. É um antigo navio a vela. Esses navios eram a vela. 

Vamos lá: 

“’ Stamos em pleno mar... Doudo no espaço  

Brinca o luar — dourada borboleta;  

E as vagas após ele correm... cansam  

Como a turba de infantes inquieta.   

ALUNA – O que são infantes? 

PROFESSORA – Infantes são crianças e vagas são ondas. 

'Stamos em pleno mar... Do firmamento  

Os astros saltam como espumas de ouro...  

O mar em troca acende as ardentias,  

— Constelações do líquido tesouro...   

'Stamos em pleno mar... Dois infinitos  

Ali se estreitam num abraço insano,  

Azuis, dourados, plácidos, sublimes...  

Qual dos dous é o céu? Qual o oceano?...   

Está bonito esse momento? 

 

ALUNA – Por enquanto está. 

 

PROFESSORA – Como é o cenário?  

 

ALUNO – É de fora do porão do navio. 

 

PROFESSORA – Ele está vendo um panorama, um cenário. O céu está bonito, as ondas estão 

tranqüilas, temos luar, portanto, estamos à noite. Vamos lá:  

 

“Stamos em pleno mar... abrindo as velas 
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Ao quente arfar das virações marinhas 

Veleiro brigue corre à flor dos mares, 

Como roçam na vaga as andorinhas...”.  

 

Ele avistou lá de cima um barquinho a vela. Olhem que romântico, tem um mistério:  

 

“Donde vem? Onde vai? Das naus errantes  

Quem sabe o rumo se é tão grande o espaço?” 

 

O que é nau?  

 

ALUNO – É uma embarcação,  

 

PROFESSORA – É uma embarcação, um navio.  

 

“Neste Saara estes corcéis o pó levantam, 

Galopam, voam, mas não deixam traço”. 

 

Ele compara o mar com o deserto do Saara. Corcéis são cavalos, os navios “galopam”, 

“voam”, mas não deixam traços. 

 

“Bem feliz quem ali pode nest´ hora  

Sentir deste painel a majestade! 

Embaixo o mar, em cima o firmamento  

E no mar e no céu - a imensidade”.  

 

Pessoal, aqui ele traz também algo religioso, o firmamento e a natureza, olhem que coisa 

bonita! 

 

“Oh! Que doce harmonia traz-me a brisa!  

Que música suave ao longe soa!  

Meu Deus, como é sublime um canto ardente 

Pelas vagas sem fim boiando à toa! 

 

Homens do mar!Ó rudes marinheiros, 

Tostados pelo sol dos quatro mundos! 

Crianças que a procela acalentara 

No berço desses pélagos profundos!” 

 

ALUNO – Professora, o que é pélago? 

 

PROFESSORA – Olha no dicionário. 

 

ALUNA – Tostados pelo sol são os negros. 

 

PROFESSORA – Não, ainda não. Por enquanto são os marinheiros. Procela é uma 

tempestade. Pélago é mar alto, gente. 

Aqui ele fala pouco dos marinheiros. Com toda a tecnologia que temos hoje, tem o GPS, 

satélite, telefone, muitos dizem que jamais fariam um cruzeiro. “Ah, não, mesmo que eu 

tivesse dinheiro eu não iria, por que eu morro de medo.” Mas como eram esses barcos aqui? 
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Eram à vela, sem nada de socorro, sem nada de tecnologia. Ele ainda não mostrou que navio é 

esse. Dá para ler assim: esses marinheiros saíam feito crianças, sem saber o que esperar, 

porque a criança é inconseqüente. A criança pega uma faca e não dimensiona que pode se 

cortar, que é perigoso, que pode se machucar seriamente, brinca com algumas coisas que não 

pode... Esses marinheiros, os primeiros, eles saíam ao mar como se eles realmente fossem 

crianças, eles não sabiam o que iriam encontrar. Poderiam encontrar tempestades, doenças... 

Mas mesmo assim eles foram. Continuando: 

 

 “Esperai! Esperai! Deixai que eu beba  

 Esta selvagem, livre poesia  

 Orquestra – é o mar, que ruge pela proa,  

 E o vento que nas cordas assobia...” 

 

Por que foges assim, barco ligeiro?” 

 

 O barco está fugindo... 

 

“Por que foges do pávido poeta? 

Ó, quem me dera acompanhar-te a esteira  

Que semelha no mar – doudo cometa!” 

 

O poeta quer seguir o rastro do navio, mas ele tem medo.  

 

“Albatroz! Albatroz! águia do oceano, 

 Tu que dormes nas nuvens entre as gazas 

 Sacode as penas, Leviathan do espaço,  

Albatroz! Albatroz! dá-me estas asas.”  

 

Eu pesquisei e encontrei a definição de Leviathan como um monstro aquático. Um polvo 

gigante, um monstro gigante. Ele pede as asas do albatroz emprestado. Talvez o albatroz seja 

uma espécie de ave daninha, eu não cheguei a pesquisar sobre isso.  

 

ALUNA – O albatroz não é uma ave parecida com um condor, com as mesmas características 

de ave grande que voa alto?  

PROFESSORA – Eu acho que sim. Ele compara o albatroz com Leviathan, esse monstro, esta 

metáfora aqui eu sinceramente não entendi.  Ele pede as asas do albatroz. Por quê?  

 

ALUNA – Porque ele quer chegar mais próximo e ver o que está acontecendo.  

 

PROFESSORA – Ele já começa a nos dar uma pista de que tem algo errado, o navio está 

fugindo.  

 

 “Que importa do nauta o berço, 

Donde é filho, qual seu lar? 

Ama a cadência do verso 

Que lhe ensina o velho mar! 

Cantai! Que a morte é divina! 

Resvala o brigue à bolina 

Como golfinho veloz. 

Presa ao mastro da mezena 
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Saudosa bandeira acena 

As vagas que deixa após. 

 

Do espanhol as cantilenas (...) 

O inglês – marinheiro frio, (...) 

Os marinheiros Helenos, (...)” 

 

Aqui ele está falando dos marinheiros, dos espanhóis, os portugueses, dos gregos. Eles eram 

excelentes marinheiros Então ele vai dar uma característica e cada um. Agora nós estamos 

chegando perto do barco: 

 

“Desce do espaço imenso, ó águia do oceano 

Desce mais...inda mais...não pode olhar humano 

Como o teu mergulhar no brigue voador! 

Mas que vejo eu aí... Que quadro d´amarguras! 

É canto funeral!...Que tétricas figuras! 

Que cena infame e vil... Meu Deus! Meu Deus! Que horror!” 

 

Nós, leitores, já estamos assustados. Então o que acontece? O que são tétricas figuras? Que 

causam terror, que causam desespero. É uma cena horrorosa de se ver, e ele chama a Deus. É 

interessante que o Castro Alves traz Deus bastante, e ele questiona também. Por que Deus não 

faz nada?  Ele sente uma revolta.  

 

“Era um sonho dantesco.” 

 

O que é isso? 

 

ALUNA – É de Dante. 

 

PROFESSORA – É o Dante. Quem é Dante?  

 

ALUNA – É “um cara” que tem até no nosso livro de Português, que escreveu um livro que 

fala do inferno, das portas do inferno. 

 

ALUNO – É por isso que tem o filme O inferno de Dante. 

 

ALUNA – Isso. 

 

PROFESSORA – Nada a ver com o filme, pessoal. Sabem qual é o problema, vocês vão ter 

que me desculpar. O problema de vocês não entenderem é porque vocês teriam que ter uma 

leitura anterior de certas obras que iriam ajudar muito. O Dante Alighieri é de 1300. Ele é o 

poeta italiano que escreveu A Divina Comédia.  

 

ALUNO – Na Divina Comédia o Dante foi para o purgatório e passa por outros lugares... 

 

PROFESSORA – Isso mesmo. Alguém sempre “salva”. O que ele vai fazer nesses lugares?  

 

ALUNO – Ele está procurando uma mulher. 
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PROFESSORA – Quem é essa mulher? É a Beatriz. Ela morre e ele vai procurá-la. Ele é um 

poeta, por isso ele vai procurar a amada. O primeiro lugar que ele vai é o inferno, que é o 

maior livro. São três livros: O inferno, O purgatório e O paraíso. Eles são vendidos 

separadamente.  Tem o inferno, o purgatório e o céu. De todos os livros O inferno é maior de 

todos e o que tem mais descrições. Ele mostra os andares, de acordo com o crime, a pessoa 

vai mais “ao fundo” ou menos, e lá ele coloca várias pessoas, tem a camada dos traidores, tem 

a camada dos suicidas, tem a camada dos políticos, então ele vai colocando as pessoas 

conhecidas. 

 

 ALUNO – É um livro difícil de ler, professora? 

 

PROFESSORA – É “meio dificilzinho,” mas é bom de ler. Voltando então ao poema. Por que 

dantesco? Essa aqui é a parte mais famosa de O inferno, de Dante. Ele descreve com todos os 

detalhes como é cada camada do inferno. Uma cena dantesca é algo infernal, inacreditável, 

um sofrimento muito duro.  

 

ALUNO – Professora, a palavra dantesco já existia ou foi o Castro Alves que criou? 

 

 PROFESSORA – A palavra dantesco já existia sim, e ela veio de Dante.  Um sonho dantesco 

é um pesadelo. Não é um sonho, é um pesadelo.  O tombadilho é a parte do navio que tem 

lanternas. Aquela parte do navio está banhada em sangue. De novo o exagero.  

 

“Tinir de ferros... estalar de açoite... 

Legiões de homens negros como a noite, 

Horrendos a dançar...” 

 

Vocês sabem como é o negro que veio diretamente da África?  

 

PROFESSORA – Sim. 

 

ALUNO – Eu sei. 

 

PROFESSORA – Que cor eles eram? 

 

ALUNO – Bem escuros. 

 

ALUNO – Azulados. 

 

ALUNA – Eles chegam a ser azuis, professora. 

 

PROFESSORA – Eles são pretos bem pretos, e os nossos aqui são misturados. Pessoal, eles 

estão dançando. Como assim, dançando?  

 

ALUNO – Eles estavam indo para lá e para cá porque o barco estava se mexendo.  

 

PROFESSORA – Tem o chicote e eles estão pulando para tentar escapar. O que mais? 

 

 

“Negras mulheres, suspendendo às tetas, 

Magras crianças, cujas bocas pretas  
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Rega o sangue das mães: 

Outras moças, mas nuas e espantadas, 

No turbilhão de espectros arrastadas  

Em ânsia e mágoa vãs.  

 

E ri-se a orquestra irônica, estridente...” 

 

 O é isso, quem é que está rindo deles?  

 

ALUNO – Os marinheiros. 

 

PROFESSORA – Os marinheiros, a gente vai ver que são os marinheiros. Pessoal, serpente 

aqui é a corrente. Eles estão presos uns aos outros. É algo infernal, o tinir do ferro que é a 

batida do ferro, então essa serpente aqui é a serpente... Quando a serpente caminha, ela não 

caminha, ela se arrasta, ela vai fazendo movimentos.  

 

“Se o velho arqueja, se no chão resvala 

Ouvem-se gritos... o chicote estala... 

E voam mais e mais”. 

 

Presa nos elos de uma só cadeia 

A multidão faminta cambaleia,  

E chora e dança ali! 

Um de raiva delira, outro enlouquece, 

Outro, de martírios embrutece , 

Cantando, geme e ri.” 

 

 Então ele descreve o velho, descreve as mulheres, descreve as crianças, descreve as moças. 

No entanto, nós que estamos vendo essa coisa horrorosa, nós achamos que alguém iria fazer 

alguma coisa. 

No entanto o capitão manda a manobra, 

E após fitando o céu que se desdobra, 

Tão puro sobre o mar, 

Diz do fumo entre os densos nevoeiros: 

Vibrai rijo o chicote, marinheiros! 

Fazei-os mais dançar!... 

 

 Ou seja, tudo continua, eles batem mais, eles riem mais. 

 

“E ri-se a orquestra irônica, estridente... 

E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudas espirais... 

Qual um sonho dantesco as sombras voam!... 

Gritos, ais, maldições, preces ressoam! 

E ri-se Satanás!...” 

 

Então aquilo é realmente um inferno. E agora ele questiona Deus: 

 

“Senhor Deus dos desgraçados  

Dizei vós, Senhor Deus!  
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Se é loucura... se é verdade 

Tanto horror perante os céus?! 

Ó mar porque não apagas 

Co´a esponja de tuas vagas 

Do teu manto esse borrão?... 

Astros! Noites! Tempestades! 

Rolai das imensidades! 

Varrei os mares, tufão!”  

 

O que ele está pedindo? Ele usa uma série de vocativos, ele chama Deus e chama as forças da 

natureza para que se encarreguem de acabar com essa tortura. Continuando: 

 

Quem são estes desgraçados  

Que não encontram em vós  

Mais que o rir calmo da turba  

Que excita a fúria do algoz?  

Quem são? Se a estrela se cala,  

Se a vaga à pressa resvala  

Como um cúmplice fugaz,  

Perante a noite confusa...  

Dize-o tu, severa Musa,  

Musa libérrima, audaz!...  

 

 Quem é musa? Musa é a inspiradora que é quem no poema? Agora vem a resposta: 

 

 “São os filhos do deserto...” 

 

Que deserto é esse? É o deserto do Saara, ele atravessa toda a África 

“São os filhos do deserto,  

Onde a terra esposa a luz.  

Onde vive em campo aberto  

A tribo dos homens nus...  

São os guerreiros ousados  

Que com os tigres mosqueados  

Combatem na solidão.  

Ontem simples, fortes, bravos.  

Hoje míseros escravos,  

Sem luz, sem ar, sem razão... 

 

São mulheres desgraçadas,  

Como Agar o foi também.  

Que sedentas, alquebradas,  

De longe... bem longe vêm...  

Trazendo com tíbios passos,  

Filhos e algemas nos braços,  

N'alma — lágrimas e fel...  

Como Agar sofrendo tanto,  

Que nem o leite de pranto  

Têm que dar para Ismael”.  
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Lá na África eles eram heróis, e no que se transformaram? Eu também pesquisei quem foi a 

Agar. É uma personagem bíblica do Antigo Testamento. Sara é a esposa de Abraão e eles não 

conseguem ter filhos. Então, Sara pede para que Agar tenha um filho com Abraão. Agar tem o 

filho, que se chama Ismael, só que Sara arruma confusão, pois nesse “meio tempo” ela 

engravida e tem seu filho Isaque. Então, o que acontece? Quando ela consegue ser mãe, ela 

despreza Agar e seu filho e manda os dois para o deserto. Lá eles passam fome, frio e sede, 

mas pela fé de Agar, Deus manda um anjo para socorrê-los. As mulheres desgraçadas do 

poema também estavam sofrendo, como Agar no deserto. A mãe que não está bem alimentada 

não consegue amamentar o bebê, que, em conseqüência, também não cresce. Essa parte toda é 

a descrição de onde eles eram e de onde eles vieram.  

 

Lá nas areias infindas,  

Das palmeiras no país,  

Nasceram crianças lindas,  

Viveram moças gentis...  

Passa um dia a caravana,  

Quando a virgem na cabana  

Cisma da noite nos véus ...  

... Adeus, ó choça do monte,  

... Adeus, palmeiras da fonte!...  

... Adeus, amores... adeus!...  

 

Depois, o areal extenso...  

Depois, o oceano de pó.  

Depois no horizonte imenso  

Desertos... desertos só...  

E a fome, o cansaço, a sede...  

Ai! quanto infeliz que cede,  

E cai p'ra não mais s'erguer!...  

Vaga um lugar na cadeia,  

Mas o chacal sobre a areia  

Acha um corpo que roer”.  

 

Então eles estão indo caminhando no deserto, e se um por acaso alguém não resiste e morre, 

vaga um lugar na corrente, fica um lugar sobrando. Mas o chacal (um felino, eu acho que é 

semelhante a uma hiena), ele é um animal daquela região que come aquele corpo e não tem 

problema. 

 

ALUNO – Ele tem um focinho, professora, ele tem um focinho comprido. 

 

PROFESSORA – É, parece um cachorro.  Então, se tem um buraco ali, ele não se preocupa 

com aquele corpo porque o chacal vai comer.  

 

“Ontem a Serra Leoa”... 

 

 ALUNO – O que é isso?   

 

PROFESSORA – É um país da áfrica. 
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 “A guerra, a caça ao leão,  

O sono dormido à toa  

Sob as tendas d'amplidão!  

Hoje... o porão negro, fundo,  

Infecto, apertado, imundo,  

Tendo a peste por jaguar...”.  

 

A peste seria o predador, não é? 

 

“E o sono sempre cortado  

Pelo arranco de um finado,  

E o baque de um corpo ao mar...  

 

Se alguém se acorda, ouve um barulho no mar, é claro. 

 

“Ontem plena liberdade,  

A vontade por poder...  

Hoje... cúm'lo de maldade,  

Nem são livres p'ra morrer. .  

Prende-os a mesma corrente  

— Férrea, lúgubre serpente —  

Nas roscas da escravidão.  

E assim zombando da morte,  

Dança a lúgubre coorte  

Ao som do açoute... Irrisão!”...  

ALUNO – O que é lúgubre? 

 

PROFESSORA – Lúgubre é também relacionado a tétrico, cemitério, é um horror. Depois ele 

repete: 

 

“Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus,  

Se eu deliro... ou se é verdade  

Tanto horror perante os céus?!...  

Ó mar, por que não apagas  

Co'a esponja de tuas vagas  

Do teu manto este borrão?  

Astros! noites! tempestades!  

Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão”...  

  

 

A gente fica pensando agora: “Mas quem foi que desgraçou a vida dessas pessoas, que vieram 

morrendo desde que foram prisioneiros?” Então o poeta quer saber, vamos ver: 

 

“Existe um povo que a bandeira empresta  

P'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...  

E deixa-a transformar-se nessa festa  

Em manto impuro de bacante fria!...  

Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta,  
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Que impudente na gávea tripudia?  

Silêncio.  Musa... chora, e chora tanto  

Que o pavilhão se lave no teu pranto!...”  

 

Gente, que bandeira é essa?  

 

“Auriverde pendão de minha terra,  

Que a brisa do Brasil beija e balança,  

Estandarte que a luz do sol encerra  

E as promessas divinas da esperança...  

Tu que, da liberdade após a guerra,  

Foste hasteado dos heróis na lança  

Antes te houvessem roto na batalha,  

Que servires a um povo de mortalha!...” 

 

O que é auriverde? 

 

ALUNA - É ouro com verde. 

 

PROFESSORA – Verde e ouro, verde e amarelo. Por que a nossa bandeira tem amarelo?  

 

ALUNA - Por causa do ouro.  

 

PROFESSORA – Por causa do ouro. O verde das matas, o azul do céu e o amarelo do ouro.  

 

ALUNA - o que é pendão? 

 

PROFESSORA – É a bandeira também. Então olhem aqui: “auriverde pendão da minha 

terra”, ou seja, bandeira verde e amarela da minha terra, “que a brisa do Brasil beija e 

balança”. Quando essa bandeira foi feita, foi feita com a esperança de um mundo. 

 

ALUNA - Contradiz o poema...  

 

PROFESSORA – Eu falei para vocês na aula passada que quando se conquista um território o 

país coloca uma bandeira no local.  Então esta bandeira que foi hasteada nos campos de 

batalha, antes tivesse sido rasgada do que servir como mortalha, que é o pano que encobre um 

cadáver.  Então ele declamou essa poesia para um monte de burgueses, senhores de escravos, 

e como ele era de uma família importante, família chique, família nobre, todo mundo 

“engoliu” este poema.  

 

ALUNA - Por isso que ele se manifestava dessa forma. 

 

PROFESSORA – Tem mais um pedaço, o que mais acontece agora? A gente já sabe que 

navio é esse, que povo é esse. Continuando: 

 

“Fatalidade atroz que a mente esmaga!  

Extingue nesta hora o brigue imundo  

O trilho que Colombo abriu nas vagas,  

Como um íris no pélago profundo!  

Mas é infâmia demais!... Da etérea plaga  
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Levantai-vos, heróis do Novo Mundo!  

Andrada! arranca esse pendão dos ares!  

Colombo! fecha a porta dos teus mares!” 

 

O que é isso, pessoal? 

 

ALUNA - O Colombo que descobriu... 

 

 PROFESSORA – Por que Colombo? 

 

ALUNO - Porque Colombo descobriu a América. 

 

ALUNA – Ele já sabia o caminho.  

 

PROFESSORA – E o Andrada, quem é esse Andrada aqui?  

 

ALUNO – A Rua dos Andradas. 

 

PROFESSORA – O Andrada, pessoal, foi um dos ajudantes, um dos mentores da 

independência do Brasil. Foi como um amigo, mais do que um amigo, ele foi um mentor, um 

idealizador da independência do Brasil, certo?  

 

ALUNO – Se o Colombo não tivesse descoberto a América, nada disso teria acontecido. 

 

 ALUNA – Ou não também. 

 

 PROFESSORA – Ou não, isso na idéia do poeta. Tudo que a gente fala é de acordo com ele. 

Olhem que interessante: “Da etérea plaga levantai-vos, heróis do novo mundo”. Etéreo é o 

céu, plaga é lugar, então, neste lugar celeste ele já coloca também o Andrada e o Colombo. 

Como se ele dissesse, não é? “Levantem e voltem para cá, façam o que tem que ser feito. Por 

que ele os chama de heróis? São heróis do novo mundo os dois, não são? O Colombo, para 

quem não viu, tem o filme 1492 - A conquista do paraíso. Eu achei lindo, o Colombo ele olha 

para o céu, olha para terra e diz – o mundo é redondo, e a igreja o que diz para ele? Não, 

podemos cair no fogo do inferno, o mundo é plano. E o Colombo insiste. 

 

 ALUNA – E o Andrada foi o que contribuiu para a nossa independência? 

 

PROFESSORA – Sim, para a independência, porque o Brasil teve certas dificuldades em se 

libertar. 

 

ALUNA – Sim, mas é que parece que ele está culpando o Colombo por tudo que aconteceu, 

apesar de ele chamar o Colombo de herói.”  

 

ALUNO – Não, mas ele não culpa o Colombo pelo que aconteceu. Acho que ele está  pedindo 

um tipo de ajuda, de socorro. 

 

PROFESSORA – Exatamente. Como eles foram os heróis, eles fizeram tudo  com boas  

intenções. Gostaram do “Navio negreiro”? 

 

 ALUNO – Gostei. 
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PROFESSORA – Para quem quiser se aprofundar na leitura do Castro Alves tem outro livro 

chamado Vozes da África. É a África pedindo socorro para os seus filhos.  

Não eram só os portugueses que raptavam os negros. Eram os franceses, eram os ingleses... A 

África era como se fosse um depósito de escravos. Acho que valeu a pena esse esforço do 

Castro Alves.  O interessante é que não foi um pobre negro, foi um homem rico. Ele tinha um 

coração mais nobre, e ele conseguiu mostrar isso para as pessoas. 

Pessoal, ainda tem a Prosa Romântica. Só mais um pouquinho. Só quero lembrar que na prova 

vai cair isso. Olhem aqui,quando vocês tiverem aquela prova linda e maravilhosa em mãos, 

vocês vão bendizer estes momentos. Um detalhe: Portugal teve Primeira, Segunda e Terceira 

gerações. A Primeira Geração é histórica, a Segunda é o mal do século e na Terceira vamos 

botar aqui uma transição. Por exemplo, na Segunda Geração do mal do século não tivemos 

poemas e tivemos prosa. Aqui no Brasil foi diferente, temos as gerações que são as mesmas: a 

Geração Histórica, o mal do século e a Condoreira ou Abolicionista. Em Portugal, a Geração 

Histórica tem o herói cavaleiro, e a nossa aqui tem o herói indígena, porque o herói passa a 

ser o índio.  
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1.5 – OBSERVAÇÃO DA QUARTA AULA – 12 DE AGOSTO DE 2010 – ESCOLA 

PÚBLICA 

PROFESSORA – Anotação no quadro: 

 

Anotação no quadro: 

Romantismo                        Realismo/ Naturalismo 

- poesia                                  - avanço da ciência         

-prosa      EU                        - Darvin        COMUNISMO 

- teatro                                 - Freud    

Razão < Emoção                 - Marx 

Mundo perfeito, irreal        - Augusto Comte 

                                             

 

PROFESSORA – O Realismo vai para o lado da razão, e o Naturalismo mais ainda. Por que 

isso? Quem lembra?  

ALUNA – Porque é tudo ligado à natureza, a seguir os instintos. 

PROFESSORA – Quem é que vai atrapalhar, ou influenciar? 

ALUNO – Cientistas. O avanço da ciência. 

PROFESSORA – Cientistas? E por que houve essa “guinada”?  

ALUNO – Professora, o ser humano não é visto como um animal? E eles não diziam que o 

homem vinha do macaco? 

PROFESSORA – Mas no Romantismo não estava legal? Por quê? 

ALUNA – Era tudo muito fictício. Era a perfeição. 

PROFESSORA – O mundo aqui era perfeito, portanto, irreal. A gente acaba cansando, 

porque é sempre a mesma coisa, não é? Os livros românticos são todos iguais. Eles têm a 

mesma fórmula, um monte de problemas, mas no final acaba tudo bem, parece telenovela. 

Depois, teve o avanço da ciência, alguns falaram em instinto, alguns falaram em 

animalidade, outros falaram em Darwin, e o que mais? 

ALUNA – Freud. 

PROFESSORA – Freud, e tem outro cidadão também que é o Marx. Qual é a influência 

dele? O Marxismo, vocês lembram? 

ALUNA – Sim. 

ALUNO – Tem também o Augusto Comte. 

PROFESSORA – Comte, do Positivismo, não é? Vocês me perguntam então, o que Marx 

tem a ver? Quais são as idéias dele? O que “isto aqui” tem a ver com “aquilo lá”? 

ALUNA – É porque ele está indo contra o que tinha antes. Ele quer outra sociedade. 

PROFESSORA – Ele quer outra sociedade porque a que tem não está funcionando, não é? E 

uma coisa importante: aqui é tudo centrado no “eu”, no indivíduo. Então, se tem alguém 

passando fome, o problema é dessa pessoa. Eu estou sofrendo, fui abandonado pelo meu 

amor, e é isso o que interessa. Qual é essa idéia? Dentro da palavra comunismo tem outra 

Romantismo                        Realismo/ Naturalismo 

- poesia                                  - avanço da ciência         

-prosa                                   - Darwin      

- teatro                                 - Freud  

Razão < Emoção                 - Marx 

Mundo perfeito, irreal        - Augusto Comte 

    EU                                   Razão > Emoção 

                                              COMUNISMO 

 

 



193 

 

palavra muito legal: “comum”, que é o que serve para todos. 

ALUNA – O Augusto Comte prega a família. A família é o mais importante para ele.  

PROFESSORA – A família é a base, não é? E essa base é boa? Ali era, mas aqui eles vão 

desconstruir. Então, isso é o que é interessante. No Realismo e no Naturalismo, eles falam da 

sociedade como um todo, e não só de um indivíduo. Na prática não deu muito certo, na teoria 

todo mundo tem comida, todo mundo tem casa, mas na prática não funcionou, 

lamentavelmente. Mas essa idéia de “comum para todos” é totalmente contrária do “Eu”. 

Quem já leu O cortiço vai se dar conta. Quantos personagens têm nessa obra? 

ALUNA – Um monte. 

PROFESSORA – Um monte de gente, não é? Por quê? O foco está diluído no todo. O que o 

Realismo faz, o Naturalismo aprofunda, só que também escreviam poesia nessa época. Existe 

Poesia Realista ou Naturalista? Não, existe a Poesia Parnasiana, que é o viés poético desses 

movimentos que se chamavam de parnasianos. 

ALUNO – É paralelo, então, professora, com o Naturalismo? 

PROFESSORA – Sim. Então, se a poesia é vinculada a esses movimentos, como ela é? 

Como é que eu leio um texto e sei que é uma poesia parnasiana? O que ela vai ter? 

ALUNA – Realidade. 

ALUNA – Vai ser mais racional. 

PROFESSORA – Ah, ela vai ser mais racional. Como assim, uma poesia racional? Existe 

isso? 

ALUNA – Sim, ao invés de ter temas como o amor, podem ser outros temas mais 

recorrentes. 

PROFESSORA – Temas mais gerais. O problema não é mais meu, é de todos. A gente lê um 

poema parnasiano, gosta, mas não é daqueles de “se rasgar” chorando. Por quê? 

ALUNA – Porque não tem esse lado emocional. 

PROFESSORA – Aquela carga emocional enorme que tinha no Romantismo vai 

desaparecer. Como é a linguagem dos parnasianos? Como é que eles escrevem? É uma 

linguagem objetiva e culta. Olhem como têm contradições. Se eu tenho poesia, tenho 

também objetividade. Os parnasianos são importantes porque quando nós estudarmos a 

Semana de Arte Moderna no final do ano, vocês vão ver que houve uma guerra, houve um 

“massacre” contra os Parnasianos. Por quê? 

ALUNA – Porque foi um evento de arte.  

ALUNO – Tem alguma coisa da igreja, que entra em contradição. 

ALUNA – Eles fazem um discurso mais claro para as pessoas entenderem. 

PROFESSORA – Será? Esse é que é o problema. Lembram que eu faço os ditados com 

vocês com aquelas palavras que só eu entendo, que os outros não entendem? Os parnasianos 

usavam o vocabulário mais bonito possível, mais “chique” possível. Não era um vocabulário 

acessível. Então, era uma poesia de que tipo? É uma poesia mais elitizada, somente para 

alguns. Por que elitizada?  

ALUNO – Só para pessoas mais cultas. 

PROFESSORA – É um vocabulário extremamente difícil. Se vocês derem uma olhada em 

um poema, vocês vão ver como a gente fica apavorado. E qual é a diferença? No 

Romantismo, embora fosse centrado no “Eu”, o vocabulário era acessível, as pessoas liam, 

gostavam, choravam junto. E aqui não. 
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ALUNA – Mas mesmo sendo paralelo ao Realismo, ao Naturalismo, em que existia a 

comunhão de todos, não eram todos os que podiam ler? 

PROFESSORA – É que aqui a ciência faz o que com a sociedade? Ela tenta melhorar a 

sociedade, tenta fazer as pessoas melhores. Mas essa linguagem elitizada seria, a meu ver, o 

ideal de linguagem. Se hoje nós ainda temos analfabetos no Brasil, imaginem no inicio do 

século, em 1900... Quem tinha um pouquinho de estudo tinha um cargo maravilhoso, não 

havia muita escolarização. Essa poesia se elitizou justamente por isso. E com essas palavras 

muito bonitas, o que aconteceu? Ficou sendo uma demonstração de vaidade. Quem 

escrevesse mais bonito, quem tivesse o melhor dicionário, conseguiria fazer poesias lindas. 

Eles são chamados de “poemas vazios”, porque são só “a casca”. A aparência é o que 

importa. A aparência vale mais que o conteúdo. Ninguém lembrou, eu acho. Quem é que os 

parnasianos buscam imitar para conseguir a perfeição? 

ALUNO – Os gregos. 

PROFESSORA – Isso mesmo, eles retomam a Antiguidade Clássica, que são os gregos e os 

romanos. E esses povos gostavam de Jesus? 

ALUNO – Não era do tempo deles. 

PROFESSORA – Eles nem conheciam, não é? Eles eram o quê? Pagãos, e o que mais?  Eles 

não tinham só um deus, eles tinham um monte. O Deus do Sol... 

ALUNO – Eles eram politeístas. 

PROFESSORA – Politeístas. Isso aí, hoje vocês estão ótimos. 

ALUNO – Eu olhei no dicionário, professora. 

PROFESSORA – Se eles retomam os gregos e os romanos, que eram pagãos e politeístas, 

vai aparecer algum poema religioso aqui? Não como a gente concebe. Tem uma propaganda 

muito legal agora que está passando na TV que eles dizem: “se as cabeças fossem 

quadradas”... Aparece o Einstein também. Então, sempre houve essa briga entre Ciência e 

Religião. Fé a gente tem e não se explica. Até aqui está tudo bem? 

ALUNA – Sim. 

PROFESSORA – Aqui acontece uma coisa: a volta do soneto clássico. Vocês lembram que 

quando estudamos o Romantismo, nós lemos o “Navio Negreiro”? Qual era o tamanho do 

poema? 

ALUNO – Era enorme. 

PROFESSORA – Era enorme. Isso era bom? 

ALUNO – Era ruim, cansativo. 

PROFESSORA – Eu não acho cansativo. Não havia essa amarração de número de sílabas, 

número de estrofes. Tinha mais liberdade, eu poderia ter um poema de vinte estrofes se eu 

quisesse. O problema era meu, se eu tivesse assunto, tudo bem. Aqui no Parnasianismo, não. 

O que é que vai voltar aqui? Como é o soneto clássico? Dois quartetos e dois tercetos. Vou 

pegar o poema Língua Portuguesa e vou pedir cola para a minha professora da UFRGS aqui. 

Olhem que lindo: 

“Última flor do Lácio, inculta e bela.” 

O que é isso? O pessoal já não gosta da Língua Portuguesa e ainda lê um poema desses aqui. 

No ENEM do ano passado caiu o poema Via Láctea. Acho que na UFRGS caiu Sarças de 

fogo. Eu sei que vocês não estudam só para a prova, vocês estudam para serem melhores, 

não é isso? 

“Úl  ti ma flor do Lá cio, in cul ta e be la 
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És, a um tem po, es plen dor e se pul tu ra” 

PROFESSORA- São de dez sílabas, não é? 

TIANE - Contamos até a penúltima sílaba. Sim, são decassílabos.  

PROFESSORA – Pessoal, olhem aqui que coisa linda. Esses poemas tem que ser 

valorizados. Parnasiano vai se tornar o adjetivo para pessoas “enroladas”, que falam palavras 

muito bonitas mas na verdade não dizem nada. Mas além de fazer os poemas com as palavras 

difíceis eles tinham todo um trabalho com as sílabas. Eu me atrapalho ainda.Eu peguei os 

dois primeiros versos do poema “Língua Portuguesa”. A gente separa em sílabas poéticas, 

que não são iguais às sílabas que a gente separa para trocar de linha. Então olhem aqui: 

“Úl /ti /ma/ flor /do /Lá /cioin /cul/ ta e / be/ la 

1     2    3     4     5    6     7        8    9    10 

 

És, /a um/ tem /po, es/ plen/ dor /e /se/ pul/ tu/ ra” 

1             2     3    4     5      6      7 8     9   10 

 

Viram como é dificil, pessoal? Eu quero mostrar que é diferente a separação das sílabas 

poéticas. Observem aqui: “bela” é uma palavra paroxítona, não é isso?  

ALUNO – É verdade. 

PROFESSORA – E sepultura também é paroxítona. Observem que as duas palavras vão ser 

paroxítonas. Se vocês fizerem isso em todos os versos, vocês vão se dar conta disso.  

ALUNO –  Todas as palavras do poema vão ser paroxítonas? 

PROFESSORA – Como a gente já achou estas duas primeiras, é provável que nos outros 

versos também seja assim. Se eu quero usar uma palavra aqui: ótima. Deu um problema, olha 

só, vai dar um problema, porque “ótima” não vai ser paroxítona. Então, esse é um trabalho 

artesanal de contar. Não bastava ser uma palavra bonita, tinha que ser uma palavra que se 

encaixasse nesse meu modelo. Olhem aqui: “ cul” e “pul”. Tem palavras que têm os sons 

semelhantes. Isso também é para dar mais musicalidade na hora de declamar. Esses poemas 

eram mais declamados do que lidos. Como as pessoas se divertiam há alguns tempos atrás? 

O pessoal “chique” chamava os poetas. Eles faziam saraus, tocavam piano, declamavam 

poemas. Era uma coisa muito bonita. Então esses versos aqui, se nós conseguimos contar 

bem, são versos decassílabos porque são dez sílabas poéticas. Viram como é trabalhoso? 

Tem um poema chamado Profissão de fé, que é do poeta Olavo Bilac, em que ele compara o 

trabalho de fazer poesia ao trabalho de um ourives. O que é um ourives? 

 ALUNO –  Quem trabalha com ouro. 

PROFESSORA – Quem trabalha com ouro, quem faz jóias. O ourives trabalha com ouro e o 

poeta trabalha com o quê? 

ALUNO –  Palavras. 

PROFESSORA – O que é que ele está tentando mostrar? 

ALUNO –   Que o poeta faz poesia tão bem quanto um ourives faz uma jóia. 

PROFESSORA – Assim como uma jóia é eterna, não é? A gente não compra uma jóia para 

usar um dia ou dois, a gente compra para usar para sempre, não é? 

ALUNO – Para sempre. 

PROFESSORA – E normalmente, já que vai ser para sempre, e é caro, tem que ser bonita. 
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Então as poesias devem ser bonitas, eternas, para serem lidas para sempre, com o trabalho 

artesanal da palavra, certo? Então vamos ver o quadrinho. Só para antecipar um pouco, vai 

haver aqui também uma fusão. Eles são quase simultâneos, o Simbolismo e o Parnasianismo. 

Mas por que tem outro nome? Porque eles são diferentes. Um vem tentar contradizer o outro. 

No material de vocês tem um poema chamado Violões que choram,dêem uma olhada. 

Quantas estrofes tem nesse poema? 

ALUNO – Trinta e seis. 

PROFESSORA – Isso mesmo, trinta e seis. Nós vimos que o Simbolismo é  um período 

simultâneo, e a gente já disse que o Parnasianismo tem a volta do soneto clássico. Nesse 

poema vocês têm trinta e seis estrofes. Então, o que acontece aqui? Aqui é o racional, aqui já 

é algo mais emotivo. Olhem o nosso quadro. Tem um quadrinho que eu fiz para vocês. Na 

hora da prova ele é bem interessante. Vocês sabem que aí tem o hino? É o Hino da Bandeira. 

Quem é que escreveu? Olavo Bilac. Vocês conhecem o hino todo? 

ALUNA – Sim, eu sabia cantar. 

PROFESSORA – Pessoal, o que é pendão?  

ALUNO – Pendão é uma bandeira. 

PROFESSORA – Augusto. O que é isso aqui? Por que é que ele aparece aqui como um 

adjetivo? Fala, querida, orgulho da professora. 

ALUNA –  A palavra vem dos imperadores romanos. Simbolo augusto seria o maior símbolo 

da paz. 

PROFESSORA – Vocês viram que o mundo tem salvação ainda. Olhem só que interessante 

isso que a Bruna nos contou. Augusto foi um imperador romano. O que o Augusto fez de tão 

legal? Ele foi importante para Roma, ele era sobrinho do César, que fez muitas guerras, que 

tomou muitos territórios. O Augusto ficou quase cem anos no poder, e nessa época houve 

paz em Roma. Houve pouquíssima guerra no império de Augusto. Ele adorava ler, adorava 

literatura, as pessoas achavam que ele não seria um bom governante. Ele promoveu as artes 

no seu império, e Roma teve um período de muita “iluminação” nessa época. Então, o 

pendão é a bandeira, é o símbolo augusto da paz, ou seja, símbolo de progresso, de clareza, 

de paz, de harmonia. A gente usa as bandeiras do time da gente nos carros, e não usa a do 

Brasil. Só na Copa, e olhe lá. Se o Brasil perder a gente tira tudo o que é do Brasil. Quando o 

Brasil foi desclassificado, aqui no colégio estava tudo enfeitado, não é? No outro dia já tinha 

uma pessoa querendo tirar tudo dali. Não vou dizer que nós faríamos isso, porque nós não 

somos tão fanáticos, mas se uma pessoa de outro time vem e rasga a bandeira do nosso time, 

é terrível, não é? E vice-versa. 

ALUNO – Se eu vejo, eu brigo. 

PROFESSORA – Pois é. Gurias e guris, os Estados Unidos chegaram à lua, e o que eles 

colocaram lá?  

ALUNO – Uma bandeira. 

PROFESSORA – Para quê? 

ALUNO – Para marcar território. 

PROFESSORA – Quando eles chegaram lá no Iraque, já falei isso para vocês, eles 

derrubaram a estátua do Saddam Hussein e botaram a bandeira no rosto da estátua. Então, 

bandeira é sinônimo de quê?  

ALUNA – De orgulho, de nacionalidade. 

PROFESSORA – De domínio, de orgulho. Se eu estou lá no Japão, mas eu tenho a 
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bandeirinha do Brasil, eu me sinto mais próximo. É um símbolo. Então olhem aqui: Linda 

bandeira da esperança, lindo símbolo da paz, não é? A presença nobre da bandeira, não é 

uma presença normal, é uma presença nobre, maravilhosa. A nobre presença da bandeira me 

traz a lembrança do quê? Da grandeza da minha pátria. Então, olhem só como é bonito! E a 

gente não dá valor para esse hino aqui. O Bilac usa algumas palavras difíceis, inverte as 

palavras às vezes para dar a rima, não é? Mas é um poeta parnasiano. Olavo Bilac foi um 

autor importante do Parnasianismo. Eu posso não gostar, mas eu tenho que conhecer. Vamos 

ver nosso quadro aqui. Quando a gente faz um processo na justiça, por exemplo, a gente diz 

que quer ler tudo o que está escrito no processo. Vocês acham que dá para ler tudo? 

ALUNA – Não. 

PROFESSORA – Por quê? 

ALUNA – Por causa da linguagem. 

PROFESSORA – Mas não é em Português? 

ALUNO – Sim, só que o jeito de escrever é diferente. 

ALUNA – Eles escrevem de um jeito que é para a gente não entender. 

PROFESSORA – Ah, é uma linguagem “codificada”, só para os “iniciados”, não é isso? Não 

querendo em hipótese alguma menosprezar alguém, mas no início do século passado, que 

faculdades nós tínhamos no Brasil? 

ALUNO – Advocacia. 

PROFESSORA – Direito, Medicina...  

ALUNA – Engenharias... 

PROFESSORA – Acho que as Engenharias surgiram um pouco mais tarde. Então, quem 

eram os letrados? 

ALUNA – Mas professora, isso não foi no tempo em que foi escrito O primo Basílio? 

PROFESSORA – Sim. 

ALUNA – O marido da Luíza era engenheiro. 

PROFESSORA – É que era em Portugal, e os brasileiros viajavam para estudar, para fazer 

outros cursos, porque aqui não havia muitas opções. Por que eles viajam para a Europa para 

estudar e voltavam “florzinhas”, como dizem? 

ALUNOS – (Risos). 

PROFESSORA – Porque lá tinha cultura, educação, beleza, poemas, coisas que não tinha 

aqui. Pessoal, só para vocês verem como nós temos que estudar e melhorar aqui no Brasil. A 

primeira universidade da Alemanha foi fundada em 1100. E nós fomos descobertos em 1500. 

Então, já são quinhentos anos de atraso. Nós temos muito atraso cultural, e isso nos 

atrapalha. E por que a professora está falando isso? Porque até hoje os advogados têm aquela 

fama de que querem nos “enrolar”. Eles falam de uma maneira diferente, palavras que a 

gente não conhece. E quem era o público que lia esses poemas? Esses “carinhas” aqui 

(anotação no quadro). Era um público refinado. E o Parnasianismo vai ser o quê? Adiantando 

um pouco aqui então. Há uma coisa muito estranha no Brasil. O Simbolismo faz muito 

sucesso na Europa, e o Parnasianismo passa. No Brasil, o que faz sucesso é o Parnasianismo 

e o Simbolismo passa. Não é que passa, se tivesse passado em branco nós não estaríamos 

estudando sobre isso, mas em termos de consistência, de duração do movimento, de 

projeção. Uma das respostas que se tem é essa, da aparência daquele povo, que tinha bastante 

gente sem instrução, gente sem auxílio, sem socorro. Esse público aqui vai sustentar o 

Parnasianismo. Eles só vão “cair” na Semana de Arte Moderna de 1922. 
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ALUNA – E quando é que começa o Parnasianismo? 

PROFESSORA – Não tem no caderno de vocês as datas que eu passei para vocês?  

ALUNA – É em 1866. 

PROFESSORA – No Brasil? Acho que essa data é na França. Vamos para o nosso 

quadrinho, então. Claro que houve, como eu disse, vários e vários poetas parnasianos, mas os 

que a gente dá mais relevo são: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho. 

Acrescentem  lá no quadrinho do Parnasianismo: Cruz e Souza. 

ALUNA – Cruz e Souza. Que nome! 

PROFESSORA – Olhem lá, só o lado do Parnasianismo: objetivismo. Até tem problemas 

amorosos, mas não é nada que cause suicídio. É um sentimento mais contido, pessoal, nada 

que chegue às “raias da loucura”. Linguagem precisa, objetiva e culta. Como deve ser a 

linguagem da Ciência? 

ALUNA – Objetiva. 

PROFESSORA – Por que é que eu reclamo das redações de vocês muitas vezes? Vocês 

tentam me “enrolar”e não dizem “coisa com coisa.” Vocês tem que ser precisos. Lembrem 

do que eu já falei do médico. Se cada vez que chegar um paciente acidentado ele sentar do 

lado e disser “coitadinho”, o paciente morre, não é? Tem que ser objetivo, preciso, ter sangue 

frio, porque senão ele não consegue tomar conta do paciente. Por que é que a gente, quando 

vê um parente ou um amigo machucado, entramos em pânico? Se é uma outra pessoa a gente 

corre e acolhe, não é? Não tem uma ligação emocional. Por isso é que os médicos não tratam 

seus familiares.  

ALUNA – É antiético. 

PROFESSORA – Sim, é antiético, pois eles estão envolvidos emocionalmente com as 

pessoas da família. Tem também a busca do equilíbrio formal. O que é isso? O que vale para 

o parnasiano? A forma. É uma forma preestabelecida. Preferência pelo soneto, que vocês já 

se deram conta. Materialismo e racionalismo. Existe amor racional? 

ALUNA – Não. 

ALUNO – Claro que existe. 

PROFESSORA – Exatamente, pode existir um amor mais controlado, não é verdade?  

A gente até se entristece, mas nada que motive uma depressão. Paganismo greco-latino. Está 

entendido isso? Pessoal, pagão vocês já sabem, é quem, na visão da igreja católica, não foi 

batizado. Racionalismo é contenção de sentimentos, não é? Eu sofro, mas é uma tristeza que 

eu consigo administrar. Interesse por temas universais. Interesse pelo todo, os temas são mais 

gerais, abrangentes.  A natureza, o amor, os objetos de arte, e a própria poesia. São 

retomados os elementos da tradição clássica. Pessoal, eu tenho aqui nesse material para 

vocês vinte e um poemas, mas eu separei em partes o poema “Violões que choram”.  Todos 

têm que ter isso aqui porque nós vamos fazer um trabalho. Prestem atenção. Qual foi a idéia 

que a gente teve? Pegaremos um poema, e dividiremos vocês em grupos, por exemplo, a 

Bruna, o Maiquel e a Karen. Os três vão ler o poema, vão estudar o vocabulário, porque eu 

mesma peguei o dicionário e tive muito trabalho. São palavras muito difíceis, pouco 

utilizadas. Então vocês três vão ler o poema, vão tentar entendê-lo, vão tentar identificar o 

tema do poema e me dizer se é parnasiano ou simbolista e por quê. Que marcas parnasianas 

ou que marcas simbolistas tem nos poemas. Eu e a professora Tiane vamos ajudar vocês e 

depois vocês vão apresentar para a turma. Todos vocês vão ter todos os poemas, mas nós 

vamos tentar esmiuçá-los nos grupos. Alguns poemas vocês não vão gostar, eu não vou 

mentir. Mas vocês podem responder por que não gostaram. A gente sempre tem a idéia de 

que poesia é algo que toca na alma. “Eu me identifico com aquele autor, ele tem um 
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problema igual ao meu. Isso aqui parece que sou eu que estou dizendo”. Não é verdade? Pois 

é. “Não me identifiquei com isso aqui, professora”. Vamos ver o que vocês vão dizer de cada 

poema. Vou pedir para vocês nos entregarem por escrito, ok? Nós temos um poeta gaúcho 

também, simbolista, que merece que nós o reconheçamos. 

ALUNA – Quem é professora? 

PROFESSORA – Eduardo Guimaraens. Eu vou separar os poemas, acho que vocês podem 

trabalhar em trios. Vou deixar vocês à vontade para escolherem os colegas. Eu sei que tem 

alguns de vocês muito tímidos, que estão suando até agora só de pensar que vão ter que falar 

na aula, por isso os trios. Sempre tem um mais “despachado”, que fala bem, que fala melhor, 

ou os três podem falar, fiquem à vontade. Esse trabalho vai ser escrito e entregue. Não 

precisa ser muito grande, nada muito refinado, nada digitado, tudo escrito à mão. Coloquem 

os nomes dos três alunos, identifiquem qual o poema e autor que vocês  trabalharam. Pelo 

nome do poeta, vocês já podem ter uma pista sobre se ele é parnasiano ou simbolista. Mas só 

isso não nos garante o sucesso.  Vocês vão dizer se é parnasiano ou simbolista e por quê. O 

poema me mostra marcas, palavras, estilo, que podem me dizer se é parnasiano ou 

simbolista, além do nome do poeta. Vocês vão fazer uma interpretação textual. O que seria 

isso?  

ALUNA – É um depoimento, é falar sobre o poema. 

PROFESSORA – Eu tenho que achar o tema do poema. O tema é o amor, ou o tema é a 

própria Poesia. Falem se gostaram ou não gostaram e por quê. Um detalhe importante: eu 

vou corrigir, vou dar a nota e vou passar os trabalhos para a professora Tiane para que ela 

possa anexar no trabalho de Doutorado dela. 

ALUNO – Ai, ai, ai...  

PROFESSORA – Ela precisa colocá-los nos anexos.  

TIANE – Sim, eles ficarão nos anexos. 

PROFESSORA – Pessoal, prestem atenção, não me façam passar vergonha. O trabalho vai 

ser feito em aula. Existe uma amiga muito legal que vocês têm, chamada “internet”. Tudo o 

que vocês precisam ela conta, ela ajuda. E como eu e a Tiane queremos corrigir, nós não 

queremos comentários de nenhum site, nós queremos o trabalho de vocês. Queremos o 

trabalho escrito à mão, bem bonito, feito em aula. Senão a gente chega lá, coloca no Google 

e acha direto. Vamos dividir os poemas e na próxima aula vocês vão fazer o trabalho. 
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1.6 – OBSERVAÇÃO DA QUINTA AULA – 14 DE AGOSTO DE 2010 – ESCOLA 

PÚBLICA 

ALUNA - Nós ficamos com as três últimas estrofes do poema “Violões que choram”. Eu, a 

Bianca e a Camila. 

“Toda essa labiríntica nevrose 

Das virgens nos românticos enleios; 

Os ocasos do Amor, toda a clorose 

Que ocultamente lhes lacera os seios; 

Toda a mórbida música plebéia 

De requebros de faunos e ondas lascivas; 

A langue, mole e morna melopéia 

Das valsas alanceadas, convulsivas; 

Tudo isso, num grotesco desconforme, 

Em ais de dor, em contorsões de açoites, 

Revive nos violões, acorda e dorme 

Através do luar das meias noites!” 

Este é um poema simbolista, pois em alguns momentos possui linguagem vaga, é abundante 

de metáforas e misticismo quando cita os faunos. Apresenta obscuridade quando fala da noite, 

do luar. Cita também a morte, falando de defuntos, suicídios. O poema Violões que choram 

no geral tem uma linguagem confusa e complicada, ele muda de humor e de assunto a cada 

estrofe, o que torna a leitura complicada. Nas últimas três estrofes, o autor relata uma história 

que envolve tristeza, amor, melancolia e momentos de agressão, o que deixa o final pesado.  

PROFESSORA – Pessoal, os outros grupos que ficaram com o poema “Violões que choram”  

poderiam apresentar agora. Quem mais ficou com esse poema? 

ALUNA – Nós trocamos de poema. 

ALUNO – Trocaram? Como assim trocaram? 

ALUNA – Nós pegamos um dos outros. 

PROFESSORA – Gente, nessa época o violão era uma arte de quem? 

ALUNO - Dos pobres.  

ALUNA – Dos camponeses. 

PROFESSORA – O violão era um instrumento popular. Se vocês leram Triste fim de 

Policarpo Quaresma, vocês vão ver que o violão é um instrumento muito rejeitado, muito 

rechaçado, por ser uma arte dos pobres. As pessoas mais elitizadas tocavam piano. O violão 

era visto com um instrumento dos vagabundos. Ninguém mais pegou um trecho de Violões 

que choram? 
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ALUNO - Nós pegamos um pedaço desse poema também, mas resolvemos interpretar outro. 

PROFESSORA – Podem dar uma ajuda para as colegas então. 

ALUNO – É que não deu tempo de interpretar esse poema porque nós tínhamos dois. 

PROFESSORA – É difícil realmente esse poema, tem várias palavras que a gente não 

conhece, tem palavras que a gente tenta achar algum sentido, mas não consegue. Mas ele é 

melancólico, já diz o título: choram. E no final, o que as gurias disseram foi bem interessante. 

Lê para nós: 

ALUNA – A última estrofe? 

PROFESSORA Sim, lê para nós o finalzinho do poema. 

“Tudo isso, num grotesco desconforme, 

Em ais de dor, em contorsões de açoites, 

Revive nos violões, acorda e dorme 

Através do luar das meias noites!” 

É como se fosse um lamento, não é? Eu não sei se eu não vou falar bobagem, mas tem a 

milonga, que é uma forma de composição gaúcha. Como é a milonga? Alguém recita, e ela é 

algo triste, melancólico. 

TIANE – Nós resolvemos deixar vocês bem à vontade para falar sobre essa percepção de que 

a linguagem do poema é difícil, complicada. Interessante que vocês conseguiram observar que 

existem palavras que remetem à tristeza. Vocês tinham anotado o vocabulário para falar um 

pouquinho para os colegas. Vocês têm essa parte do vocabulário? 

ALUNA - Nós anotamos algumas palavras.  Labiríntico lembra labirinto, difícil, tortuoso. 

Enleios é uma coisa afetiva. Clorose é fraqueza, é como uma doença. Plebéia significa pobre. 

Lascivo a gente achou a definição como algo relacionado à sexo. 

PROFESSORA – Sim, é algo mais carnal. 

ALUNA – Melodia é uma cantiga melódica, uma melodia monótona. 

PROFESSORA – E tem a palavra “convulsiva” também. Como tem referências a doenças, 

não é? E doenças sempre lembram dor. Se a pessoa está com amigdalite está com dor na 

garganta, se está com tendinite está com dor no pulso, nos tendões. É tudo relacionado à dor. 

Mas que dor é essa, é uma dor física? 

ALUNA – Não é uma dor do coração, uma dor psicológica.  

ALUNO – São sentimentos. 

PROFESSORA – Isso, são os sentimentos. Aquela dor em que a gente se sente dilacerado, 

destruído. Labirinto: a pessoa se sente presa, perdida, não consegue mais sair de uma situação. 

Grotesco, desconforme, ais de dor, contorções de açoite. É fácil de ler esse poema? É fácil de 

entender? 
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ALUNO – Não. 

PROFESSORA Gente, apesar de vocês não gostarem, vocês fizeram o trabalho de 

interpretação porque vale nota. Mas e se fosse só pelo aprendizado, vocês fariam? 

ALUNO – Depende. Eu iria ficar “fatigado”. 

PROFESSORA – Vamos lá, vamos ver o próximo poema: 

ALUNA – Posso ler o poema? 

PROFESSORA – Pode.  

ALUNA – “Ismália” 

Alphonsus de Guimaraens 

 

“Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar... 

Viu uma lua no céu, 

Viu outra lua no mar. 

 

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar... 

Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar... 

 

E, no desvario seu, 

Na torre pôs-se a cantar... 

Estava perto do céu, 

Estava longe do mar... 

 

E como um anjo pendeu 

As asas para voar... 

Queria a lua do céu, 

Queria a lua do mar... 

 

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par... 

Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar...” 

Então, professora, nós achamos o poema relativamente simples e um tanto quanto objetivo, 

mas a gente pendeu mais para o lado simbolista, porque no início ele até pode ter sido 

objetivo em dizer que a Ismália realmente enlouqueceu. Só que depois ele usa eufemismos 

para dizer que ela se jogou, que ela morreu. Ele diz que ela subiu ao céu, que ela desceu ao 

mar. E a gente também identificou que, como ela tinha visões, ela queria chegar à lua, por isso 

ela se atirou. E também a gente foi um pouco mais adiante, montamos teorias. Como o 
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movimento simbolista remete aos românticos, talvez ela pudesse ter enlouquecido por causa 

de um amor não correspondido. 

PROFESSORA – O poema tem elementos de mistério, não é? 

ALUNA – Sim, e é de noite, professora. Tem uma lua bem grande. 

TIANE – Tem alguns elementos místicos, não é? O Simbolismo tem vários elementos 

místicos. Vocês têm a torre, a lua... 

ALUNA – É, e ela vira anjo, ganha asas. 

PROFESSORA – São metáforas que remetem à loucura, não é? A loucura a faz “voar alto”, 

ela enxerga coisas que os outros não enxergam. Gente, o Simbolismo tematiza bastante a 

loucura. Por quê? 

ALUNO – Tem bastante assunto. 

PROFESSORA – Tem bastante assunto, e o que mais? 

ALUNA – O Simbolismo é quase uma volta para o mal do século, então, eles levam tudo 

muito ao extremo. 

PROFESSORA – Olha só! Eles são maravilhosos, não é? São “umas gralhas”, mas são 

maravilhosos! Obrigada, meninas. Quem é o próximo? São dois poemas que vocês têm, não 

é? 

ALUNO – Eram dois. Só que faltou um poema para um grupo. As nossas colegas não vieram 

na aula no dia da distribuição dos poemas e nós, com nosso bom coração, cedemos um poema 

para elas. 

“Sarças de Fogo”, de Olavo Bilac. Posso começar? 

PROFESSORA – Pode.  

ALUNO –   

“Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada 

E triste, e triste e fatigado eu vinha. 

Tinhas a alma de sonhos povoada, 

E a alma de sonhos povoada eu tinha...  

 

 

E paramos de súbito na estrada 

Da vida: longos anos, presa à minha 

A tua mão, a vista deslumbrada 

Tive da luz que teu olhar continha. 

 

Hoje, segues de novo... Na partida 

Nem o pranto os teus olhos umedece, 
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Nem te comove a dor da despedida. 

 

 

E eu, solitário, volto a face, e tremo, 

Vendo o teu vulto que desaparece 

Na extrema curva do caminho extremo.” 

Isso é na nossa visão, o que eu vou dizer a partir de agora.  

PROFESSORA – Claro. 

ALUNO – O poema é parnasiano, pois possui em sua estrutura a busca pelo equilíbrio formal, 

tendo como ênfase a preferência pelo soneto clássico. O autor utiliza-se de uma linguagem 

culta e objetiva. 

PROFESSORA – Só um detalhe. Não é porque o poema é construído com estrutura de soneto 

clássico que ele é parnasiano, mas já é uma pista. O que mais? 

ALUNO – A gente tirou a nossa interpretação do que nós achamos sobre o que se tratava o 

poema. O poema relata o momento na vida de um rapaz onde se encontra triste, e de súbito 

encontra uma moça no mesmo estado. Após um longo período, eles se separam. Diante de tal 

situação ela não demonstrou nenhum tipo de emoção, desaparecendo e deixando o rapaz 

novamente triste e solitário. Foi a nossa conclusão. 

PROFESSORA – Por que é que ela foi embora? 

ALUNO – Não vejo uma explicação, não tem aqui no texto. 

PROFESSORA – Os dois eram felizes, não eram? 

ALUNOS – Sim. 

PROFESSORA – Eles se encontraram e se complementaram e foram felizes, em síntese seria 

isso. Em princípio eles ficaram bem, não ficaram? Como é que eu sei que eles ficaram bem? 

ALUNA – Eles tinham “a alma de sonhos povoada”. 

ALUNO – Ele via uma luz no olhar dela. Ele tem alguns elogios para ela. Se ele elogiava, ele 

gostava. 

ALUNA – Ela não morreu, professora? 

PROFESSORA – Claro. Ela morreu, por isso é que ela foi embora. 

ALUNO – Mas como? 

ALUNA – Claro, como ela está morta, ela não chora. 

PROFESSORA – Quem é que chora quando alguém morre? Aquele que fica, não é? Quem 

morreu, morreu. Como é que eu posso perceber que ela morreu então no poema, já que a 
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Jéssica percebeu e eu estou dizendo agora? O texto te dá pistas. Eles se davam bem e por 

muitos anos ficaram de “mãos dadas”. Isso quer dizer que eles ficaram na companhia um do 

outro, certo? 

“Hoje, segues de novo... Na partida 

Nem o pranto os teus olhos umedece, 

Nem te comove a dor da despedida.” 

Ou seja, ela não chora, ela não se comove com a dor da despedida. Se os dois se davam bem, 

se completavam, se acharam, ficaram de “mãos dadas”, unidos, por que é que ela 

simplesmente vai embora e não sente essa separação? 

ALUNA – Talvez por não estar mais muito envolvida ela não se comoveria muito com a 

separação e ele que ficaria com toda a tristeza de ter terminado. 

ALUNA - Mas no final ele fala “caminho extremo”. Caminho extremo é o que não tem mais 

volta. 

TIANE – É verdade.   

 

Professora – Pessoal, até hoje se fala, a morte é sempre um mistério. Muitas religiões tentam 

explicar, mas não adianta, a gente não se conforma. O que é que acontece? Alguns dizem que 

a morte é uma passagem, é uma viagem. A gente tem um caminho determinado que acaba em 

algum momento e a gente parte para onde a religião de vocês achar que a gente vai.  Então 

“na curva do caminho extremo”, quer dizer que não tem volta. Por que curva? 

ALUNA – Porque não dá para ver o que tem depois da curva. 

PROFESSORA – Ah, depois da curva eu não sei o que é que vem. Sobre a morte, cada 

religião diz uma coisa, mas na verdade ninguém sabe. 

TIANE – Só gostaria de complementar: quando a gente faz a interpretação em grupo, 

primeiro é no grupo menor, e depois com a turma toda. As pessoas vão tendo idéias diferentes 

e vão complementando aquela primeira interpretação. A professora tem outras informações e 

com isso conseguimos ter uma visão melhor, conseguimos entender melhor o poema. Então, 

não tenham medo de falar o que vocês pensaram, pois não é que esteja “errado”.  

Professora – Uma coisa interessante foi que vocês conseguiram perceber essa ruptura. A gente 

pode ficar pensando em várias possibilidades. O que mais podemos dizer? Essa perda foi tão 

dolorosa como se fosse uma morte. Quando a gente termina um relacionamento – alguns de 

vocês já devem ter passado por essa experiência, pois isso faz parte – parece que a gente 

morre quando “aquele alguém” sai da nossa vida. A gente está vivo, mas está morto por 

dentro. Mas eu acho que, pelo encadeamento que o poema vem trazendo, a tendência é que a 

moça tenha morrido. E se realmente for a morte, olhem como o poeta trabalha a morte e como 

os outros poetas simbolistas trabalham a mesma questão. Observem a diferença entre os 

movimentos sobre o mesmo assunto. A morte é um caminho extremo, e ele estava 

inconformado. A gente sabe que todos morrem, nossos familiares morrem, nossos bichos 

morrem, nós vamos morrer. Mas quando chega a hora, a gente se desespera. E o eu-lírico 

tenta aceitar isso, mesmo estando triste. Quem é o próximo? 
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ALUNO – “Via Láctea” - Olavo Bilac  

 

 “Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 

Perdeste o senso"! E eu vos direi, no entanto, 

Que, para ouvi-las, muita vez desperto 

E abro as janelas, pálido de espanto... 

 

E conversamos toda a noite, enquanto 

A via láctea, como um pálio aberto, 

Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, 

Inda as procuro pelo céu deserto. 

 

Direis agora! "Tresloucado amigo! 

Que conversas com elas? Que sentido 

Tem o que dizem, quando estão contigo?" 

 

E eu vos direi: "Amai para entendê-las: 

Pois só quem ama pode ter ouvido 

Capaz de ouvir e de entender estrelas". 

 

Olavo Bilac é caracterizado por apresentar poesias parnasianas. Todavia, ele foge um pouco 

dos padrões parnasianistas e apresenta em sua escrita poética traços sentimentais. No entanto, 

o poeta não abandona totalmente a forma original da escrita parnasiana onde ao analisarmos 

os seus versos podemos observar características que comprovam ser ele de tal período. Ao 

verificarmos o poema Via láctea como característico da forma de escrever de Olavo, observa-

se  uma manifestação emocional, uma gama de sentimentos presentes em alguns versos. Isso 

implica em um poema insólito, que demonstra ao longo de suas estrofes uma incitação, ao 

mesmo tempo comedida e apaixonadamente pelo amor.  Nos faz pensar  que realmente, para 

entender as boas e pequenas  coisas da vida, mesmo as inexplicáveis e incompreensíveis, 

como as estrelas, se tornam significativas com o amor. Só quem ama verdadeiramente pode 

ter o poder de entender, de “ouvir”  o principal sentido da vida: amar e ser feliz. 

ALUNOS - Oh! (aplausos). 

PROFESSORA – Vocês têm comentários? Vocês têm alguma coisa a mais para dizer? 

ALUNO – Eu acho que não. 

ALUNA – Ele já falou tudo. 

PROFESSORA – Pessoal, não é querer privilegiar um aluno, mas quando eu começo a ficar 

triste com as redações de vocês eu leio as redações do Cristian. 

ALUNOS – Ah... 

ALUNO – Poderíamos ter ficado sem essa. 
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PROFESSORA – Que ele sirva de exemplo para vocês. Teve um aluno, não sei se não foi 

uma aluna, que perguntou em aula: “Professora, se o Olavo Bilac é parnasiano, como é que 

aparecem emoções nos poemas dele?” As emoções aparecem, sim, mas de uma maneira mais 

comedida, mais contida. Não precisa “se atirar no chão” ou “se rasgar” chorando só para 

mostrar que está triste. E nesse poema aqui ele traz o amor. Quando estamos apaixonados, nos 

encantamos com tudo, com a natureza...Tudo tem um outro tom. Só que ele traz isso de uma 

maneira elegante. Ele consegue ser sentimental e elegante ao mesmo tempo.Por isso que ele é 

reconhecido até hoje. Muito boa a interpretação! Quem lê o próximo?  

ALUNA – Nós temos o poema “Remorso”, que também é do Olavo Bilac.  

“Às vezes uma dor me desespera... 

Nestas ânsias e dúvidas em que ando, 

Cismo e padeço, neste outono, quando 

Calculo o que perdi na primavera. 

 

Versos e amores sufoquei calando, 

Sem os gozar numa explosão sincera... 

Ah! Mais cem vidas! Com que ardor quisera 

Mais viver, mais penar e amar cantando! 

 

Sinto o que esperdicei na juventude; 

Choro neste começo de velhice, 

Mártir da hipocrisia ou da virtude. 

 

Os beijos que não tive por tolice, 

Por timidez o que sofrer não pude, 

E por pudor os versos que não disse!” 

Nós vamos falar um pouco do Olavo Bilac. Ele foi jornalista e poeta. Foi membro da 

Academia Brasileira de Letras e em 1893 criou a cadeira quinze. Escreveu o Hino da 

Bandeira.Quando ele tinha quinze anos, o pai dele era médico, e queria que ele também fosse 

médico. Como ele era muito inteligente, o pai dele o colocou na Academia de Medicina. Mas 

como não queria ser médico, ele desistiu na metade e depois se formou em Direito. Seu 

grande amor foi Amélia de Oliveira, mas não se casaram porque o irmão dela disse que ele 

não seria um bom marido, pois era poeta. Mas ela gostava dele e nunca se casou. Olavo 

também não se casou e não constituiu família. Quando ele morreu, ela colocou uma mecha de 

cabelo no caixão dele. Com vinte e três anos, publicou sua primeira coletânea de poemas e já 

demonstrava os traços que levaria em suas obras. Foi o primeiro motorista a sofrer um 

acidente automobilístico no Brasil. Em 1907 foi eleito “príncipe dos poetas basileiros” pela 

revista Fon-Fon. 

PROFESSORA – Viram que coisa linda, pessoal? Daria para dizer que isso é enredo de 

“novela das oito”.  

ALUNA – O Olavo Bilac tem muitos poemas para ela, dá para dizer que ele gostava mesmo 

dela. O remorso que ele tinha talvez fosse o fato de ele não poder se casar com a Amélia. Ele 

é parnasiano, apesar de ele falar sobre sentimentos ele também não é de “cortar os pulsos”, 

nem de se revoltar. Ele estava conformado por não poder refazer a vida dele. Esse poema 

passa muito aquele sentimento de “e se eu tivesse feito aquilo”. Tem até aquela música dos 
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Titãs, “Epitáfio”, que fala: “eu devia ter amado mais”. Ele queria ter vivido com mais 

intensidade. 

PROFESSORA – Pessoal, olhem só como vocês aprendem, todos aprendem. Eu também 

aprendo. É muito interessante a história do Olavo Bilac. Se o Olavo Bilac e o Alberto de 

Oliveira eram poetas contemporâneos, não consigo entender porque é que o Alberto não 

queria que a irmã dele se casasse com um também poeta. 

ALUNA – Mas não era o Alberto que era contra, era o outro irmão. 

PROFESSORA – Ah, não era o Alberto, então? Porque o Alberto era irmão dela também. 

Então tudo bem, mas realmente, se ele tivesse lutado mais, se ele pudesse se impor mais. E ele 

se tornou extremamente famoso depois. 

ALUNA – Ele era um “partidão”. 

ALUNOS – (Risos). 

PROFESSORA – Era um partidão, mas na época... E ele era bonitão, vocês não viram as 

fotos dele na internet? Ele tinha uma boa apresentação. Ele tinha todo um estilo 

“almofadinha”, de terno, sempre muito bem trajado. E só um parêntese, antecipando as 

matérias que vêm em seguida, os modernistas vão debochar dessa vestimenta, porque os 

parnasianismos eram todos “certinhos”, os poemas, a vestimenta, os sentimentos contidos. 

Eles queriam mostrar a classe à qual eles pertenciam. Estou muito feliz com as interpretações 

de vocês. E isso a Tiane vai levar para o trabalho dela. 

TIANE – Eu achei bem interessante que vocês procuraram mais informações sobre o poeta 

Olavo Bilac, porque às vezes as pessoas lêem os poemas, mas não conseguem relacionar 

muito com os autores. Claro que tem a questão de que nem sempre no poema o autor vai 

tematizar algo da vida pessoal dele, nada nesse sentido. Mas conhecer a história do poeta 

ajuda a compreender melhor os poemas, pois vocês aprendem as características, aprendem a 

reconhecer o estilo do autor. 

PROFESSORA – Pessoal, quem é o eu-lírico? 

ALUNA – É o narrador do poema. 

PROFESSORA – É o narrador do poema, não é isso? A gente leu o Dom Casmurro e a 

história é em primeira pessoa. Mas não é o Machado de Assis que está contando tudo, aquele 

é o Dom Casmurro. Depois eu leio O Cortiço, em terceira pessoa. Mas não é o Aluisio de 

Azevedo que está contando aquela história, é o narrador. É outra pessoa fictícia que serve para 

contá-la. Não necessariamente o que o autor escreve é o que ele está sentindo. E na poesia nos 

temos o eu-lírico. Às vezes tem poetas que tratam nos poemas de um amor que não é deles, 

mas eles vêem determinada situação e retratam isso em sua poesia. O poeta Fernando Pessoa 

que nós vamos estudar em seguida diz que “o poeta é um fingidor”. E por que ele é um 

fingidor?  Ele finge que é ele que sente, mas na verdade não é. 

TIANE – Não é o poeta que tem o sentimento. Ele escreve para que a pessoa que vai ler se 

identifique com o que ele está descrevendo, com o que ele finge estar sentindo. 
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PROFESSORA – Ele é um fingidor. Ele fala da dor como se fosse dele, mas não é. Ele 

apenas transmite, ele capta aquela emoção. Acho que eu falei para vocês, é uma comparação 

um pouco “grosseira”. Chitãozinho e Chororó cantam aquelas músicas que vocês conhecem. 

Eles estão sempre desesperados, chorando por causa de um amor perdido. Então um repórter 

perguntou para um dos dois como é que o casamento dele era feliz se ele tinha sido traído? E 

ele respondeu; “isso não tem nada a ver com a minha vida”. Eu capto a emoção das outras 

pessoas e trago para a minha música. Eles querem cantar a dor dos outros. 

TIANE – Vocês podem pensar que poesia é algo antigo, mas observem como nas letras de 

música existem rimas, estrofes... Podemos muitas vezes reconhecer elementos da poesia. 

PROFESSORA – O Vinícius de Moraes, um dos nossos maiores poetas, teve seus poemas 

musicados. O Chico Buarque também, antes de ser um cantor, ele sempre foi um poeta. Isso 

aqui só quem tem mais de trinta anos conhece, o que não é o caso de vocês. Existia uma 

música muito bonita chamada “A Divina Comédia Humana”, do Belchior. Ele foi assim um 

“frisson” na época. Tocava em todas as rádios, os adolescentes da época ouviam. A Divina 

Comédia é um livro de quem? Do Dante. A Comédia humana é um livro do Balzac. Ele 

juntou os dois títulos e em algumas partes ele cita o poema Via láctea. Se vocês não quiserem 

ouvir, peguem a letra, é muito bonita. Uma coisa é eu ouvir e não gostar, outra coisa é nunca 

ter ouvido falar. Quem é o próximo? 

ALUNA - É o poema “Taça de Coral”, de Alberto de Oliveira.  

“Lícias, pastor – enquanto o sol recebe, 

Mugindo, o manso armento e ao largo espraia, 

Em sêde abrasa, qual de amor por Febe, 

– Sêde também, sêde maior, desmaia. 

Mas aplacar-lhe vem piedosa Naia 

A sêde d’água: entre vinhedo e sebe 

Corre uma linfa, e êle no seu de faia 

De ao pé do Alfeu tarro escultado bebe. 

Bebe, e a golpe e mais golpe: – "Quer ventura 

(Suspira e diz) que eu mate uma ânsia louca, 

E outra fique a penar, zagala ingrata! 

Outra que mais me aflige e me tortura, 

E não em vaso assim, mas de uma bôca 

Na taça de coral é que se mata". 

ALUNO – A gente achou que Lícias está sofrendo por um amor não correspondido, onde ele 

compara a “taça de coral” com um veneno, com uma coisa ruim. Ele quer que essa pessoa que 

ele ama sofra, pois ela o fez sofrer. 

ALUNA – É um soneto parnasiano porque esteticamente ele apresenta características do 

soneto clássico. Ele fala bastante sobre o sofrimento. Ele usa elementos do Arcadismo e do 

período Barroco. Ele cita os elementos da natureza. Tem a fênix, que seria a primeira deusa da 

luz. Naia vem da lenda da vitória régia. Ela queria alcançar Jaci, queria ser uma estrela. Jaci 

era uma deusa da lua na lenda tupi-guarani. Naia tentou alcançar a lua, mas acabou morrendo 
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afogada. Jaci ficou com pena dela e a transformou numa planta, que seria em formato de 

estrela, que ficaria sobre as águas. Tem também o Alfeu, que seria o deus do rio, um rio da 

Grécia, o rio Alfeu. O poema traz esses elementos da natureza. 

TIANE – Que bom que vocês conseguiram pesquisar sobre os deuses que apareceram no 

poema.  

PROFESSORA – E esses deuses não tinham nada a ver com os santos católicos, não é? De 

onde saíram eles então? 

ALUNOS – Dos gregos. 

PROFESSORA – Da mitologia grega, não é isso?E olhando lá o quadrinho em que a gente 

trabalhou, diz aqui: Paganismo greco-latino. São deuses pagãos. Nada a ver com a igreja 

católica, pois eles são anteriores a Jesus Cristo. No início do ano eu disse para vocês: no 

momento em que eu trabalho com os gregos, eu estou trabalhando o racionalismo. Chega o 

período seguinte que vai fazer o quê? Vai pôr isso abaixo e vai trabalhar a emoção. Depois 

vem o outro. Então a gente tem aqui o Parnasianismo, que retoma os gregos. Aqui no meio a 

gente tinha o Romantismo, que é emoção pura. Anterior ao Romantismo tinha o quê? O 

Arcadismo, de que as “gurias” observaram os elementos no poema, que é um período que 

também retoma os gregos. Então eles vão ter semelhança no quê? Na mitologia greco-romana. 

O Arcadismo vai trabalhar muito pastor, pastora, um mundo perfeito, um mundo tranqüilo, 

sereno. A natureza no Arcadismo é toda certinha, tem aragem, brisa, um sol gostoso, flores 

bonitas. Já o romântico, como que é a natureza no Romantismo? Furacão, vendaval, tormenta, 

floresta. É uma natureza “doida”, igual aos sentimentos dos românticos. E no Parnasianismo 

aparece o amor? 

ALUNA – Sim. 

PROFESSORA – De que forma? 

ALUNA – De forma mais comedida. Ele demonstra mais o sofrimento. 

PROFESSORA – E “coral” é o quê? 

ALUNA – Nós interpretamos como sendo uma coisa ruim.  

TIANE – Elas se lembraram da cobra coral. 

PROFESSORA – É uma cobra? Mas não existe colar de coral? 

ALUNO – Tem o coral do mar também. 

PROFESSORA – É uma pedra. E bem bonita, por sinal. Tem coral do mar, que são os recifes. 

E pode ser a cobra, não é? Ela é perigosa. E o que mais? Taça de coral, taça de veneno. Tem 

uma palavra que eu não achei no dicionário: zagala. 

ALUNA – É pastora. Feminino de zagal. 

PROFESSORA – Pastora? Eu procurei e não achei. “Pastora ingrata”. 
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TIANE – Ele tira elementos do Arcadismo. Não tem pastoras no Arcadismo? 

ALUNO – Tem. 

PROFESSORA – “Mugindo”. Quem é que muge? 

ALUNO – A vaca. 

PROFESSORA – A vaca é um animal bravo?  

ALUNOS - Não. 

PROFESSORA – É um animal sereno, do campo, justamente como os árcades gostavam. O 

pastor cuida de quem? Dos animais, tanto é que o cachorro pastor alemão serve justamente 

para conduzir o gado. Para entender esses poemas a gente tem que fazer toda uma pesquisa, 

não é? 

ALUNO – Eu me perdi demais. 

PROFESSORA – Vocês que fizeram a pesquisa, quem é o Lícias? Quem é a Febe? Quem é o 

Alfeu? O que isso tem a ver com a poesia? 

ALUNA – Eles devem ser deuses também. 

TIANE – Febe era uma deusa, parece que era a primeira deusa da Lua que os gregos 

conheceram. E tem também a palavra faia, definida como uma espécie de árvore. 

PROFESSORA – São os elementos da natureza. E tem outra coisa também. A gente lendo os 

poetas gregos e romanos, o veneno era muito recorrente. Sócrates foi envenenado, ele teve 

que tomar ele mesmo. Olha que perigo que os professores corriam antigamente. Professor é 

quem alerta, quem abre os olhos, quem ensina, quem mostra o caminho. E o Socrátes foi 

acusado de corromper toda a juventude da época. Ele foi obrigado a tomar “cicuta”, que é um 

veneno. 

ALUNA – Que horror, professora. 

PROFESSORA – E tem coisas que a gente vê em filmes: as pessoas abrem um anel e tem 

veneno dentro. Era uma maneira de não ter como provar quem é que matou. “Ah, ele teve um 

ataque do coração, ou deu um derrame”. Mas na verdade era veneno. Uma maneira “limpa” 

de matar alguém.  

ALUNO – Era uma maneira sutil. 

PROFESSORA – Sim, uma maneira sutil. Muito bem, qual é o outro poema? 

ALUNA – O nosso poema é “Dilacerações”, de Cruz e Souza: 

Ó carnes que eu amei sangrentamente, 

ó volúpias letais e dolorosas,  

essências de heliotropos e de rosas  
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de essência morna, tropical, dolente...  

 

Carnes, virgens e tépidas do Oriente  

do Sonho e das Estrelas fabulosas,  

carnes acerbas e maravilhosas,  

tentadoras do sol intensamente...  

 

Passai, dilaceradas pelos zelos,  

através dos profundos pesadelos  

que me apunhalam de mortais horrores...  

 

Passai, passai, desfeitas em tormentos,  

em lágrimas, em prantos, em lamentos  

em ais, em luto, em convulsões, em dores...” 

Vou falar um pouquinho sobre o poeta: João Cruz e Souza é um poeta brasileiro, nascido em 

Santa Catarina em 1861. Ele era chamado de “Dante Negro” ou “Cisne Negro”. Era filho de 

ex-escravos e ficou sob a proteção dos antigos proprietários de seus pais, após receberem 

alforria. Por este motivo, recebeu uma educação exemplar no Liceu Provincial de Santa 

Catarina. Além disso, o sobrenome Sousa é advindo do ex-patrão, o marechal Guilherme 

Xavier de Sousa, o que demonstra o afeto do mesmo para com os pais do futuro autor. 

Aprendeu francês, latim e grego. Publicou em vários jornais sobre o tema da escravidão e 

preconceito racial. As suas principais obras foram: Missal, Farol e Broquéis. 

O poema “Dilacerações” é simbolista, pois mostra o pessimismo na última estrofe quando ele 

diz “ Passai, passai, desfeitas em tormentos, em lágrimas, em prantos”. É uma coisa 

pessimista, fúnebre, negativa. Ocorre bastante a utilização de figuras de linguagem. Por 

exemplo: Em “Ó carnes que eu amei sangrentamente”, carnes não significa “carnes”, 

representa o corpo de uma pessoa. E, além disso, é um poema subjetivo. Ele usa a primeira 

pessoa do singular. O Simbolismo é muito parecido com o romantismo com características do 

mal do século, onde a pessoa amada é almejada, mas inalcançável. Aqui no poema a gente 

achou que ele estava falando de alguém que ele amou, mas ou ele não conquistou, não teve 

essa pessoa, ou teve, mas a pessoa foi embora, o abandonou, alguma coisa assim. A gente 

sabe que foi um amor forte, pois ele diz “Ó carnes que eu amei sangrentamente”. Esse poema 

mostra o sofrimento de alguém que sonha com a pessoa amada, mas essa pessoa é intocável. 

O autor está inconsolável e descrente, pede para que o sofrimento passe, não importando a dor 

que cause. O que mais chama a atenção no poema é a linguagem pessimista, mas não chorosa 

como no Romantismo. É uma coisa negativa, mas não é aquela coisa “ai, vou morrer.” 

PROFESSORA – Esse poema fica um pouco em aberto. De repente é aquele amor proibido, 

aquele amor bandido, po alguém que a gente ama e não consegue “se livrar”. Pode ser até um 

amor concretizado. 

TIANE – Parece que esse amor é um grande sofrimento para o eu-lírico. 

PROFESSORA – É o amor da carne e não do espírito. É uma tentação, acho que dá para ver 

por esse lado.A tentação é muito grande.Ele fala muito em carne. 
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ALUNA – Eu achei que ele não chegou a concretizar, acho que ele ficou só no sentimento. Na 

minha opinião, pelo que eu li, pelo que eu tentei interpretar, acho que ele só ficou com o 

sentimento. Quando ele diz: 

“Passai, dilaceradas pelos zelos,  

através dos profundos pesadelos  

que me apunhalam de mortais horrores”...  

 

Eu acho que por causa da palavra pesadelo, ele não chega a concretizar o sentimento. É um 

sentimento forte. 

PROFESSORA – E ele não deixa claro. O Simbolismo é assim mesmo, ele sugere, e o leitor 

tem que fazer associações. O que todo mundo consegue ver é que existe um amor, 

concretizado ou não, e esse amor causou muita dor. Tanta dor que tem a palavra dilacerado. 

Por exemplo, uma pessoa quando vai cozinhar, ela vai cortar a carne ou vai dilacerar? Vai 

cortar, não é? Porque se fosse dilacerar a carne viraria um guisado. Se o título do poema é 

Dilacerações quer dizer que é algo que destrói. Ele está destruído, mas é simbolicamente. Por 

dentro a pessoa fica destruída, nos sentimentos. Isso a gente consegue perceber. Tem o fato 

também de que o Cruz e Souza, era negro, não era? 

ALUNA – Sim, ele era negro. 

PROFESSORA – Ele era negro e filho de pais pobres, e ele foi acolhido por uma família rica. 

Até que ponto não era uma mulher branca, e ele negro? E na época algo assim, nem pensar. 

TIANE – É como se fosse algo proibido. 

PROFESSORA – Ou ela era casada, e ele também. Nada disso é dito, mas a gente sabe que 

houve muito sofrimento. 

ALUNA – Ele fala “Carnes, virgens e tépidas do Oriente”.  O Oriente é um lugar distante. 

PROFESSORA – Sim, outra dimensão, outra raça. Tudo é muito simbólico. Ótimo, gurias! 

Quem mais? Vocês não se façam de loucos, esse trabalho vale nota! 

ALUNO – O nosso poema é “Velho tema I”, de Vicente de Carvalho.  

 

“Só a leve esperança, em toda a vida, 

Disfarça a pena de viver, mais nada; 

Nem é mais a existência, resumida, 

Que uma grande esperança malograda. 

 

O eterno sonho da alma desterrada 

Sonho que a traz ansiosa e embevecida, 

É uma hora feliz, sempre adiada 

E que não chega nunca em toda a vida. 

 

Essa felicidade que supomos, 
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Árvore milagrosa que sonhamos 

Toda arreada de dourados pomos, 

 

Existe, sim: mas nós não a alcançamos 

Porque está sempre apenas onde a pomos 

E nunca a pomos onde nós estamos.” 

A poesia fala sobre o homem com problemas em achar a felicidade, que é um tema antigo e 

um sonho que muitos almejam, mas poucos alcançam. A esperança existe se a colocarmos 

onde queremos, pois só depende do momento certo desejado. A poesia possui características 

parnasianas, além de o autor Vicente de Carvalho ter feito parte deste período da literatura. O 

poema tem uma aparência clássica, culta e muito elitizada, bastante racional no ponto de vista 

de que ele tem a plena consciência de que deve buscar a felicidade onde ela está e não onde 

ele quer que ela esteja. 

PROFESSORA – O poema anterior que as meninas apresentaram, Dilacerações, era em 

formato de soneto clássico. Os simbolistas tinham essa liberdade. O soneto clássico aparece 

em vários períodos, mas no Parnasianismo ele é padrão. A linguagem do poema é rebuscada, 

guris? 

ALUNO – É, professora, ele tem classe no falar. Ele não fala de qualquer jeito. Ele não fala 

“direto” o que ele quer. Ele fala sobre a pessoa buscar a felicidade. E a pessoa tem que buscar 

a felicidade onde ela está. 

PROFESSORA – Onde é que mora essa felicidade? 

ALUNA – Onde a pessoa quiser. 

TIANE – Ele fala sobre o momento presente, porque às vezes nós colocamos a felicidade no 

futuro, não é? “Ah, quando eu conseguir determinada coisa, eu vou ser feliz.” Na verdade, é 

importante ser feliz sempre. 

PROFESSORA – E um detalhe: projetar a felicidade em algo factível, em algo que eu consiga 

realizar. Por exemplo: “Eu vou ser feliz no dia em que eu casar com um jogador do Inter”.  É 

possível isso acontecer? 

ALUNO – Claro que não. 

PROFESSORA – Não é que nos não possamos ter sonhos, não é isso, mas algo que eu possa 

realizar, porque senão eu não vou ser feliz. Às vezes as pessoas dizem que vão ser felizes 

comprando um carro, mas eu posso estar muito feliz com uma Brasília amarela e 

imensamente triste dentro de um Mercedes. Por quê? Porque a felicidade não está no exterior, 

está dentro de nós. Quando estamos apaixonados tudo é lindo, as estrelas são lindas. No dia 

em que eu estou de mau humor, nada disso eu enxergo. E mudou o ambiente? Não, não é o 

ambiente que mudou. Este é um tema universal porque todos querem ser felizes, todos nós 

queremos ser felizes. Não só nós aqui nesta sala, mas o mundo inteiro. Alguns são 

riquíssimos, outros não tem saúde, alguns perdem os filhos precocemente, algumas pessoas 

são sozinhas. Tem amores que não se sabe se são verdadeiros ou não. Então a felicidade é 

algo muito relativo. Muito obrigada, eu gostei, guris. Quem é o próximo? 
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ALUNO – O nosso poema é “As pombas”, de Raimundo Correa. 

“Vai-se a primeira pomba despertada ...  

Vai-se outra mais ... mais outra ... enfim dezenas 

De pombas vão-se dos pombais, apenas 

Raia sanguínea e fresca a madrugada ...  

E à tarde, quando a rígida nortada  

Sopra, aos pombais de novo elas, serenas,  

Ruflando as asas, sacudindo as penas,  

Voltam todas em bando e em revoada...  

Também dos corações onde abotoam,  

Os sonhos, um por um, céleres voam,  

Como voam as pombas dos pombais;  

No azul da adolescência as asas soltam,  

Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam,  

E eles aos corações não voltam mais...” 

O poema apresenta elementos que indicam linguagem precisa, culta, objetiva. O interessante é 

que ele fala sobre temas universais como a natureza e o amor. Por exemplo, em  

“No azul da adolescência as asas soltam,  

Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam,  

E eles aos corações não voltam mais...” 

Ele pode estar se referindo a um amor de adolescente. 

PROFESSORA – As pombas têm uma característica interessante, elas não voam à noite. 

Como é que são as crianças quando estão juntas? Como é que é aqui na escola?  É um 

alvoroço só. 

ALUNA - Ah, depende da turma, professora. 

PROFESSORA – “Também dos corações onde abotoam,  

Os sonhos, um por um, céleres voam,  

Como voam as pombas dos pombais.” 

TIANE – Os sonhos podem ser os amores que vão embora.  

PROFESSORA – Sabem aquele primeiro namoradinho de vocês, esse amor é para sempre, 

certo? Nós vamos nos casar, vamos ter dez filhos, vamos ser felizes para sempre. Quantos 

desses sobrevivem?  Pouquíssimos, não é? 

ALUNA – Antigamente se tinha muito preconceito com mulher solteira, professora. 

PROFESSORA – Ah, sim. E tem outras coisas também. Na adolescência vocês querem ser 

professores para ajudar o Brasil a crescer, vocês querem ser médicos para curar os doentes. A 

gente cresce, se forma, e esses sonhos? 
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TIANE – Mudam, não é? 

PROFESSORA – Mudam. Aquele ideal passa, não é? E o sonho também pode ser a passagem 

do tempo. Sobre os filhos, vocês sabem que a mãe tem a síndrome do ninho vazio? As mães 

têm isso, é horroroso. É quando um filho se muda para outra casa e a mãe é obrigada a tirar 

debaixo das asas esse filhinho que ela ama de paixão e ela fica com o “ninho” vazio. Ela sente 

aquela dor, aquela perda. Aqui as pombas voltam para o ninho, mas os filhos casam e “voam” 

bem “faceiros” e não voltam. É bonito o poema. 

TIANE – São várias interpretações possíveis para a metáfora das pombas. 

PROFESSORA – Pessoal, tem um autor que eu estou lendo agora que diz que a interpretação 

dos textos tem a ver com o momento histórico em que eles foram produzidos. Nesta época, 

eram outros valores, a mulher não tinha voz, a mulher não podia se separar. O adolescente era 

obrigado a se formar, sair de casa, ter a sua família. Hoje não, as pessoas têm os filhos, os 

pais, as mães na mesma casa, moram juntos. Naquela época, não era assim. Então hoje a gente 

vê o poema de um jeito diferente. Vamos ver o próximo poema: Aos lustres, de Eduardo 

Guimaraens. 

ALUNA –  

 

“Suspensos, nos salões, dos tetos decorados, 

que de arabescos orna o gesso alvinitente,  

ó lustres de cristal, enganadoramente  

ao mesmo tempo sois sonoros e calados.  

   

Pesados, dais, no entanto, às pompas do ambiente, 

onde há ricos painéis entre florões dourados, 

 a mais aérea graça; e os olhos deslumbrados 

 sentem que os cega o vosso encanto reluzente.  

   

Que o silêncio em redor guarde a fragilidade  

translúcida que sois: e ouçam-se quase a medo  

os rumores quaisquer que em torno a vós se formem!  

   

Toquem-vos docemente a sombra, a claridade...  

Nem se turbe jamais, á lustres, o segredo 

 das vibrações que em vós musicalmente dormem!” 

 

O poema “Aos lustres”, de Eduardo Guimaraens, foi seu primeiro poema, publicado no Jornal 

da manhã, de Porto Alegre, em 1908. 

Seus poemas pertencem ao Simbolismo, todavia, o poema Aos lustres traz algumas 

características do Parnasianismo, tendo em vista que ele dá valor ao materialismo na primeira 

e na segunda estrofe. Já na terceira e na quarta estrofe, percebe-se a presença do Simbolismo, 

pois o autor compara o seu sentimento e continua dando características dos lustres. 

Professora, eu acho que na primeira e na segunda estrofe tem algumas características do 

Parnasianismo, que é o objetivismo, uma coisa mais fria. 

PROFESSORA – Fala de obras, não é? Dos lustres de cristal, de imagens. O que mais? 
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ALUNA – E já na terceira e na quarta estrofes ele fala de fragilidade, fala do silêncio ao 

redor, já traz sentimentos, os segredos, mais coisas do Simbolismo. Como o Simbolismo e o 

Parnasianismo são próximos, de repente eles podem ter alguma coisa em comum. 

PROFESSORA – Tu pesquisaste isso ou tu percebeste sozinha? 

ALUNA – Eu percebi sozinha. Posso ler mais algumas coisas sobre o poeta? 

Professora – Claro. 

ALUNA – Ele foi diretor da Biblioteca Pública do estado do Rio Grande do Sul, onde havia 

começado como auxiliar técnico. Casou-se com Etelvina da Fontoura Barreto. Era pai do 

também escritor e jornalista Carlos Rafael Guimaraens e de Dante Gabriel. Em 1926 ele 

adoeceu e dois anos depois ele viajou para o Rio de Janeiro para tratar da doença, mas acabou 

falecendo. 

PROFESSORA – Pessoal, esse poeta, o Eduardo Guimaraens, é gaúcho, então nós estamos 

trazendo um poeta regional para vocês. Nós temos aqui um foto dele. E aqui diz que ele tem 

um discurso paradoxal, o que é isso? Contraditório. Aparecem características simbolistas e 

parnasianistas. 

ALUNA – Nós duas começamos a ler o poema e começamos a achar algumas características 

do Parnasianismo, mas sabíamos que o poeta era simbolista. Ficamos em dúvida, mas 

continuamos procurando as características. Depois vocês nos ajudaram um pouco e vimos que 

era isso mesmo. 

PROFESSORA – Obrigada, meninas. 
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1.7 – OBSERVAÇÃO DA SEXTA AULA – 19 DE AGOSTO DE 2010 – ESCOLA 

PÚBLICA 

PROFESSORA – No Parnasianismo nós temos muito enfeite e pouco conteúdo. Claro que 

nós estamos estudando alguns autores que valem a pena, os que permaneceram. E no 

Simbolismo nós temos dois poetas nacionais e um regional que é o Eduardo Guimaraens. 

Temos também o Felipe d’Oliveira. Estes são gaúchos. Tem um ditado que eu acho muito 

engraçado: “Quanto mais atrasada é a tribo, mais enfeitado é o cacique.” O Simbolismo aqui 

no Brasil passa e o Parnasianismo é mais marcante. O que é o Simbolismo então? Ele é o 

contrário do Parnasianismo, ele é mais subjetivo, Alguns autores dizem que ele é o Neo- 

Romantismo. O que é isso? É o novo romantismo. Seria uma espécie de volta ao Romantismo 

Se o Parnasianismo é extremamente formal, objetivo, controlado, o Simbolismo é o contrário. 

 

ALUNA – Mas o Simbolismo não é um movimento dentro do Realismo? 

 

PROFESSORA – Não, ele é concomitante. Tem o Realismo, tem o Naturalismo... Eles são 

simultâneos, mas diferentes. O Naturalismo é um aprofundamento, é quando a Ciência é mais 

marcante, mas tem a mesma base do Realismo. Como nós não temos Poesia Realista nem 

Poesia Naturalista, nós temos Poesia Parnasianista. Se nós olharmos nos livros didáticos o 

Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo estão no mesmo capítulo às vezes. São os 

equivalentes. Por que trabalhamos o Simbolismo, se ele é diferente? 

 

ALUNO – Por que tem mais sentimento? 

 

PROFESSORA – Eles acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo: rock e pagode. Hoje em 

dia, existe público para rock e existe público para pagode. E as pessoas convivem, elas têm 

diferentes gostos musicais, mas convivem. Então, o Parnasianismo e o Simbolismo existiram 

simultaneamente, mas cada um com seu estilo. Simbolismo o que é que lembra? Símbolo. 

 

ALUNA – Nas religiões sempre tem um símbolo. Se tu usas um objeto é para representar um 

sentimento, para simbolizar. 

 

PROFESSORA – Ah, então o leitor vai ter que fazer o quê com estas poesias? 

 

ALUNA – Ele vai ter que prestar atenção nos símbolos.  

 

PROFESSORA – Sim. Nós falamos sobre as bandeiras na semana passada, lembram? As 

bandeiras dos times. A bandeira é um símbolo do país. Então eu tenho que interpretar o que 

está sendo dito, não é verdade? Então já começa aqui a grande diferença. O Parnasianismo é 

exato, preciso. Aqui não. Se eu tenho um símbolo, eu tenho que tentar ver o que aquilo quer 

me dizer, já tem todo um problema de subjetividade. Ontem mesmo, não querendo fazer 

apologia, mas qualquer um, até mesmo os gremistas ficaram indignados, com a má postura 

dos mexicanos em relação ao Hino Nacional do Brasil. Isso é um desrespeito para o Inter?  

 

ALUNA – Não. 

 

PROFESSORA – Não, é um desrespeito para o país. O hino remete ao meu país. É uma 

simbologia. Então, como é a linguagem no Simbolismo? Conturbada, fluida e busca sugerir 

ao invés de nomear. Olhem que bonito: abundância de metáforas, aliterações, assonâncias, 
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sinestesia. Essas figuras de linguagem eu trabalhei com vocês no Primeiro ou no Segundo 

Ano. O que é uma metáfora? 

 

ALUNA – É uma comparação sem o “como”. 

 

PROFESSORA – Por exemplo: “Meu pai é uma onça” é uma metáfora. A comparação é 

quando eu explico, e quando aparece o “como” fica melhor para entender. Por exemplo: 

quando eu fico braba eu fico tão furiosa quanto um touro. Eu explico e a pessoa consegue 

entender melhor. O que são as aliterações? São as repetições de sons de uma letra em um 

poema? 

 

ALUNA – É a repetição de vocábulos parecidos ou uma coisa assim? 

 

PROFESSORA – Sinestesia, o que é? Sinestesia eles vão usar muito. Por exemplo: “Quando 

eu cheguei em casa com meu boletim meu pai me dirigiu um olhar duro”. Como é que eu sei 

que algo é duro? Pelo tato, que é um dos sentidos. Ou: “Ela me recebeu com palavras doces.” 

É quando eu pego algum dos cinco sentidos: tato, olfato, visão, audição ou paladar. Então eu 

misturo as coisas, eu estou trabalhando com os sentidos. Como eu sei que algo é amargo? 

Pelo paladar. Isso aqui vai aparecer numa música do Caetano Veloso que diz assim: “Acho 

que a chuva ajuda a gente a viver”. Ele tenta imitar o barulho da chuva com esses sons. Por 

isso que hoje os pais de vocês reclamam, e eu também, dos tipos de música que existem. É 

muita bobagem. E na verdade se uma música é bem feita ela tem muita semelhança com a 

poesia. Não se consegue algo bem feito, é tudo feito para consumo, para vender. Quando sai 

uma música nova, se tiver sexo no meio é melhor ainda, não é assim? E quando nós 

chegarmos ao Modernismo e vocês estudarem Vinícius de Moraes, vocês vão ver que 

primeiro ele fez os poemas e depois ele musicou esses poemas. Então é todo um trabalho, 

nada veio “do céu”. Como são os poemas simbolistas? Eles não são mais “engessados” como 

os poemas parnasianos. Nós vimos Violões que choram, e quantas estrofes tinham mesmo?  

 

ALUNO - Trinta e seis. 

 

PROFESSORA – Conforme a emoção que me conduz, enquanto eu estiver sentindo algo eu 

vou continuar escrevendo. Antimaterialismo e antiracionalismo. Por quê?  

 

ALUNA – O Parnasianismo é objetivo. 

 

PROFESSORA – Sim. Lembrem da comparação com o médico. Se eu chegar ao hospital 

sangrando e o médico começar a chorar, se ele se emocionar ao invés de me costurar, ele não 

vai estar me ajudando. Quem vai chorar são os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos 

queridos. Então ele tem que ser objetivo, dominar os sentimentos. É o caso dos parnasianos. 

O Simbolismo dá vazão àquela carga sentimental. E aqui tem outro problema: misticismo e 

religiosidade. Aqui nós temos a fé, temos um ser superior, nós vamos ter anjos, nós vamos ter 

toda uma simbologia. Tem o poema “Ismália”, que eu adoro, em que ele fala em Deus, ele 

fala em arcanjos, ele fala em céu, que seria um lugar ideal. Ele usa toda a simbologia da 

religião Católica. Pessoal, peguem a segunda página, lá onde tem o poema “Violões que 

choram”. Tem uma parte do poema que é assim:  

 

“Vozes veladas, veludosas vozes”.  

 

Olhem o “z”e olhem o “v”. O “v”também “faz ventinho”, não faz?  
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“Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas.”  

 

Isso aqui não é como se eu resolvesses escrever simplesmente com palavras com v: vovó, 

viagem, vagem, vertigem... 

 

ALUNOS – (Risos). 

 

PROFESSORA – Não. Eu quero fazer todo um trabalho. Eu quero usar palavras que tenham 

esse som e que tenham alguma relação com o que eu quero dizer, certo? São aliterações. 

Vamos ver mais interesse pelas zonas profundas da mente humana. Por isso que, quando 

acontece algum crime, qual é a primeira coisa que os advogados tentam fazer?  

 

ALUNO – Teste de loucura. 

 

PROFESSORA – Eles vão ver se a pessoa tem algum problema mental, se ela é louca.  

Existem pessoas que tem desvio de conduta, que precisam de psiquiatra. Eles são tratados de 

forma diferente. O poema Ismália, por exemplo, é um caso de quê? 

 

ALUNA – Caiu no vestibular. 

 

PROFESSORA – Olhem o depoimento da colega: caiu no vestibular. Ah, e a prova da PUC 

de Literatura deste ano era toda sobre loucura. Caiu “Ismália”, caiu O alienista, caiu  O louco 

do Cati. Então no caso da Ismália, ela se suicida, mas porque ela tem visões. Pessimismo e 

dor de existir, isso também têm no Romantismo. Tem um autor especial que é o Alphonsus de 

Guimaraens, que escreveu “Ismália” (vou contar as “fofocas” da História). Ele tinha uma 

noiva, estava tudo pronto para eles se casarem, e ela morreu. Ele entrou num processo 

depressivo terrível, avassalador. Os poemas dele sempre tratam de perdas prematuras, de 

morte, de sentimentos mais profundos sobre a vida, porque a morte é o que mais mobiliza as 

pessoas, pois é algo definitivo. E ele traz isso nos poemas. Só que depois eu fiquei sabendo 

nas “fofocas da História” que depois ele se casou com outra moça e teve onze filhos. Ele teve 

“uma ninhada” para compensar a saudade.Se ele é louco, o que vai aparecer? Interesse pelo 

noturno, pelo mistério. Até porque, o que é que as religiões dizem? Se for bonzinho vai para o 

céu, se for mais ou menos vai para o purgatório, tem toda a história de ser algo desconhecido, 

não é isso? Vai ter também a retomada de elementos da tradição romântica. Com qual parte da 

poesia romântica eu poderia confundir esses poemas? Relembrando: a poesia romântica tem 

três gerações. A Geração Indianista ou Nacionalista, tem o mal do Século, e tem a 

Abolicionista. Qual seria a mais parecida? 

 

ALUNA – O mal do século. 

 

PROFESSORA – Isso mesmo. Então, conhecendo os poemas e conhecendo os autores, fica 

mais fácil de identificar as características, certo?  
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1.8 – OBSERVAÇÃO DA SÉTIMA AULA – 28 DE OUTUBRO DE 2010 – ESCOLA 

PÚBLICA 

PROFESSORA – Álvaro de Campos está mais afinado com a tendência modernista, 

particularmente como o futurismo.  Com seu mestre, que é Caeiro, emprega o verso livre. 

Quem é o Alberto Caeiro? 

ALUNO – É um personagem do Fernando Pessoa. 

PROFESSORA – É outro heterônimo. Olha só que construção bem amarrada, o Álvaro de 

Campos é um discípulo do Caeiro, e quem não conhece jura que é ao contrário. Podes ler para 

nós? 

ALUNA: “Seu verso contém uma energia explosiva que o difere da poesia de Caeiro. 

Procurando transmitir o espírito do mundo moderno, um mundo de máquinas, multidões e 

velocidade, a poesia de Álvaro de Campos é solta, muitas vezes desleixada, febril, cheia de 

gritos. Tais traços revelam influência do poeta americano Walt Whitman sobre Álvaro de 

Campos. Como Caeiro, também Campos é sensacionista, entretanto, o sensacionismo que o 

caracteriza é moderno, construído a partir das sensações da vida urbana e industrial”. 

 PROFESSORA – Aqui tem um pedacinho de um poema dele:  

ALUNA: “Eia comboios, eia pontes, eia hotéis à hora do jantar, 

Eia aparelhos de todas as espécies, férreos, brutos, mínimos, 

Instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar,  

Engenhos brocas, máquinas rotativas! 

Eia! eia! eia! 

Eia eletricidade, nervos doentes da Matéria! 

Eia telegrafia-sem-fios, simpatia metálica do Inconsciente! 

Eia túneis, eia canais, Panamá, Kiel, Suez! 

Eia todo o passado dentro do presente! 

Eia todo o futuro já dentro de nós! eia! 

Eia! eia! eia!” 

PROFESSORA – O que é esse “Eia”? 

ALUNA – Está chamando, está saudando... 

PROFESSORA – Está saudando, não é? E olha o que ele está fazendo nesse poema. Que 

diferente, não é?  Estamos acostumados com histórias de amor maravilhosas. Aqui marca bem 

essa parte da engenharia. Vamos de novo.  

ALUNA: “Na poesia de Álvaro de Campos se verificam três fases. A fase decadentista, ligada 

à poesia do século XIX; a futurista, em que se destaca o poema “Ode Marítima” publicado na 

revista Orfeu e a fase de descontentamento e aridez interior. Na fase final de Campos, em que 
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o poeta aparece como cosmopolita melancólico aproxima-se de Fernando Pessoa ele mesmo, 

pela presença da saudade da infância e da dor de pensar”.  

PROFESSORA – Então, se ele teve três fases, a terceira fase é a em que ele está mais maduro, 

teoricamente. A terceira fase é a fase da maturidade, então, como são os poemas nessa fase? 

Qual é a tendência conforme a gente vai envelhecendo?  

ALUNO – A gente fica mais sério. 

ALUNO – Mais pensativo. 

PROFESSORA – Mais pensativo, e o que mais? A gente olha paro futuro e começa a pensar. 

Já fica com mais saudades do que fez, pensa no que não fez. É uma fase de mais reflexão. 

Tabacaria é o fragmento de um dos mais conhecidos poemas de Fernando Pessoa. Em 

“Tabacaria”, ele fala da dor. O que dói? A gente vai tendo lembranças que doem. Conforme a 

gente vai envelhecendo,vai perdendo algumas pessoas que gosta, vai ficando toda uma 

sensação de saudade do que já aconteceu. Podes ler: 

ALUNO – “Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? 

                 Ser o que penso? Mas penso tanta coisa! 

                 E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos! 

(Come chocolates, pequena; 

Come chocolates! 

Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. 

Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. 

Come, pequena suja, come! 

Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes! 

Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folha de estanho, 

Deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida.) 

Fiz de mim o que não soube 

E o que podia fazer de mim não o fiz. 

O dominó que vesti era errado. 

Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me. 

Quando quis tirar a máscara, 

Estava pegada à cara. 

Quando a tirei e me vi ao espelho, 

Já tinha envelhecido. 

Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. 

Deitei fora a máscara e dormi no vestiário 

Como um cão tolerado pela gerência 

Por ser inofensivo 

E vou escrever esta história para provar que sou sublime. 

Mas o Dono da Tabacaria chegou à porta e ficou à porta. 

Olho-o com o desconforto da cabeça mal voltada 

E com o desconforto da alma mal-entendendo. 

Ele morrerá e eu morrerei. 
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Ele deixará a tabuleta, eu deixarei os versos. 

A certa altura morrerá a tabuleta também, os versos também. 

Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta, 

E a língua em que foram escritos os versos. 

Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu. 

Em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente 

Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas, 

Sempre uma coisa defronte da outra, 

Sempre uma coisa tão inútil como a outra, 

Sempre o impossível tão estúpido como o real, 

Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície, 

Sempre isto ou sempre outra coisa ou nem uma coisa nem outra 

Mas um homem entrou na Tabacaria (para comprar tabaco?)  

E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. 

Semiergo-me enérgico, convencido, humano, 

E vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário. 

Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los 

E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. 

Sigo o fumo como uma rota própria, 

E gozo, num momento sensitivo e competente, 

A libertação de todas as especulações 

E a consciência de que a metafísica é uma conseqüência de estar mal disposto. 

Depois deito-me para trás na cadeira 

E continuo fumando. 

Enquanto o Destino mo conceder, continuarei fumando. 

 (Se eu casasse com a filha da minha lavadeira 

Talvez fosse feliz.)  

Visto isto, levanto-me da cadeira. Vou à janela. 

O homem saiu da Tabacaria (metendo troco na algibeira das calças?). 

Ah, conheço-o; é o Esteves sem metafísica. 

 (O Dono da Tabacaria chegou à porta.)  

Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me. 

Acenou-me adeus, gritei-lhe Adeus ó Esteves!, E o universo 

Reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o Dono da Tabacaria sorriu”. 

PROFESSORA – Gostaram? Parece uma “historinha”, não parece? 

ALUNA – É. 

ALUNO – É chato. 

PROFESSORA – Mas por que não gostaram? 

ALUNO – Deprimente. 
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PROFESSORA – Por que deprimente? 

ALUNOS – Ele fala que ele não é nada. No momento que ele diz isso, ele se menospreza.  

PROFESSORA – Mas o que ele diz? O que é isso pessoal: “eu não sou nada, eu nunca serei”? 

ALUNO – Essa é pior parte. 

ALUNA – Isso é o pior, quando ele diz que nunca vai ser nada, isso é muito forte. 

ALUNOS – Ele está “se taxando”. 

PROFESSORA – O que acontece agora? Como esse poema aqui a gente já sabe que é da 

terceira parte da poesia dele, olha só o trabalho que Fernando Pessoa teve, já fez tipo 

gerações. Se ele está na terceira fase, na maturidade, ele já está mais envelhecido ou mais 

amadurecido. O que ele está fazendo nesse início então? “A parte isso tenho em mim todos os 

sonhos do mundo. O que é um sonho? 

ALUNO – Uma imaginação. 

ALUNO – Uma coisa que ele gostaria de fazer também. 

PROFESSORA – É algo que eu fiz? Não, eu sonho em fazer, como eu sei que eu não fiz? 

“Porque eu não sou nada, nunca serei nada”. Porque eu não tenho capacidade, porque eu não 

tenho coragem, eu achei que fosse dar tempo. Por isso eu pego o gancho, e falo para vocês 

que vocês têm que estudar, porque depois vem o compromisso do casamento e vocês ficarão 

pensando: “o que eu fiz?” E ele diz: “Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou? 

Ser o que penso? Mas penso tanta coisa! 

E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos! 

ALUNO – Nessa parte eu me confundi. 

ALUNA – Ele já mostra os personagens dele, ele queria ser cada um deles, os personagens 

que ele criou em pensamento que ele queria ser e não pode ser. Não esquecendo que o 

verdadeiro autor é o Fernando Pessoa. 

PROFESSORA – Ele tem influência nessa terceira fase do poeta americano Walt Whitman, e 

do Fernando Pessoa ele mesmo, não é isso? O Álvaro de Campos é influenciado pelo próprio 

Fernando Pessoa. Os próprios heterônimos que ele criou têm influências dele mesmo, eles 

têm essas trocas entre eles, porque eles às vezes pegam características uns dos outros. É bem 

confuso, não é? Na última parte, no final, diz que ele recebe influência do próprio autor. Das 

duas uma, ou ele era um louco ou era um gênio. Essa parte das máscaras eu achei genial, tem 

aqui a ilustração: “Os amantes”, que aborda o tema das máscaras sociais. Pode o amor 

sobreviver à rigidez das convenções sociais? Eu acho esse quadro extremamente bonito. O 

que tem a ver esse quadro com o Fernando Pessoa? O que tem a ver aquelas duas máscaras?  

ALUNO – Os amantes não poderiam ser descobertos. Por isso que eles estão tapados. 
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PROFESSORA – Tu vês como uma representação de um relacionamento proibido? O que 

mais? 

ALUNA – O quadro mostra que no momento que tu tens um amante, tu não estás sendo 

verdadeiro, tu estás mentindo. 

PROFESSORA – Olha só que interessante... Vocês acham que é o amor que não pode ser 

revelado Para nós aqui o que é um amante? Para nós, amante é o “segundo” em uma relação. 

Mas aqui amantes são aqueles que se amam. A Raquel disse que eles mentem, todo mundo 

mente? 

ALUNA – Não é tão fácil, se eu tenho um amante ninguém pode saber, por isso que o rosto 

deles está escondido. Como eles são amantes, não se pode saber quem é o amante. 

PROFESSORA – Agora eu pergunto para vocês: por que os casamentos duram pouco? 

ALUNO – Por traição. 

PROFESSORA – Por traição, e o que mais? Mas eu não sabia que o cara tinha uma tendência 

a ter namoradas? 

ALUNA – Sabia, mas não queria ver. 

PROFESSORA – A gente pensa “comigo ele é diferente”. As pessoas para conquistar, o que 

fazem? Mudam a maneira de ser, disfarçam, não é? Perfil do Orkut, eu sou uma pessoa 

extremamente geniosa, tenho amigos, eu sou parceira, inteligente. 

ALUNOS – (Risos). 

PROFESSORA – Ninguém mente no perfil. 

“Ser o que penso? Mas penso que ser tanta coisa! E há tantos que pensam ser a mesma coisa 

que não pode haver tantos.” Como ele se sente em relação a realidade? 

ALUNO – Um nada. 

ALUNO – Perdido, desorientado. 

PROFESSORA – Ele tem como referência a questão social de cada ser humano. 

ALUNO – Ele enganou tanto os outros e quando ele quis mudar, ninguém acreditava mais 

nele. 

ALUNO – Ele acabou se transformando naquilo que não era, e aquilo passou a ser parte dele. 

PROFESSORA – O que é Metafisica? Tem coisas que nem a Física não explica, eles 

calculam, calculam e não explicam, está além da Física. Ele faz referência a Metafísica, e 

agora? No poema ele diz:  

“– Come chocolates!  
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Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates.”  

PROFESSORA – Pessoal, Física é o que pode ser explicado, calculado, medido, e ele fala lá 

que Metafisica é chocolate. O que é o nada? 

ALUNOS – É um vazio. 

PROFESSORA – Qual a vantagem em comer bombons, como faz a menina? A “guriazinha” 

come chocolate e ele está em conflito. Cigarro e chocolate são duas coisas que viciam, que 

dão prazer. Ele diz: “Se eu casasse com a filha da lavadeira, talvez eu fosse feliz”. Por que a 

menina que come chocolates é feliz e ele não? 

ALUNA – Ela é simples. 

PROFESSORA – Ela trata de viver a vida e não fica “viajando”, ela tem o que fazer. 

ALUNO – (Risos). 

PROFESSORA – Pessoal, a lavadeira precisa trabalhar para poder sobreviver, ter as coisas 

dela. Então, as pessoas que trabalham não têm tempo para sonhar. Ele está sentado na 

Tabacaria, e ainda lá sentado, entra o Esteves, “Semiergo-me enérgico, convencido, humano,” 

com base nesses versos é provado que....(inaudível).  Nesse poema ele fica o tempo todo 

sentado na Tabacaria. 

ALUNA – A impressão que me dá nesse poema que ele está ali sentado, “viajando”, e chega 

alguém real.   

PROFESSORA – Quando ele se levanta, pessoal, o que ele se pergunta?  

ALUNO – Ele acorda, reage. 

PROFESSORA – Se nós formos parar para pensar em todas as coisas que passam, em todos 

os animais abandonados, em todas as pessoas doentes no mundo, o que vai ser de nós? Nós 

vamos passar o tempo inteiro sofrendo e não agindo.  

ALUNO – Tem uma corrente que tu ajudas seis pessoas, e essas seis pessoas ajudam mais 

seis, é bem legal. 

PROFESSORA – Tu podes ajudar, mas não podes ficar sofrendo e não agir, não fazer nada.  

“Conseqüência de estar mal disposto”, o que é isso? 

ALUNO – Ele está cansado. 

ALUNO – Por exemplo, tem dias que estamos mais chateados, de mal com alguma coisa que 

aconteceu, começamos a pensar que as coisas não têm sentido. Eu acho que ele quer dizer 

mais ou menos isso, um dia que ele não se sentiu bem, ele quis filosofar sobre isso, de repente 

chegou alguém que estava bem, ele esqueceu tudo e voltou ao normal. 
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PROFESSORA – E esse “disposto” é de estar ou do lugar que ele está, e não adianta vocês 

estarem numa festa e não estarem de bem com vocês mesmos. Agora, se eu estou feliz, um 

banco de praça está bom. Isso é algo além, que não tem explicação. 
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1.9 – ENTREVISTA COM OS ALUNOS – ESCOLA PÚBLICA 

TIANE - Hoje eu estou aqui na Escola A, com a Raquel e com a Michele. Elas vão me falar 

um pouco sobre como funciona o ensino de Literatura Brasileira aqui na escola.  

RAQUEL - Bom, a professora que nos dá aula de Literatura é a mesma que dá Português, é 

uma das melhores professoras de Literatura que a gente já teve. 

MICHELE - Ela nos mostrou mesmo o que é a Literatura, nos ensinou o que é a Literatura e 

nos incentivou a leitura. 

RAQUEL - Antes o que a gente teve de Literatura foi no Ensino Fundamental, no fim do ano 

na Oitava Série, que deram as noções básicas, métrica, rima, bem a estrutura da poesia. 

Depois a gente teve mais uma vez no Segundo Ano, só que a professora não incentivou tanto 

a leitura e nem abordou tanto quanto a esta professora abordou em termos de poesia, leitura, 

textos e tudo o mais. Está bem distribuído todo o conteúdo. 

TIANE – Vocês têm Literatura desde o Segundo Ano ou desde o Primeiro? 

RAQUEL - Desde o Segundo Ano. Só que a gente não aprendeu praticamente nada, porque 

ela dava Português junto, ela dava mais Português do que Literatura.  

TIANE - Vocês não chegaram a ver os períodos da Literatura no Segundo Ano? Tem sido 

mais agora, no Terceiro Ano? 

MICHELE - Mais no agora Terceiro. Os períodos que a gente viu foram agora no Terceiro, a 

gente não tinha noção de divisão de períodos, de Romantismo e Realismo antes, a gente foi 

ter agora.  

TIANE - Eu queria saber um pouco sobre a história de leitura de vocês, se sempre gostaram 

de ler ou foi na escola que começaram a ler alguma coisa. Conte um pouquinho para nós, 

Michele. 

MICHELE - Eu não lia muito, até que um dia a professora deu uma lista de livros, foi no 

primeiro dia de aula. Eu fiquei apavorada, eu pensei “não vou conseguir ler’, eu achei muito 

antiga a linguagem. Mas então eu li os livros, comecei a gostar, depois eu adorei A viuvinha, 

adorei Cinco minutos. Achei ótimos os livros, um era romântico e muito bom. Depois no 

Segundo Ano já não eram muito bons os livros, mas eu comecei a ler. Até agora eu não acabei 

de ler um livro, mas vou continuar mesmo depois da prova, adorei ler e isso vai ficar comigo. 

TIANE – Você não gostava muito de ler quando era criança? 

MICHELE - Eu lia, mas eram livros infantis, e depois que tu vais crescendo, tu vais se 

desinteressando completamente. Agora que a professora incentivou a gente. Acho que a gente 

tinha que ter isso desde o Primeiro Ano, não só no Terceiro. 

TIANE - E leitura de poesia, tu gostas? 
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MICHELE – Sim, muito.  

TIANE – Tu já pegaste um livro de poesia para ler? 

MICHELE – Quando a gente precisou fazer um trabalho, a gente até pesquisou na internet 

algumas poesias do Olavo Bilac. Eu gostei mais das poesias dele, bem expressivas, a gente lê 

e entende o que ele quis dizer. Tem um pouco da nossa vida talvez, é bem acessível. A 

linguagem também, a gente entende e pensa “isso já aconteceu comigo”, gostei bastante. 

TIANE - E você Raquel, fale um pouco sobre a sua história de leitura. 

RAQUEL - Antes de entrar no colégio eu já era acostumada a ler gibis e tudo mais, já gostava 

de ler, e depois no colégio não fui incentivada à leitura desde o início. Mas por estar no 

colégio e não ter muitas indicações de livros, não ter aquele incentivo, eu parei um pouco de 

ler, mas sempre gostei. Li alguns livros, mas como um bom brasileiro (risos), li poucos. 

Depois a professora incentivou a leitura, isso foi ótimo. 

TIANE - Vocês acham que a professora influencia bastante a leitura de vocês então? 

RAQUEL - Sim, muito. É uma coisa que vamos passar para os nossos filhos. 

MICHELE - E quando a gente for ler, vai ter a base, vai saber o que está lendo,vai saber 

quando foi escrito, porque foi escrito daquele jeito. 

RAQUEL - Isso melhora tudo, até para escrever um texto. Bem melhor ler e entender porque 

foi escrito daquela forma. 

TIANE - E vocês sempre estudaram nessa escola? 

MICHELE - Aqui eu fiz  o Primeiro, o Segundo e Terceiro ano. 

RAQUEL - Nos três anos do Ensino Médio a gente estudou aqui. 

TIANE - E vocês vieram de outra escola pública? 

RAQUEL - De outra escola pública. 

TIANE - Aqui é muito diferente ou a estrutura da escola é mais ou menos parecida com a 

anterior? 

MICHELE - É parecida, é um pouquinho mais “pesado”, mas é muito parecida. É uma escola 

forte. 

TIANE - Vocês passaram por alguma greve desde que estudam nesta escola? 

 MICHELE - Nesta escola não, só no Primeiro Ano que a gente começou as aulas depois. 

RAQUEL - Quando tinha greve, muitos professores não faziam greve. 

TIANE - E os colegas da turma, vocês acham que eles gostam da disciplina de Literatura? 
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MICHELE - Eu acho que não muito. 

RAQUEL – Até hoje eles não aceitam muito a leitura, não entendem muito o que lêem. 

MICHELE - Eles lêem por ler, lêem para acabar, mas não entendem. Quando eu não entendo 

uma página eu vou lá, volto e leio novamente, ou procuro no dicionário, “ah, que palavra é 

essa?”, porque tu tens que entender o que estás lendo.  

RAQUEL - Se é preciso se aprofundar, entender melhor algumas coisas, eles acabam não 

gostando... 

MICHELE - Eles já nem querem abrir o livro se for muito grosso. Eles lêem o mínimo do 

mínimo para prova de hoje. 

TIANE - E o que vocês acharam daquele trabalho com interpretação de poemas que nós 

fizemos?  

RAQUEL - Eu acho que a gente conseguiu usar nosso conhecimento e teve que pesquisar 

mais coisas, e a história do autor também, a gente conseguiu ter uma base. 

TIANE - Vocês acham que a professora tem tido tempo para trabalhar com os textos, por 

exemplo, a história, os períodos literários, as características... Ela tem tempo de pegar um 

poema ou uma obra e falar bastante sobre isso? 

RAQUEL - Não totalmente... 

MICHELE - Ela não consegue se aprofundar, o ano acaba rápido, então não sobra tempo de 

se aprofundar tanto, mas ela consegue dar uma base de alguns livros e de alguns poemas. 

TIANE - E vocês acham que um trabalho como esse que nós fizemos, de vocês pegarem os 

poemas e terem de interpretar, esse trabalho acrescenta alguma coisa para vocês? 

MICHELE - Acrescenta. 

RAQUEL - Acho que sim, porque a gente tem que usar nosso conhecimento para ver se 

entendeu, porque na hora de aplicar, às vezes a gente vai perceber que não entendeu, na 

verdade. A gente tem que aprender a se desenvolver... 

MICHELE – E a interpretação também. 

TIANE - Eu gostaria de falar também sobre o vestibular. Vocês vão fazer vestibular? Quais 

são os planos? 

MICHELE - No ano que vem eu não vou fazer vestibular, eu prefiro fazer o Técnico, e depois 

do Técnico tentar um vestibular, uma faculdade. Mas para o ano que vem é o Técnico mesmo. 

RAQUEL - Eu me inscrevi no Técnico em Enfermagem, e depois, quando já estiver 

empregada, pretendo tentar o vestibular, mas vou tentar o ENEM novamente.  

TIANE - Vocês fizeram o ENEM esse ano? 
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MICHELE - Fizemos. 

TIANE - E os resultados, já saíram? 

MICHELE - Ainda não, só na segunda semana de janeiro. 

TIANE - Os colegas de vocês em geral, têm planos de fazer vestibular, o que vocês acham? 

RAQUEL - A maioria tem. Quase todos tentaram o ENEM. Eu mesma não estudei, mas eu 

achei que fosse mais difícil o ENEM. 

TIANE - Vocês acham que alunos de escola pública têm mais dificuldade de passar no 

vestibular?  

RAQUEL - Eu acho que sim, até porque o nosso ensino, a senhora mesmo que está fazendo a 

pesquisa em duas escolas, deve ter uma base, a gente não aprende tudo, não é como numa 

escola particular. Eu acho que talvez entrar não é tão difícil, mas se manter numa faculdade 

particular é muito mais difícil, porque o valor também é muito alto. 

MICHELE - E acabamos tendo que fazer um cursinho... 

TIANE - Os cursos técnicos têm sido uma boa opção, por serem profissionalizantes. 

MICHELE – O curso técnico na escola pública está mais acessível, mas não muito também, 

porque não tem muitas matérias.  

RAQUEL - E as vagas, são trinta vagas para algumas matérias... 

TIANE - E você pensa fazer qual curso técnico? 

RAQUEL - Contabilidade. 

TIANE - E como vocês se sentem por estarem terminando o Ensino Médio? Vocês estão 

ansiosas para terminá-lo? 

MICHELE – Muita coisa passa pela cabeça. O que a gente vai fazer depois? Saudade dos 

colegas até que não vou ter, porque eu não sou muito apegada aos colegas.  A  

nossa turma é desunida, mas o que os professores nos ensinaram a gente vai levar para 

sempre. 

TIANE - Vocês têm alguma aula extra, ou é só pela manhã? 

RAQUEL - Só de manhã. 

MICHELE – Agora tem os estagiários da UFRGS dando aula, fazendo revisão no Primeiro 

Ano, mas são estagiários e é para o trabalho de conclusão deles, fora isso não tem. 

RAQUEL - Só uma vez que a professora de Matemática deu alguns reforços, mas foram 

poucas aulas. 
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TIANE - Vocês se sentem preparadas, por exemplo, se caso fossem fazer a prova de 

Literatura no vestibular, vocês acham que teriam condições de passar  numa prova da 

UFRGS? 

MICHELE – Na UFRGS eu acho que a gente ficaria quase lá, a gente teria que estudar mais, 

acho que a gente tem uma base, mas sabe que tem que estudar mais a fundo. 

RAQUEL - A gente teve tudo em um ano... 

TIANE - Como vocês acham que deveria ser a Literatura no Ensino Médio? 

RAQUEL - Eu acho que deveria ser desde o inicio incentivada a leitura, e ser mais forte desde 

o início, desde o Primeiro Ano explicar a história da Literatura... 

MICHELE - Tinha que ser desde pequeninho. Tem umas escolas que influenciam, a minha 

irmã mal sabe ler e a escola já influencia, os professores já levam na biblioteca, e as crianças 

já tentam ler as palavras e já acabam gostando. Não é como agora no Terceiro Ano, a maioria 

com dezessete ou dezoito anos... É uma obrigação. Muitos já pegam o livro e lêem porque 

têm que fazer a prova e não porque gostam. 

TIANE - E agora com a internet, vocês acham que é mais fácil para fazer trabalhos, ou então 

para pegar resumos ao invés de ler os livros? 

MICHELE – A maioria pega o resumo ao invés de ler os livros, a professora pergunta quem 

são os personagens e os colegas já sabem. Eles pegam os nomes na internet, tu não precisas 

ler o livro para saber a história, pega o resumo, pega o inicio, meio e fim. 

TIANE - Vocês têm acesso à internet aqui na escola? 

MICHELE - Nós temos, mas a gente não tem acesso. Tem o laboratório de informática, mas a 

gente nunca entrou. A gente viu os professores navegando no Orkut... A gente tem acesso na 

biblioteca, mas só tem dois computadores que podemos acessar... Mas só na hora do recreio. 

RAQUEL – É, nunca entramos no laboratório de informática... 

MICHELE – Eu tenho internet em casa, a gente sempre faz os trabalhos juntas, mas só agora 

que eu consegui ter, no último ano. 

RAQUEL – Fazer os trabalhos na escola é complicado, porque não tem impressora, e não tem 

como copiar tudo, é muita coisa. 

TIANE - Os professores pedem os trabalhos escritos à mão? 

MICHELE – Mais ou menos, agora no último ano que resolveram pedir mais os trabalhos 

feitos à mão do que antes... 

RAQUEL – É que os colegas copiam e colam da internet, a professora de Literatura mesmo, 

pegou uma resenha que foi tirada da internet, igualzinha. 
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TIANE - É, são facilitadores, e infelizmente a gente percebe que os alunos não aprendem de 

verdade. O resumo até pode ajudar com alguns detalhes da obra, mas não traz o mesmo 

conhecimento. 

MICHELE – Sim, não é a obra... 

TIANE - Às vezes as pessoas trabalham e não têm tempo de estudar. Como é aqui na escola, 

vocês tem bastante colegas que trabalham ou têm filhos? 

MICHELE – A gente trabalhava no início do ano, mas a gente teve que sair, por causa do 

horário, saía ao meio-dia e tinha que ir direto para o serviço, não conseguia nem almoçar. 

Depois saía às nove e meia da noite do serviço e ainda tinha trabalho para fazer, tinha prova 

para estudar, matéria para copiar, e a gente não conseguia dar conta, tu vais para o colégio 

sem estudar. Tu chegas em casa já cansada, toma um banho e a única coisa que queres é ver 

tua cama e ir dormir. 

TIANE – Com você aconteceu a mesma situação, Raquel? 

RAQUEL – Foi também, eu não estava dando conta de todos os trabalhos, do que tinha que 

estudar, coisas para ler, não sobrava tempo para nada... 

MICHELE - E o stress? Fiquei doente, tive que sair. 

RAQUEL – Chegou a desmaiar de stress, ficou ruim... 

TIANE - Mas vocês tiveram apoio da família para sair do trabalho e se dedicar só aos 

estudos? 

MICHELE - Sim, sim.  

RAQUEL - Primeiro o estudo. 

TIANE – Nós percebemos que existem muitos alunos cansados nas aulas, por vários motivos, 

alguns trabalham, outros têm filhos, tem tudo isso. Porque às vezes pensamos que o problema 

é a estrutura do ensino de Literatura, mas na verdade existem outros fatores que influenciam 

também. 

RAQUEL - Tu te matas trabalhando e chega na aula com sono. 

MICHELE - A maioria da turma vem para a aula pensando em sair mais cedo. 

RAQUEL – Eles não vêm com intenção de estudar, eles ficam brincando na sala de aula, 

ficam com um “radinho”... 

MICHELE – Tem muita gente falando o tempo todo, a professora de Literatura tem horas que 

tem vontade de “esganar” a gente, ela é a melhor professora que a gente teve, foi a única que 

conseguiu abordar melhor todos os textos. 

RAQUEL – A gente nunca teve Literatura da forma como ela ensinou. 
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TIANE - Obrigada meninas, agradeço a participação de vocês. Não sei se vocês querem falar 

mais alguma coisa... 

RAQUEL – Ah, queria dizer que eu adorei a aula contigo, gostei das poesias, foi muito legal. 

Fazia um tempão que eu não pegava uma poesia para ler e interpretar. E você mostrou um 

autor para a gente, o Olavo Bilac. A gente procurou alguns contos e poesias dele na internet. 

Ficou sendo meu ídolo na poesia. 

MICHELE – É, a gente gostou de interpretar os poemas, gostamos do autor... 

RAQUEL - Vocês deram a base para gente, agora a gente que tem que ir adiante, correr atrás. 

O conhecimento é bom e ninguém tira da gente. 
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1.10 – ENTREVISTA FINAL COM A PROFESSORA – ESCOLA PÚBLICA 

TIANE - Estou hoje aqui com a professora da escola pública, para saber o que ela achou da 

pesquisa... Então, fale um pouco para a gente. 

 

PROFESSORA – Olha, achei ótimo, e acho que a universidade tem que ir para a sala de aula. 

Não importa, seja graduação ou pós-graduação, a universidade tem que entrar em contato com 

a sala de aula, porque o aluno que a universidade prega é um aluno ideal, que não existe. Tu 

estás lá estudando, estás lá te aprofundando, mas estás longe de saber como isto é posto em 

prática. Então acho muito bom, esse projeto que a UFRGS faz. Na Matemática eles estão 

fazendo isso conosco também, nós temos um grupo de professores, são graduandos que estão 

se formando e estão fazendo oficinas com os alunos. Dá para sentir como é a realidade dos 

alunos e, ao mesmo tempo, eles estão ajudando com esse saber, dando força para o professor. 

O aluno também vê que não é só o professor que cobra, que vem um professor de fora e cobra 

no mesmo nível. Acho que é isso que tem que ser, deveria ter até mais intervenção da 

universidade na escola pública. 

 

TIANE – E como te sentiste com a intervenção na tua turma? Como achas que os alunos 

receberam esse trabalho? 

  

PROFESSORA – Eu me senti feliz, me senti honrada por ter esse acompanhamento. Esta 

turma em especial, ela foi escolhida, embora sendo numerosa, pela disponibilidade que os 

alunos têm. Eles vão bem em todas as matérias, não é só em Literatura. Por mais que a gente 

puxe e quanto mais se “aperta” a cobrança, parece que mais eles rendem. Eu sinto que eles 

têm a necessidade de alguém que cobre, de disciplina, que é o contrário do que muita gente 

prega, que o aluno tem que se sentir à vontade. Eu acho que não. Estudo não é prazer, quem 

disse que estudar é bom? 

 

TIANE – Existem coisas que são necessárias, é claro. 

 

PROFESSORA – Exatamente. Se a gente “força a barra” para ler um livro, para ler um 

poema, para pesquisar, eles fazem pela obrigação e aquilo acaba se voltando a nosso favor. 

Eles começam a conhecer e começam a gostar. Eu me senti honrada de ter a UFRGS em 

minha sala de aula, porque tu para mim representas a universidade, tu e a professora Maria da 

Glória. Vocês representam a universidade em minha sala de aula. Foi um suporte, a gente 

pôde conversar, ter ideias. O lamentável foi o tempo, porque a Literatura possui somente dois 

períodos. 

 

TIANE – A questão do tempo é um problema geral do ensino de Literatura... 

 

PROFESSORA – No Primeiro Ano nós não temos Literatura, ela é dado no Segundo e no 

Terceiro, somente em dois períodos. Isso não é o suficiente, até porque eles vêm “vazios” de 

conhecimento de Literatura, a gente percebe que eles não leem no Ensino Fundamental. É 

difícil tu encontrares um aluno que tenha lido alguma obra substancial. 

 

TIANE – No Segundo Ano vocês trabalham com alguma obra literária ou o foco é a somente 

a periodização? 
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PROFESSORA – Em tese, se deveria começar com as obras no Segundo Ano, quando 

termina o Romantismo. Então, no primeiro trimestre seria Teoria Literária: personagem, 

narrador, contos, romance, novelas, e depois entrariam as obras brasileiras, com a Literatura 

Informativa. Depois disso se terminaria com o Romantismo, e já com as obras lidas. Mas isso 

não se tem conseguido fazer. Em função do tempo, o Romantismo acaba sempre ficando à 

margem. No Terceiro Ano, eu não consigo deixar o Romantismo para trás. Então, dou-o de 

novo, como se fosse matéria nova, e para noventa por cento da turma é matéria nova. 

Trabalho exaustivamente, porque ele vai me dar a base para a Semana de Arte Moderna. 

Depois vem o Realismo, que é um contraponto, e se eu não der o Romantismo antes, eles 

ficam sem chão. Então esse primeiro trimestre em que eu trago a matéria do ano anterior, ele 

acaba fazendo falta no fim do ano. 

 

TIANE – Sim, depois tu precisas te adaptar para conseguir terminar os conteúdos... 

 

PROFESSORA – É, e as leituras são todas por obrigação. Este ano eu fiz de novo, no 

primeiro dia de aula, na primeira semana, passei a lista dos livros do ano, de todos os 

trimestres, para que eles se organizem. Mas, como sempre, quando chega na véspera da prova, 

ninguém leu, ou a maioria não leu. Mas com base nas notas ruins que eles têm, depois eles 

acabam lendo, porque eles acham que é tudo no  “oba, oba”, que a Literatura é algo assim, 

uma matéria sem valor, quando deveria ser uma das principais.  

 

TIANE – Como tu consideras o interesse dos teus alunos em relação ao vestibular? Tu achas 

que a maioria deles pretende fazer uma graduação? Qual é a tua percepção em relação aos 

interesses deles? 

 

PROFESSORA – Acho que esta turma em especial, sim. Vários deles vão fazer vestibular na 

UFRGS. Tem uma aluna que passou na PUC e vai se matricular, ela passou em Direito. 

Então, parece que esta turma tem alguma coisa de diferente. Eles têm uma ambição na vida, 

eles têm vontade de crescer, de continuar. Tem um que vai fazer Letras na FAPA. Ele escreve 

muito bem, perguntou se a FAPA era legal. Eu disse que sim, que eu me formei lá. Se bem 

que é o aluno que faz a universidade, mas ele tem condições de passar. Então muitos nesta 

turma estão se preocupando com o vestibular. Mas em outras turmas, é muito difícil. São 

turmas menores, mas ao mesmo tempo não existe tanto interesse. 

 

TIANE – Quantas turmas de Terceiro Ano vocês têm aqui na escola? 

 

PROFESSORA – De manhã nós temos cinco e duas à noite. Mas estas duas da noite, este ano 

é o último, elas não vão mais ser abertas. 

 

TIANE – Tu trabalhas à noite também? Tu atendes todas as turmas de Português e Literatura? 

 

PROFESSORA – Trabalho à noite também. Não, eu tenho cinco turmas de Português das sete 

que são oferecidas. Até porque pela minha carga horária eu não consigo. 

 

TIANE – Tu trabalhas quarenta horas? 

 

PROFESSORA – Sim, trabalho quarenta horas. Eu tenho também uma turma de Redação no 

final da tarde que completa o meu horário. 

 

TIANE – É difícil conciliar as duas disciplinas? 
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PROFESSORA– Acho difícil conciliar, porque são provas diferentes, são conteúdos 

diferentes, completamente diferentes, embora eu tente cruzar. No final do ano passado pedi 

uma resenha de uma obra, e essa nota valeu para as duas disciplinas. E tenho um dos alunos 

que copiou a resenha da internet. Eu peguei três contos do Machado de Assis: A missa do 

galo, O caso da vara e Pai contra mãe. Eles já tinham lido, mas pedi que lessem de novo. Em 

cima desses três contos, pedi para que eles fizessem um comentário crítico. Fiz um texto, 

mostrei o que era um resumo, peguei um resumo da obra O primo Basílio e peguei também 

uma resenha. Mostrei as diferenças entre resumo e resenha. De posse disso, depois da 

releitura, eles escolheriam um dos três contos, ou os três, se quisessem, para falar sobre o 

Machado de Assis. Foi uma tentativa de resenha. Essa nota valeu para as duas disciplinas, 

mas esse aluno que copiou da internet, que foi “tal qual”, zerou nas duas disciplinas e ficou 

em recuperação nas duas. E eu me dei conta porque ele falava que o conto do Machado é um 

conto tradicional, que tem coesão, que tem clímax, e eu percebi que esse vocabulário não era 

dele, ele não saberia o que é a coesão em um conto. Me dei conta, fui para o Google e achei o 

texto lá. Eu tentei, alguns tiveram dificuldade, a maioria fez um resumo, começam falando um 

pouquinho sobre o Machado e o que é que ele trazia em cada conto, mas a maioria fez um 

resumo da obra. Não conseguiram fazer ligações entre os contos. Tanto que as notas não 

ficaram muito boas, todas foram abaixo de cinco, cinco e meio. Se fosse no vestibular eu 

zeraria, porque o aluno está fugindo da modalidade de texto proposta.  

 

TIANE – Tu acabas tendo que diminuir o teu nível de exigência em função das dificuldades 

dos alunos... 

 

PROFESSORA – É, porque aí das duas, uma: ou eu zerava todas as provas, para que eles 

aprendessem, o que seria o ideal, ou faço um meio termo, dou uma nota média, desconto mais 

da metade da nota. Mas o problema todo é o tempo, em função de correção, porque é uma 

turma muito grande, e nas outras também faço redação. Para essa turma eu preciso de duas ou 

três tardes para conseguir corrigir os textos deles. Porque é algo bem esmiuçado, não é uma 

leitura qualquer. 

 

TIANE – Consome bastante tempo... 

 

PROFESSORA – Sim, e para o vestibular a gente só pontua, e na escola não, a gente mostra 

por que isso, por que aquilo, coloco um bilhete, demanda muito tempo. 

 

TIANE – E principalmente agora que tu estás iniciando o Doutorado, não é? Como tem sido 

conciliar os trabalhos das disciplinas do Doutorado com as aulas da escola? 

 

PROFESSORA – Difícil, até porque a professora é muito exigente. A gente tem que ler, 

livros que eu já tinha lido, que eu nem imaginava que teria que ler novamente, mas não 

adianta, pois relendo a gente tem um novo olhar. E várias obras teóricas também. E tudo de 

uma semana para outra, uma leitura semanal. Quando entram as avaliações da escola, acaba 

dando “uma atrapalhação”, porque não se consegue. 

 

TIANE – E como tem sido essa questão de estares agora retornando à universidade em 

relação ao teu trabalho com a Literatura aqui na escola? Achas que esse contato com a 

UFRGS te motiva no trabalho com os alunos? 
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PROFESSORA – Estou achando excelente! Inclusive comentei com a professora que (não 

desmerecendo meu professor de Literatura da faculdade, claro) eu aprendi mais com ela em 

um semestre do que em dois anos na faculdade. Mas eu era também muito mais jovem, tinha 

filho pequeno, era outro contexto. Eu era menos amadurecida, e agora vejo com outros olhos. 

Mas acho que só enriqueceu porque tinha obras que eu ainda não tinha lido, teve outro olhar 

que ela deu, coisas de que eu não tinha me dado conta. Como a gente aprofunda muito, acho 

que só me ajudou. Lamento o fato de que a matéria que eu vi lá na UFRGS, O primo Basílio, 

que a gente trabalhou exaustivamente, as Memórias Póstumas, eu já tinha trabalhado com os 

meus alunos. Mas agora para o ano que vem eu vou ver por outro ângulo. Tenho mais 

segurança para falar dos livros e dos personagens. Acho que todo o professor deveria estudar, 

só que, lamentavelmente, para o Estado, isso não conta nada. 

 

TIANE – Sim, e isso se relaciona também a outra questão, em relação à tua vida profissional. 

Tu pretendes futuramente sair da escola, seguir carreira acadêmica, ou pretendes conciliar as 

duas coisas? Quais são os projetos? 

 

PROFESSORA – Eu tenho um idealismo, porque adoro trabalhar com os adolescentes, e esta 

escola me acolhe muito bem e gosto muito da maneira como as coisas acontecem aqui. Mas, 

ao mesmo tempo, o diploma não tem “código de barras”, e a gente vai ao supermercado e as 

coisas sobem desesperadamente, e a gente vai ao médico e não tem condições de fazer um 

exame mais detalhado porque o salário não permite. É tudo muito difícil, então não sei o que é 

que eu vou fazer. Acho que na sala de aula todo o mundo deveria ser doutor, porque só assim 

consegues motivar o aluno, mas não sei ainda o que vai acontecer. Se eu conseguisse conciliar 

o Estado com algo que me desse mais retorno, com certeza eu ficaria. 

 

TIANE – O fator financeiro acaba sendo um problema mesmo para muitos professores... 

 

PROFESSORA – Sim, e esses dias eu estava ouvindo o Conversas cruzadas, e o Vice- Reitor 

da Unisinos, tinha uma professora da UFRGS inclusive, falando das Engenharias, que estão 

com problemas seríssimos, pois os alunos vêm muito mal preparados, então eles não 

conseguem avançar, e também estava a Secretária de Educação. Eles estavam dizendo que os 

doutores fogem do Estado. O Vice-Reitor da Unisinos disse que eles fogem do salário, não é 

porque seja humilhante, muito pelo contrário, é que o Estado não reconhece todo esse esforço 

que se tem, porque o teu salário é igual ao do teu colega que fez uma especialização 

“simplesinha”. Tu não tens um avanço, então não há nada que segure o profissional, não é 

atrativo. Lamentavelmente, se eu conseguir algo melhor, se conseguir conciliar, que bom, 

caso contrário, estarei indo embora do Estado também.  

 

TIANE – Infelizmente na nossa área é assim, o professor que não busca uma qualificação não 

consegue um retorno financeiro maior.  

 

 

PROFESSORA – Sim, e eles querem implantar a “meritocracia”, mas não sei até que ponto 

isso funcionaria também. É como um jogador de futebol: aquele que tem um salário maior, os 

outros acabam se afastando dele, ou acabam não jogando tão bem, porque pensam que aquele 

que ganha melhor deve jogar melhor também. Não sei até que ponto isso no ensino também 

não vá dar problema. Aquele doutor que ganha mais, ele que trabalhe mais... Algo assim. Ou 

ao mesmo tempo, se faço o meu trabalho e ganho menos que os outros, não vou me esforçar. 

Fazendo bem ou mal, o salário é o mesmo.  
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TIANE – É isso existe muito, são duas questões complicadas... 

 

PROFESSORA – É muito complicado... 

 

TIANE – Uma questão mais específica sobre o trabalho com os poemas: como tu sentiste a 

recepção dos alunos em relação a esse trabalho? 

 

PROFESSORA – Acho que eles gostaram. Eles tiveram dificuldades em alguns poemas, 

porque nem todos eram fáceis de ler, alguns tinham um vocabulário bem complicado, que a 

gente que é professora tem dificuldade, a gente lê bastante, mas têm dificuldade de entender, 

então eles mais ainda. Alguns poetas não tinham muita expressividade, mas eu achei bem 

legal, bem produtivo. E depois para saber qual a diferença entre os períodos, por que 

Simbolismo, por que Parnasianismo, ter que procurar isso, eu achei que valeu a pena.  

 

TIANE – Alguns até escreveram naquela avaliação que me entregaste que eles gostaram 

muito de trabalhar com o dicionário. Foi o que pensei que eles menos iriam gostar de fazer, 

mas na verdade gostaram. Expliquei para eles que o contato com o dicionário faria com que 

eles tivessem acesso a palavras novas, faria com que pudessem compreender melhor os 

poemas. Isso envolve o trabalho com a área de Língua Portuguesa também, envolve o 

desenvolvimento da escrita deles. 

 

PROFESSORA – Sim, e alguns saem da escola e não vão estudar mais. É um grande 

problema que temos na nossa escola. Eu vou ao supermercado e encontro meus alunos lá 

como caixas, não que isso seja um demérito, mas são alunos que têm potencial, são alunos 

que sei que têm condições, mas o contexto deles não permite, eles têm que trabalhar e largam 

os estudos. No momento em que a gente consegue oportunizar em sala de aula um trabalho 

mais aprofundado, eles terão visto em algum momento, e muitos dizem que vão fazer 

vestibular. Acho que se um dia eles fizerem, e esse conteúdo aparecer nas provas, eles vão 

lembrar. Tudo o que a gente fizer a mais é válido.  

 

TIANE – E tu tens muitos alunos que trabalham? Qual é o contexto social das tuas turmas? 

 

PROFESSORA – A maioria trabalha, mas são estágios. Esses estágios são um 

“mascaramento” de trabalho normal. As empresas não querem nem saber e pagam 

pouquíssimo. É uma técnica horrorosa, criar um estágio para mascarar um emprego mesmo. 

Eles trabalham tanto quanto um funcionário, ganham muito pouco, e isso acaba atrapalhando 

os estudos, pois muitas vezes são funções que não têm nada a ver com os estudos deles.  

 

TIANE – As meninas que entrevistei até comentaram que trabalhavam antes, que faziam um 

estágio, mas que isso tomava muito tempo, e acabaram saindo. É complicado conseguir 

conciliar mesmo. 

 

PROFESSORA – Sim, e às vezes a gente pergunta se o dinheiro que eles recebem é 

necessário para sustentar a família e eles respondem que sim, que é necessário, eles precisam 

realmente trabalhar para ajudar no dia a dia da família. O nosso público aqui é de uma classe 

de baixa renda, o aluno começa a se inserir no mercado de trabalho para ajudar a família. 

Muitos têm bolsa-família também, tem todo o controle que o governo pede de faltas, porque 

se o aluno exceder as faltas ele perde o benefício. A população é carente mesmo.  
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TIANE – E a questão do desinteresse que a gente percebe nas aulas, que os alunos estão 

cansados, a gente olha para eles e parece que não existe interesse nenhum, tu atribuirias isso à 

questão social, ou à escola?  

 

PROFESSORA – Se a gente olhar só para o Estado, ou para a nossa escola em especial, que é 

de alunos menos favorecidos, a gente acha que se a escola tivesse mais condições, se 

oferecesse mais material, mais livros, eles conseguiriam, eles gostariam mais. Eu já trabalhei 

em escola particular e tem todo o arsenal necessário, as famílias têm condições de comprar 

livros e os alunos não leem. Eu posso ler isso de outra forma, por exemplo, os meus alunos 

aqui, a escola não oferece, as famílias não têm condições, sinto uma espécie de “mesmice”, 

um sentimento de que nada vai mudar, de que não adianta investir porque não vai mudar 

mesmo. Já no ensino particular, até por ter demais, o aluno pensa que não precisa se esforçar, 

pois as famílias têm condições. Vejo esse desinteresse dos nossos alunos, primeiro porque 

eles sabem que terão dificuldades em se inserir num contexto maior, não que seja impossível, 

mas é mais difícil, e o outro motivo seria porque eles já estão num contexto no qual eles não 

precisam se modificar. Eu também vejo por esse outro ângulo. 

 

TIANE – Fiquei pensando muito, principalmente em relação à escola particular, sobre a 

tecnologia, se o fato de eles terem muita informação da internet não caracterizaria uma 

desmotivação no que se refere aos conteúdos da escola... 

 

PROFESSORA – Eu continuo dizendo que a disciplina é a base de tudo, porque no momento 

em que tu cobras uma obra e aquilo cai na prova, e quem leu tira dez, quem não leu vai zerar. 

 

TIANE – Esse acesso que eles têm aos resumos na internet, de certa forma faz os alunos 

pensarem que são muito autossuficientes, que podem conseguir as informações que quiserem. 

Isso faz com que não dêem valor às aulas da disciplina de Literatura, pois pensam que podem 

conseguir depois as informações para as provas.  

 

PROFESSORA – Sim, e sempre trago as questões da UFRGS, da PUC e às vezes de outras 

universidades também de peso, para que eles se dêem conta de como são cobradas as leituras. 

No momento em que o aluno se dá conta de que se ele não ler, vai zerar, vai ficar em 

recuperação, ele começa a reagir. E na escola particular, se tu começas a ter esse tipo de 

postura de cobrar, a família tenta mandar na área do professor e o professor tem que 

retroceder. No Estado isso a gente ainda consegue, os pais vêm aqui e podem reclamar do que 

quiserem. É bem o estilo da UFRGS também, o aluno pode ir lá reclamar, mas é o professor 

que manda e acabou. Se ele achar que tem de reprovar metade da turma porque os alunos não 

têm condições, ele reprova, ninguém vai contra. E aqui é a mesma coisa. Claro, eu estou 

falando em termos gerais, ninguém vai reprovar o aluno porque quer, mas se tu vires que não 

tem condições, no Estado tu tens toda a liberdade, o pai pode vir, e o aluno fica. 

 

TIANE – Uma das vantagens da escola pública é realmente a autonomia do professor... 

 

PROFESSORA – Quando eu pedi para os meus alunos lerem o livro Capitães de areia, que 

não está na lista da UFRGS, eles leram e adoraram. E quando um deles leu e disse “eu adorei, 

o livro é "dez”, todo o mundo começou a ficar curioso para saber o que tinha naquele livro, e 

até não sei se posso, mas vou fazer uma crítica que eu gostaria que fosse registrada, essa 

escolha desses últimos livros da UFRGS, esses outros que têm agora, como o do Cristovão 

Tezza, livros caríssimos, livros que não se encontra. Já que a universidade é pública, é uma 

crítica que faço, os alunos de menos poder aquisitivo não têm condições de comprar, eu 
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mesma não comprei ainda, e como não li e não comprei, não posso trabalhar com essa obra. 

Acho que tem tantas obras maravilhosas que poderiam ser trabalhadas e que são mais 

acessíveis. E, além disso, uma colega que trabalha aqui na escola e cujo filho está se 

preparando também, foi na Cultura e teve que entrar na lista de espera até os livros chegarem. 

Eles poderiam repensar, pois há tantas obras modernas e atuais que não necessitaria ser uma 

obra tão cara, e tão grande também. Poderiam facilitar o acesso, uma obra mais atual, mais 

acessível. O nosso aluno não tem condições, os professores não têm condições de ler um livro 

desses. Eu agora no Doutorado, gastei duzentos e cinqüenta reais para comprar cinco livros. 

Parcelei no cartão, bem coisa de pobre mesmo, mas eu tinha que fazer uma escolha, ou os 

meus estudos ou ler para poder dar uma aula melhor. Tem livros que tu compras em um ano, 

vale por dois anos e já vem outra leva, o que acho que tem que mudar, mas não com o que 

fizeram agora, são livros que tu não encontras e livros muito caros. Não sei se tu tens como 

registrar isso... 

 

TIANE – Sim, com certeza, até um dos objetivos do trabalho é conhecer realmente quais são 

as dificuldades dos professores e até mesmo o que gostariam que fosse diferente. 

 

PROFESSORA – Até porque a nossa escola tenta comprar obras para a biblioteca, mas a 

gente sobrevive das “multinhas” de atraso e do xerox, que é o dinheiro que vai para a 

biblioteca. No momento em que tens um livro que custa cinqüenta reais, tu compras somente 

um exemplar. Um exemplar para sete turmas não tem condições, teria que ter no mínimo dez 

livros de cada. Então a escola não tem condições. Tenta-se suprir as deficiências, mas a 

questão das multas de atraso e do dinheiro do xerox é algo que está fora do orçamento que o 

Estado manda para a escola. Isso é uma maneira que nós temos de suprir as deficiências, 

porque não podes cobrar nada do aluno. Agora, a multa sim, a UFRGS cobra multas de atraso 

também, isso é algo padronizado. Mas não dá, então acho que as indicações de algumas obras 

é algo que se deveria repensar. 

 

TIANE – Os professores também devem ser ouvidos. A pesquisa acadêmica muitas vezes 

acaba não privilegiando a questão da escola, a questão do ensino.  

 

PROFESSORA – Agora fiz um concurso para a UFRGS, no final do mês. Tive que estudar 

todas as legislações, e isso é uma coisa a que o professor também não tem acesso e não se 

interessa, mas todo mundo deveria ler. Existe uma lei nacional que não é cumprida, que tem 

que haver uma relação intrínseca e de sistema entre a educação desde a pré-escola, da 

educação infantil, até a universidade, porque se tu formas um mau professor, ele vai repetir 

isso no ensino que ele vai realizar. O aluno vem mal formado, chega à universidade e acaba 

reprovando, pelo menos nas ciências exatas, biológicas, nessas matérias mais pesadas. Não 

tem condições quando o professor é mal formado. O professor tem um aluno idealizado, que 

ele nem imagina como vai ser. Ele chega à sala de aula com todo aquele saber acadêmico e 

fica pensando em como é que ele vai passar esse conhecimento. Acho que deveria ter mais 

intervenção mesmo, um estágio, até mesmo uma oficina. Senti falta disso quando estava 

estudando. Quando comecei a lecionar, no último ano de faculdade, eu me tornei uma aluna 

completamente diferente, porque no meu dia a dia eu percebia alguns problemas e à noite, na 

faculdade, conversava com os meus professores sobre como poderia explicar alguma 

determinada matéria, como poderia fazer as coisas. É um saber mais detalhado. 

 

TIANE – Existem pesquisas muito interessantes, tanto no Mestrado quanto no Doutorado, e 

estes trabalhos poderiam de certa forma, ser aplicados, poderiam refletir-se em algo que 

contribuísse para o ensino nas escolas.  
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PROFESSORA – Sim, e ainda voltando na questão dos livros obrigatórios, foram doze este 

ano, esse livro do Tezza, vou pegar este como exemplo, cai uma questão na prova. O aluno 

prefere perder esta questão porque ele vai gastar um valor que não tem, que vai fazer falta, e 

ele já não gosta de ler, então não vai gastar cinqüenta reais em um livro que, para ele, é uma 

coisa desnecessária, para cair uma questão. Isso em relação às doze, mas o que sobra das 

treze, cai leitura de todos os tipos. Eu tentei também fazer isso com os meus alunos, 

diversificar, porque a gente sabe que a UFRGS tem algumas predileções, de vez em quando 

aparecem as obras Memórias de um sargento de milícias, Os sertões, são livros que a UFRGS 

adora, São Bernardo também. Então eu tento cercar por outro lado, porque a média é muito 

baixa, e as demais questões eles não acertam porque não têm leitura mesmo. Eu tentei dar um 

panorama, dar um leque maior.  

 

TIANE – Para se sentirem mais preparados. 

 

PROFESSORA – É, de novo. Eu acho que nisso a universidade está falhando. Esse trabalho 

que estás fazendo de assessoramento só me ajudou. Trazendo a novidade junto para a 

realidade. Coisas que de repente não pude fazer este ano junto contigo, no ano que vem já vou 

pensar diferente, quando planejar as minhas aulas já vou fazer outra programação, priorizar 

mais a poesia. Já te disse que eu particularmente não gosto muito de poesia. Isto é até “feio” 

de dizer. Eu jamais vou trocar um livro de prosa por um livro de poesia. Claro, conheço os 

famosos, as poesias famosas. Eu estou lendo Germinal agora. A necessidade está me 

obrigando. São quatrocentas e oitenta páginas. Eu não vou largar um livro bom desses para ler 

uma poesia. Mas eu sei que é necessário, o valor da poesia é inquestionável. Então em termos 

de leitura com os alunos na aula eu sempre priorizava a prosa. 

 

TIANE – Sim... 

 

PROFESSORA – E agora no ano que vem eu já vou repensar. A tua presença me ajudou para 

eu também rever meus valores, porque o professor tem esta liberdade e acaba usando mal às 

vezes. Ele vai dar aula do que ele mais gosta, e não deveria ser assim. Isto é falta de 

profissionalismo. 

 

TIANE - A poesia permite trabalhar muito a questão da interpretação, a questão do 

vocabulário com os alunos, o que pode também auxiliar o trabalho na área de Língua 

Portuguesa, pois muitos professores precisam lidar com as duas disciplinas na escola. 

 

PROFESSORA – Sim. 

 

TIANE – E outro aspecto também que pode ser desenvolvido é a sensibilidade dos alunos em 

relação às diferentes maneiras de ler, de interpretar o poema. Então, nesse sentido pode ser 

um trabalho positivo. Até mesmo depois, quando os alunos forem ler uma obra literária, eles 

já vão ter se habituado a trabalhar com o dicionário. Podem ter esse acesso a essas palavras 

“difíceis”, as quais eles não estão habituados. 

 

PROFESSORA – Nós temos o livro didático, como sabes. Mas o que o livro didático faz? Ele 

nos socorre muitas vezes, mas, por exemplo: tu pegas o Navio Negreiro, que é enorme, ele 

tem várias e várias páginas... O livro didático não te traz isto. Então o que acontece? Tu tens 

que reproduzir, tem que pagar a reprodução e é um poema que eu, quando trabalho com eles, 

trabalho o poema inteiro, e eles adoram. Eles se compadecem, e realmente, a gente vai lendo e 



243 

 

parece que a gente está sentindo e chorando junto. Mas em função do tempo, o “Navio 

Negreiro” eu não consigo dar em dois períodos. 

 

TIANE – Sim, existem poemas muito extensos... 

 

PROFESSORA – Ele já termina com a minha aula, então tens que ver: é a qualidade ou é a 

quantidade?  

 

TIANE – Um problema que nós tivemos, na questão da interpretação com os alunos foi o 

poema “Violões que Choram”. Acho que ele foi um grande fator de desestímulo, pois quem 

pegou aquele poema não gostou. 

 

PROFESSORA – Não gostou, e eu particularmente também não gosto. 

 

TIANE – Sim, e embora dê para perceber bem a questão da aliteração, é um poema enorme. 

Muitas vezes os livros didáticos e as próprias questões do Vestibular acabam priorizando 

esses poemas longos, e são vários poemas do Romantismo.  

 

PROFESSORA – São sempre os mesmos. 

 

TIANE – A poesia é uma área muito mais ampla, muito mais extensa. Nós até conseguimos 

trabalhar com poemas de outros autores, como Eduardo Guimarães e Felipe de Oliveira. 

 

PROFESSORA – Sim, e tu te lembras que algumas alunas ficaram criticando as outras 

professoras que não conheciam os autores?  

 

TIANE – Sim, elas disseram que era um absurdo! 

 

PROFESSORA – “Que absurdo!” Mas é realmente isto. No momento em que não estás 

trabalhando naquela área, naquele período da Literatura, acabas não dando conta de ler tudo. 

 

TIANE – O professor não consegue ir atrás de tudo. É impossível ir atrás de tudo. 

 

PROFESSORA – Tu não consegues. Eu vou morrer e não vou ler tudo o que eu queria ler.  

 

TIANE – Um dos objetivos da interpretação de poemas em sala de aula é tentar fazer alguma 

ponte com aquilo que eles vivenciam, com a realidade deles. 

 

PROFESSORA – A Literatura se atualiza sempre, porque a obra literária não perde o valor. 

Tu trabalhas com um poema de cem anos atrás e ele permanece, a pessoa consegue se 

enxergar ali e trazer aquele plano para a atualidade.  

 

TIANE – Tu queres fazer mais algum comentário?  

 

PROFESSORA – Eu vou reiterar o que eu tinha falado no início. Que eu acho que a 

universidade tem que estar mais próxima da Escola Pública. E assim como estou tendo a 

oportunidade de estudar, muitos colegas meus não estão. Até porque, de novo, volto à mesma 

história do dinheiro. A gente trabalha em vários lugares ao mesmo tempo para que, no final 

do mês, tu consigas somar uma quantia mínima. Isto acaba te tirando o tempo: para que 

estudes de novo, para que possas ler. Se a universidade vem de uma forma ou de outra, vais 
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instigar o professor. Tanto é que essa tua vinda me fez voltar a estudar. Era um sonho que eu 

tinha, mas achava muito distante. Tinha outra idéia. E estar na UFRGS para mim é um 

privilégio.  

 

TIANE – Eu fiquei muito feliz ao ver que retornaste para a universidade, ao ver que realmente 

foste lá e fizeste as disciplinas. 

 

PROFESSORA – A gente olha o currículo dos professores, e é um orgulho ter aula com 

aqueles professores da UFRGS. Então, é outro mundo aquilo ali. E pena que as pessoas não 

conseguem. E também tem aquela história da acomodação. “Ah eu tendo uma especialização 

qualquer e tendo Doutorado eu ganho a mesma coisa, por que eu vou “me rasgar estudando”, 

vou me dedicar, vou comprar livros. A presidente Dilma diz que esta vai ser a década do 

professor. Foi o que eu li. Eu espero que isto realmente aconteça, porque se não tiveres um 

professor motivado, não consegues nada. 

 

TIANE – Tu trabalhas há bastante tempo aqui na escola?  

 

PROFESSORA – Há quinze anos. Sou concursada há quinze anos. E trabalhei em várias 

escolas particulares. Algumas de peso, mas é assim: onde um pai reclama de ti ou alguma 

coisa parecida, ou não te adaptas às normas da escola, ou te insurges por algum motivo, aquilo 

já é um motivo para que no final do ano sejas liberada. E já trabalhei numa faculdade. E nessa 

faculdade, o que aconteceu? Como particular que era, tínhamos duas professoras e não 

abriram mais turmas. Abriram duas turmas para ela e a minha não abriu. Então é óbvio que ali 

é tudo capitalista, é uma empresa, e tu não vais manter um professor sem fazer nada. Em 

função da minha separação, eu já era formada, eu fiquei como um “urubu”: o que caia eu 

pegava. Desde a quinta série até a universidade eu já trabalhei. Eu trabalhei na UFRGS 

também, acho que já te falei, como substituta. Então o que aparecia: “tem que dar aula lá em 

Canoas, num supletivo, Universitário, eu vou!”. Então, eu trabalhava no João Paulo, em 

Ipanema e aqui na Escola A durante o dia, e à noite em Canoas, e tudo a pé. Pegando ônibus, 

lotação, por necessidade. Mas isto acontece também, tu vais pegando um pique, com salas de 

aula com trinta alunos, com cinqüenta alunos, com oitenta alunos... Como um supletivo é 

normalmente. E com todos os tipos de pessoas, de alunos, de idade, de classe, que tu vais 

pegando um pique. Entras numa sala de aula e nada mais te assusta. Mas é doloroso, é muito 

cansativo. Quando eu estava vendo que estava com aulas demais, largava um curso e pegava 

outro. Só com os pequenos eu não tenho mais paciência. Já fui convidada por outra escola  

próxima daqui, mas era de quinta a oitava série e hoje eu me dou o luxo de não querer. É uma 

escola particular, e tens que andar como eles querem. 

 

TIANE – Tu achas que isto é um fator que desmotiva o professor? 

 

PROFESSORA – Eu acho que desmotiva, porque tu não tens liberdade para trabalhar. Os 

alunos, se não gostam, vão lá e reclamam. O aluno, eu acho, não tem condições de saber o que 

ele pode e o que ele precisa. O professor é o guia. A prova está no Doutorado: todos nós ali 

somos formados, todos nós sabemos tudo. Mas chega a professora e dá um viés diferenciado 

de algo que eu jamais imaginei. Então, é alguém que sabe infinitamente mais do que eu e 

consegue conduzir adiante algo que eu já sabia. Acho que o professor tem que ser assim. Os 

alunos têm muita informação, mas isto é desconectado, e o professor vem e amarra as pontas. 

Até pode dar dicas de sites, de onde entrar, este é confiável, este não é. Tem trechos de livros 

no Domínio Público que eles não sabiam. Tem muitas coisas que eles não conhecem. 
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TIANE – Vocês têm acesso à internet na escola? 

 

PROFESSORA – Temos. Teve um projeto da governadora Yeda, todos os professores têm 

notebooks. Foi uma coisa boa que ela fez. 

 

TIANE – O professor precisa desse recurso, é uma necessidade. 

 

PROFESSORA – E o valor é trinta e seis vezes de trinta e seis reais. Então é impossível as 

pessoas não poderem pagar, não tem juro algum: a parcela é fixa. Vai ficar três anos pagando, 

mas é um “valorzinho simbólico”. 

 

TIANE – Os computadores são para os professores ou para a escola? 

 

PROFESSORA – Para os professores. Então tu vais ao banco, fazes um financiamento e 

descontas na folha de pagamento. Foi um valor bem acessível e todos os professores 

compraram. A escola tem banda larga em todos os computadores e tem wireless para quem 

quiser trazer o seu notebook. 

 

TIANE – Que bom! 

 

PROFESSORA – Só temos um problema. Nós temos somente um projetor de PowerPoint, 

que é nesta sala. E esta sala é agendada, parece a sala do SUS. Tem fila para meses, tu não 

consegues. E tem disciplinas, que os professores passam muitos documentários, como na 

Geografia, por exemplo. Eu até gostaria de ter passado o filme Tempo de Solidão, do Josué 

Guimarães. Claro que não é o ideal, o ideal seria que eles lessem. Mas eu tenho o filme, tenho 

o DVD, e foi muito bem feito. Eles têm ao menos um conhecimento da obra, de saber como é 

que foi, até para depois, por curiosidade, ler o livro. Então tem várias coisas que esse ano nós 

não temos. 

 

TIANE – Faltam recursos... 

 

PROFESSORA – Faltam recursos. Então eu trago o meu notebook para a sala, mas fazer o 

quê com ele? Nós temos aqui na escola um professor que tem seu próprio projetor de slide 

show. Um professor do turno da noite. Mas vamos explicar: ele é professor do Curso Técnico, 

ele é contabilista formado, tem o seu escritório de contabilidade, é um profissional liberal. E à 

noite ele dá aula aqui para o Curso Técnico. É outro padrão, outra realidade. É uma profissão 

que sempre tem o que fazer, eles sempre têm clientela. É diferente de nós, que trabalhamos 

somente para o Estado. Ele traz o notebook e traz o projetor.  

 

TIANE – Facilita muito. 

 

PROFESSORA – Facilita. Mas no nosso caso ainda não deu.  

 

TIANE – A escola é definida como Técnica. Como são divididos os cursos técnicos? 

 

PROFESSORA – Agora temos somente o curso técnico em Contabilidade. Quando eu entrei 

na escola, quando fiz o meu concurso e vim para cá, havia uma mescla entre o Ensino Médio 

e o Curso Técnico. O aluno já tinha aula de Contabilidade, algumas coisas já desde o Primeiro 

Ano até o Terceiro. Depois veio uma Lei Federal que, felizmente, tirou isto. O aluno faz o 

Médio normal, que é comum a todos, e depois ele faz o pós-Médio, que são os técnicos. O 
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que acontecia: tu não formavas nem um Técnico e nem um aluno do Ensino Médio. E aquele 

aluno que não tinha interesse em Contabilidade acabava sendo prejudicado.  

E também não preparava para o vestibular. Achei que foi boa essa dissociação que o Governo 

fez, porque acabava impondo o Curso Técnico para todos. O Curso Técnico agora é à parte. 

Tem Português no curso, mas Literatura não. E eu não gosto, porque é um Português mais 

técnico, para correspondência oficial. As professoras relatam que os alunos vêm 

semianalfabetos, que eles não conseguem fazer nada, que é muito difícil. E eles têm também 

alunos com outras idades. Tu vens aqui à noite e é outro público, várias pessoas adultas, tu 

vês pessoas mais maduras. 

 

TIANE – Muita disparidade para o professor conseguir trabalhar a dificuldade de todos. 

 

PROFESSORA – E têm alguns que pararam de estudar por muitos anos. Eles têm problemas 

de esquecimento, até porque nunca mais viram aquilo. Mas é outra realidade. E os da noite 

terminam este ano, os Terceiros Anos. Pois são só duas turmas... E agora nos últimos dias, eu 

dava Português para as duas juntas, e totalizavam quinze alunos. Na minha turma de 

Literatura da noite eu tinha só quatro alunos. E a outra turma (uma era minha e a outra era da 

colega) também era menos de 10 alunos. Então, se nós tivéssemos juntado, daria quatorze 

alunos. Bom, é melhor do que quatro e é melhor do que dez. Mas já estavam designadas as 

turmas, e então tu destinas um professor para dar aula para quatro alunos. É muito pouco, mas 

é em função dos assaltos que ocorrem aqui em profusão. Durante o dia têm assaltos, mas não 

é tanto. Agora nós conseguimos um “guardinha” itinerante, bem itinerante. Não resolve 

muito, mas pelo menos ele tem como acionar a polícia. Quando nós ligamos para a polícia, a 

viatura não vem, mas quando é ele que liga, sim. Mas à noite nós não temos um guarda. E 

esse ano várias alunas chegavam chorando dizendo que tinham sido assaltadas. E com isto, o 

que acontece? Eles vão evadindo. Os pais vão ficando preocupados, tiram os alunos da escola. 

 

TIANE – A questão da segurança é um dos problemas sérios. Infelizmente acaba 

influenciando. 

 

PROFESSORA – É muito complicado aqui no nosso bairro. Não tem nada por aqui, só as 

escolas. Com tudo isso a qualidade se compromete, o número de aulas é menor. Por mais que 

faças trabalhos à distância, não é a mesma coisa. E se é para oferecer uma “coisa mal feita”, 

então nós vamos terminar e deixar só o Técnico, que tem bastante procura. 

 

TIANE – Eu vejo a tua inserção no Doutorado da UFRGS como um exemplo de que o 

professor da escola pública está buscando uma qualificação maior.  

 

PROFESSORA – É bem difícil, pois não se vive apenas de ideais. Porque tens uma vida, no 

dia a dia capitalista, e tens as tuas coisas. E conforme vais amadurecendo, vais estudando, vais 

vendo o mundo com outros olhos... Tens vontade de fazer outras coisas, de repente uma 

viagem. E isto tudo é fora de cogitação. Tens de fazer opções difíceis: ou eu compro um livro 

ou compro uma calça ou um sapato. É bem complicado. Se tu tens um marido que te dá um 

suporte financeiro – lamentavelmente, temos de ter. Eu não tenho. E estudei tanto e não 

consigo me manter como gostaria. Eu tenho esta mágoa, porque digo para os alunos: “Vocês 

têm que estudar para serem pessoas melhores, para terem emprego digno, ter uma vida 

melhor, uma vida decente”. E eu estudei tanto e não consigo. É uma mágoa muito grande que 

tenho. É bem difícil.  
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TIANE – Mas agora de repente com este retorno à universidade tudo pode melhorar. Essas 

questões nos fazem pensar como é complicado para o professor conseguir um padrão social 

melhor em comparação a outras profissões.  

 

PROFESSORA – É difícil. E uma coisa em relação à universidade: aqui na escola desde o 

ano passado um grupo da faculdade de matemática tem vindo. Cada ano eles mandam alguns, 

não sei se para todas as escolas ou se escolheram a nossa, e fazem oficinas muito interessantes 

por assuntos e em um horário em que todo mundo possa vir. E os alunos gostam muito, 

porque às vezes eles não entendem o conteúdo com o professor, mas quando pegam alguém 

com outra formação ou mais atualizado, funciona. 

 

TIANE – Eles fazem uma espécie de monitoria? 

 

PROFESSORA – Eles dão aula, por exemplo, de matrizes. É uma aula específica sobre 

aquilo, mostrando como a UFRGS cobra no vestibular. Outra aula é sobre geometria, vamos 

supor, só de pirâmides. Eles dão uma assessoria para o professor, porque ele também se sente 

aliviado, pois sozinho não consegue: ele tem que dar a matéria dele e resgatar o que o aluno 

traz de deficiência. Esse suporte a universidade tinha que fazer em todas as áreas. De repente 

uma oficina de redação ou algo assim. Porque por mais que queiramos fazer, tu demoras 

muito tempo corrigindo. Eu sou honesta em dizer, agora que, como eu estou estudando, ou 

corrijo a redação dos alunos ou vou ler as coisas do Doutorado. O dia só tem vinte e quatro 

horas. E se é para pedir um trabalho que não vais corrigir, então nem pedes. Porque é uma 

falta de respeito com o aluno que fará o trabalho. 

 

TIANE – É um trabalho muito detalhado, principalmente na disciplina de Português, é um 

trabalho redobrado por ter que analisar os textos dos alunos e ter de corrigí-los.  

 

PROFESSORA – E depois tu trazes para a aula, fazes uma revisão com eles sobre os 

problemas que ocorreram, sobre porque estão acontecendo; fazes recomendações para não 

fazer mais isto ou aquilo. E depois alguns tu tens de atender individualmente. E o aluno tem 

que escrever, ele só melhora escrevendo. Mas uma coisa boa que eu tenho notado: os alunos 

começam muito mal, escrevendo textos caóticos sem conseguir juntar uma frase com a outra, 

mas depois deste trabalho onde fazemos duas redações por trimestre (eu sei que é pouco, mas 

é o que conseguimos), chega ao final do ano e eles mesmos notam e comentam: “Professora, 

eu fiz uma frase muito longa.” “Eu fiz um período único”. Eles já reconhecem: “Eu ainda não 

consegui, professora, cortar o período e fragmentar”. Então eles têm uma percepção e são 

autocríticos: “Professora, escrevi a palavra pessoa vinte vezes e não consigo resolver”. São 

coisas que antes eles não se davam conta. E comparando as notas que tiravam no início e no 

final do ano, eles melhoraram muito. Conseguiram pelo menos ter uma noção do que é um 

texto. Só que para o professor é complicado, pois o ideal seria ter uma redação por semana ou 

a cada quinze dias. 

 

TIANE – O problema do tempo é uma constante. 

 

PROFESSORA – E sempre valendo nota. Isso é algo de que não abro mão. Porque o laissez- 

faire não funciona, não adianta. Acho que isto é do ser humano, tem que ter alguém cobrando. 

Eu serei honesta contigo: no Doutorado, se a professora Regina Zilberman não fosse do jeito 

que ela é, onde tudo vale nota, eu não sei se daria conta de tudo, não por desinteresse, mas por 

falta de tempo. Tu vais priorizando as necessidades e algumas coisas acabas não fazendo. Mas 

se tens um professor deste jeito, nesta postura, tu vais arranjar tempo. 
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TIANE – Esta disciplina do Doutorado é uma disciplina muito boa porque traz muitas 

leituras. E acabamos lendo muito. 

 

PROFESSORA – E é a mesma coisa na sala de aula. Se tudo que tu fizeres vale nota, eles 

fazem: ou pela dor ou pelo amor. Só que precisaria de um apoio. 

 

TIANE – Muito obrigada, professora, pela participação nesta pesquisa. 

 

PROFESSORA – Foi um prazer. 
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1.11 – PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA DE LITERATURA BRASILEIRA – 

SEGUNDO E TERCEIRO ANO – ESCOLA PÚBLICA 

Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA I – 2ª série – 1º Trimestre 

 

Competências: Ler e interpretar as obras capitais da Literatura Brasileira, refletindo sobre o 

contexto socioeconômico em que foram produzidas, fazendo uma interface com o que ocorre 

na sociedade hodierna.  

 

Habilidades Conhecimentos Valores 

1. Conhecer o 

conceito de 

Literatura. 

 

1. Diferenciar obras 

literárias de não-literárias. 

 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

2. 

Reconhecer 

as figuras de 

linguagem.  

2. Entender a diferença 

entre o sentido real e 

figurado das palavras em 

um texto. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

3. Conhecer e 

diferenciar os 

gêneros 

literários: 

lírico, 

narrativo, 

dramático. 

 

3. Ler textos narrativos. 

3.1. Ler textos dramáticos. 

3.2. Ler textos líricos. 

 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 
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Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA I – 2ª série – 2º Trimestre 

 

Competências: Ler e interpretar as obras capitais da Literatura Brasileira, refletindo sobre o 

contexto socioeconômico em que foram produzidas, fazendo uma interface com o que ocorre 

na sociedade hodierna.  

 

Habilidades Conhecimentos Valores 

1. Conhecer a 

literatura 

informativa 

brasileira. 

 

1. Diferenciar obras 

literárias de não-literárias. 

1.1. Ler textos produzidos 

pelos viajantes que 

passaram pelo Brasil. 

1.2. Ler a Carta de Pero 

Vaz de Caminha. 

 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

2. Conhecer o 

Barroco 

português e 

brasileiro. 

 

2. Entender a influência da 

literatura europeia, 

sobretudo a portuguesa, na 

formação da literatura 

brasileira. 

2.1. Reconhecer obras 

barrocas. 

2.2. Ler poesias barrocas. 

2.3. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes 

nas obras lidas. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

3. Conhecer o 

Arcadismo, 

português e 

brasileiro. 

 

3. Entender a influência da 

literatura europeia, 

sobretudo a portuguesa, na 

formação da literatura 

brasileira. 

3.1. Reconhecer obras 

árcades. 

3.2. Ler poesia e prosa 

árcade. 

3.3. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes 

nas obras lidas. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 
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Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA I – 2ª série – 3º Trimestre 

 

Competências: Ler e interpretar as obras capitais da Literatura Brasileira, refletindo sobre o 

contexto socioeconômico em que foram produzidas, fazendo uma interface com o que ocorre 

na sociedade hodierna.  

 

Habilidades Conhecimentos Valores 

1. Conhecer a 

literatura 

romântica 

europeia, 

sobretudo a 

portuguesa. 

1. Entender o contexto 

histórico mundial do 

período. 

1.1. Ler textos produzidos 

pelos escritores românticos 

portugueses. 

 

Ser pontual nas entregas de trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar individualmente 

e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

2. Conhecer o 

Romantismo 

brasileiro. 

 

2. Entender o contexto 

histórico nacional do 

período. 

2.1. Ler textos produzidos 

pelos escritores românticos 

brasileiros. 

2. 2. Reconhecer a 

influência da literatura 

europeia, sobretudo a 

portuguesa, na formação do 

Romantismo brasileiro. 

2.3. Reconhecer obras 

românticas. 

2.4. Ler poesias românticas. 

2.5. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes 

nas obras lidas. 

Ser pontual nas entregas de trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar individualmente 

e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 
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Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA II – 3ª série – Trimestre: 1º 

 

Competências: Ler e interpretar as obras capitais da Literatura Brasileira, refletindo sobre o 

contexto socioeconômico em que foram produzidas, fazendo uma interface com o que ocorre 

na sociedade hodierna.  

 

Habilidades Conhecimentos Valores 

1. Conhecer a 

literatura 

realista 

europeia, 

sobretudo a 

portuguesa.  

1. Entender o contexto histórico 

mundial do período. 

1.1. Ler textos produzidos pelos 

escritores realistas. 

 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

2. Conhecer o 

Realismo 

brasileiro. 

 

2. Entender o contexto histórico 

nacional do período. 

2.1. Ler textos produzidos pelos 

escritores realistas brasileiros. 

2.2 Reconhecer a influência da 

literatura europeia, sobretudo a 

portuguesa, na formação do 

Realismo brasileiro. 

2.3. Reconhecer obras realistas. 

2.4. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes nas 

obras lidas. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

3. Conhecer o 

Naturalismo 

brasileiro. 

3. Entender o contexto histórico 

nacional do período. 

3.1. Ler textos produzidos pelos 

escritores naturalistas brasileiros. 

3.2. Reconhecer a influência da 

literatura europeia, sobretudo a 

portuguesa, na formação do 

Naturalismo brasileiro. 

3.4. Reconhecer obras naturalistas. 

3.5. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes nas 

obras lidas. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 
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Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA II – 3ª série – Trimestre: 2º 

 

Competências: Ler e interpretar as obras capitais da Literatura Brasileira, refletindo sobre o 

contexto socioeconômico em que foram produzidas, fazendo uma interface com o que ocorre 

na sociedade hodierna.  

 

Habilidades Conhecimentos Valores 

1. Conhecer a 

poesia 

parnasiana. 

  

1. Entender o contexto histórico 

mundial do período. 

1.1. Ler poesias produzidas pelos 

poetas parnasianos brasileiros. 

1.2. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes nas 

obras lidas. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

2. Conhecer a 

poesia 

simbolista. 

 

2. Entender o contexto histórico 

nacional do período. 

2.1. Ler poemas produzidos pelos 

poetas simbolistas brasileiros. 

2. 2. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes nas 

obras lidas. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

3. Conhecer o 

Pré-

Modernismo 

brasileiro. 

3. Entender o contexto histórico 

nacional do período. 

3.1. Ler textos produzidos pelos 

escritores pré-modernistas 

brasileiros. 

3. 2. Reconhecer obras pré-

modernistas. 

3.3. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes nas 

obras lidas. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 
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Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA II – 3ª série – Trimestre: 3º 

 

Competências: Ler e interpretar as obras capitais da Literatura Brasileira, refletindo sobre o 

contexto socioeconômico em que foram produzidas, fazendo uma interface com o que ocorre 

na sociedade hodierna.  

 

Habilidades Conhecimentos Valores 

1. Conhecer a 

Semana de 

Arte 

Moderna. 

1. Entender o contexto histórico 

mundial do período. 

1.1. Ler poesias e narrativas 

produzidas pelos modernistas. 

1.2. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes nas 

obras lidas. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

2. Conhecer 

o Romance 

de 30 e seus 

principais 

autores. 

2. Entender o contexto histórico 

nacional do período. 

2.1. Ler romances produzidos 

pelos escritores da Geração de 30. 

2.2. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes nas 

obras lidas. 

 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

3. Conhecer a 

poesia 

modernista 

da Geração 

de 45.  

3. Entender o contexto histórico 

nacional do período. 

3.1. Ler poemas produzidos pelos 

poetas modernistas brasileiros. 

3. 2. Relacionar aspectos da 

História do Brasil presentes nas 

obras lidas. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 

4. Conhecer a 

Literatura 

Gaúcha 

contemporân

4. Entender o contexto histórico 

nacional do período. 

4.1. Ler romances produzidos 

pelos romancistas gaúchos. 

Ser pontual nas entregas de 

trabalhos. 

Ser assíduo às aulas. 

Ser capaz de trabalhar 
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ea. 4. 2. Relacionar aspectos da 

História do Brasil e do Rio 

Grande do Sul presentes nas obras 

lidas. 

individualmente e em equipe. 

Ser criativo e criterioso. 

Saber respeitar divergências de 

opiniões. 

Desenvolver o senso crítico. 
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ANEXO 2 - DADOS DA PESQUISA NA ESCOLA PARTICULAR 
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2.1 – ENTREVISTA INICIAL COM A PROFESSORA – ESCOLA PARTICULAR 

PROFESSORA – Sobre minha formação acadêmica, sou graduada pela FAPA (Faculdades 

Porto Alegrenses). Sou formada em Letras com especialização em Literatura. Estou em fase 

de conclusão do Mestrado na UFRGS em Literatura Brasileira, e a minha dissertação é sobre 

Machado de Assis. Minha intenção é concluir o Mestrado, e naturalmente seguir com o 

Doutorado. Estou pensando em trabalhar a ficção contemporânea no Doutorado, dando ênfase 

para a questão do narrador e escolhendo alguns autores contemporâneos muito talentosos, tais 

como Altair Martins, cujo livro A parede no escuro foi recentemente premiado 

nacionalmente, como revelação de autor estreante. 

Quanto às angústias e expectativas como educadora, tenho o privilégio de trabalhar numa 

escola tradicional, uma escola que realmente oferece uma estrutura adequada para o trabalho. 

É muito organizada, que tem muita procura e tem bons índices de aprovação no vestibular. 

Acho que as minhas angústias e expectativas não estão na questão do vestibular, pois ele é 

muito priorizado aqui na escola. O problema é a educação como um todo. É uma questão 

social, porque é um drama do homem contemporâneo não saber trabalhar com suas 

expectativas na vida. Pensando na juventude de hoje, que é o meu público alvo, pois trabalho 

com o Ensino Médio, os adolescentes de hoje são filhos de uma geração que viveu o 

liberalismo em diversos aspectos e, em consequência disso, são frutos de uma criação que 

pressupõe a liberdade, que demonstra total rejeição a castigos, tanto corporais quanto 

psicológicos. Talvez essa pedagogia moderna que prioriza o diálogo frente a tudo, não é que 

seja má, claro que não, porque a teoria é muito boa, mas na prática acho que a juventude hoje 

está muito ausente de valores. Porque o mundo capitalista é cada vez mais selvagem e 

pressupõe famílias de classe burguesa que trabalham muito e que são muito ausentes. A 

maioria da juventude hoje fica à deriva, e os pais, para compensar a ausência, acabam 

promovendo um liberalismo em excesso. Eles não têm limites, e muitas vezes adquirem 

valores deturpados. Acho que a grande angústia hoje é lidar com essa falta de limites que os 

adolescentes têm, e com a dedicação nos estudos, porque eles não se preocupam em adquirir 

conhecimento, em evoluir em termos de compreensão da vida e do mundo. Se tivessem mais 

dedicação com certeza poderiam ser profissionais excelentes, e em nível maior isso poderia 

contribuir para a evolução do país. É uma geração muito despreocupada, são poucos os 

adolescentes que se interessam, de fato, em adquirir conhecimento, em construir sua 

profissionalização com qualidade. Acho que essa falta de compromisso e essa carência de 

valores dificultam o nosso trabalho. Não é a estrutura da escola em si, é a própria estrutura 

social, porque na verdade o jogo é duro para os pais também. Muitos pais têm dificuldades em 

reconhecer as falhas dos filhos, pois são consequências de suas próprias falhas. 

 

TIANE – Muitos problemas iniciam em casa... 

 

PROFESSORA – Sim, muitos problemas já vêm de casa. Nessa última novela da Rede Globo 

havia um quadro no qual um menino era filho de uma advogada e de um empresário e não 

tinha qualquer limite. Ele provocava os colegas, era arruaceiro e estava sempre pregando 

peças em todo mundo, no professor, nos colegas e na vizinhança. É a pura realidade, é um 

quadro real. Essa é a adolescência burguesa de hoje, que não tem o menor limite. Então, acho 

que esse é o nosso maior problema. 

 

TIANE – Sim, e não é o fato de estudar numa escola particular que vai essa realidade dos 

adolescentes... 
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PROFESSORA – Eu digo que sou feliz em trabalhar nesta escola porque há um bom público. 

É classe média, mas assim como existem filhos de pais ricos, fazendeiros, políticos influentes, 

empresários bem-sucedidos, também há os filhos dos funcionários públicos. É uma classe 

média bem misturada. Em função disso, os alunos em geral não são arrogantes, são mais 

educados e meu ambiente de trabalho é bom. Essa falta de compromisso e desinteresse é 

geral, são os adolescentes como um todo. Agora, quanto às exigências de conteúdo, a gente 

sofre uma pressão imensa. Mas isso também não é culpa da escola, pois ela só reproduz o 

sistema. Na verdade, a grande questão está na forma pela qual o estudante vai entrar na vida 

universitária. Claro que o pai que paga para manter o filho em uma escola particular está 

fazendo um investimento para que esse filho tenha uma educação de bom nível, para que ele 

possa ser aprovado numa universidade pública, também de bom nível. Por conta disso, se 

formos pensar na UFRGS, que é o nosso alvo máximo, que é a universidade mais concorrida 

da região Sul do país, a quantidade de conteúdos, no caso da Literatura, é imensa. É uma 

gama de conteúdos enorme. E a gente sofre muita pressão para fechar esses conteúdos.  

 

TIANE – E há muito pouco tempo para tantos conteúdos. 

 

PROFESSORA – É muito pouco tempo, e nossa escola há muitos anos só tem Literatura na 

Segunda e na Terceira séries, mesmo que a Terceira série seja o chamado “Terceirão”, que 

tem dois períodos de matéria e um de revisão. Mas o que falta é um período de Literatura na 

Primeira série, o qual parece que será inserido no próximo ano. Nós estamos passando por um 

momento de transição do livro didático. A escolha do livro didático sempre foi livre. 

Atualmente, eu adoto o livro do Sergius Gonzaga, que é professor da UFRGS, o Curso de 

Literatura Brasileira. É um livro muito bem fundamentado, pois além do conteúdo 

propriamente dito, ele traz resumos, análises, comentários críticos... É um livro muito 

completo. Para quem visa o vestibular na UFRGS, com certeza é o melhor livro didático do 

mercado. Claro que há outros livros de boa qualidade também, livros de outros professores, 

que trazem até exercícios, pois esse não traz, mas para a nossa realidade aqui do Rio Grande 

Sul, esse com certeza é o melhor. Mas nós vamos passar por uma nova fase de adaptação aqui 

na medida em que a mantenedora da escola, de certo modo, está impondo que seja adotado o 

livro da STB. Na minha opinião, não é um livro ruim, mas carece de algumas questões, que eu 

acho complementares. Na verdade, vai gerar um trabalho maior, porque, para complementar 

as idéias que o livro não apresenta, teremos que gerar material extra, adotando esse livro 

obrigatório. Isso é realmente lamentável.  

 

TIANE – E quanto ao planejamento das aulas, é compartilhado entre vocês dois, que são os 

professores de Literatura? 

 

PROFESSORA – Sim, nós compartilhamos o planejamento. Buscamos sempre seguir o 

cronograma da UFRGS, porque na verdade esse cronograma é bem amplo. Começa na Idade 

Média e passa para o Renascimento, com Gil Vicente, depois há Camões e vai até a ficção 

contemporânea. E há também as leituras obrigatórias, é bem pesado. Aqui na escola temos um 

trabalho muito específico voltado para as leituras obrigatórias. Tentamos trabalhar todas as 

leituras recomendadas pela UFRGS entre a Segunda e a Terceira Série. As Terceiras séries 

assistem um ciclo de palestras de cada uma das leituras, eles recebem o resumo dos livros, 

bem formatado, e depois aplicamos uma prova sobre essas leituras. Mas agora com o advento 

do ENEM não sabemos ainda como ficará essa questão das leituras da UFRGS, nem como a 

universidade vai se comportar com essa nova perspectiva. O ENEM não nos assusta, porque 
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na nossa opinião, a prova da UFRGS é mais difícil, pois exige mais conteúdo, mais 

conhecimento. Mas também não dá para subestimar a prova do ENEM, porque ela aborda 

várias áreas de conhecimento e procura estabelecer relações entre elas. Por conta disso, temos 

que dar uma ênfase também à interpretação, que é fundamental no ENEM, e à questão de 

saber relacionar as áreas do conhecimento, desenvolvendo através de competências, 

habilidades, resolver situações-problema. São esses aspectos que envolvem a pedagogia 

moderna. Então estamos nos adaptando a esse novo momento. O ENEM ainda é um pouco 

inusitado, ainda está sendo implantado no país. Recentemente nos deparamos com uma fraude 

nacional que fez com que a prova fosse adiada, são as vicissitudes do Brasil. Vamos aguardar 

para ver o que acontecerá. O ponto positivo é que ganhamos mais tempo, e estamos fechando 

com muita facilidade todos os conteúdos. Certamente, nossos alunos estarão preparados para 

o ENEM. Essa é a nossa perspectiva. 

 

TIANE – Sim. E em relação ao ensino de poesia, há tempo para trabalhar com poemas em 

sala de aula? 

 

PROFESSORA – Por conta dessa quantidade imensa de conteúdos que temos, realmente eu 

confesso que não trabalho a poesia como gostaria, ou seja, de uma forma mais detalhada, 

buscando trazer outros textos para confrontar com os poemas,fazer seminários de discussão, 

propor que os alunos escrevam suas paródias dos textos, de modo que haja uma interação 

mais lúdica, criativa. Eu adoraria fazer um trabalho bem mais lúdico e criativo com poesia, 

mas infelizmente nós ficamos muito reféns da questão do cumprimento dos conteúdos. Vez 

por outra até conseguimos fazer alguma coisa diferente, mas não é sempre, como fizemos 

agora na Terceira série a aula especial sobre a poesia moderna, que tu assististe. Pela primeira 

vez na Escola B dois professores compartilharam uma aula, dialogando, em um ambiente 

descontraído, falando sobre poesia, interpretando poemas, no teatro da escola, no sábado. Foi 

uma coisa bem diferente, que causou um grande impacto. Os alunos gostaram muito, pois 

quebrou a rotina e a monotonia da sala de aula, mas nem sempre podemos fazer um trabalho 

mais criativo. 

 

TIANE – Seria possível realizar aulas extras, fora do horário normal das aulas, como um 

projeto de leitura de poesia, por exemplo? 

 

PROFESSORA – Dependendo do momento, até seria possível criar um projeto. A própria 

questão das leituras obrigatórias já é um projeto que temos, onde trabalhamos com as leituras 

e que é feito em horários extras. Alguns são horários letivos, mas outros são extras, porque 

existe toda uma organização por trás disso. Mas, enfim, poesia não é um ponto da Literatura 

fácil de se trabalhar. Sua linguagem é subjetiva, e as pessoas estão acostumadas a entender o 

mundo de uma forma mais lógico-racional. É complicado tu desenvolveres uma sensibilidade 

para que o indivíduo entenda a perspectiva simbólica e subjetiva da arte poética. Na verdade 

isso também existe na literatura, não só na poesia. A subjetividade, as alegorias, a simbologia, 

as metáforas... Enfim, o que a literatura apresenta, principalmente através da poesia, as figuras 

de linguagem, não é uma tarefa fácil, mas depende da forma como se faz a abordagem, porque 

na verdade o aluno tem que se deparar com o texto, tem que fazer a leitura, e tem que buscar 

essa interpretação. Eu costumo dizer para eles que a melhor forma de entender poesia é 

analisar em grupo, como a nossa professora Maria da Glória Bordini nos ensinou. As várias 

interpretações e o diálogo sobre o texto é que vão fazer com que tu comeces a entender, a 

trocar experiências e a ver coisas que nem sempre tu consegues compreender na tua leitura 
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particular. Isso é o ideal só que nem sempre temos tempo para isso, raramente ou quase 

nunca. 

 

TIANE – E como tu vês os teus alunos em relação à receptividade, não só da poesia, mas 

também da literatura? 

 

PROFESSORA – Acho que eles recebem bem quando consegues dar uma aula bem 

proveitosa, como essa aula sobre a poesia moderna. No auditório da escola, com dois 

professores, uma aula dialogada, a dupla trocando comentários e animando os alunos ao 

mesmo tempo, com descontração, eu acho que isso cai muito bem. Eles receberam muito 

bem, elogiaram muito, vários disseram que, em pleno sábado, eles voltaram para casa 

satisfeitos com a aula, quando sempre era uma continuidade das aulas da semana no sábado, 

foi bem proveitoso. Com certeza, se tu fazes um trabalho diferenciado, que quebra a rotina e a 

monotonia que é entrar na sala, expor o conteúdo, explicar, fazer perguntas, mas, enfim, dar 

aula sempre da mesma maneira, isso realmente cansa. Eles sempre vão se mostrar mais 

receptivos com a inovação, ou seja, o trabalho do professor sempre é inovar, sempre é buscar 

fazer coisas diferentes. É como em um relacionamento: se o teu marido te leva flores todos os 

dias, vai chegar um tempo em que tu vais achar banal aquilo. Tu não vais mais valorizar 

aquelas flores, que é um gesto tão bonito, tão romântico, tão singelo. Então é preciso variar as 

atitudes, é assim nos relacionamentos, na profissão e no ensino de Literatura, nesse caso. 

 

TIANE – Tu também já trabalhaste em escola pública? 

 

PROFESSORA – Não, só particular. Mas fiz estágio em escola pública. No meu estágio, o 

que pude perceber é que os alunos são muito carentes de aulas. Eles são carentes de 

conhecimento, de alguém que saiba trabalhar com eles e que os valorize. Eu acho isso uma 

falência pública. É um desrespeito com o ser humano o ensino público desse país. Existe um 

descaso imenso. A prefeitura de Porto Alegre faz um bom trabalho, os professores são bem 

pagos. Isso foi uma herança positiva do PT, mas o estado é um caos. A carga horária de 

trabalho e o tempo para a preparação das aulas é um problema de todos os professores. 

Temos, sim, uma carga horária pesada, e pouco tempo para a preparação de aulas. Ou seja, 

trabalhamos na escola e em casa. Trabalhamos muito em casa e não somos remunerados, e 

isso é uma imensa injustiça. Nossa escola que paga bem os professores, é uma das escolas que 

melhor paga no Rio Grande do Sul, mas a nível nacional, a profissão de professor não é 

valorizada em termos salariais, porque trabalhamos muito e não recebemos o merecido 

condizente com as horas de trabalho. E para estar inovando, para estar sempre trazendo coisas 

diferentes para os alunos tu tens de estudar, tu tens de trabalhar. E isso gera tempo. Os 

recursos didáticos aqui são bons. Temos o livro do Sergius Gonzaga, que eu já mencionei, e, 

além disso, eu tenho um espaço no site da escola em que disponibilizo para os alunos os slides 

que utilizo nas minhas aulas. Também trabalhamos com polígrafos, exercícios, e eles fazem 

avaliações. Procuramos também trabalhar com a linguagem cinematográfica, vídeos, música, 

para quebrar um pouco a monotonia e variar, enfim, usamos todos os recursos didáticos 

possíveis dentro dos nossos limites. E a minha perspectiva em relação ao futuro profissional é 

que eu estou buscando uma formação acadêmica porque realmente tenho muito amor pela 

literatura e acho que em parte o meu sucesso como professora se dá pela minha paixão pelo 

que ensino. Acho que eu tenho vocação para isso, e estou buscando a formação acadêmica 

para vir a lecionar em uma universidade federal e abandonar o Ensino Médio, abandonar esse 

universo de escola particular porque quero ir para outra perspectiva, trabalhar mais na área de 
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pesquisa, trabalhar somente com alunos que se interessam por literatura, que é o universo 

acadêmico. Estou com quarenta anos, vamos ver se até os cinquenta eu chego lá! 

 

TIANE – Ok, professora. Muito obrigada! 
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2.2 – OBSERVAÇÃO DA PRIMEIRA AULA – 23 DE JUNHO DE 2010 – ESCOLA 

PARTICULAR 

PROFESSORA – Sobre as leituras para a prova, vocês já sabem que têm de se organizar. 

Vocês precisam ler O Pagador de Promessas e Manuelzão e Miguilim. O Pagador de 

Promessas não entrará na prova sobre Fernando Pessoa. Não haverá tempo. Será só o 

Fernando Pessoa. E as duas outras leituras ficarão para vocês fazerem um trabalho na volta 

das férias. O que vocês acharam dos poemas? Levanta o braço quem leu. Até que não estamos 

tão mal assim. E gostaram?  

 

ALUNA – Eu gostei. 

 

ALUNO - Depende do ponto de vista. Foi “médio”. 

 

PROFESSORA – Agora, lerei para vocês o meu poema preferido dessas escolhas da UFRGS, 

para ver se vocês se sensibilizam no estudo da poesia do poeta Fernando Pessoa. Desculpem a 

redundância. Escutem isso, pois ele escreve algo assim tão singelo, tão simples:  

 

Cartas de Amor 

 

“Todas as cartas de amor são ridículas. 

Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. 

Também escrevi em meu tempo cartas de amor, 

Como as outras, ridículas. 

As cartas de amor, se há amor, 

Têm de ser ridículas. 

Mas, afinal, 

Só as criaturas que nunca escreveram 

Cartas de amor 

É que são ridículas”. 

 

PROFESSORA – Não é excepcional isto? Isso é excepcional, simples, singelo. E é claro que 

vai adiante, pois o poema não termina aí. Vamos ver o que ele quer dizer, quais são as suas 
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contradições. Aliás, “contradição” é uma palavra bem frequente em Fernando Pessoa. Então, 

é bom irem se acostumando.  

Vamos à página 2 do polígrafo. Nas páginas 2 e 3 vocês têm a biografia. Para a prova, não 

precisa saber a biografia, mas é sempre bom saber informações sobre a vida do autor. Não é 

em todos os casos que a biografia influencia a obra. Basta observar, por exemplo, nosso gênio 

brasileiro, que escreveu romances tão transtornados, mas que tinha uma vida tão simples, tão 

comum, ao lado da sua mulher, única mulher da vida. Não tiveram filhos, mas tiveram uma 

cachorrinha chamada Graziela. Um sujeito comum, mas um gênio incomum. Sabem de quem 

eu estou falando, não é? De Machado de Assis, a minha obsessão. 

Primeiro parágrafo do polígrafo: “Fernando Pessoa fica órfão de pai, sua família entra em 

dificuldades financeiras, com sua mãe e irmão, que morre precocemente. Vai morar com 

Dionise, sua avó louca. Diante de tantas perdas em sua primeira infância, acaba encontrando 

um amigo invisível, Chevalier de Pas, ou o Cavaleiro do Nada, por quem, dizia ele mais tarde 

“escrevia cartas dele a mim mesmo”. Então, com cinco anos de idade, ele já cria o seu 

primeiro heterônimo. E depois ele vai crescendo, a mãe acaba se casando com outro sujeito e 

eles vão viver na África. Ele recebe uma educação inglesa. E, muito jovem, entra na 

universidade, em um curso de Letras. Mas não se adapta, não consegue concluir o curso. Diz 

Jane Tutikian, professora da UFRGS, e que fez a resenha desta edição da LP&M e da edição 

da Leitura 21 também, que talvez por conta de que ele tivesse uma ebulição dentro dele para 

colocar para fora em forma de arte e de poesia, ele não tivesse se ajustado aos padrões do 

curso, mais ortodoxos.  

“Quando jovem, tenta montar uma tipografia, que não dá certo. Começa a trabalhar como 

tradutor e inicia sua carreira de literato”. Ao longo de sua vida, ele compôs mais de setenta 

heterônimos. Só que os heterônimos oficiais, os mais consistentes, são três: Alberto Caeiro, 

Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Há um quarto heterônimo, na verdade um semi-

heterônimo, o Bernardo Soares, que é mais recente e vem sendo mais explorado pela crítica. 

Já foi até questão da UFRGS. Mas nos interessa agora a ênfase no heterônimo Álvaro de 

Campos. A UFRGS foi boa na escolha do Fernando Pessoa, fazendo diferente do que com o 

Manuel Bandeira. Sobre o Bandeira foi pedida a obra completa de dez livros, se não me 

engano, reunidos em uma edição única, que é a obra Estrela da vida inteira. Já com o 

Fernando, foi pedido apenas um heterônimo e dez poemas. Esta é a edição que estou 

mostrando para vocês é a obra completa de Álvaro de Campos. Se forem folheá-la, verão 

quantos poemas de Álvaro de Campos existem. Contudo, a UFRGS escolheu apenas dez.  
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Mas, para entender o poeta, primeiro precisamos entender de poesia moderna, pois, assim, 

naturalmente, entenderemos melhor a obra do Fernando Pessoa, já que ele é um representante 

da poesia moderna. Ele é o responsável pela introdução do Modernismo em Portugal, ele 

esteve à frente da revista Orfeu, ao lado de Mário de Sá Carneiro. Ou seja, foi um intelectual 

importante. E, dizem os portugueses, que depois de Camões, ele é o maior poeta de todos os 

tempos. Talvez até seja o maior poeta de todos os tempos e tenha superado Camões. Mas isso 

é só um ponto de vista. Talvez ele seja o maior poeta do mundo. Talvez Carlos Drummond de 

Andrade, no Brasil, possa estar à altura dele, mas parece que em Portugal criou-se uma 

obsessão nacional, onde todos os poetas depois de Pessoa tentam superar o mestre. Não sei se 

alguém conseguiu. 

Na página 4, acompanhem comigo o primeiro parágrafo: “Apesar do caráter multifacetado da 

poesia moderna, há elementos semelhantes que apontam para certa unidade estilística, que 

tem suas raízes na lírica simbolista”. Então, a primeira coisa que vocês têm de observar é que 

a poesia simbolista fundamenta a poesia moderna. Ou, de outra forma, o embrião da poesia 

moderna está no Simbolismo. E não é à toa que o Simbolismo, vocês já sabem disso, foi um 

movimento marginalizado, no final do século XIX. Vejam que o Simbolismo surge quase 

paralelamente ao Parnasianismo, nas duas últimas décadas do século XIX. Só que o 

Simbolismo não agradou à elite Belle Époque, frívola e superficial, com aquela poesia mais 

metafísica, de transcendência, de brumas e neblinas, inefável, hermética, difícil e quase 

incompreensível, alógica. Todas essas características não agradaram a elite fútil e tacanha da 

Belle Époque. Então, o Parnasianismo, com toda sua superficialidade, veio agradar muito 

mais. E o Simbolismo, quando nasce na Europa, nasce com o nome de Decadentismo. Porque 

eram os poetas (Mallarmé, Rimbauld, Verlaine), os mais famosos da França, poetas tidos 

como decadentes, boêmios, drogados, que escreviam uma poesia estranha, na contracorrente 

da convenção do momento. Mas na verdade esses poetas, e o Simbolismo como um todo, 

percebem o quê? Qual é a postura de um simbolista? Ora, eles estão percebendo que o mundo 

capitalista e industrial fragmentou o homem, tornou-o um objeto, uma coisa, um fragmento. O 

homem é nada. Então, a Europa viverá duas Guerras Mundiais, em função da crise da 

sociedade capitalista e industrial. Viverá duas guerras mundiais que vão destroçar o mundo 

europeu. O homem, que já era fragmentado pela sociedade capitalista industrial, terá também 

a sua realidade concreta fragmentada pelas guerras. O homem perdeu a totalidade, perdeu a 

noção do todo. E, consequentemente, o Simbolista acredita que ele deve tentar o nada. 

Rimbault costumava dizer “nós não estamos no mundo”. Depois de todos esses aspectos, 
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entenderemos que há duas polaridades na poesia moderna: uma lírica que é intelectualizada, 

de grande rigor formal, iniciada por Mallarmé, simbolista, e continuada por Valéry para o 

qual a poesia deve ser uma “festa de intelecto”; e uma lírica formalmente livre e alógica, 

iniciada por Rimbault, que foi um gênio do Simbolismo, o garoto Rimbault, tão perturbado e 

tão polêmico. Essa poesia foi elevada às últimas consequências pelo poeta surrealista André 

Breton, segundo o qual a poesia deve ser a derrocada do intelecto. Então, o Surrealismo 

também é uma presença marcante na poesia moderna. E em Portugal, precisamente, o 

Surrealismo terá muita força. Depois de Fernando Pessoa, surgirá uma geração de poetas 

surrealistas. Essas duas influências, a simbolista e a surrealista, são fundamentais na poesia 

moderna. Esta poesia moderna é marcada pela tensão entre as forças cerebrais, de uma lírica 

mais intelectualizada, e do impulso anárquico de uma lírica mais livre e alógica. Isto tudo está 

na página 4, para vocês irem destacando e acompanhando.  

Muito bem, vocês já sabem que a característica comum a todos os artistas da vanguarda 

moderna é a ruptura com a tradição e o desejo de criar uma nova estética diante da crise da 

humanidade, provocada pelos horrores do período entre guerras. É importante entender que 

Fernando Pessoa está criando a sua poética toda nesse período entre guerras. É um momento 

realmente de conflito, e obviamente a poesia do Fernando Pessoa não pode deixar de ter a 

marca do conflito e da contradição. Por isto é que, muitas vezes, é um tanto difícil 

compreender os versos do poeta. A poesia vanguardista moderna é a poesia da sugestão. 

Olhem só a tendência simbolista mais uma vez, pois o simbolista trabalha com isso, com a 

sugestão. Ou seja, tende mais a sugerir do que a comunicar ou nomear. A poesia deve 

provocar no leitor uma sugestão mágica, sem nenhuma pretensão de ser compreendida. O 

poeta não quer ser compreendido. Vê-se a característica da poesia simbolista de ser hermética, 

difícil de entender. Então, o poeta moderno agride o leitor com versos inefáveis. O que é 

inefável? É aquilo que não posso tocar, aquilo que não posso sentir, é o inexplicável. E 

alimenta-se assim do prazer aristocrático de não ser compreendido. Esses são alguns dos 

aspectos mais importantes da poesia moderna, nesse início do século 20, período que marca o 

processo de criação de Fernando Pessoa. Estou falando muito rápido? 

 

ALUNO – Sim. 

 

ALUNA – Mais ou menos.  
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PROFESSORA – Desculpem, mas é que ainda temos muitas coisas para ver. Não quero 

atrasar o nosso conteúdo.  Bem, tudo isso acontece porque há uma crise do conceito de 

personalidade. É a redução do ser humano a um número. Esse é o aspecto. A lírica moderna é 

a poesia da dissonância, da desarmonia dos sons. É a poesia do homem fragmentado, do 

homem em crise, no mundo igualmente fragmentado e em crise. 

No final da página 4, tem os dois últimos parágrafos que dizem o seguinte: “Não há mais 

lugar para a unidade e a totalidade. A totalidade é sempre falsa, porque está estilhaçada. E seu 

estilhaçamento produz uma cisão, um racha do sujeito, que divide o sujeito lírico-poeta e o 

sujeito empírico-homem”. Este argumento é da professora Jane Tutikian, e ela diz o seguinte 

ainda: “A poesia moderna, não mais expressará a biografia do poeta e de seus sentimentos, 

como ocorria no Romantismo, por exemplo. O sujeito lírico ou poético não mais expressa o 

sujeito empírico do poeta. Mas o sujeito lírico é criado na própria criação do texto. É neste 

momento que entra em cena o fingidor, como aparece em “Autopsicografia”, talvez o poema 

mais conhecido de Fernando Pessoa”. Talvez vocês já conheçam esse poema, 

“Autopsicografia”, em que Pessoa brinca com esta questão do poeta fingidor. Fingimento 

poético não é uma coisa inventada pelo Fernando Pessoa. Isso já vem das teorias clássicas, já 

vem de Aristóteles e de Platão. Pelo fato de a arte imitar a vida, o artista projeta a sua arte, 

finge. Olhem o poema da página 5:  

 

Autopsicografia 

 

“O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente. 

 

E os que lêem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 

 

E assim nas calhas de roda 

Gira, a entreter a razão, 
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Esse comboio de corda 

Que se chama coração.” 

 

Esse é o poema básico do Pessoa, nessa questão do fingimento. E aqui há também uma 

análise da questão. Vamos ver se vocês conseguem acompanhar o raciocínio, e vocês podem 

também argumentar e dizer alguma coisa que achem pertinente ao assunto. O texto diz o 

seguinte: “Autopsicografia” é um poema que aborda a questão do fingimento poético. Na 

primeira estrofe do poema, temos a reflexão sobre a relação entre o poeta e fazer poético. Ele 

está dizendo que o poeta é um fingidor: todo poeta finge. E finge, às vezes tanto e tão 

completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que nem sente. Então pode nem estar 

sentindo esta dor. Uma dor que é fictícia, uma dor que é apenas literária, que é fingida. Na 

segunda estrofe há a relação entre o texto e o leitor. E os que lêem o que ele escreve, esta dor 

que ele escreve? Então, essa dor, na dor lida, sentem bem; não as duas que ele teve. Ele, o 

poeta. Ou seja, a dor fingida e a dor concreta. Mas só a que eles não tem. E, no final, o poema 

termina com uma intensa melancolia porque a conclusão é que a criação poética acaba 

subjugada. Ou seja, dominada pelo sentido. Onde ele diz que “nas calhas de roda, gira a 

entreter a razão”. A entreter, a envolver a razão. E “esse comboio de corda, que se chama 

coração”. Então o coração entrete a razão. Vejam no terceiro parágrafo: “a dor poética, dentro 

dessa perspectiva, é só fingimento”, certo? “É só literário. Portanto, não deve ser confundida 

com a dor do sujeito empírico, ou seja, do poeta”. A dor é fingida. O poeta que compõe o 

poema não está sentindo aquela dor. Só está fingindo. Isso, entretanto, olhem o que diz o 

parágrafo. “Não quer dizer que a dor biográfica, a dor concreta, que deveras sente, não possa 

motivar aquela dor, que é literariamente fingida, como acontece em “Autopsicografia”, em 

que as duas dores, a fingida e a concreta, são coincidentes”. Então o que está dizendo agora a 

conclusão do parágrafo? Ele começa dizendo que a dor do poeta é fingida, ou seja, é falsa, é 

literária, é só fingimento. Mas isso não quer dizer que ele não possa, no fundo, estar sentindo 

de fato uma dor concreta que o motivou a criar esta dor fingida. Entenderam? Foi fácil de 

digerir? Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isto? 

 

ALUNA – Eu não entendi muito bem o que seria a dor concreta. 

 

PROFESSORA – Concreta seria a dor real, a dor que ele possa estar sentindo. Ele, o poeta, a 

pessoa. E a dor fingida é a dor literária, a dor que pode não ser a dor dele. Entenderam? Pode 
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ser isso e pode ser uma dor concreta. Então, tem esta duplicidade. E este tipo de duplicidade 

marca, sem dúvida, a obra de Fernando Pessoa. Muito da poesia moderna trabalha com essa 

questão. Teríamos que concluir ainda este aspecto de fingimento, porque a página seguinte 

traz a questão da fragmentação de Fernando Pessoa, que envolve um ato de fingimento. E eu 

teria que comentar isso com vocês, esse final da página 5. E ver a questão do fingimento em 

Aristóteles, Platão e Nietzsche, que são as influências que Fernando Pessoa recebe. Mas não 

teremos tempo. Na próxima aula, tragam o polígrafo para continuarmos. 
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2.3 – OBSERVAÇÃO DA SEGUNDA AULA – 24 DE JUNHO DE 2010 – ESCOLA 

PARTICULAR 

PROFESSORA – No polígrafo de vocês, na página 6, diz o seguinte: “O fingimento de 

Fernando Pessoa tem origem na tradição filosófica platônico-aristotélica, de Platão e 

Aristóteles, e na tradição esteticista do filósofo alemão Nietzsche”. Só para tentar entender um 

pouco da questão do fingimento. O que vai dizer Platão sobre a questão do fingimento? Nós 

vamos entender assim, que o fingimento poético tem a ver com a criação poética. Como é que 

o poeta se transfigura, como é que ele expressa a realidade que está tentando representar na 

obra de arte. E o que é a arte? A arte é a imitação da vida. Não é isso? O artista imita a vida. 

Então diz aqui no primeiro parágrafo: “Para Platão, a criação é a imitação do nosso 

entendimento da realidade que, por sua vez, é imitação da realidade ideal, visto que o artista, 

segundo o filósofo, reproduz apenas a aparência das coisas e não sua verdade profunda.” 

Então é assim, para Platão, o artista representa apenas a aparência das coisas, e não a sua 

verdade profunda. Não deixa de ser também o fingimento poético. 

Platão considera o seguinte: esse objeto não possui a sua essência em si. Ele é apenas uma 

aparência. A essência desse objeto está em um mundo transcendente, onde estariam as 

verdades absolutas de todos os conceitos. Ou, se for sobre o homem, quando se fala sobre o 

homem, não está ali a essência dele, está no mundo transcendental. É a famosa teoria 

platônica do mundo das idéias: existe o mundo sensível e completo que eu vivo e o mundo 

inteligível onde estão as verdades absolutas. Uma coisa tipo “Matrix”: mundo virtual, mundo 

real. Ou uma coisa tipo “Ismália”, lembram?  

“Quando Ismália enlouqueceu, 

Pôs-se na torre a sonhar... 

Viu uma lua no céu, 

Viu outra lua no mar. 

 

No sonho em que se perdeu, 

Banhou-se toda em luar... 

Queria subir ao céu, 

Queria descer ao mar... 

 

E, no desvario seu, 

Na torre pôs-se a cantar... 

Estava perto do céu, 

Estava longe do mar... 

 

E como um anjo pendeu 

As asas para voar... 

Queria a lua do céu, 
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Queria a lua do mar... 

 

As asas que Deus lhe deu 

Ruflaram de par em par... 

Sua alma subiu ao céu, 

Seu corpo desceu ao mar...” 

 Então, o que aconteceu com a Ismália? Ela transcendeu, foi para a realidade, para a verdade 

absoluta e metafísica. Platão pressupõe isso. Já sobre Aristóteles, no terceiro parágrafo, diz o 

seguinte: “Já para Aristóteles, a arte possibilita o conhecimento da realidade essencial, que 

está na esfera da realidade física. Desse modo, a mimese aristotélica permite ao poeta fingir 

(idealizar)”. Ora, o que é a mímese aristotélica? Mímese é imitação. Imitação da vida, das 

coisas, da realidade. “A mímese aristotélica permite ao poeta fingir (idealizar) a realidade para 

melhor tocá-la.” Aristóteles já faz um movimento um pouco diferente de Platão. Para 

Aristóteles, a essência está aqui, no objeto, não está no mundo transcendental. Então, ele vai 

projetar essa verdade como ela é, mas com um grau de idealização. Ou seja, com um bom 

fingimento. Certo? E ainda temos o aspecto de Nietzsche, que diz o seguinte aqui: “Em 

Fernando Pessoa, o fingimento reformula o conceito de sinceridade na lírica e está associado à 

atitude de dispersão ou de despersonalização. Como quer Nietzsche, “uma multiplicidade de 

sujeitos, cuja interação e luta entre si estejam na base do nosso pensamento e, em geral, da 

nossa consciência.” Então, essa multiplicidade interior que Nietzsche fala na filosofia, mais a 

questão da imitação da vida através da arte, do aspecto platônico e aristotélico, dessa questão 

da sugestão, do fingimento, tudo isso se mistura. E vai fazer o quê? Vejam o último parágrafo: 

“Enfim, todas essas idéias acabaram ocasionando, de certa forma, o fenômeno da 

heteronomia, ou seja, da criação de vários sujeitos líricos, de várias subjetividades poéticas.” 

E o que acontece?  

A fragmentação em Fernando Pessoa envolve o lado do fingimento, que se completa na 

utilização de várias linguagens reveladoras do sujeito como um ser múltiplo. Parece que 

Pessoa levou ao extremo a fragmentação, chegando até mesmo à despersonalização. Criou 

não um, mas vários sujeitos líricos. Entende-se esses sujeitos líricos como “personas”, como 

máscaras, como criações. É claro que todas essas teorias que, certamente, Fernando Pessoa 

estudou como literato, o vão inspirar mais ainda a compor os seus heterônimos. Mas também 

cabe lembrar que, na verdade, por intuição, aos cinco anos de idade, ele já estava tendo essa 

perspectiva de heteronímia. Aí é que está a genialidade do autor. Já estava nele essa essência, 

que ele vai aprimorar depois pelas teorias que ele passa a estudar, a perceber, a ler, como todo 

o bom intelectual no seu processo de formação. Então, chegamos à heteronímia de Pessoa. 

Como é que funciona isso? Diz ali na página 8: “Cabe esclarecer que “heteronímia” é 

diferente de “pseudonímia”. Segundo Jane Tutikian, o uso do pseudônimo ocorre quando o 

autor se esconde sob um nome falso. Tipo assim: eu, Amanda, resolvi escrever um livro sobre 

vampiros e aí eu vou assinar como Anne Cristine Xanan.  

ALUNOS – (Risos). 
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PROFESSORA (dirigindo-se à pesquisadora) – Vou explicar para ti: essa turma tem um 

delírio coletivo. Eles colocam o X no nome de todos, então é por isso que eu me chamo Anne 

Cristine Xanan. É, é um delírio coletivo. Pois é, então, eu, Amanda vou usar um nome falso 

para escrever um livro, vou fazer muito sucesso nos Estados Unidos, vou vender muito e 

mando um cartão postal para vocês. Na verdade, dizem que muitas mulheres americanas até 

hoje usam pseudônimos pois, nos Estados Unidos, os homens vendem mais, e isso talvez 

justifique o fato de a autora da série Harry Potter ter começado sua produção usando um 

pseudônimo. Heteronímia não é isso. Qual é a questão? “Quando o autor faz uso de 

heterônimos, ele não se esconde sob nome falso. Ocorre o contrário: ele se coloca em posição 

de diálogo com o sujeito lírico que ele mesmo criou, além de assinar a sua própria obra”. Isso 

é o que diz no segundo parágrafo da página 8. É outra coisa que acontece aqui. “O heterônimo 

é um personagem criado pelo poeta que escreve a sua própria obra. Tem nome, obra, biografia 

e, sobretudo, um estilo próprio”. O criador do heterônimo vai se chamar ortônimo e as suas 

criações, heterônimos. Não havendo possibilidade da existência de um sem o outro. Fernando 

Pessoa foi quem criou essa designação e é o único caso de heteronímia na literatura universal. 

Agora nós vamos entender como se dá esse fenômeno pelas palavras do próprio poeta, que 

nos esclareceu esse aspecto no texto que ele mesmo escreveu nessa época. Página 7 em 

letrinha miúda. Vamos ler: 

“Tive sempre, desde criança, a necessidade de aumentar o mundo com personalidades 

fictícias, sonhos meus rigorosamente construídos, visionados com clareza fotográfica, 

compreendidos por dentro de suas almas. Não tinha eu mais que cinco anos e, criança isolada 

e não desejando senão assim estar, já me acompanhavam algumas figuras de meu sonho – um 

capitão Thibeaut, um Chevalier de Pas – e outros que já me esqueceram, e cujo esquecimento, 

como a imperfeita lembrança daqueles, é uma das grandes saudades da minha vida.  

Isto parece simplesmente aquela imaginação infantil que se entretém com a atribuição de vida 

a bonecos ou bonecas. Era, porém, mais: eu não precisava de bonecas para conceber 

intensamente essas figuras. Claras e visíveis no meu sonho constante, realidades exatamente 

humanas para mim, qualquer boneco, por irreal, as estragaria. Eram gente. 

Além disso, essa tendência não passou com a infância. Desenvolveu-se na adolescência, 

radicou-se com o crescimento dela, tornou-se finalmente a forma natural do meu espírito. 

Hoje, já não tenho personalidade: quanto em mim haja de humano, eu o dividi entre os 

autores vários de cuja obra tenho sido o executor. Sou hoje o ponto de reunião de uma 

pequena humanidade só minha.  

Trata-se, contudo, simplesmente do temperamento dramático elevado ao máximo; 

escrevendo, em vez de dramas em atos e ação, dramas em almas. Tão simples é, na sua 

substância, este fenômeno aparentemente tão confuso.” 

O que vocês estão pensando sobre o autor até agora? 

ALUNA – Ele é louco. 
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ALUNO – Um pouco esquizofrênico. 

ALUNA – Parece o Chico Xavier. 

PROFESSORA – Vamos ver a resposta do próprio poeta? Ele vai nos responder essa questão. 

“Não nego, porém – favoreço até – a explicação psiquiátrica, mas deve compreender-se que 

toda a atividade superior do espírito, porque é anormal, é igualmente suscetível de 

interpretação psiquiátrica. Não me custa admitir que eu seja louco, mas exijo que se 

compreenda que não sou louco diferentemente de Shakespeare, qualquer que seja o valor 

relativo da nossa loucura.” 

Ele está dizendo: Será que sou tão louco assim? Será que sou tão diferente dos outros? Será 

que a gente se permite se multiplicar? Tem uma frase dele que diz: “Para me sentir, precisei 

multiplicar-me”. Não consigo me lembrar muito bem agora, ou: “Precisei me sentir múltiplo 

para me sentir”. Depois ele segue dizendo: 

“Médium, assim, de mim mesmo, todavia, subsisto. Sou, porém, menos real que os outros, 

menos coeso, menos pessoal, eminentemente influenciável por eles todos. Sou também 

discípulo de Caeiro, e ainda me lembro do dia – 13 de março de 1914 – quando, tendo 

“ouvido pela primeira vez” (isto é, tendo acabado de escrever; de um só hausto do espírito) 

grande número dos primeiros poemas do “Guardador de Rebanhos”, imediatamente escrevi, a 

fio, os seis poemas-intersecções que compõem “Chuva oblíqua”, manifesto e lógico resultado 

da influência de Caeiro sobre o temperamento de Fernando Pessoa.” 

Dizem que ele criou de uma só vez “Guardador de rebanhos” que é de Alberto Caeiro, que é o 

seu mestre, e no mesmo ano nasceriam os outros dois heterônimos: Álvaro de Campos e 

Ricardo Reis, que de certa maneira também são discípulos do mestre Alberto Caeiro. Na 

página 9, vocês têm o Alberto Caeiro. E o que é importante destacarmos? 

“Mestre do poeta e de todos os heterônimos, é um camponês autodidata, sem erudição.”  

E aí tem todo o perfil dele, onde ele nasce, toda a perspectiva. A situação é a seguinte: 

heterônimos completos, com biografia própria, nascimento, morte, profissão, Fernando 

Pessoa tem três. Dos setenta e tantos que ele criou, três se fundamentam, que são Alberto 

Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Recentemente, vem sendo estudado Bernardo 

Soares, mas vejam, isso é questão da UFRGS. 

ALUNO – Ele era louco, não é professora? Ele tinha mulher? 

ALUNA – Ele era gay? 

PROFESSORA – Acho que ele era confuso, talvez. Parece que muitos gênios são um pouco 

loucos mesmo, um pouco perturbados, nada convencionais, mas sempre tem uma exceção. O 

Machado de Assim era normal, vocês sabem... 

ALUNOS – Ah, de novo Machado de Assis. 
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PROFESSORA – Ele era um cara normal, pacato, teve uma única mulher, não tinha vícios. 

Não teve filhos, mas criou uma cachorrinha como se fosse filha que era a Graziela. 

ALUNOS – (Risos).  

ALUNA – Graziela? Por que Graziela? 

PROFESSORA – Não sei, colocaram esse nome na cachorrinha. Eles não tiveram filhos, o 

Machado de Assis e a Carolina de Novaes. Bem, voltando ao Alberto Caeiro. Vamos 

combinar uma coisa, pessoal: na verdade, pouco importa saber se o cara foi garanhão, foi gay, 

foi casado, enfim... O que importa é a criação artística. Isso é o que importa. Mas, já dizia 

Caetano: “todo mundo quer saber com quem você se deita”. Caetano também levou fama de 

gay durante muito tempo, mas sempre foi casado com mulheres, tem vários filhos, então, isso 

é bobagem. Vamos ver o segundo parágrafo, atenção: 

“Em Alberto Caeiro, o fazer poético surge da tensão entre o real e o pensamento, ou seja, ele 

elimina o pensamento. Propõe, assim, o fim do pensamento e, portanto, da metafísica. 

Celebra, pois, a realidade visível, percebida pelos sentidos, em oposição ao ideal concebido 

pelo espírito, encontrado na pura transcendência”.  

Vamos ver o terceiro parágrafo: 

“Com ironia, o heterônimo relaciona o pensar à doença. Fora dela não há razão para pensar e, 

porque não há razão para pensar, desfaz das relações filosóficas de causa e efeito, das 

entidades teológicas Deus e alma e da explicação da criação do mundo. Ataca os filósofos e 

os poetas. Caeiro nega o mistério do mundo e não quer perceber demais, não quer elaborações 

mentais, não quer interferência no seu contato com a natureza.” 

É o poeta que se integra com a natureza e rejeita o pensamento. Esse livrinho de leituras 

obrigatórias que vocês já conhecem, tem só professores bons escrevendo aqui, não é? Tem 

uma análise do Fernando Pessoa aqui que está muito bem feita. É do meu querido e amado 

orientador de Mestrado, o professor Antônio Sanseverino. Ele fala sobre Alberto Caeiro, eu 

até deveria ter colocado no material para vocês. Ele fala uma coisa interessante: 

“Em Caeiro, temos o objetivismo radical na aceitação das coisas externas e em sua 

materialidade. Em Campos, o movimento vai para o pólo oposto, pois lhe interessa 

radicalmente a subjetividade. Por isso, egoísta, busca sensações fortes e luxuriosas. Campos é 

descrito como amoral, ou positivamente imoral, pois em sua busca de sensações, não respeita 

a existência do objeto, nem o sofrimento do outro, nem muito menos lhe interessa provocar 

dor nos outros. Sua existência funde-se em sentir o que os outros sentem. As sensações de 

todos, mesmo as de uma criança pervertida de oito anos.”  

 Tem coisas bem pesadas que a gente vê em alguns momentos. “Ode triunfal” tem um aspecto 

bem pesado. Álvaro de Campos, então. Vamos ao heterônimo. Esse é o mais fecundo e 

versátil heterônimo de Fernando Pessoa. É o mais nervoso, emotivo, por vezes até histérico, 

com algumas composições iniciais que se devem ao decadentismo, como “Opiário”. É um 
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poeta futurista, da exaltação da energia, do auge da velocidade, da oscilação mecânica, do 

futuro. Isso fica muito claro em “Ode Triunfal”. Mas é como eu disse para vocês: em se 

tratando de Fernando Pessoa é preciso ter muito cuidado porque, na mesma medida que em 

“Ode Triunfal” ele exalta toda essa mecanização da vida moderna, os maquinismos em fúria, 

a velocidade e o movimento, ele também mostra a falência da civilização européia e pouco 

acredita, na verdade, na possibilidade de essa civilização industrial e mecanizada dar certo. 

Vejam que é um paradoxo. Ele vai exaltar a vida moderna, os maquinismos em fúria, como 

ele vai dizer, ele vai promover realmente um canto à modernidade em “Ode Triunfal”, mas ao 

mesmo tempo, ele vai também afirmar ao longo do poema que não acredita muito na 

possibilidade dessa sociedade industrial, capitalista, mecânica, dar certo. Essa contradição é 

bem importante de ser observada. Álvaro de Campos é um heterônimo de três fases. Isso é 

uma proposta da professora Jane Tutikian na análise que ela faz. Ela dividiu o heterônimo em 

três fases, mas pode haver outras formas de classificá-lo.  

A primeira fase vai ser decadentista, a segunda é a futurista ou sensacionista e a terceira é a 

intimista-melancólica. Sensacionismo não tem nada a ver com sensacionalismo, pelo amor de 

Deus. No ano passado eu propus um trabalho sobre Fernando Pessoa e o que me apareceu de 

sensacionalismo escrito...o cara copia rápido do colega e pergunta sensa...o quê? Mas não é 

sensacionalismo, é sensacionismo. Na página 11, no penúltimo parágrafo, estão em negrito as 

palavras “futurismo” e “sensacionismo”. Uma definição bem sucinta. Podem até destacar. 

Futurismo todo o mundo já sabe o que é: “destruição do passado e culto ao dinamismo da 

vida moderna”. Sensacionismo é o “movimento criado por Pessoa, cujo ponto de partida é o 

entendimento de que não existe realidade, tudo o que existe são sensações. Mas agora nós 

vamos às fases,então. Vamos para a página 12. 

A primeira fase é decadentista, então, é aquela fase com que ele recebe a herança simbolista, 

que aqui se traduz pelo sentimento de tédio, enfado, náusea, cansaço, abatimento, necessidade 

de novas sensações, falta de sentido para a vida e necessidade de fugir da monotonia. Essa 

náusea que está aí não é a náusea física, como uma vontade de vomitar. É uma náusea 

existencial. Depois Sartre vai pontuar isso também no seu existencialismo. Que náusea 

existencial é essa? Vou falar a grosso modo. O homem sente que o mundo ao seu redor está 

destroçado, certo? Ele vai viver o período entre- guerras. Diante de um mundo destroçado, 

sem perspectiva, ele sente uma náusea dessa existência. Por isso é uma náusea existencial do 

homem fragmentado, oprimido, em um mundo destroçado ao seu redor. Entenderam? Esse é o 

aspecto. Por isso é uma fase assolada pelo tédio, pelo cansaço, enfim. Isso propõe uma fuga, e 

essa fuga pode estar sendo feita à base de entorpecentes. No polígrafo, eu coloquei a palavra 

“estupefacientes”. É uma palavra estranha, mas quer dizer “entorpecentes”. Nessa fase 

decadentista tem um poema bem célebre que a UFRGS não escolheu, que é “Opiário”. É um 

poema que sintetiza bem esse aspecto decadentista. Ele dá ênfase ao uso do ópio, que é uma 

droga bem pesada e que era muito consumida no século XIX. É um pó extraído da papoula e a 

fumaça é inspirada. Tem um poder destrutivo tanto quanto a heroína, pois causa dependência 

forte. Tem um poder de destruição muito maior do que a maconha. Essas coisas de drogas às 

vezes causam um certo frisson. Lembro que uma vez eu estava falando sobre Iracema, de José 
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de Alencar. Iracema preparava o elixir mágico, que ela extraía de uma árvore. Os índios 

bebiam e se encontravam espiritualmente com o deus Tupã. Na verdade, era um chá 

alucinógeno extraído da árvore e todo o mundo ficava “doidão”. Quando eu terminei, um 

aluno me olhou e disse:”Existe essa árvore?” 

ALUNOS – (Risos). 

PROFESSORA – Que interesse, não é? Crack nem pensar. Vamos lá então, ainda na página 

12, fase sensacionista e futurista. O futurismo, todo mundo sabe, é de Marinetti. O 

sensacionismo, criado pelo próprio Fernando Pessoa, tem a influência do autor norte-

americano Walt Whitman. Esse autor cria uma espécie de sensacionismo, porém, levado ao 

extremo, sentir tudo da maneira mais intensa possível. E o heterônimo Álvaro de Campos, 

que é o heterônimo mais perturbado mesmo, não é sereno como seu mestre Alberto Caeiro, 

vai absorver isso. Por isso, vai adotar esse estilo torrencial que se cerca de vários recursos de 

linguagem, que mostra uma irreverência total. Álvaro de Campos, além de celebrar o triunfo 

da máquina, da energia mecânica e da civilização moderna. Também vai tratar dos escândalos 

e das corrupções da contemporaneidade, que é o que eu já disse antes. Essa fase, é a fase de 

“Ode Triunfal”. Ele vai exaltar a modernidade. Se cair uma questão no vestibular: “Em “Ode 

Triunfal”, o poeta exalta a modernidade, exalta a vida moderna com seu movimento. Isso está 

correto? Sim, está correto, mas também é possível perceber que ele vai sugerir que isso não 

vai dar certo. Então “essa fase também é marcada pela intelectualização das sensações ou pela 

sua desordem. Como um verdadeiro sensacionista, ele procura o excesso violento, à maneira 

de Walt Whitman.”  Então, esse sensacionismo do Álvaro de Campos, é diferente do 

sensacionismo do seu mestre Alberto Caeiro. Para Caeiro, a sensação tem que ser captada 

apenas pelos sentidos, rejeitando o pensamento. O Álvaro de Campos é muito mais 

cerebral.Na página 12 ainda: 

“O mestre, com sua simplicidade e serenidade, via tudo nítido e recusava o pensamento para 

fundamentar a sua felicidade, por estar de acordo com a Natureza. Já Campos, sentindo a 

complexidade e a dinâmica da vida moderna, procura sentir a violência e a força de todas as 

sensações (“sentir tudo de todas as maneiras”).” Essa é a diferença básica entre o discípulo e o 

mestre. Já é uma hora e quarenta e cinco minutos. Presente estarei aqui para vocês na próxima 

aula, só por amor, por mais nada, tudo de bom. 
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2.4 – OBSERVAÇÃO DA TERCEIRA AULA – 07 DE JULHO DE 2010 – ESCOLA 

PARTICULAR 

PROFESSORA – Tem um texto que se chama “Esboço para tabacaria” que diz o seguinte: “O 

homem, bobo da sua inspiração, sombra chinesa de sua ânsia inútil, segue revoltado e ignóbil, 

(ignóbil é ignorante), certo das mesmas leis químicas do andar perturbado da Terra, 

implacavelmente em torno do astro amarelo, sem esperança, sem sossego, sem outro conforto 

que o abafo das suas ilusões da realidade e a realidade de suas ilusões.” Nessa frase “sem 

esperança, sem sossego, sem outro conforto que o abafo das suas ilusões da realidade e a 

realidade das suas ilusões”, está a situação fundamental do poema “Tabacaria”. É o homem 

que em seu quarto olha para rua, para a tabacaria que está defronte, enquanto reflete sobre si. 

O poema se enquadra na fase denominada intimista melancólica. Aqui, o poeta, desiludido 

dos esforços anteriores da fase sensacionista e futurista, deixa-se cair em um forte 

pessimismo, marcado por um forte regresso às memórias da sua infância e à consciência de 

que ficou e está sozinho no mundo. Essa é a consciência do vazio. O tema do poema é a 

dimensão da solidão interior, face à vastidão do universo exterior. 

ALUNA – Na verdade tem uma ligação com o outro poema das cartas de amor, não tem? 

PROFESSORA – Vocês estão começando a perceber que o heterônimo Álvaro de Campos, 

em contexto geral, é esse sujeito que vive nos extremos, que vive a euforia sensacionista do 

mundo moderno, a exaltação da máquina e, ao mesmo tempo, ele vive a melancolia, a náusea 

existencial diante da realidade que observa. O poeta pensa, reflete, ou seja, ele não consegue 

absorver a lição do mestre Caeiro no sentido de perceber as sensações simples das coisas, de 

poder comer por comer, onde prazer é prazer, nada mais do que isso. Ele não consegue sentir 

dessa maneira, não consegue se colocar no lugar do homem comum. Ele é um sujeito 

atormentado, mergulhado na sua existência vazia, sem perspectiva, sem felicidade, 

fundamentalmente. A tabacaria aqui é uma metáfora, acaba sendo um símbolo que não tem 

valor próprio, e o que é verdadeiramente importante é que esse símbolo faz nascer em 

Campos a necessidade de analisar a sua própria existência, faz da existência da tabacaria uma 

coisa fixa e real. 

A simbologia do quadro na janela versus a rua e a tabacaria pode representar a oposição entre 

o dentro e o fora. O fora, o externo, o mundo lá fora. O dentro, dentro de si mesmo, a sua 
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interioridade. É uma oposição dialética aqui. Ele parte como sujeito poético, numa busca, 

numa síntese, numa compreensão de si mesmo, e por isso divaga, por isso sonha, mas também 

vai ter cortes para a realidade. Não esqueçam que quase todos os poemas do Álvaro de 

Campos são marcados por esses cortes, viradas de perspectiva, seja do aspecto moderno, do 

aspecto de “Ode Triunfal”, para o lado mau da humanidade. Existe o lado da desigualdade, o 

lado do homem na condição de animal e, ao mesmo tempo, há um traço bem marcante em 

quase todos os textos que é essa recorrência à infância como um tempo feliz, de harmonia. Ao 

longo do texto, há uma noção clara de diálogo, mesmo sem personagens. Na verdade, parece 

que o sujeito poético trava uma espécie de monólogo, fala para si mesmo em evidentes 

momentos de quebra, como eu disse, passagens entre parênteses. Isso é comum em Álvaro de 

Campos: momentos de quebra para pensar, intercalando discurso racional com momentos de 

delírio, momentos irracionais, emocionais, mas complementares. O pensamento do sujeito 

poético oscila bastante em “Tabacaria”. Bem, pessoal, por hoje é isso. Estudem as análises 

dos poemas que estão no polígrafo.  
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2.5 – OBSERVAÇÃO DA QUARTA AULA – AULÃO 05 DE NOVEMBRO DE 2010 – 

POESIA MODERNA 

PROFESSORA – Nessa imagem do telão, vocês têm: Carlos Drummond de Andrade, com a 

mão no joelho, Vinicius de Moraes, de óculos escuros, porque, Deus me livre, a essa hora da 

manhã aqui, o Vinícius já está naquela ressaquinha! Manuel Bandeira, Mário Quintana e 

Paulo Mendes Campos. Então essa é uma foto clássica, dos poetas modernos. Essa divisão 

aqui é uma divisão que o Sérgius Gonzaga faz, que está no livro de vocês, Curso de 

Literatura Brasileira. O professor André não concorda muito com esta divisão convencional, 

mas o Sérgio divide os poetas modernos em um grupo da tradição lírica, que seria então 

Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Vinicius de Moraes e Mário Quintana sendo os principais.  

Esse grupo da tradição lírica trabalharia com a síntese de inovações modernistas, ao mesmo 

tempo agregando a melhor questão ocidental e a linguagem, que é renovadora dentro do 

modernismo, mas que também trabalha com temas mais clássicos e universais. Predomina a 

subjetividade que reafirma o velho poder da inspiração nos resquícios, ainda nos moldes 

pouco românticos em alguns desses poetas. Sérgius coloca o grupo da modernidade radical. O 

André não concorda muito que Drummond esteja nesse grupo, mas ele vai falar depois mais 

especificamente do Drummond, e ainda João Cabral, Ferreira Gullar, Murilo Mendes e Jorge 

de Lima. Esses seriam os poetas da modernidade radical. Nesse grupo, há oposição ao 

confessionalismo e àquele subjetivismo mais latente na lírica tradicional. O mundo torna-se 

mais importante do que o eu-lírico, então é voltar-se para o mundo e não para a subjetividade, 

para a intimidade. Há uma grande desconfiança quanto às possibilidades comunicativas da 

linguagem. Rejeita-se a inspiração, privilegiando-se a técnica. João Cabral de Melo Neto vai 

ser o mestre desse aspecto. O André depois vai falar melhor pra vocês. Então, vamos começar 

com Manuel Bandeira, porque Manuel Bandeira é leitura obrigatória da UFRGS. Vocês 

tiveram uma palestra sobre isso uma vez, e, na minha opinião, o palestrante falou muito bem, 

demonstrou conhecimento do tema, do assunto, mas como ele não usou powerpoint, não 

expôs os poemas. Acho que é bom vocês visualizarem os poemas, porque aí vocês conseguem 

ver os versos e entender melhor. É evidente que não vou poder ficar falando aqui do Bandeira 

a vida inteira, senão vamos ficar toda a manhã falando só dele. Vou trabalhar com o aspecto 

geral, um apanhado geral do Bandeira. Em geral, a gente não precisa saber a biografia de um 

poeta, de um autor, enfim, porque a vida do autor pouco importa, fundamentalmente para 
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questões de vestibular, mas acontece que a vida do Bandeira vai refletir muito na obra dele. 

Seria interessante entender como é que funciona a questão da doença que marcou a vida do 

poeta. 

Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu em Recife, em 1886. Ainda jovem, vai para 

o Rio de Janeiro, onde faz o curso secundário. Em 1903, vai para São Paulo, onde ingressa na 

escola politécnica, que era uma escola de elite com os cursos de Engenharia e Arquitetura. O 

sonho dele era ser arquiteto, só que no ano seguinte ele vai ter que interromper os estudos. Ele 

tinha em torno de dezessete ou dezoito anos. Ele vai acabar descobrindo que é tuberculoso, 

vai retornar ao Rio de Janeiro, vai ser desenganado pelos médicos. Os médicos disseram que 

ele poderia morrer logo, mas sabem com que idade ele morreu? 

ALUNOS – Oitenta e dois anos.  

PROFESSORA – Vejam que ele viveu tantos anos assim e passou todos esses anos da vida 

dele atormentado com a idéia de morte, com a iminência da morte, que a qualquer momento 

poderia acontecer, porque a tuberculose não tinha cura. Então, ele vai ser desenganado pelos 

médicos, vai passar um longo tempo em estações climáticas no Brasil e na Europa, e na 

Europa é que ele vai tomar contato com a poesia simbolista e pós-simbolista. Nessa fase, 

prestes a deixar a adolescência, é que se inicia finalmente a produção poética de Bandeira. 

Características gerais da poesia dele: fusão entre confissão pessoal e a vida cotidiana, clima de 

desejo insatisfeito e amargurado... Isso vai marcar toda a obra dele, a poesia para ele 

representou, fundamentalmente, a vida que poderia ter sido e que não foi. O que está sugerido 

em muitos dos seus versos é isso. O tema predominante na obra dele é a preparação para 

morte. Esse diálogo constante com a morte, essa obsessão pela morte é o que vai marcar seus 

textos, e ele vai ser um poeta moderno. Manuel Bandeira vai começar a produção poética dele 

com uma influência mais parnasiana e simbolista, mas é só no primeiro livro praticamente, 

porque a partir do segundo, terceiro, ele já começa a “se ensaiar” no aspecto moderno e vai 

ser um poeta do cotidiano, que descobre o lirismo em tudo que é irrisório, que é simples, que 

é banal. A sua obra é estilística, artística, mas não é vulgar, o que não o faz ser um poeta 

menor, como ele mesmo chegou a dizer de si mesmo, equivocadamente. Com certeza ele foi 

um dos nossos maiores poetas. E aí está o tormento de vocês: Estrela da vida inteira. 
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A UFRGS teve algumas questões do vestibular centradas nos primeiros livros dele. Então só 

pra vocês entenderem quais são os livros que estão nessa antologia, Estrela da vida inteira, 

quais são os poemas mais famosos. “A cinza das horas” é o primeiro; “Desencanto”, que é um 

poema enorme, “Enquanto a chuva cai”, depois no CD de resumo de vocês vai haver lá um 

longo resumo sobre esse livro e tudo isso está pontuado e comentado lá. “Os Sapos” é um 

poema famoso, que vocês já sabem que foi declamado na Semana de Arte Moderna por 

Ronald de Carvalho e causou um tremendo impacto porque era uma crítica corrosiva aos 

parnasianos, e debochado também. O Ritmo Dissoluto, Meninos Carvoeiros, Na Rua do 

Sabão, Berimbau e Libertinagem.  Esse é o divisor de águas, pois é a partir de Libertinagem 

que ele é efetivamente considerado um poeta moderno. Colocamos nos resumos os poemas 

mais famosos. Depois vem Estrela da Manhã, em 1936, Lira dos cinqüenta anos, em 1940, 

Belo Belo em 1948, Mafuá do Malungo também em 1948, Opus 10, em 1952, Estrela da 

Tarde em 1960, fechando os dez livros que compõem a antologia. Mas ele escreveu livros de 

traduções poéticas, mas esses são os essenciais para vocês terem noção. A Cinza das horas é o 

livro de estréia. Há o aspecto parnasiano simbolista, é um livro muito melancólico, é o livro 

que está marcado pela espera da morte. Sofrimento, angústia, tristeza, obra mais 

convencional, muito sentimental, e a gente pode ver isso no poema “Desencanto”, que é um 

metapoema, que fala sobre o ato de fazer poemas, e é uma espécie de válvula de escape de um 

ser que espera a morte. Diz ele: 

“Eu faço versos como quem chora  

De desalento... de desencanto... 

Fecha o meu livro, se por agora  

Não tens motivo nenhum de pranto.  

Meu verso é sangue. Volúpia ardente... 

Tristeza esparsa... remorso vão...  

Dói-me nas veias. Amargo e quente,  

Cai, gota a gota, do coração.  

E nestes versos de angústia rouca,  

Assim dos lábios a vida corre,  

Deixando um acre sabor na boca. 

- Eu faço versos como quem morre.”  

Esse poema traz um aspecto bem melancólico dentro dos princípios mais rígidos do 

Parnasianismo e do Simbolismo. Depois vem o Carnaval, segundo livro, com três ou quatro 
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poemas parnasianos de má qualidade. Na opinião de Bandeira, tem uma maior liberdade 

técnica, e aí a gente pode destacar  “Os Sapos” e “Debussy”, que são  textos que quebram um 

pouco com esta tradição. “Os Sapos” tem aquele texto debochado e “Debussy” é um texto que 

brinca com aquela questão da simplicidade, do tom infantil, que é uma marca forte também na 

poesia de Bandeira. Mas, de qualquer maneira, são poemas que não promovem grandes 

rupturas. Uma coisa que é importante de observar: Que carnaval é esse? O livro Carnaval a 

gente pensa que é um livro alegre não é? Carnaval, alegria, festa, farra, mas não é um carnaval 

alegre, é uma história trágica. Os pierrôs e arlequins que desfilam em seus versos são figuras 

tristes e amargas, e por mais que valorize o amor físico, o poeta não exalta a alegria do 

carnaval, mas as dores dos desencontros amorosos. O carnaval é triste aqui, carnaval sem 

multidão, sem música barulhenta, é o carnaval que ele pesquisou na sua vida interior. Depois 

vem Os Sapos, que vocês já conhecem que é o deboche, do excesso de formalismo da poesia 

parnasiana. E aqui há outro poema também, olhem só:  

Para cá, para lá... 

Para cá, para lá... 

Um novelozinho de linha... 

Para cá, para lá... 

Para cá, para lá... 

Oscila no ar pela mão de uma criança... 

(Vem e vai...) 

Que delicadamente e quase a adormecer o balança  

- Psiu... -  

Para cá, para lá... 

Para cá e... 

- O novelozinho caiu. 

Então esse singelo poema traz dentro de si o quê? O ritmo do “para lá e para cá”. O balanço 

do novelo de lã na mão da criança é um balanço que parece acalanto, é quase uma canção de 

ninar. Ele encontra o momento poético em um instante sublime do cotidiano. Essa marca de 

simplicidade, de coisa amena, também vai estar em Bandeira. Depois vem Ritmo Dissoluto. 

Esse é um livro de transição, com uma tímida abertura para a maturidade poética do autor. Em 

uma questão da UFRGS afirma-se que, nos poemas de Ritmo Dissoluto o poeta renega o 

erotismo e a melancolia. Não, melancolia e erotismo são marcas de Bandeira, por isso que a 

alternativa estava errada. Então, isso é um aspecto para observar. Ritmo Dissoluto é um livro 

marcado pela questão da infância e da melancolia, o sentimento infantil enche as páginas 
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desse livro e a poesia se funde aqui com uma sensibilidade nova.  O pobre menino doente, 

através da vidraça, observa os balõezinhos que sobem, os pequenos vendedores de carvão, as 

carroças de leite, os sapos, os vagalumes. Há o espírito infantil impregnado da volúpia de ser 

triste, de ter uma satisfação prazerosa de sofrimento. Essa é marca de Ritmo Dissoluto. Segue-

se “Meninos Carvoeiros.” Tem um poema muito bonito que diz assim: 

“Os meninos carvoeiros  

Passam a caminho da cidade. 

- Eh, carvoero! 

E vão tocando os animais com um relho enorme. 

 

Os burros são magrinhos e velhos. 

Cada um leva seis sacos de carvão de lenha. 

A aniagem é toda remendada. 

Os carvões caem. 

 

(Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido.) 

 

- Eh, carvoero! 

Só mesmo estas crianças raquíticas 

Vão bem com estes burrinhos descadeirados. 

A madrugada ingênua parece feita para eles... 

Pequenina, ingênua miséria! 

Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis! 

 

-Eh, carvoero! 

 

Quando voltam, vêm mordendo num pão encarvoado, 

Encarapitados nas alimárias, 

Apostando corrida, 

Dançando, bamboleando nas cangalhas como espantalhos desamparados.” 

Então, é a realidade dos pobres que carregam carvão, mas como se estivessem brincando. É 

uma infância dura, triste, mas para eles se transforma em brincadeira. E depois tem 

Libertinagem, que é o livro da virada. 

ANDRÉ – Algumas linhas dessas se fizeram presentes no Bandeira até então, sempre é bom 

pensar assim, Estrela da vida inteira mantém a melancolia.  Há um traço melancólico que 

perpassa toda a obra do Bandeira. Ele está sempre morrendo no dia seguinte, como a Amanda 

disse. No poema “Antologia”, muita gente fica impressionado. Bem no final da carreira dele, 

não recordo de que livro é, no qual ele aproveita a sucata dos versos que ele vem escrevendo 
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para compor um apanhado da obra dele. Ele acrescenta apenas um verso novo lá, que é o 

verso:  

“Todos os dias, o aeroporto em frente a minha casa me dá lições de partir”. 

 A vida inteira Manuel Bandeira ficou com essas lições de partir, e na verdade vai dizer que 

morreu de tuberculose com quase oitenta anos. Uma das coisas importantes é que esta 

melancolia atravessa inclusive a modernização do Bandeira e a outra é o caráter confessional 

dele. Ele está sempre voltado para o mundo interior, mesmo quando dialoga com o cotidiano. 

Libertinagem já é uma palavra por si só libertina, como diz aqui, palavra que advoga por essa 

libertação poética, mas também temática. Vai ser assim para Bandeira. Primeiramente, o 

marco do verso livre e branco. Agora, definitivamente, Bandeira está usando o verso livre e 

branco, está brincando com as novas formas poéticas. Mas cuidem, gente, não é só uma 

questão de verso, é uma questão sintática, é fundamental observar o quanto sintaticamente 

Bandeira se simplifica. Como nós vamos ver em alguns poemas aqui, há uma relação de 

elementos simples, mas importantes, que vão mostrar justamente essa libertação. Nós vamos 

ter “Poética” que já foi questão de prova da UFRGS antes de ser leitura obrigatória. Foram 

duas provas, então nós temos 2010-2009, e em 2008 apareceu “Poética”, que é um dos 

recordistas reincidentes em prova, por quê?  

Toda vez que aparece uma “Poética”, é uma produção de fé, é o poeta confessando os seus 

princípios que, muitas vezes, são os princípios de sua geração. No “Poética”,  que é um 

poema daqueles que a gente pode dizer que é de excelência, não só em vestibular, mas na 

própria história da Literatura Brasileira. Se alguém for fazer um painel sobre a poesia 

moderna brasileira e simplesmente omitir “Poética”, está omitindo uma das grandes verdades 

que ali se instaura nas linhas gerais da modernidade brasileira em um poema perfomático. Eu 

luto pela liberdade formal, mas o poema não tem um tema, ele fala sobre o famoso 

desvairismo da modernidade, que é não centralizar um tema, mas circular em torno dos 

grandes temas dessa vida cosmopolita, que começa a se instaurar no século XX. “Poética” é 

famosa por ser um marco desse novo Bandeira que surge. Depois, ele vai publicar “Nova 

Poética”. Bandeira viveu bastante, e “Nova Poética” já é um passo além. Bandeira acaba 

sendo contemporâneo depois de Drummond, contemporâneo de João Cabral, contemporâneo 

de Ferreira Gullar, contemporâneo dos concretistas e contemporâneo da própria Tropicália. 
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PROFESSORA – O último livro dessa antologia aqui é do Bandeira concretista. 

ANDRÉ – Bandeira concretista. Então, “Nova Poética” vai mostrar a evolução desse poeta, 

que sempre se considerou um poeta menor.  Até tem aquela brincadeira famosa do José Paulo 

Paes que pegou a expressão “poeta menor” que Bandeira repetiu várias vezes e criou uma 

epígrafe. Ele repetiu em um poema a palavra menor: menor, menor, menor, menor, menor, 

menor, menor, menor, menorme, ao juntar a palavra menor, o José Paulo Paes descobriu a 

palavra enorme no meio.  

De certa maneira, esse é o livro da simplificação poética, é o livro em que Bandeira se 

aproxima, vamos dizer assim, de uma dicção moderna, de uma linguagem se tornando cada 

vez mais coloquial, cada vez mais simples e, na forma, com verso livre e branco, com formas 

completamente regulares, até mesmo em prosa. Essa é a grande libertação do Bandeira. 

“Porquinho da Índia” é quase um poema em prosa, é quase um conto. Ele tem o chamado 

prosaísmo, que é marca da nossa modernidade, poemas que lembram uma história contada. 

Percebam a simplicidade da linguagem. “O Bicho” também. Esse poema eu dei para o meu 

filho de 9 anos ler, e a única coisa que ele não entendeu foi a palavra “voracidade”. É um 

garoto do mundo moderno, só gosta de videogame, é uma batalha. A simplicidade do 

Bandeira faz com que crianças dos 8 aos 80 consigam ler seus poemas. O “Porquinho da 

Índia” tem tudo isso:  

“Quando eu tinha seis anos  

Ganhei um porquinho-da-índia. 

Que dor de coração me dava 

Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão! 

Levava ele para a sala 

Para os lugares mais bonitos mais limpinhos 

Ele não gostava: 

Queria era estar debaixo do fogão. 

Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas... 

 

- O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada”. 
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O poema é de uma simplicidade plena, recorda de certa maneira o primeiro momento lírico do 

abandono, momento na verdade lacunar na vida do Bandeira. A idéia de fugir, de se entregar 

apaixonadamente por um bicho de estimação, por uma namorada, e não se ver correspondido, 

é o que aparece como tema lírico neste poema, a impossibilidade da realização plena do 

desejo amoroso, que ele vê na primeira namorada, e que ele usa como recordação com aquele 

bicho de estimação. A presença das imagens brasileiras é um detalhe muito importante da 

modernidade brasileira. Há um estudo sobre os poetas e as cidades. O modernismo inaugurou 

isso, e vamos ter o Quintana de Porto Alegre, um Vinícius que recorda muito um Rio de 

Janeiro sentimental, um Bandeira que, apesar de ter nascido no Recife, também pega Rio de 

Janeiro, também pega cidades onde foi como Belém, um Drummond que fala de Itabira, mas 

também muito do Rio de Janeiro. A gente vai ter um João Cabral que fala de um Recife social 

de maneira muito intensa, uma Cecília que flutua, não tem os pés fixos nesse mundo concreto. 

Ferreira Gullar fala muito de sua origem maranhense e, depois das torturas no Rio de Janeiro, 

é um homem da cidade, talvez o inaugurador da modernidade poética, um homem que flutua 

pelas cidades. Bandeira tem também “Evocação do Recife”, um poema gigantesco, em verso 

livre e branco, no qual ele lembra de um Recife que não é um Recife propriamente, vamos 

dizer assim, geográfico, é o Recife da infância dele, o Recife que ele encontra quando abre as 

gavetas da memória. Portanto, não é o Recife que seria a Veneza americana, não é o Recife 

que era o porto de todos os portos, não, é o Recife da infância dele, quando ele comia rolete 

de cana, quando ele comia midubim, amendoim que é frito. Ele fala desse Recife que é o 

Recife da vivência. Vejam um trecho do poema: 

“Recife da minha infância 

A rua da União onde eu brincava de chicote-queimado  

e partia as vidraças da casa de dona Aninha Viegas 

Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê  

na ponta do nariz 

Depois do jantar as famílias tomavam a calçada com cadeiras 

mexericos namoros risadas 

A gente brincava no meio da rua 

Os meninos gritavam: 

Coelho sai! 

Não sai!” 
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Essa relação musical da memória desses elementos que vão percorrer a vida do Bandeira vão 

estar no poema “Evocação do Recife”, e Recife vai aparecer em várias outras passagens da 

poética dele.  

Depois tem o poema “Vou-me embora para Pasárgada”. Estávamos brincando que nós 

estamos hoje no café Pasárgada. Pasárgada virou o símbolo do refúgio poético. Aqui em Porto 

Alegre, na Feira do Livro, todo ano tem o Espaço Pasárgada, que é geralmente o espaço de 

vidro, onde acontecem conferências dentro da Feira. Pasárgada se tornou propaganda no 

Brasil, propaganda de lugar do requinte. Existe condomínio Pasárgada, motel Pasárgada, 

fazenda Pasárgada. Virou um símbolo de local da evasão, cuidem com esta palavra. O “Vou-

me embora para Pasárgada” é um poema de evasão, que é uma das marcas da modernidade 

brasileira. Drummond dizia: “é preciso fazer poesia com o que se tem no mundo. Se seu o 

mundo está em guerra, vamos fazer poesia só para a guerra”. Mas o Bandeira, a Cecília, um 

pouco do Quintana, são poetas evasivos. O tema da evasão, o tema de fugir para a fantasia, 

pode ser para a infância. Se descobriu mais tarde que Pasárgada existiu. Pasárgada foi 

bombardeada pelos Estados Unidos, no Afeganistão. Pasárgada era o local, claro que era uma 

Pasárgada dos homens, onde as mulheres davam frutas na boca dos homens, o camarada 

ficava atirado na rede, feito Macunaíma. A Pasárgada do Bandeira acaba sendo tudo o que ele 

não pôde viver na sua infância. A Pasárgada do Bandeira permite a ele viver as coisas 

interditadas pela tuberculose. Lá não havia hierarquias sociais. Ele é amigo do rei, lá os 

prazeres são livres, as namoradas do passado estão misturadas com as do presente. Pasárgada 

seria, portanto, a utopia de um mundo ideal.  Por isso também há um intertexto sutil com a 

“Canção do Exílio”, que é talvez o grande tema da poesia brasileira. Lembram da “Canção do 

Exílio”? 

  “Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá,  

  As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá”.  

Agora o cara está no Brasil e diz:  

“Lá sou amigo do rei, aqui eu não sou feliz”.  

Ele cria de novo esse esquema que a gente chama de exílio ou, como eu repito, evasão. 

Vamos ver o poema de Manuel Bandeira:  
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“Vou-me embora pra Pasárgada, lá sou amigo do rei,  

lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei, 

 vou-me embora pra Pasárgada”.  

Hoje isso aqui é um discurso simples hoje, imagine como o organismo da época, é o cara que 

vai pra um lugar onde os prazeres são livres:  

Vou-me embora pra Pasárgada 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Aqui eu não sou feliz 

Lá a existência é uma aventura 

De tal modo inconsequente 

Que Joana a Louca de Espanha 

Rainha e falsa demente 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive 

E como farei ginástica 

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 

Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deito na beira do rio 

Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias 

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Em Pasárgada tem tudo 

É outra civilização 

Tem um processo seguro 

De impedir a concepção. ” 
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Olha as propostas daquela geração, antes da revolução sexual. “tem telefone automático”, 

sem precisar virar a manivela, o meu é moderno, mas ele precisava de uma manivela. O 

telefone é muito automático, o dele é aquela relação do automatismo da vida moderna com 

uma espécie de ausência também: 

“Tem telefone automático 

Tem alcalóide à vontade 

Tem prostitutas bonitas 

Para a gente namorar 

E quando eu estiver mais triste 

Mas triste de não ter jeito 

Quando de noite me der 

Vontade de me matar 

— Lá sou amigo do rei — 

Terei a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada”. 

 Eis o grande tema de evasão que não apareceu na prova ainda. 

PROFESSORA – O “Pasárgada” não apareceu ainda na prova da UFRGS, mas é uma boa 

possibilidade, porque é um dos poemas mais famosos de Libertinagem, então acho que é uma 

boa aposta, prestar atenção no “Pasárgada”. 

ANDRÉ – “Pneumotórax” é um poema famosíssimo. Ele tem uma estrutura narrativa em 

forma de conto, vamos dizer assim, um conto trágico e é de novo aquele tema do “vou morrer 

amanhã”. Aqui, ele cria uma imagem de um homem que vai até o médico e é desenganado, 

quando o médico vai dizer pra ele: “Olha, filho, não resta mais nada pra fazer, vai para casa e 

escuta um tango argentino”. Tango argentino é sempre trágico, o argentino é trágico. Ele diz 

assim então:  

“Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.  

A vida inteira que podia ter sido e que não foi.  

Tosse, tosse, tosse.  

Mandou chamar o médico:  
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- Diga trinta e três.  

- Trinta e três... trinta e três... trinta e três... Respire.  

- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.  

-Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 

- Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino.”  

O poema beira o surrealismo e, sobretudo, através daquele diálogo também aparece o famoso 

tratamento chamado pneumotórax, o famoso tratamento como último recurso. Só que, para 

um poeta, o último recurso, o lirismo trágico que ele vai pegar emprestado dos argentinos, o 

último recurso para sobreviver é a tragicidade argentina. E aí, o famoso “Poética” (vou 

acelerar um pouquinho por causa do nosso tempo) . O “Poética”, como eu disse, apareceu em 

2008, é performático.  Lembram? Os versos já são livres e brancos, são versos desgarrados, 

imensos. Muita gente cansa ao ler esse poema, e é um poema que usa símbolos daquilo que é 

preso, daquilo que é formal, daquilo que é radicalmente fixo demais. Lembrando o 

Parnasianismo, é uma exaltação a todo tipo de liberdade poética. Já foi questão de ENEM. 

Tinha uma alternativa certa que dizia assim: “Funda o novo lirismo, que é o lirismo da 

libertação”. É aquele poema que diz:  

“Estou farto do lirismo comedido 

Do lirismo bem comportado 

Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente  

protocolo e manifestações de apreço ao Sr. Diretor. 

Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário o  

cunho vernáculo de um vocábulo. 

Abaixo os puristas 

 

Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais 

Todas as construções sobretudo as sintaxes de exceção 

Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis 

 

Estou farto do lirismo namorador 

Político 

Raquítico 
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Sifilítico 

De todo lirismo que capitula ao que quer que seja fora  

de si mesmo 

De resto não é lirismo 

Será contabilidade tabela de co-senos secretário  

do amante exemplar com cem modelos de cartas  

e as diferentes maneiras de agradar às mulheres, etc. 

 

Quero antes o lirismo dos loucos 

O lirismo dos bêbados 

O lirismo difícil e pungente dos bêbedos 

O lirismo dos clowns de Shakespeare 

 

- Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.” 

Essa é a poética da modernidade brasileira. Como é um poema bastante conhecido, a gente 

suspeita que talvez a UFRGS possa fazer uma questão sem aparecer verso algum. Basta eles 

citarem “Poética”, e o aluno tem que saber do que se trata.  

PROFESSORA – Esse livro, que é de 1948, vou chamar a atenção para ele por conta de que 

já apareceu na questão da UFRGS. A escrita é para inquietar o leitor e não é para acomodá-lo. 

Não é para conciliá-lo com o mundo, esse é um dos grandes pressupostos da lírica moderna: 

desacomodar, inquietar, provocar. Esse é um aspecto importante que nós vamos ver agora em 

um poema bem famoso aqui, do Belo Belo. Então, essa nova proposta, essa poesia que 

inquieta, que desacomoda, que não faz com que o sujeito possa ter uma conciliação com o 

mundo, surge na verdade como uma continuidade, se considerarmos toda a profissão do 

Bandeira. E aí o texto que vamos destacar é “O Bicho”, que caiu um pequeno fragmento na 

prova da UFRGS agora em 2010. Esse texto é construído para impactar o leitor. O bicho não é 

um gato, não é um cão, não é um rato e cata comida entre os detritos. É um poema de 

observação social, no qual o poeta aproxima a subjetividade da experiência social. Então, diz 

assim: 

“Vi ontem um bicho 

na imundície do pátio  
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catando comida entre os detritos” 

Este é poema que o filho do André leu e compreendeu. Certo? Só com a palavra “voracidade” 

ele engasgou um pouquinho. 

“Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem.” 

PROFESSORA – Choca?  

ALUNO – Sim. 

PROFESSORA – A gente passa pelas ruas e não vê rotineiramente um sujeito aqui e acolá, 

comendo lixo? Vocês nunca viram uma cena dessas? Um dia, estava com o carro estacionado 

na Osvaldo Aranha, esperando ir embora pra “Pasárgada” e aí vejo um sujeito maltrapilho, 

carregando um carrinho cheio de quinquilharias. Ele parou na minha frente em uma lata de 

lixo, tirou uma sacola e começou a comer o lixo. Eu olhei aquilo e pensei: isso é a realidade 

pura. Saí do meu carro, peguei todo o dinheiro que eu tinha na carteira, que não era muito, e 

dei pra ele. Ele me agradeceu muito, saiu dali e eu fiquei cuidando pelo retrovisor. Ele foi ao 

bar da esquina e eu o vi saindo com um pão na mão comendo. Então, um texto assim, é para 

desacomodar, é para pensar. Para encerrar o Bandeira, esse texto aqui, “Consoada”, é um 

texto muito marcante. Acho que também pode ser uma possibilidade de cair na prova da 

UFRGS, porque, se a morte é um tema, vejam que no último ano era um poema de Bandeira. 

É possível também que essa temática da morte possa ser uma proposta. Como a morte é uma 

questão que abarca toda a produção poética dele, esse poema aqui é interessante porque 

parece que aqui ele supera essas questões. Ele estabelece uma espécie de ritual de sedução, de 

confraternização com a morte, ele vai esperá-la chegar e vai oferecer um banquete para ela. 

Parece que aqui se desconstrói um pouco aquela marca mais ofensiva da morte na poesia do 
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Bandeira. Aqui parece que ele se reconcilia com a morte. Vamos ver, olhem que beleza esse 

poema:  

“Quando a Indesejada das gentes chegar  

(Não sei se dura ou caroável),  

talvez eu tenha medo.  

Talvez sorria, ou diga:  

- Alô, iniludível!  

O meu dia foi bom, pode a noite descer.  

(A noite com os seus sortilégios.)  

Encontrará lavrado o campo, a casa limpa,  

A mesa posta,  

Com cada coisa em seu lugar”. 

Então ele espera a morte e diz: poderá ser bom, poderá ser ruim, mas eu estou aqui à tua 

espera com a mesa posta. Vamos cear? É mais ou menos assim o convite. Então, aqui parece 

que ele consegue essa comunhão melhor com a morte. Encerramos assim o Bandeira. 

 Cecília Meireles, uma mulher no clã masculino da poesia moderna. Cecília, que teve uma 

forte tradição religiosa, marcada por uma forte herança simbolista. Vocês estão assim um 

pouquinho “zum, zum, zum”, hoje. Por quê? É influência do Woodstock, é rebeldia, paz e 

amor, não está com nada esse papo, é isso? Ou é o ENEM amanhã que está pressionando 

vocês?  

ALUNO – Sim, é o ENEM. 

PROFESSORA – É o ENEM? Ah, fiquem tranqüilos. O ENEM não é nada, depois vocês 

podem ir embora para Pasárgada. Vamos prestar atenção aqui então? Sim, vocês estão 

querendo falar, não é? 

Predominam em Cecília os sentimentos, a perda amorosa e a solidão, a temática da passagem 

do tempo e a presença do vazio. O “Romanceiro da Inconfidência” já foi leitura obrigatória.  

Nele temos uma visão mais dramática e lírica das cidades mineiras do século XVIII, com as 

suas principais figuras. Ela faz uma retomada dos aspectos da história da Inconfidência 

Mineira. Um aspecto importante, por favor, é uma autora existencial. Tem o fluir do tempo, 
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que dissolve tudo, as ilusões, o corpo, a memória. Esse é um poema bem significativo, o 

“Retrato”. Ela diz: 

"Eu não tinha este rosto de hoje,  

assim calmo, assim triste, assim magro,  

nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. 

Eu não tinha estas mãos sem força,  

tão paradas e frias e mortas;  

eu não tinha este coração que nem se mostra.  

Eu não dei por esta mudança,  

tão simples, tão certa, tão fácil:  

Em que espelho ficou perdida a minha face?"  

O caráter inexorável do tempo é sua marca. O vínculo da autora Cecília com toda a sua 

herança simbolista está na experiência do vazio. Ela não conta com a possibilidade de 

comunicação com o mundo circundante em seus versos, que dá essa sensação de falta de 

sentido na vida contemporânea. Só resta à poeta, o canto, ou seja, a celebração da criação 

poética, a poesia. Essa é uma das marcas mais fundamentais da autora. Um exemplo desse 

aspecto: 

 

“Eu canto porque o instante existe 

e a minha vida está completa. 

Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta. 

 

Irmão das coisas fugidias, 

não sinto gozo nem tormento. 

Atravesso noites e dias 

no vento. 

 

Se desmorono ou se edifico, 

se permaneço ou me desfaço, 

- Não sei, não sei. Não sei se fico 
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ou passo. 

 

Sei que canto. E a canção é tudo. 

Tem sangue eterno a asa ritmada. 

E um dia sei que estarei mudo: 

- mais nada”. 

Já o “Romanceiro da Inconfidência” tem como foco a cidade mineira do século XVIII com 

suas principais figuras humanas da inconfidência. Uma mistura de crônica dramática de uma 

época com a tradição literária e expressão poética seria o aspecto fundamental nesse poema. 

Vamos passar esse poema por uma questão de tempo, já que temos outros poetas. 

Temos aqui o Mário Quintana, que é o nosso poeta gaúcho, que vocês já sabem que não 

mereceu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Com certeza, Mário Quintana não foi 

um poeta menor. As características marcantes da obra dele são: herança simbolista, 

independência poética, linguagem simples, ironia e humor. São marcas fundamentais da obra 

dele. É o poeta do trivial, sentimental, metafórico, irreverente, surrealista. O surrealismo é 

uma marca muito forte em Mário Quintana. Seus poemas são “quintanares”, quer dizer “a 

vida passada a limpo através da imaginação”. Esta designação, acho que foi Bandeira que 

propôs essa idéia, de que os poemas dele são quintanares, com esse sentido posto. Ele produz 

muitos poemas em prosa, muitos poemas do Mário Quintana são em parágrafos em prosa, 

cuidado com isso. Um exemplo de um aspecto importante na obra dele é a melancolia, as suas 

ruínas interiores. “A Rua dos Cataventos”, diz:  

“Da vez primeira em que me assassinaram,  

Perdi um jeito de sorrir que eu tinha. 

Depois, a cada vez que me mataram, 

Foram levando qualquer coisa minha. 

 

Hoje, dos meus cadáveres eu sou 

O mais desnudo, o que não tem mais nada. 

Arde um toco de vela amarelada, 

Como único bem que me ficou. 
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Vinde! Corvos, chacais, ladrões de estrada! 

Pois dessa mão avaramente adunca 

Não haverão de arrancar a luz sagrada! 

 

Aves da noite! Asas do horror! Voejai! 

Que a luz trêmula e triste como um ai, 

A luz de um morto não se apaga nunca!”  

Há uma ruína interior, uma melancolia marcando os versos. O humor aparece nesse poema 

bem simples:  

 Cartaz para uma feira do livro 

“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem”.  

ALUNOS – (risos).  

PROFESSORA – Cuidado com o analfabetismo, cuidado, porque deve ter uma galera 

analfabeta aqui. Opa, desculpa, foi brincadeira. Sei que todos vocês leem e muito, fico muito 

feliz. E aí tem uma questão: um dia, um repórter entrevistando o Quintana, disse: “Senhor 

Mário, o que o senhor pensa da imprensa que publica matérias sobre o senhor, que o 

considera um alienado político?” 

Quintana nunca foi um cara engajado politicamente, que defendeu bandeira partidária, mas 

ele falou, sim, do aspecto social, com absoluta certeza. Seus poemas também são pontuados 

com uma crítica social, e esse repórter que o indagava, perguntou: “o que o senhor acha do 

fato de a imprensa, muitas vezes, o considera um alienado político?” Então, ele escreveu os 

versos talvez mais famosos de sua produção poética, alguns dos mais populares. Aliás, 

Quintana foi um poeta muito popular, lido por pessoas dos oito aos oitenta anos, de todas as 

classes sociais. Foi um poeta que se popularizou muito. Respondendo a essa questão do 

alienado político, ele disse:  

“Todos esses que aí estão 

 atravancando o meu caminho,  

 Eles, passarão,  

 Eu, passarinho”. 
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 Entendam a metáfora. Agora, temos Vinícius de Moraes. Quem assistiu o DVD com a 

professora Ana de Filosofia, assistiu um documentário maravilhoso da obra do Vinícius. As 

duas turmas que assistiram já têm uma ampla noção da carreira de Vinícius. Há uma 

declaração, acho que do Edu Lobo, não me lembro bem, de que Vinícius era múltiplo. Se 

Vinícius não fosse um cara múltiplo que quando escrevia, quando expressava a sua arte, 

estava em muitos lugares ao mesmo tempo, se ele não fosse assim, ele seria Vinicio de Moral, 

mas não, ele é Vinícius de Moraes, um sujeito do mundo, um sujeito aberto. Então, como 

diria Ferreira Gullar, é um poeta da poesia sublime, que vem para o verso mais escrachado da 

poesia moderna e depois cai no esculacho da canção popular. O Ferreira não está 

menosprezando a canção popular quando diz que o Vinicius cai no esculacho. É que, na 

verdade, ele está dizendo que Vinícius é um poeta que transita da poesia elevada para poesia 

moderna, e vai para a canção popular. Sem dúvida, foi um dos maiores nomes da nossa 

canção popular, um os criadores da bossa nova e um dos maiores nomes da nossa MPB. 

Quando eu falo em MPB, Música Popular Brasileira, é a de nível, queridos, música boa de 

qualidade. Não essa “chinelagem” que rola por aí muitas vezes. A primeira fase dele é a fase 

simbolista, ou melhor, neossimbolista, que tem conotações místicas. Vinícius estudou em 

escola religiosa, a família dele é de boêmios, mas de músicos da boemia tradicionais. Ele foi 

educado em uma escola bem tradicional. No início da carreira, ele foi um cara, eu diria, nada 

esquerdista ou muito bem comportado, ou não comportado, melhor dizendo. Então, muita 

influência religiosa, linguagem solene, versos longos que remetem aos versículos bíblicos. 

Havia uma marca religiosa muito forte na primeira fase do Vinícius. Como nesse texto, que é 

só um fragmento. O poema se chama “Ânsia”: 

“Na treva que se fez em torno de mim  

Eu vi a carne. Eu senti a carne que me afogava o peito  

E me trazia à boca o beijo maldito.  

Eu gritei. De horror eu gritei que a perdição me possuía a alma.  

E ninguém me atendeu.  

Eu me debati em ânsias impuras  

A treva ficou rubra em torno de mim  
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E eu caí!”  

Tem uma marca forte aqui da penumbra simbolista. Mas tem a segunda fase em que o poeta, 

vinculado à realidade, vai mostrar o canto do amor concreto, a exaltação da mulher. Vocês 

que viram o documentário da vida dele, viram que o Vinícius se casou muitas vezes. Foram 

oito vezes, não é isso? 

ALUNOS - Nove. 

PROFESSORA – Ele teve muitas mulheres, muitos filhos. Ele era um poeta que realmente 

compreendia a alma feminina, talvez como nenhum outro, ele dizia. 

ANDRÉ - Amanda, o Tom Jobim disse que o cara que trocava de mulher várias vezes não 

entendia nada. O Tom Jobim ficou com uma só a vida inteira. 

PROFESSORA – Desafiou o Vinícius. 

ANDRÉ - Desafiou o Vinícius. O cara que trocou de mulher nove vezes não entende a alma 

feminina, que decepção. 

PROFESSORA – Mas é que ele teve tantas mulheres que pôde vê-las de todos os ângulos, de 

todas as partes, todas as perspectivas. Todos os tormentos, todas as angústias. Mulher é um 

negócio complicado, não é, meninas? Meninos, vocês não acham também? Mulher tem que 

ter alguma coisa que chora, alguma coisa que lamenta. 

ALUNOS – (risos). 

ANDRÉ - Segundo um cara neutro, o Nelson Rodrigues. 

PROFESSORA – Bah, um cara neutro, hein? 

ANDRÉ - Neutro, ele disse que não adianta trocar, porque é tudo a mesma coisa. 

PROFESSORA – Ah, mas eu prefiro antes o Vinícius do que o Jobim. Atenção,vamos nos 

acalmar. Vocês querem mais é conversa de botequim, não é? Formalidade para quê, não é? 

Na segunda fase, Vinícius valoriza o cotidiano, promove uma abertura do social e utiliza uma 

linguagem mais coloquial. Tema dominante é o  humor, lírica comprometida com o cotidiano, 

banalidade da vida diária, engajamento social. Como o André disse, o poeta que vai cantar no 
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Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro boêmio como realmente foi, Vinícius foi um sujeito que 

veio de uma formação erudita, se torna diplomata, vejam que o diplomata vestido com o seu 

terno elegante tocava nos bares do Rio de Janeiro, acompanhado dos grandes nomes da 

música. Com certeza, ele acabou sendo banido do Itamaraty, porque não fica bem um 

diplomata com um copo de uísque na mão, cantando em bar. Antonio Candido, nosso ilustre 

professor renomado da USP, talvez um dos últimos grandes críticos ainda vivo, lido, relido, 

exigido na UFRGS nos cursos de graduação e de pós-graduação, diz que nenhum outro poeta 

talvez tenha conseguido essa proeza do Vinícius de tematizar o cotidiano da poesia popular 

moderna e ainda fazer canção popular. Um poeta que escreve um poema como “Balada do 

Mangue”, realmente só pode ser um grande poeta. Esse texto é muito forte, no sentido de falar 

de uma prostituta, mas é belíssimo também. Olhem só: 

“Pobres flores gonocócicas  

Que à noite despetalais  

As vossas pétalas tóxicas!  

Pobre de vós, pensais, murchas  

Orquídeas do despudor  

Não sois Loelia tenebrosa  

Nem sois Vanda tricolor:  

Sois frágeis, desmilingüidas  

Dálias cortadas ao pé  

Corolas descoloridas  

Enclausuradas sem fé,  

Ah, jovens putas das tardes  

O que vos aconteceu  

Para assim envenenardes  

O pólen que Deus vos deu?  

No entanto crispais sorrisos  

Em vossas jaulas acesas  

Mostrando o rubro das presas  

Falando coisas do amor  

E às vezes cantais uivando  

Como cadelas à lua  
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Que em vossa rua sem nome  

Rola perdida no céu...  

Mas que brilho mau de estrela  

Em vossos olhos lilases  

Percebo quando, falazes,  

Fazeis rapazes entrar!  

Sinto então nos vossos sexos  

Formarem-se imediatos  

Os venenos putrefatos  

Com que os envenenar  

Ó misericordiosas!  

Glabras, glúteas caftinas  

Embebidas em jasmim  

Jogando cantos felizes  

Em perspectivas sem fim  

Cantais, maternais hienas  

Canções de caftinizar  

Gordas polacas serenas  

Sempre prestes a chorar.  

Como sofreis, que silêncio  

Não deve gritar em vós  

Esse imenso, atroz silêncio  

Dos santos e dos heróis!  

E o contraponto de vozes  

Com que ampliais o mistério  

Como é semelhante às luzes  

Votivas de um cemitério  

Esculpido de memórias!  

Pobres, trágicas mulheres  

Multidimensionais  

Ponto morto de choferes  

Passadiço de navais!  

Louras mulatas francesas  
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Vestidas de carnaval:  

Viveis a festa das flores  

Pelo convés dessas ruas  

Ancoradas no camal?  

Para onde irão vossos cantos  

Para onde irá vossa nau?” 

Vinícius também foi um poeta do social. Um dos textos mais clássicos dele, que virou hino e 

que o grupo Secos e Molhados da época do paz e amor gravou na voz de Ney Matogrosso, é 

“Rosa de Hiroshima”. Então, vocês que estudam história certamente já viram isso com a 

professora Noeli: a questão do conflito americano, a Segunda Guerra, o Japão e a tragédia de 

Hiroshima e Nagasaki. Esse texto, realmente, é clássico: 

“Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A antirrosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa sem nada”. 

Vinícius tem um soneto em que há um aspecto interessante a observar, que é o seguinte: ele 

vai rememorar o soneto que é um texto de forma fixa, de tradição clássica. Vinicius vai 
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revitalizar o soneto, depois das radicalizações de 1922. Como nenhum outro lírico brasileiro, 

ele soube explorar as possibilidades de combinação de espírito moderno com essa antiga 

forma de versificação que parecia condenada ao esquecimento: o soneto. Como nenhum outro 

poeta da modernidade, ele conseguiu dar esse rigor ao soneto, resgatando uma forma 

tradicional, mas aplicando o aspecto moderno. 

Esse poema é maravilhoso. De vez em quando, vem alguém me perguntar: “Professora, me 

diz aí um poema que eu estou querendo entregar para uma menina”. E eu digo: “Não sei 

escrever, procurem Vinícius de Moraes”: 

“De tudo ao meu amor serei atento. 

 Antes, e com tal zelo  

e sempre e tanto  

que mesmo em face do maior encanto  

dele se encante mais meu pensamento.  

 

Quero vivê-lo em cada vão momento  

e em seu louvor hei de espalhar meu canto  

e rir meu riso e derramar meu pranto  

ao seu pensar ou seu contentamento.  

 

E assim, quando mais tarde me procure  

quem sabe a morte, angústia de quem vive,  

quem sabe a solidão, a fim de quem ama.  

 

Eu possa me dizer do amor (que tive),  

que não seja imortal, posto que é chama, 

 mas que seja infinito enquanto dure.” 

Com esse papo ele ficou com nove mulheres. 

ALUNOS – (risos). 

PROFESSORA – “Enquanto dure”, pode não durar não é? Enfim... Para encerrar Vinícius de 

Moraes, naturalmente, Vinícius se aproximou da canção popular e “Chega de Saudade” foi 
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um marco.  Vinícius, Tom Jobim, João Gilberto e outros vão fundamentar a Bossa Nova. 

Vinícius e Tom Jobim, o maestro, que faz a harmonia da canção, que tem talento 

extraordinário e é também letrista. Vinícius, o poeta, os dois juntos, e com a genialidade do 

João Gilberto, que inventou a batida da Bossa Nova, eles compuseram “Chega de Saudade”, 

uma composição de Tom Jobim, que é uma canção maravilhosa. O texto diz: 

“Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.  

Diz-lhe numa prece que ela regresse,  

porque eu não posso mais sofrer.  

Chega de saudade, a realidade é que sem ela 

 não há paz, não há beleza é só tristeza.  

E a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.” 

ANDRÉ – No ano passado, fiquei nesse palco aqui por uma hora inteira, foi a maior exigência 

física. Esses dois autores aqui são os que menos aparecem em provas. Vou ser muito rápido, 

para dar tempo de falar de Drummond. Nós temos aqui Jorge Lima e Murilo Mendes. Jorge 

de Lima ficou muito famoso pelo poema chamado “Essa Negra Fulô”, poema que trabalha 

muito a questão do negro na literatura, que começa inserido lá nos anos vinte com Menotti 

Del Picchia. Esse tema do negro na literatura aparece fortemente nesse poema. Há uma 

relação de sensualidade em “Negra Fulô”, mas também aquela coisa de serviçal. Tem um 

ritmo africano: 

 “Ora, se deu que chegou  

(isso já faz muito tempo)  

no bangüê dum meu avô  

uma negra bonitinha,  

chamada negra Fulô. 

Essa negra Fulô! 

Essa negra Fulô! 

 

 

Ó Fulô! Ó Fulô!  

(Era a fala da Sinhá)  

— Vai forrar a minha cama  

pentear os meus cabelos,  
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vem ajudar a tirar  

a minha roupa, Fulô! 

 

 

Essa negra Fulô!” 

 

Houve comparações com o livro de contos “Negrinha”, de Monteiro Lobato, a que também a 

figura do negro é associada, como muitas vezes acontecia na novela de televisão, sempre o 

negro na posição do empregado, sempre o negro na posição de subalterno. Pela primeira vez e 

através do lirismo, a Fulô que, embora esteja nas funções subalternas, está agora na posição 

de musa. Então o grande objetivo  do poema “Negra Fulô” é a elevação da figura do negro ao 

posto de musa poética. Jorge de Lima era um cara muito formal. Iniciou de maneira formal, 

também por sonetos, sem o lirismo moderno de Vinícius. Tem vários textos dele sobre o 

Nordeste que levaram alguns a classificá-los como poesia de 1930. Lembram o que é um 

romance de 30? Vários textos que falam do sistema de formação nordestino, textos que falam 

de senhores e senzalas, nas casas grandes das senzalas, a valorização da religiosidade. Este 

talvez tenha sido um dos poetas modernos, dos que surgiram a partir dos anos trinta, o mais 

cristão de todos. Ele é semelhante à primeira fase do Vinícius, só que na primeira fase havia 

ainda a tensão sensual.   

Vinícius é dividido entre a religiosidade e o sensualismo, o que não é o caso de Jorge Lima. E 

aqui comparece a celebração da questão negra. Repito, se aparecer algo no vestibular, com 

certeza vão colocar essa relação do negro como elemento central na poética do Jorge Lima. 

Depois tem o Murilo Mendes, poeta pouco conhecido no Brasil porque viveu na Itália, casou-

se com uma italiana, viveu fora do Brasil, mas ficou famoso, sobretudo, pela “Canção do 

Exílio às avessas.” Murilo Mendes vai ter muito a presença do humor, pois ele é do tempo do 

Oswald de Andrade. Ele foi também o mestre da paródia. A própria “Canção do Exílio às 

avessas” dele é emblemática nesse sentido. Por estar na Itália e por ter vivido os resquícios do 

culturismo italiano e também das outras vanguardas européias, ele é tido como nosso poeta 

mais próximo do surrealismo, junto com o João Cabral de Melo Neto. “A Modinha do 

Empregado de Banco”, é um poema famosíssimo. Mostra bem o cotidiano e mostra o fim 

daquele heroísmo poético. É um sujeito simples que trabalha em um banco, o herói banal do 

dia-a-dia brasileiro. É um poema muito bonito, que diz assim: 
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“Eu sou triste como um prático de farmácia, 

sou quase tão triste como um homem que usa costeletas. 

Passo o dia inteiro pensando nuns carinhos de mulher 

mas só ouço o tectec das máquinas de escrever. 

 

Lá fora chove e a estátua de Floriano fica linda. 

Quantas meninas pela vida afora! 

E eu alinhando no papel as fortunas dos outros. 

Se eu tivesse estes contos punha a andar 

a roda da imaginação nos caminhos do mundo. 

E os fregueses do Banco 

que não fazem nada com estes contos! 

Chocam outros contos para não fazerem nada com eles. 

Também se o diretor tivesse a minha imaginação 

o Banco já não existiria mais 

e eu estaria noutro lugar.” 

Esse poema é mergulhado em um cotidiano melancólico, diferente. É o cotidiano que vai 

incomodando o sujeito poético e aí o recurso é a velha evasão. É o homem no trabalho do dia-

a-dia, fazendo através da poesia a sua evasão. Essa “Canção do Exílio” parodiada por ele, 

famosíssima,é do homem que esteve na Itália, o homem que esteve no exílio, vamos dizer 

assim, morreu na Itália, inclusive: 

“Minha terra tem macieiras da Califórnia 

onde cantam gaturamos de Veneza. 

Os poetas da minha terra 

são pretos que vivem em torres de ametista, 

os sargentos do exército são monistas, cubistas, 

os filósofos são polacos vendendo a prestações. 

A gente não pode dormir 

com os oradores e os pernilongos. 

Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. 

Eu morro sufocado 

em terra estrangeira. 

Nossas flores são mais bonitas 

nossas frutas mais gostosas 
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mas custam cem mil réis a dúzia. 

  

 

Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade 

e ouvir um sabiá com certidão de idade!” 

Esse sentimento é de um cara distante, um cara que está vivendo em um mundo de brasilidade 

artificial. Foi muito famoso por mostrar esse outro Brasil, essa outra possibilidade de Brasil.  

Foi o segundo poeta brasileiro, a construir sua poética no exterior. O primeiro deles foi o 

Souzândrade, poeta romântico que praticamente construiu a sua poética nos Estados Unidos.  

Gente, eu não sou especialista em Drummond, vou dizer como é a minha vivência com o 

poeta: eu tenho a obra completa e a carrego o tempo todo. Leio e releio o Drummond, 

especialista é quem estuda o Drummond. O meu estudo em Drummond é empírico. Um dia, 

vou escrever sobre ele.  

PROFESSORA – Modesto, modesto. 

ANDRÉ – Bem, vamos ao Drummond, que é o maior escritor brasileiro, e quando eu falo em 

escritor nós temos aí Machado de Assis, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos. Por que é que, 

para mim, Drummond é o maior escritor? Porque eu acho que ele foi o maior intérprete do 

século XX no Brasil. Foi um filósofo informal, para provar que a filosofia é um exercício 

diário. Sobretudo, ele soube ler cada uma das suas épocas. Drummond disse que a poesia é 

um desafio, encontrar poesia naquilo que o mundo oferece. Ele inicia nas origens do 

Modernismo e chega a esse mundo de hoje, esse mundo tão acéfalo, um mundo que ele prevê, 

que ele previu. Foi em 1977, se não estou enganado, que ele escreveu um verso no qual ele 

diz: 

“Chegamos à modernidade, agora sim, não serão mais necessárias cabeças porque as bocas 

nascerão diretamente no pescoço.” 

E são os dias de hoje, os dias em que a cabeça não interessa mais. Todo mundo fala, porque a 

boca nasce diretamente no pescoço. Ele diz que estaremos ligados em redes, diz mais, nossas 

roupas serão cobertas por marcas. Drummond consegue prever os seus mundos. Sobre a 

poética dele, estilo geral de Drummond, ele não é um poeta estético, gente. Drummond é um 

poeta semântico, ele não é um poeta que procura escrever o verso belo, ele procura sempre a 

idéia, ele desafia a idéia, ele consegue tornar a idéia poética. Como poeta semântico, ele é um 

poeta de linguagem enxuta, embora seja o mestre da imagem. Ele é muito forte na chamada 
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logopéia, que é a poesia baseada na idéia e na chamada fonopéia, que é a poesia baseada na 

imagem, enquanto Cecília, por exemplo, se identificou muito mais com a musicalidade. 

Drummond, com essa linguagem enxuta, produz o que a gente chama de poesia polissêmica. 

Cada palavra de Drummond tem no mínimo dois sentidos, no mínimo. Como ele vai dizer 

depois em A Rosa do Povo: “tem sempre uma face secreta sob uma face neutra”. Tu estás 

lendo o poema, mas tem sempre algo por trás. A idéia sempre propôs outra dimensão, que é a 

filosófica. Além disso, também falando genericamente, ele acabou se tornando um poeta 

existencialista. Houve a grande corrente pela filosofia existencialista, que se destaca 

fortemente com Jean Paul Sartre, sobretudo com o livro A Náusea, que era livro de cabeceira 

de Drummond. Para entender o que é a náusea, é como se de repente a gente descobrisse que 

está engolindo uma série de porcarias, de mentiras e, de repente, faz um vômito ideológico, de 

repente tu pões para fora a tua revolta. É dessa náusea que se trata. O existencialismo 

drummondiano vai brincar, sobretudo, com a idéia: eu existo ou será que sou existido? 

PROFESSORA – E tem o engajamento político dele também nesse momento. 

ANDRÉ – Ele vai falar, sobretudo, a partir da voz do povo. Esse existo ou sou existido, é 

exatamente a questão da própria estrutura da frase: existo é uma voz ativa, sou existido é uma 

voz passiva. Há uma relação muito clara de “eu assumo uma postura diante da realidade” ou 

“me acovardo diante da realidade”. Drummond não é um poeta de evasão, essa é uma marca. 

Drummond não é um poeta que se deixa levar apenas pelo lírico, embora tenha rebarbas de 

lirismo. Drummond é um poeta filósofo, é um poeta de idéias. Por isso, ele vai trabalhar 

fortemente por uma questão: eu versus mundo. O tempo todo. No ano passado, caiu essa 

questão no ENEM que tratava da velha tensão do Drummond. A diferença é que o ENEM não 

admite que o aluno possa estudar, então ao invés de estar dizendo: é uma característica de 

Drummond, vocês alunos estudaram, assistiram aula, não, eles põem um poema e dizem: 

nesse poema, podemos verificar, isso não é decoreba, eles têm um medo da decoreba, eles 

atiram o poema só para poder ilustrar uma característica geral. Drummond é um poeta que 

encara a realidade, como nós vamos ver agora. O primeiro momento de Drummond vem com 

Alguma poesia. Na verdade, ele publicou poemas antes disso. Publicou em 1929 na Revista 

de Antropofagia do Oswald de Andrade o poema Meio do Caminho. Foi um poema que 

chocou as pessoas, porque aquele poema, para muitos, apresentava uma repetição, uma 

monotonia.  Ali se inaugurava um Drummond que é o maior do mundo. A gente tem que 
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refletir, é uma poética mais lírica, mais confessional, mas, sobretudo, gente, de alto 

desvendamento. Drummond está preocupado em desvendar a sua realidade, mesmo que 

estabeleça um contraste com a cidade de Itabira, que é, de certa maneira, uma outra dimensão 

do seu mundo pessoal. A capital do ferro (ele diz que é da capital do ferro), o comportamento 

maleável que é do ferro, ele é aquela figura mineira, quieto e inquieto internamente. Aqui, nós 

vamos ter o poema No meio do caminho como exemplo. Não, primeiro o Sete Faces. Uma 

dica para ler Drummond: cada livro do Drummond tem um poema inaugural, e o primeiro 

poema é uma aula do livro. O poema Sete Faces é o caso aqui. Na busca de desvendar a si 

mesmo, ele elabora um poema com sete estrofes. Cada uma das estrofes é uma reflexão 

pessoal dele, mas também é uma análise das fases que o homem vive. Ele coloca sete, que é o 

número emblemático no nosso mundo cristão. Nós temos sete dias da semana, e ele pega sete 

etapas da vida e vai dizer o seguinte: a primeira é a definição da origem dele. Ele diz: 

“Quando eu nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: Vai, Carlos! Ser gauche 

na vida”.  

Vem aí a definição, o poeta gauche, que significa mão esquerda em francês. De toda a 

tradição francesa gauche, sai também a expressão: gauche é um estorvo, é o que não anda na 

linha, o gauche é sempre o cara que olha pelo outro lado, o gauche é o que não aceita a tal 

normalidade.Quando questionam as pessoas de esquerda e falam muitas vezes assim: ah tu és 

louco, tu queres o sistema tal, as pessoas não entendem que o homem de esquerda é o que não 

aceita uma realidade imposta, esse é o comportamento de esquerda. Drummond é esse cara 

que a cada perigo diz: “pare aí um pouquinho, essa realidade é falsa. Drummond foi o cara 

que a cada momento desvendou os processos de construção da verdade, porque a verdade 

também é uma construção, por isso ele nasceu gauche, ele nasceu para questionar o mundo. A 

crítica usou a expressão: “o homem em desacerto com o mundo”. Depois ele diz: 

“As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não 

houvesse tantos desejos”. 

É uma outra face do ser humano quando descobre de onde vem. Na verdade, Drummond diz 

que, ele pega Lacan aqui, para dizer o seguinte: “o fim da infância ocorre quando se descobre 

que existe sexualidade nos pais, o fim da infância ocorre quando acaba o mito da cegonha”. 

Drummond está em um dia de sol, todo mundo na rua no domingo, e ele quer saber por que é 
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que os pais não estão na rua, e ele entra correndo no quarto e pega os pais fazendo “cegonha”. 

É essa a descoberta, ele descobre que o mundo é feito de desejos, de homens e mulheres que 

correm atrás de si mesmos. Vem, então, a adolescência, a fase da taradice, a fase da 

descoberta do sexo alheio, não vou nem dizer o diferente, o sexo alheio. Ele diz assim: 

“O bonde passa cheio de pernas: pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna meu 

Deus, pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada.” 

Aquela fase em que apenas se olha, se admira. Esse poema tem um ritmo. Pernas brancas, 

pretas, amarelas. Eu estava olhando um avião da antiga Varig, olhando a revista Ícaro, que era 

muito boa e encontrei lá o Poema de Sete Faces e a tradução em inglês. Fui ler a tradução e 

comecei a pensar: duvido que o tradutor tenha pegado o ritmo. E o tradutor foi muito 

inteligente e pegou o ritmo do bonde. Ele fala em inglês na parte de pernas brancas, pretas, 

amarelas, ele repete: legs, legs, legs, então ele fala white legs, black legs, yellow legs, para dar 

o mesmo ritmo. Quer dizer, o autor percebe as várias camadas de Drummond. Ele percebeu, o 

tradutor, as outras faces poéticas, sob a face neutra. Logo depois, vem a fase de Drummond 

com trinta anos. O pai o obrigou a ter um diploma. Ele era farmacêutico, um farmacêutico 

quieto, que se escondia atrás dos óculos e do bigode e tinha que lidar com pessoas.  É a fase 

da inquietação drummondiana, e ele diz: 

“O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros 

amigos o homem atrás dos óculos e do bigode”. 

Vem logo depois a crise dos quarenta. Eu não a vivi ainda, embora alguém tenha me dito que 

a crise dos quarenta pode ser vivida antes. Eu acho que já estou vivendo desde os vinte. Eu 

acho que tem jovem que vive a crise dos quarenta. Eu falo sério, gente, hoje, o que define a 

crise dos quarenta, que é uma crise típica do homem? É do homem a crise dos quarenta. 

PROFESSORA – Eu passei dos quarenta, estou com quarenta e um, então, recém tive uma 

crise. 

ANDRÉ – Mas mulher não tem crise dos quarenta. 

PROFESSORA – Claro que tem. Mas é óbvio! 
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ANDRÉ – Mas é que, simbolicamente, na crise dos quarenta, é que a “gurizada” se acha. A 

“gurizada” enfia a cabeça na porta e entra. O Miguel enfia a cabeça na porta e entra. É assim o 

mundo hoje, aproveita Miguel, entra de voadora, porque depois o mundo ensina que nós 

temos limites. O mundo vai dizer para nós: “Miguel, amigo, te acalma, tu não és super herói”. 

O mundo vai dizer: “se tu queres ser super herói, tu vais ter que olhar o filme do Tarantino, 

aquele no qual o cara diz: é “brabo” ser um super homem, porque eu tenho que ser super herói 

vinte e quatro horas, eu tenho que enfiar um óculos na cara para tentar ser humano”. Aqui, a 

gente olha um Drummond que percebe: “eu não sou o todo poderoso, sou fraco e não faço 

nada sozinho”. Ele diz: 

“Meu Deus, porque me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era 

fraco”.  

Três versos, gente, remetendo até ao Cristo na cruz. É o homem que percebe que ele não é o 

todo poderoso. Só que depois vem a fase do renascimento, da fênix, vem a fase do Beleza 

Americana. Para quem já viu o filme, quando o “tiozão” quer conquistar a amiga da filha, que 

é a próxima fase, a fase em que ele está “abobado”, olha como o poema está abobado. Depois 

nós vamos correr na Redenção, é a fase do “tiozão” e, nessa fase, até os versos tem “ão” que é 

o verso mais abobado do Português. Ele diz: 

“Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma 

solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração.” 

Drummond nunca escreveria uma porcaria assim. Tem gente que fala: “a coisa que eu mais 

gosto em Drummond é que ele fala que o coração é vasto.” Ele está debochando, o verso é 

abobado para mostrar a fase abobada da vida. Rimar “ão” com coração é a pior rima da 

Língua Portuguesa. Isso aqui é perfomático, para mostrar a “abobadice”. E logo depois vem a 

fase do atalho. A fase do atalho é a fase em que o homem já sabe os atalhos, quando a mulher 

fica rindo (ehehehehe), e ele diz: “senta aqui toma um conhaque, dá uma olhada na lua.” É 

aquela fase em que o camarada já percebeu todas as manhas. 

PROFESSORA – Ele queria aprender a lidar com a mulher. Tarefa difícil. Senta aí, vamos 

tomar um conhaque. 

ANDRÉ – Ele é mineiro. Come um queijinho.  



 

 

310 

 

 

“Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o 

diabo.” 

Simples, seco, preciso, sete fases da vida do ser humano. A seguir, vem aquele que eu falei, 

emblemático, No Meio do Caminho. Não, vem Confidência do Itabirano: 

“Alguns anos vivi em Itabira. 

Principalmente nasci em Itabira. 

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. 

Noventa por cento de ferro nas calçadas. 

Oitenta por cento de ferro nas almas. 

E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação.” 

Ele é o cara que é herança do ferro, o ferro que é ótimo condutor, como nós sabemos. O ferro 

é maleável, mas o ferro parece frio, parece quieto, e Drummond acha que a natureza poética 

dele é a natureza desse mineiro, que trabalhou com ferro. O mineiro que ficou como o pai dele 

em Furnas, escondido. O Drummond é o poeta que tem essa natureza, o homem escondido e 

que escreve pra tentar ser desvendado. Ele diz depois: 

“A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, 

vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. 

E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, 

é doce herança itabirana. 

De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço: 

esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, 

este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval;  

este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas; 

este orgulho, esta cabeça baixa... 

Tive ouro, tive gado, tive fazendas. 

Hoje sou funcionário público. 

Itabira é apenas uma fotografia na parede. 

Mas como dói! 

É o poema que mostra também o autodesvendamento da herança, da crise de 

comunicabilidade que Drummond vive. E aí, nós passamos para o próximo, que é o que eu 
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falei para vocês anteriormente. Saiu na Revista de Antropofagia o poema “No Meio do 

Caminho”. Muita gente ficou irritada com este poema: 

“No meio do caminho tinha uma pedra,  

tinha uma pedra no meio do caminho,  

tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra.  

 

Nunca me esquecerei desse acontecimento  

na vida de minhas retinas tão fatigadas.  

Nunca me esquecerei que  

no meio do caminho tinha uma pedra, 

 tinha uma pedra no meio do caminho,  

no meio do caminho tinha uma pedra”. 

Esse poema, na verdade, mostra que é impossível lê-lo sem ter Dante na cabeça, sem ter 

aquele verso labiríntrico: “Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura” (no meio do caminho de nossa vida fui me encontrar numa 

selva escura). No mundo moderno, a pedra do caminho nós arrastamos, no mundo moderno 

carregamos os problemas. O heroísmo se diluiu, o heroísmo é pagar uma conta de luz, o 

heroísmo, como aparece no conto de Rubem Fonseca, a “macheza” é trazer um litro de leite 

para casa. Isso está em um conto de Rubem Fonseca, quando ele diz: “sou macho, eu fui leão 

de chácara”, e ela fala: “Ah, meu filho, isso não é macheza, macheza é trazer um litro de leite 

pra casa”. Esse é o novo heroísmo, é o heroísmo das pequenas coisas diárias. Por isso que a 

pedra é constante no caminho do homem moderno. De certa maneira, a dessacralização do 

herói é a dessacralização do obstáculo. 

PROFESSORA – E em uma leitura mediana assim, vocês podem pensar: “Mas que poema, 

tantas vezes repetindo a palavra pedra!” Eu já ouvi isso de milhares de alunos: “Ah, mas que 

coisa ridícula”. Existem muitos aspectos a se observar. 

ANDRÉ – A seguir, nós passamos para o segundo momento. Esse aqui é um livro que, muitas 

vezes, cativa os leitores. Eu acho que cada autor tem um livro que é a porta de entrada em 

Drummond. Creio eu que é o Sentimento do Mundo. Aqui tudo se inverte, estamos no mundo 

em guerra, dilaceração do homem. Drummond acha que omitir-se a isso não seria o correto, 
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como quase todos os suecos se omitiram. Drummond não aceita a invasão. Vamos pensar, 

gente, existiu um mártir engajado espalhado no mundo. Charles Chaplin, o grande ditador, o 

que ele faz? Ele sacrifica o personagem no final e o vagabundo fala, dando um discurso belo 

sobre a paz. Havia uma noção geral no mundo de que o artista é engajado. Aqui, Drummond 

começa o seu engajamento. É o poeta que fala sobre as grandes questões do seu tempo, é o 

poeta do presente, é o poeta da dor alheia, o poeta que tem o respeito mútuo. E para ter o 

respeito mútuo, é também o poeta que vai desmistificar a realidade. Ah, mas a guerra é muito 

grande para não compreender, a guerra é muito grande para ser resolvida. Ele desmascara a 

realidade, desmistifica e trabalha com a palavra chave do ceticismo. Ceticismo, descrença, 

olhar sempre a verdade submersa. Por isso que o “eu” é menor que o mundo agora. Nós temos 

um exemplo, “Mundo Grande”. Vejam esse poema: 

“Não, meu coração não é maior que o mundo. 

É muito menor. 

Nele não cabem nem as minhas dores. 

Por isso gosto tanto de me contar. 

Por isso me dispo, 

por isso me grito, 

por isso freqüento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias: 

preciso de todos”. 

Olhem o novo poeta. O poeta não vive isolado, ele precisa do outro e ele vai escrever sobre o 

outro. Nós vamos ter “Mãos Dadas”, que é o hino dessa época, é um emblema, olhem bem: 

“Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 
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não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, 

a vida presente.” 

Durante muito tempo, esse foi o melhor poema de Drummond para mim. Depois a gente vai 

trocando, eu não sou um leitor fiel. Meu gosto altera, hoje tenho outros poemas favoritos. 

Esse poema, muita gente lê e não para mais de ler Drummond. No meio de uma guerra, no 

meio de uma ditadura militar no Brasil, Drummond foi funcionário da ditadura. Ele diz assim: 

“vem cá, o mundo é tão complexo, o que eu quero entender do mundo? Eu só tenho dois 

ombros, eu não sou Atlas, aquele que carrega o mundo”. Só que ele diz que desmistifica o 

mundo. Fazer a sua parte é, de uma certa maneira, enfrentar o mundo. Esse poema é de um 

ceticismo. Ele diz assim: 

"Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus. 

Tempo de absoluta depuração. 

Tempo em que não se diz mais: meu amor. 

Porque o amor resultou inútil. 

E os olhos não choram. 

E as mãos tecem apenas o rude trabalho. 

E o coração está seco. 

Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. 

Ficaste sozinho, a luz apagou-se, 

mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. 

És todo certeza, já não sabes sofrer. 

E nada esperas de teus amigos. 

Pouco importa venha a velhice, que é a velhice? 

Teu ombros suportam o mundo 

e ele não pesa mais que a mão de uma criança. 

As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios 

provam apenas que a vida prossegue 
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e nem todos se libertaram ainda. 

Alguns, achando bárbaro o espetáculo, 

prefeririam (os delicados) morrer. 

Chegou um tempo em que não adianta morrer. 

Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. 

A vida apenas, sem mistificação." 

Ele está cantando isso em um período em que a guerra e a morte eram a ordem. Esse é o 

homem em desacerto com o mundo. O amor foi muito recuperado depois, no período 

Woodstock, por exemplo, na geração hippie. Quando se falava muito em morte e guerra, 

Drummond escreve um poema, simplesmente filosofando sobre o seguinte: para quê botar 

sujeira no pátio do vizinho se eu estou no mesmo planeta? Para que torcer pela desgraça de 

um país, se eu estou no mesmo planeta? Para que bandeira, para que hino, para que idioma 

diferente? Ele diz assim: 

“Que pode uma criatura senão, entre criaturas, amar? 

 Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar? 

 Sempre, e até de olhos vidrados, amar?  

Que pode, pergunto, o ser amoroso,  

sozinho, em rotação universal,  

senão rodar também, e amar?  

Amar o que o mar traz à praia,  

o que ele sepulta,  

e o que, na brisa marinha,  

é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia?  

Amar solenemente as palmas do deserto, 

 o que é entrega ou adoração expectante, 

 e amar o inóspito, o áspero,  

um vaso sem flor, um chão de ferro, 

 e o peito inerte,  

e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. 

 Este o nosso destino: amor sem conta, 

 distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, 
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 doação ilimitada a uma completa ingratidão, 

 e na concha vazia do amor  

à procura medrosa, paciente, de mais e mais amor.  

Amar a nossa falta mesma de amor,  

e na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita.” 

Um poema discutindo o valor do amor mútuo, o respeito entre os povos durante a Segunda 

Guerra Mundial. Nós vamos agora para o terceiro momento, que é o momento de maior 

maturidade de Drummond com o livro mais complexo, com cinqüenta e cinco poemas: A 

Rosa do Povo. Já foi leitura obrigatória da UFRGS. Na verdade, o livro é lançado em 1945, 

mas pega os piores anos da guerra, sobretudo, ele elogia Stalingrado. Os escombros de uma 

cidade que parecem dentes quebrados e que resistiram, do frio de Stalingrado vem uma 

esperança. Ele fala muito daquele período de fim de guerra e da apreensão ante novo período. 

Agora, ele assume de vez a consciência engajada, assume de vez a consciência do poder da 

palavra, a idéia de que a palavra tem poder. Ela não pode ser desperdiçada, ela tem de ser 

usada em prol de uma humanidade melhor e, sobretudo, ataca todo o tipo de patriarcalismo, 

que é o indício de ataque a nossa ditadura, a qual também está acabando. Momentaneamente, 

ele prevê a Guerra Fria. Ele fala da dilaceração do mundo. O mundo se dilacerou, o mundo se 

despedaçou. Uma Alemanha vai ser dividida, o mundo vai ser dividido. Ele prevê a tensão da 

Guerra Fria, a tensão que segue a Segunda Guerra Mundial, que a nossa geração, a minha, a 

da Amanda, viveu. Nós vimos o tempo todo notícias em telejornais, sempre sobre mísseis, 

sobre acordos, nós vivemos essa tensão. Drummond antecipou a Guerra Fria, falando do 

homem dividido. Vamos ver aqui, “Consideração do Poema”. Vejam como Drummond usou 

a postura engajada. Ele diz assim: 

“Não rimarei a palavra sono 

com a incorrespondente palavra outono. 

Rimarei com a palavra carne 

ou qualquer outra, que todas me convêm”. 

Outono e sono não tem correspondência? Tem, sonora, estética, Drummond diz: “Não busco 

correspondência estética, eu vou rimar sono  com carne. Carne é um orgânico, eu imagino 

carne viva, eu imagino a dilaceração humana. Vou rimar o sono das pessoas”. Ele rima 

semanticamente e diz: 
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“As palavras não nascem amarradas, 

elas saltam, se beijam, se dissolvem, 

no céu livre por vezes um desenho, 

são puras, largas, autênticas, indevassáveis”. 

Drummond ensina a ler o livro, ensina que tem um sentido por trás. Logo depois, ele diz: 

“Uma pedra no meio do caminho 

ou apenas um rastro, não importa”. 

Ele está negando o quê? Ele está negando o Drummond anterior, e ele diz: 

“Estes poetas são meus” 

 Estes, os que eu vou anunciar. 

“De todo o orgulho,  

de toda a precisão se incorporam  

ao fatal meu lado esquerdo”.  

O que é o fatal lado esquerdo? É o coração. Se Carlos Drummond de Andrade é o lado 

gauche, o lado contestatório, é o lado canhoto, é o lado poético  

“Furto a Vinícius sua mais límpida elegia”  

Vinícius foi social. 

“Bebo em Murilo”. 

Murilo Mendes, que também produziu poemas sociais.  

“Que Neruda me dê sua gravata chamejante”. 

Neruda deixa um livro que faz a revolução no Chile: Canto General, um livro que faz a 

revolução de um país. As palavras tinham poder. 

 “Me perco em Apollinaire”. 

 Poeta que perdeu uma perna na guerra.  
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 “Adeus, Maiakovski”.  

 Poeta que foi fundador do anarquismo e que também morre tragicamente em situação de 

guerra.  

“São todos meus irmãos, não são jornais”.  

Não é algo distante.  

“Nem deslizar de lancha entre camélias: 

 é toda a minha vida que joguei”.  

E aí, ele fala da viagem do poema em torno do mundo, essa viagem pelo mundo que é mortal: 

“Saber que há tudo. E mover-se em meio 

a milhões e milhões de formas raras, 

secretas, duras. Eis aí meu canto. 

Ele é tão baixo que sequer o escuta 

ouvido rente ao chão. Mas é tão alto 

que as pedras o absorvem. Está na mesa 

aberta em livros, cartas e remédios. 

Na parede infiltrou-se. O bonde, a rua, 

o uniforme de colégio se transformam, 

são ondas de carinho te envolvendo”. 

Ele imagina a palavra alterando a realidade, e termina dizendo:  

“Como fugir ao mínimo objeto 

ou recusar-se ao grande? Os temas passam, 

eu sei que passarão, mas tu resistes, 

e cresces como fogo, como casa, 

como orvalho entre dedos, 

na grama, que repousam. 
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Já agora te sigo a toda parte, 

e te desejo e te perco, estou completo, 

me destino, me faço tão sublime, 

tão natural e cheio de segredos, 

tão firme, tão fiel… Tal uma lâmina, 

o povo, meu poema, te atravessa”. 

Ele tem uma poesia atravessada, atravessada de povo, por isso A Rosa do Povo. É o momento 

de máximo engajamento.  

Vou pular “A Flor e a Náusea”, infelizmente, por causa do tempo. É um poema belíssimo, que 

é sobre o vômito existencial. Na verdade, é um cara que anda impotente pelo mundo e, de 

repente, ele diz: uma flor nasceu na rua:  

“Passem de longe, bondes, rio de aço do tráfego, garanto que uma flor nasceu no asfalto”. 

Essa flor é o vômito, é a flor feia. É a flor da reação, a flor do dizer não, é a flor do gauche. 

Vamos lá para o fim, para os outros momentos dele. “As impurezas do Branco” é uma crítica 

às telecomunicações, à corrida espacial. Todo mundo comemorando as telecomunicações, a 

corrida espacial, e Drummond diz assim: “As telecomunicações vão deixar os homens cada 

vez mais sozinhos”. É a prova real do que a gente vive hoje. A prova real é que eu pegava a 

minha bicicleta para passar de casa em casa e convidar os amigos para o futebol. Eu conhecia 

todos os pais. Hoje, a gente mal conhece as pessoas. Drummond disse que, no futuro, as 

pessoas viverão em pombais. É o que a gente vive hoje, e, sobretudo, quando ele fala do 

momento espacial, ele diz: “O homem vai desvendar o universo e ainda vai ser omisso em 

entender a si mesmo”. Olhem esse poema aqui, que se chama “O Homem; As Viagens”. Ele 

lembra muito Os Lusíadas: 

“O homem, bicho da terra tão pequeno 

Chateia-se na terra 

Lugar de muita miséria e pouca diversão, 

Faz um foguete, uma cápsula, um módulo 

Toca para a lua 

Desce cauteloso na lua 
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Pisa na lua 

Planta bandeirola na lua 

Experimenta a lua 

Coloniza a lua 

Civiliza a lua 

Humaniza a lua. 

Lua humanizada: tão igual à terra. 

O homem chateia-se na lua. 

Vamos para Marte - ordena a suas máquinas. 

Elas obedecem, o homem desce em marte 

Pisa em marte 

Experimenta 

Coloniza 

Civiliza 

Humaniza Marte com engenho e arte. 

Marte humanizado, que lugar quadrado. 

Vamos a outra parte? 

Claro - diz o engenho 

Sofisticado e dócil. 

Vamos a Vênus. 

O homem põe o pé em Vênus, 

Vê o visto - é isto? 

Idem 

Idem 

Idem. 

O homem funde a cuca se não for a Júpiter 

Proclamar justiça junto com injustiça 

Repetir a fossa 

Repetir o inquieto 

Repetitório. 
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Outros planetas restam para outras colônias. 

O espaço todo vira terra-a-terra. 

O homem chega ao Sol ou dá uma volta 

Só para tever? 

Não-vê que ele inventa 

Roupa insiderável de viver no Sol. 

Põe o pé e: 

Mas que chato é o Sol, falso touro 

Espanhol domado. 

Restam outros sistemas fora 

Do solar a col- 

Onizar. 

Ao acabarem todos 

Só resta ao homem 

(estará equipado?) 

A dificílima dangerosíssima viagem 

De si a si mesmo: 

Pôr o pé no chão 

Do seu coração 

Experimentar 

Colonizar 

Civilizar 

Humanizar 

O homem 

Descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas 

A perene, insuspeitada alegria 

De con-viver”. 

A seguir, alguns livros póstumos. No vestibular, tem caído questões sobre O Amor Natural. 

Ele é de 1993. Drummond morreu em 1987. Ele deixou um livro de poemas eróticos, para 

provar que o homem era múltiplo. Ele só permitiu que fosse publicado depois da morte da 
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esposa. Depois se descobriu por que Drummond, como mineiro, teve uma amante durante 

trinta anos que ninguém soube. 

PROFESSORA – Mineirinho come quieto. 

ANDRÉ – Sim, um mineiro. Gaúcho sai na esquina e fala: “Nem sabe...” Pois olhem o poema 

erótico aqui, elogiando a musa nacional: 

“A bunda, que engraçada. 

Está sempre sorrindo, nunca é trágica. 

 

Não lhe importa o que vai 

pela frente do corpo. A bunda basta-se. 

Existe algo mais? Talvez os seios. 

Ora — murmura a bunda — esses garotos 

ainda lhes falta muito que estudar. 

 

A bunda são duas luas gêmeas 

em rotundo meneio. Anda por si 

na cadência mimosa, no milagre 

de ser duas em uma, plenamente. 

 

A bunda se diverte 

por conta própria. E ama. 

Na cama agita-se. Montanhas 

avolumam-se, descem. Ondas batendo 

numa praia infinita. 

 

Lá vai sorrindo a bunda. Vai feliz 

na carícia de ser e balançar 

Esferas harmoniosas sobre o caos. 

 

A bunda é a bunda 

redunda. 
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Drummond fez poemas eróticos, não se esqueçam dessa multiplicidade. E aí nós vamos para o 

João Cabral. Gente, João Cabral de Melo Neto rivaliza com Drummond, na condição de maior 

poeta brasileiro.  

PROFESSORA – Tem uma história do Cabral que eu acho legal, vou puxar para o Vinícius 

um pouco também. Um dia, o João Cabral chegou para o Vinícius e disse: “Vinícius, tu tinhas 

que sair dessa coisa de canção popular e voltar a fazer teus versos elevados. Se o Brasil 

tivesse um poeta com o teu talento, com a tua estilística influente e com a minha disciplina, 

teríamos um grande poeta”. Vinícius confessa, mas tarde, para um amigo: “Mas como é que 

eu iria largar o bar, o meu “uisquinho”, as minhas mulheres?” Então, João Cabral é um sujeito 

extremamente disciplinado poeticamente, uma das características mais importantes da obra 

dele é refletir sobre o próprio fazer poético. É uma poesia que está sendo entendida como um 

esforço em busca de síntese e despojamento total. É a poesia pétrea, a poesia concisa, enxuta. 

“Cão sem Plumas” seria um dos textos poéticos mais famosos da carreira dele. Aqui, uma 

perfeição de linguagem dessa natureza pétrea e literal da palavra, mesclada na temática social. 

É a situação, a perspectiva social que a população miserável que vive as margens do Rio 

Capibaribe enfrenta. Esse é o principal rio que atravessa todo o estado de Pernambuco. A 

população vive da caça dos caranguejos. Esse poema tem um aspecto muito forte. Morte e 

Vida Severina é um clássico dramático da obra de João Cabral, e é uma das obras que mais cai 

no vestibular também. O Morte e Vida Severina, na verdade, tem como subtítulo “Auto de 

Natal Pernambucano”. É um texto dramático, sem cenário. Se não me engano, pelos meus 

cálculos, pela primeira vez foi uma montagem, um musical feito pelo Chico Buarque, e foi 

nos anos 60, no alto da ditadura. Então, vejam bem, no alto da ditadura, um texto como Morte 

e Vida Severina fala da realidade de Severino, que veio lá do sertão, migrando em direção à 

capital com a esperança de encontrar na cidade uma vida melhor, mas, nesse percurso, só vai 

encontrar a morte. Tudo que ele queria na vida era apenas ter a terra dividida. Em um 

contexto de ditadura militar, é um texto muito marcante. Então, Morte e Vida Severina é a 

trajetória do sertanejo que abandona o Agreste rumo ao litoral. Tem um poema do João 

Cabral que se chama “O Ovo”, que tem todo esse aspecto que eu mencionei antes, da poesia 

enxuta, da poesia mais concisa. Vou ler o texto e o André vai fazer o comentário. Ele diz 

assim: 
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“O ovo revela o acabamento 

a toda mão que o acaricia, 

daquelas coisas torneadas 

num trabalho de toda a vida. 

E que se encontra também noutras  

que entretanto mão não fabrica: 

nos corais, nos seixos rolados 

e em tantas coisas esculpidas 

cujas formas simples são obra  

de mil inacabáveis lixas 

usadas por mãos escultoras 

escondidas na água, na brisa. 

No entretanto, o ovo, e apesar  

de pura forma concluída,  

não se situa no final: 

está no ponto de partida”. 

ANDRÉ - Esse poema, “O Ovo”, na verdade são três poemas em um. Só para lembrar, os 

rótulos de João Cabral: um poeta neoparnasiano, um poeta que traz novamente o rigor da 

forma e trabalha, sobretudo, com outro tipo de rima. Uma rima vocálica, um poeta que vai 

dizer assim:  

“Somos muito Severinos,  

iguais em tudo na vida:  

na mesma cabeça grande  

que a custo é que se equilibra”.  

As vogais estabelecem aquele som do repentista nordestino. “O ovo” é um poema filosófico, 

sobre a forma acabada do ovo e sobre a idéia que o ovo tem de começo, sobre o paradoxo da 

forma e do conteúdo. Também em “O Ovo”, a gente nota o quê? O rigor formal dele e a 

secura das palavras. João Cabral é um poeta depurado, o poeta do mínimo. Ele é minimalista, 

a poesia volta a trabalhar com o tema, o ovo, volta a se dedicar a uma coisa e aí o poeta 
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mineral, o poeta anti-lírico, o poeta racional, é um poeta anti-romântico, não confessional. 

Então, sempre o racionalismo está presente na chamada poesia mineral do João Cabral, que é 

também um poeta que faz poesia- arquitetura, o poema-arquitetura, por ser engenheiro. A 

Amanda vai comentar Morte e vida Severina: 

PROFESSORA – Sim, rapidamente, porque o nosso tempo está terminando. Morte e Vida 

Severina é essa peregrinação do sujeito que vem do Sertão do Agreste rumo à capital. Nesse 

percurso, só encontra a morte: 

“Somos muitos Severinos 

iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 

que a custo é que se equilibra, 

no mesmo ventre crescido 

sobre as mesmas pernas finas, 

e iguais também porque o sangue 

que usamos tem pouca tinta.” 

Pensem em tudo que vocês estudaram sobre a problemática do sertanejo, desde Euclides da 

Cunha, no aspecto salientado aqui. Eu queria achar aquela parte que ele fala da cova. Tem um 

momento em que ele assiste o enterro de um trabalhador. Essa é a parte mais famosa do texto: 

“Esta cova em que estás, com palmos medida 

  É a conta menor que tiraste em vida”. 

O sujeito que está na cova, prestes a ser enterrado, é um sertanejo.  

“É de bom tamanho, nem largo nem fundo,  

 É a parte que te cabe deste latifúndio”. 

Olhem o contexto da ditadura aí. 

“É uma cova grande pra teu pouco defunto 

Mas estarás mais ancho que estavas no mundo 
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É uma cova grande para o teu defunto parco 

Porém mais que no mundo, te sentirás largo 

É uma cova grande pra tua carne pouca 

Mas à terra dada não se abre a boca.” 

PROFESSORA – A cova rasa, com sete palmos de medida, esta é a terra que ele vai levar. O 

poema tem um forte apelo social e crítico. Bom, o texto é intenso, enfim, tem vários aspectos 

a destacar. O André vai fazer agora um breve comentário sobre Ferreira Gullar e nós vamos 

encerrar a aula aqui.  

ANDRÉ - Um breve comentário então. O Ferreira Gullar esse ano foi candidato brasileiro ao 

Prêmio Nobel, ganhou o Prêmio Camões, é o maior poeta vivo. Eu tenho a obra completa 

autografada. O Ferreira Gullar é um filósofo brasileiro hoje, um pensador. Ele começa como 

concretista, mas logo rompe com o grupo, criando uma poesia politicamente engajada. É uma 

poesia que denuncia a ditadura diretamente, denuncia as torturas do ser humano, denuncia os 

problemas brasileiros. Não existe poesia igual à de Ferreira. Qualquer problema brasileiro está 

na poesia dele: inflação, fome, miséria, mortalidade infantil, tudo aquilo que é feio, como ele 

diz até num verso: “É preciso pôr a palavra diarréia na poesia. Sei que é uma palavra feia, mas 

há mais pessoas que morrem de diarréia do que pessoas que lêem poemas”. Ele produziu 

belíssimos poemas como, por exemplo, “Poema Brasileiro”, no qual ele diz assim: 

“No Piauí de cada 100 crianças que nascem 

78 morrem antes de completar 8 anos de idade 

No Piauí 

de cada 100 crianças que nascem 

78 morrem antes de completar 8 anos de idade 

No Piauí 

de cada 100 crianças 

que nascem 

78 morrem 

antes 

de completar 

8 anos de idade 
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antes de completar 8 anos de idade 

antes de completar 8 anos de idade 

antes de completar 8 anos de idade 

antes de completar 8 anos de idade.”  

Se o poema é chato e repetitivo, é porque a realidade é chata e repetitiva. O poema é 

emblemático, assim como outro, que diz assim: 

“O preço do feijão 

não cabe no poema. O preço 

do arroz 

não cabe no poema  

- porque o poema, senhores, 

 está fechado: 

 "não há vagas". 

Tem um poema chamado “Poema Sujo”, no qual Ferreira Gullar faz a seguinte trajetória: 

desde a miséria que ele viveu no Maranhão, quando ele uma vez teve que comer uma trilha de 

formigas porque não tinha o que comer, quando ele olhava através dos buracos no assoalho e 

via os bichos e as coisas perdidas lá embaixo (era o videogame dele, olhar pela fresta e 

enxergar poeirinha, que bicho tinha). Desde aquela miséria até o período em que ele vai para 

o Rio de Janeiro e sofre uma tortura miserável.  

PROFESSORA – Mas na época da ditadura é que era bom. 

ANDRÉ - É, era muito bom. E ele dizia assim: eu não sabia aonde era o lugar que eles 

queriam saber. Me torturaram por três dias e achei que tinha passado um mês. Revezavam os 

torturadores, só quem não revezava era o torturado. Ele foi para a Argentina, onde acabou 

trabalhando para um jornal de direita para poder sobreviver e, quando Vinícius esteve num 

show na Argentina (Vinícius conhecia o Ferreira),Vinícius perguntou o que ele estava 

escrevendo e alguém disse: “ele está escrevendo um negócio magnífico, é um poema visceral. 

E Vinícius quis ver o poema. Era o Poema Sujo, um poema que vinha desde aquela miséria do 

Maranhão até a tortura no Brasil e falava das duas grandes sujeiras brasileiras: a sujeira da 

miséria e a sujeira da privação da liberdade. O poema é um livro inteiro, gente, é um livro que 

possui um ritmo alucinante, por isso que é chamado de Memória Desespero. Naquele material 
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que eu fiz para vocês de leitura contemporânea, coloquei um fragmento do “Poema Sujo”. 

Acho que vale a pena vocês lerem. 

PROFESSORA – Mas parece que o Brasil está mudando porque agora a gente tem uma ex-

guerrilheira na presidência do país. Tudo de bom pra vocês. Valeu! 
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2.6 – OBSERVAÇÃO DA QUINTA AULA – 22 DE NOVEMBRO DE 2010 – ESCOLA 

PARTICULAR 

PROFESSORA – Agora é o seguinte, vou terminar a questão da Clarice Lispector e depois 

nós vamos falar sobre alguns poemas. Vamos falar sobre A Paixão Segundo GH. Eu expliquei 

para vocês toda a questão da Clarice, da introspecção psicológica, dessa atmosfera de 

sufocamento de suas obras e do processo de epifanias. Vocês se lembram do processo de 

epifanias? A personagem vive uma situação limite, não é? Alguma coisa acontece e ela parte 

para uma nova existência, normalmente acompanhada de uma sensação de náusea. Essa 

náusea, na verdade, é à maneira de Sartre, uma náusea existencial, toda esta questão que vocês 

já sabem. Então, A Paixão Segundo GH é uma obra de complexa interpretação, sentimento de 

solidão, busca da identidade feminina, linguagem de sentido simbólico e abstrato, referenciais 

que marcam toda a obra da Clarice. Seria, portanto, uma obra que atinge tudo isso de uma 

forma bem contundente. Todos os fatos são interpretados por uma consciência que se auto-

analisa em nível microscópico. Não há um enredo no sentido convencional. A Paixão 

Segundo GH é reconhecido pela crítica como o melhor romance da Clarice. Bem, eu acredito, 

mas tenho outro gosto pessoal. Bom, aqui o enredo é o seguinte: é o conflito íntimo da 

personagem-narradora, que ocorre através de uma visita ao quarto da empregada. Ao entrar no 

quarto da empregada, GH é tomada por uma revelação de natureza subjetiva, porque ela 

nunca tinha entrado no quarto da empregada, e ela é uma dondoca, então, a vida dela é 

marcada pela banalidade. De repente, ela entra no quarto da empregada e começa a se deparar 

com um universo todo inusitado: recortes de homens bonitos na parede, coisas que para ela 

faziam parte de um mundo totalmente estranho, e então ela começa a desenvolver uma 

percepção sutil e inefável. (Inefável é aquilo que eu não posso tocar). 

Quando ela entra no quarto da empregada, começa todo aquele mundo totalmente estranho ao 

seu e essa percepção sutil e inefável de que existe outra realidade que contraria a sua 

existência até então vai ocasionar um choque para a personagem, que vai se dar 

fundamentalmente quando ela abre o roupeiro e enxerga uma barata. Ela vai esmagar a barata, 

mas a presença daquele corpo ali continua a atormentando. Ela vai ter que fazer alguma coisa 

a mais. Esse universo diferente está em confronto com a da narradora-personagem GH, aquela 

coisa que faz parte desse processo, do confronto com o outro, com a outra realidade. O 

indivíduo acaba repensando a sua própria existência e configurando uma nova existência 
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talvez. A barata é um símbolo. Tudo isso aqui é simbólico. A presença da barata continua 

incomodando, apesar de ela ter sido esmagada, então só resta a GH fazer o quê?  Só resta a ela 

comer a barata para depois vomitá-la. Claro que isso tudo é no sentido simbólico que é essa 

questão da náusea existencial. A Paixão Segundo GH tem toda uma simbologia.  Essa ação de 

encontrar, esmagar, comer e vomitar a barata, tem esta questão de, metaforicamente, romper 

com o casulo em que sempre viveu e partir para uma nova existência.  

Isso que acabamos de ver em A Paixão Segundo GH, marca toda a obra da Clarice, os contos, 

os romances, enfim, mas A Hora da Estrela é o diferencial. É um romance diferente, por quê? 

Primeiro, foi publicado em 1977, um pouco antes da morte da autora, que foi vítima de 

câncer. É a única obra da Clarice em que ela enfatiza aspectos da realidade objetiva de uma 

forma mais concreta, em que ela manifesta a intenção mais especificamente social.  Claro, não 

deixando de lembrar que a dimensão psicológica também está presente no texto, óbvio né, a 

Clarice não deixaria de ser totalmente a autora da introspecção em A Hora da Estrela 

também.  

Em A Hora da Estrela, Clarice parece ter a intenção de fugir dessa sufocante atmosfera de 

introspecção das obras anteriores. Indagada sobre isso, ela mesma responde: “Não agüento 

mais ser apenas mim, preciso dos outros para me manter em pé”. O “mim” é por conta dela. 

Talvez porque ela estava já sentindo a morte chegar, precisou se agarrar um pouco mais na 

realidade objetiva e retratar uma questão de aspecto social. Então, o enredo se dá em alguns 

níveis.  O nível do narrador aqui é uma espécie de heterônimo da Clarice. Rodrigo S.M, é o 

único narrador masculino de toda a obra da autora. A história é sobre uma jovem nordestina. 

Essa é A hora da Estrela. Rodrigo S.M questiona continuamente seu modo de narrar, seu 

destino e a sua capacidade de compreender Macabéia, que é uma alagoana sem uma 

identidade, digamos assim, um ser nulo, uma existência completamente apagada, que não tem 

nenhuma ambição. Macabéia possui apenas um sonho, que é ser uma estrela de cinema. Ele 

fica questionando o seu modo de narrar, questionando se é possível encontrar palavras para 

narrar uma existência tão vazia e outras conjecturas mais. Então, ele se questiona sobre qual 

estilo ele vai empregar pra narrar uma vida tão minguada e ele opta pela simplicidade. Ele 

anuncia sua adesão a uma forma mais “tradicional” de narrar. Vou colocar isso aqui entre 

aspas porque na realidade a perspectiva psicológica ainda está presente. Então, o segredo de 

Rodrigo é algo mais do que contar uma história ou denunciar um drama social, é questionar-

se o tempo todo, é uma tentativa de encontrar o significado da existência fora da própria 
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realidade. O narrador Rodrigo S.M aponta uma relação complexa entre ele e Macabéia. Por 

um lado, ele a tem como alguém que merece amor, piedade e que provoca até um pouco de 

raiva. Por outro, ele estabelece com ela um vínculo mais profundo. E então, quem é 

Macabéia? Uma alagoana de dezenove anos que vai morar no Rio de Janeiro, em um quarto 

de pensão dividido com quatro balconistas das Lojas Americanas. Ela é uma moça raquítica, 

feia e solitária, além de ser uma pessoa de segunda categoria que deixa o chefe de cabelos em 

pé porque só faz borrões. Ela é datilógrafa, alienada, sonsa, adora ouvir a Rádio-Relógio, que 

é uma rádio fútil, barata, banal, de anúncios publicitários. Também gosta de colecionar 

pequenos anúncios publicitários em algum álbum e tem o sonho de ser uma estrela de cinema. 

Enfim, alguém sem vida interior, sem futuro e com um passado sem qualquer importância, 

essa é a Macabéia. Então, a característica dominante da Macabéia é alienação, ela vive na 

dimensão do não ser, ela não existe, ela não tem existência própria, ela não se sente existir. 

Macabéia conhece outro nordestino como ela: Olímpico de Jesus. Só que Olímpico de Jesus é 

um metalúrgico ambicioso, que quer se tornar, quem sabe um dia, até um deputado. Eles se 

encontram em um dia de chuva e, diz o narrador: “Se farejam, porque é bicho da mesma 

espécie”. Parados diante de uma loja de ferragens na vitrine, ela está exasperada por não ter 

assunto com ele, olha para a vitrine que tem pregos e parafusos e diz: “Eu gosto muito de 

pregos e parafusos, e o senhor?” 

Os diálogos deles são mais ou menos assim. Ela é aquele ser sem vida, sem vaidade, sem 

nada, e ele é ambicioso. Um dia ele se irrita e diz para ela (sempre quando eles se encontram 

está chovendo): “Você só sabe fazer chover?” E dá um fora nela. Só que ele dá o fora nela e 

ela ri, como se aquilo não fosse nada. Mas ela tem uma colega de trabalho, que é a Glória, 

uma loira oxigenada que era carioca e já era uma maneira de ascensão para o Olímpico. Na 

verdade ele troca a Macabéia pela Glória, e o que acontece? A Glória fica com pena da 

Macabéia, porque ela não tem reação. Glória aconselha Macabéia a ir a uma cartomante pra 

ver o futuro dela, e ela vai. A cartomante já tinha sido cafetina e prostituta e aí olha aquele ser 

na frente dela, um ser completamente miserável, e diz a ela: “Eu vejo um futuro brilhante pra 

você! Você vai encontrar um homem rico, você vai encontrar um homem bonito, loiro, alto, 

de olhos azuis, castanhos ou verdes”. A Macabéia sai daquele encontro com a cartomante se 

sentindo pela primeira vez viva. Pela primeira vez ela toma consciência de sua existência e 

parte pela rua dizendo: “Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou”. Ela se sente alguém, mas vem uma 

Mercedes amarela a todo vapor e atropela a Macabéia. Ela cai na sarjeta. A última frase que 
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ela diz é “quanto ao futuro” e morre. Junta uma multidão em volta dela, todos observam a sua 

morte, e essa é a hora da estrela, ou seja,  o único momento da vida dela em que chamou a 

atenção das pessoas, que as pessoas perceberam a sua existência, foi na hora da sua morte. Ao 

ser atropelada, ela descobre a sua essência. “Hoje - pensou ela - hoje é o primeiro dia da 

minha vida, nasci”. Mas nasceu e morreu, é uma coisa cruel. Então, há uma situação 

paradoxal, ela só nasce, ou seja, só chega a ter consciência de si mesma na hora da sua morte, 

por isso antes de morrer repete sem cessar: “Eu sou, eu sou, eu sou”, mas enfim, a sua hora da 

estrela é a hora da própria morte.  

Bem, agora, eu gostaria de fazer algumas perguntinhas para vocês. A Tiane, minha colega na 

UFRGS, está fazendo sua pesquisa de doutorado e tem acompanhado algumas aulas de vocês. 

O ideal desse trabalho sobre poesia seria que nós pudéssemos discutir a interpretação dos 

poemas, algo que não temos tempo de fazer na aula, porque eu tenho que explicar os textos. 

Eu queria saber se podemos, rapidamente, ouví-los quanto à interpretação de alguns poemas 

para saber o que vocês pensam, pode ser? Esse é um poema muito bom, é um fragmento que é 

“A Flor e a Náusea”, um texto do poeta Carlos Drummond de Andrade. Vocês lembram da 

aula sobre a poesia de 1930, o aulão sobre poesia moderna, quando nós falamos, do livro A 

Rosa do Povo?  

ALUNOS – Sim. 

PROFESSORA – O poema começa assim: 

“Preso à minha classe e a algumas roupas, 

Vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias espreitam-me. 

Devo seguir até o enjôo?  

Posso, sem armas, revoltar-me'? 

 

Olhos sujos no relógio da torre: 

Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 

O tempo pobre, o poeta pobre 

fundem-se no mesmo impasse. 
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Em vão me tento explicar, os muros são surdos.  

Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 

O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 

 

Vomitar esse tédio sobre a cidade.  

Quarenta anos e nenhum problema  

resolvido, sequer colocado.  

Nenhuma carta escrita nem recebida.  

Todos os homens voltam para casa.  

Estão menos livres mas levam jornais 

e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

 

Crimes da terra, como perdoá-los?  

Tomei parte em muitos, outros escondi.  

Alguns achei belos, foram publicados.  

Crimes suaves, que ajudam a viver.  

Ração diária de erro, distribuída em casa.  

Os ferozes padeiros do mal. 

Os ferozes leiteiros do mal. 

 

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 

Ao menino de 1918 chamavam Anarquista. 

Porém meu ódio é o melhor de mim. 

Com ele me salvo 

e dou a poucos uma esperança mínima. 

 

Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.  

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 
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Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.” 

Bem, a flor simboliza algo que supera as adversidades, representadas pela polícia, pelo 

asfalto, os negócios, tédio, o nojo, o ódio. É  feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o 

nojo, e o ódio. E aí, ela supera as adversidades? O que vocês acham? 

ALUNO – Sim. 

PROFESSORA – Supera, não é? Se ela fura, se ela rompe, ela supera. O livro A Rosa do 

Povo, no qual foi publicado o poema “A Flor e a Náusea”, reúne poemas escritos de 1943 a 

1945, época marcada pela Segunda Guerra Mundial e pelo Estado Novo de Getúlio Vargas. 

Se eu pergunto para vocês: “Que relação se poderia estabelecer entre esse poema com o 

momento histórico em que ele foi elaborado?” O contexto é a Ditadura de Getúlio Vargas, o 

chamado Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. Não é esse um momento de 

sufocamento, de pouca dimensão de futuro? Todo o poema tem essa marca. É um poema que 

fala de coisas positivas ou de coisas que não estão bem postas, bem encaixadas? Ele fala do 

mundo em equilíbrio ou do mundo destroçado? 

ALUNO – Destroçado. 

PROFESSORA – Mundo destroçado, não é? Dentro dessa perspectiva, se ele fala de um 

mundo destroçado, de perdas, esse é o contexto da ditadura. O poema “A Flor e a Náusea” 

pertence a um tempo de horrores, de morte, de autoritarismo. O que o nascimento da flor 

representa? Ora, se eu sei que o contexto é de repressão, que o poema aborda um mundo 
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destroçado, que dá origem à náusea existencial, a flor representa o quê? O que é representado 

pela flor que rompe o asfalto?  

ALUNA – Representa a esperança.  

ALUNO – O poema tem uma base histórica.  

PROFESSORA – O que a gente analisa aqui? Por que a esperança? O que Drummond é nesse 

momento? Ele é partidário, não é? Ele não é partidário do socialismo? 

ALUNO – Sim. 

PROFESSORA – Então, no que é que ele acredita? Que o mundo pode ter um jeito, que as 

coisas podem ser mais justas, que a sociedade possa encontrar um equilíbrio. É a utopia 

socialista, mas é também um momento de repressão, é a Segunda Guerra, é o Estado Novo. 

Vocês têm noção do que o Estado Novo de Getúlio teve influência fascista, não é? 

Drummond tem a utopia socialista. Vocês sabem disso, então, ele escreve esse poema falando 

sobre esse contexto. Mas a flor morre no asfalto. É a poesia do Drummond, é a poesia dele, ou 

seja, apesar desse mundo destroçado, ele acredita que pode ter uma esperança de, quem sabe, 

alguma coisa “furar”. 

ALUNO - Sim, é uma esperança. 

ALUNA - Não, não é necessariamente é uma esperança. Tu podes sugerir, mas não podes 

afirmar com segurança que seja o socialismo. 

ALUNA – Sim, é uma sugestão muito vaga.  

PROFESSORA – É, é uma sugestão, até porque a gente sabe que o poeta acreditou no 

socialismo, mas depois ele vai desacreditar. Depois o socialismo vai naufragar, a utopia vai 

por água abaixo. 

ALUNA – Eu acho que a esperança não vem só da política. Eu vejo o poema como muito 

mais visceral. Não tanto pelo lado da política, mas pelo desespero que ele tem de que algo 

bom triunfe, que alguma coisa boa triunfe. Não é tão ideológico assim, acho que é muito mais 

pessoal.  
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PROFESSORA – Poesia e literatura, na verdade, podemos interpretar com a nossa percepção, 

através da nossa sensibilidade. É como a Vitória disse, pode ser realmente uma esperança 

visceral dele, que vem das suas entranhas, de sua crença em alguma coisa. Também pode ser 

uma alguma coisa ideológica. Pode ter essa ambiguidade interpretativa. Mas o fato é que, 

depois, ele vai desacreditar na esfera socialista realmente. Literatura é assim, a gente pode 

conjecturar. Essa é beleza da poesia, e da literatura, que sempre pressupõe mais de uma 

interpretação. E o problema todo e a minha frustração como professora de Literatura no 

Ensino Médio, é essa, porque eu preciso dizer para vocês que, no vestibular, a interpretação 

de “A flor e a náusea” é baseada na esperança, e essa esperança é fundamentada na concepção 

ideológico-socialista. Mas, depende, pois se alguns de vocês consideram que é uma esperança 

intíma e visceral, é polêmico isso. No vestibular, será considerada como resposta correta a 

utopia socialista, pois se considera que essa é a perspectiva do poeta. 

ALUNA – Deveriam perguntar para o poeta qual era realmente a intenção dele. 

PROFESSORA – Essa é outra questão complicada. Conversei certa vez com o escritor 

Cristovão Tezza, e ele disse: “Certamente, irão fazer questões sobre o meu livro com que nem 

eu mesmo vou concordar. Por isso, a gente vive, infelizmente, sob esse crivo autoritário do 

vestibular. Bem, mas temos ainda dois sonetos O “Soneto de Separação” de Vinícius de 

Moraes e “Soneto”, de Luís de Camões. Vocês responderam a uma questão sobre esse poema 

em aula, falando sobre o tema da separação. Comparando os dois textos, a relação conflituosa 

de uma separação, o que vocês tem a dizer sobre a separação no poema de Vinícius e no 

soneto do Camões? Quais seriam as diferenças e semelhanças? Um dos sonetos é à moda de 

Vinícius, a relação é mais atual, um relacionamento mais moderno, eu diria.  Já o soneto do 

Camões tem uma lírica mais profunda talvez, um sentimento mais íntimo. Mas será que o 

sentimento de Vinícius não é também tão íntimo quanto o de Camões? Será que é essa a 

diferença? Enfim, o que a gente pode entender? 

ALUNA - Eu acho que o poema de Camões pode ser sobre uma pessoa que morreu, e o 

sentimento de saudade de quem morre é muito mais difícil, é uma dor muito maior. Já no 

“Soneto de Separação” parece que é só o fim de um relacionamento.  

PROFESSORA – Muito bem, então a Kelly está dizendo que talvez o soneto de Camões foi 

marcado mais pela perda do amor através da morte, e o do Vinícius não, é um relacionamento 
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que chega ao fim. Enfim, é uma solidão que acontece a partir do rompimento de uma relação, 

não necessariamente ser um aspecto de morte. 

ALUNO - O Soneto de separação do Vinícius não parece uma coisa tão negativa, parece um 

relacionamento que simplesmente acabou.  

PROFESSORA – É, exatamente, porque não necessariamente uma relação que chega ao fim 

tem que ser um horror, o fim, uma tragédia. Talvez como a Vitória disse, ela usou uma 

palavra bonita, “visceral”.Talvez o sentimento do Camões fosse mais visceral, mais 

relacionado a morte, a perda, a dor. 

ALUNA - Talvez tem as diferenças da época em que foram escritos os poemas, professora, 

pois antigamente algumas coisas eram diferentes.  A gente já sabe que o Vinicius tinha a fama 

de ter muitos relacionamentos.  

PROFESSORA – Vocês viram o documentário sobre o Vinícius, é por isso que vocês estão 

bem embasados. Eu achei muito interessante o depoimento da Tônia Carrero. As pessoas 

diziam que o poeta Vinícius era volúvel, que trocava de mulher facilmente. Mas Tônia 

Carrero conta que não, que ele sofria a cada final de relação. Mas acontece que ele era um 

poeta, e ele precisava da paixão para viver e escrever a sua obra. Então, quando acabava uma 

paixão, não tinha mais como ele continuar aquela relação. Ele precisava de uma nova paixão 

para continuar dando vida à sua poesia. Claro que, quando tu consegues encontrar alguém 

com quem tenhas muita afinidade, de alma, de corpo, pode ficar por muitos anos com aquela 

pessoa. Mas aquele fervor da paixão, aquela coisa visceral, essa termina com o tempo, não 

dura para sempre. 

ALUNA – Desculpas do Vinícius, professora. O Vinícius queria ter sempre uma desculpa 

para ter outro relacionamento. 

PROFESSORA – Eu sentirei saudades de vocês. Eu sempre senti esse retorno de vocês, essa 

postura mais participativa, que eu não encontro em todas as turmas. Evidentemente, poderia 

dizer sem dúvida que, na turma de vocês, tenho os alunos mais intelectualizados da Terceira 

Série desse ano. Vocês agora vão seguir os seus caminhos, mas continuem lendo. 
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2.7 – ENTREVISTA FINAL COM A PROFESSORA – ESCOLA PARTICULAR 

PROFESSORA – Em relação a este teu projeto, ao interesse da UFRGS em investir nesse tipo 

de projeto que vem estudar, observar o ensino nas escolas de Ensino Médio, eu acho bem 

interessante. Os cursos de graduação não preparam adequadamente os profissionais para 

lecionar nas escolas. Os alunos de graduação muitas vezes não tem a menor noção do que é o 

ensino na escola. 

TIANE –Falta uma base. 

PROFESSORA – Falta uma base, falta preparo para isso. Acho que normalmente o que 

acontece é que, no final do curso, tu fazes as tuas observações, que é a prática na verdade, 

mas isso é pouco para entender como funciona o universo das escolas. Acho que um projeto 

que acompanhe durante um tempo, que observe aulas, que observe comportamentos é 

interessante. É uma coisa que pode ser levada até para a universidade, para que os alunos de 

graduação tenham uma idéia mais produtiva, mais clara do nosso universo. 

TIANE – Sim, pois grande parte das pessoas que se formam em Letras vai para as escolas. 

PROFESSORA – É, eu imagino que a maioria procura dar aulas nas escolas ou até em 

universidades, acho que uma minoria vai pra área de pesquisa. Só que na realidade os cursos 

de graduação não formam profissional pra ser professor mesmo, didaticamente falando. A 

gente na prática, dando a cara a tapa, essa que é a verdade. São os anos de profissão que vão 

te ensinando como fazer, seja a questão conteudista, seja a questão comportamental, 

psicológica. Tu aprendes a trabalhar o teu psicológico e o do aluno, tu não tens orientação 

sobre nada disso na universidade. Tu sais da universidade completamente “cru” pra lidar com 

esse universo de crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Tu não tens nenhuma formação 

para lidar psicologicamente e didaticamente com esse universo. Não tem esse preparo. 

TIANE – Tu consideras a pesquisa na escola como algo positivo então?  

PROFESSORA – Considero bem positiva a pesquisa acadêmica voltada para o ensino nas 

escolas de Ensino Fundamental e Médio, pois a universidade tem que ter noção desse 

universo. Os profissionais são largados no mercado sem experiência, sem a vivência da 

prática, e é interessante ter um estudo que posso mostrar como é. A Escola B é uma escola 

tradicional, como tu observaste, então é complicado, porque é uma escola que exige muito, é 

uma escola forte. A partir desse ano de 2010 é que a Literatura entrou no currículo da 

Primeira Série do Ensino Médio, pois até então nós tínhamos que trabalhar o ensino de 

Literatura só na Segunda e Terceira série do Ensino Médio. É uma carga de conteúdos muito 

ampla, o que faz com que tenhamos que suprimir certas práticas que seriam interessantes para 

os alunos. Por exemplo, o teu trabalho que esteve focado na poesia, nós poderíamos ter feito 

um trabalho de interpretação de textos muito mais lúdico, mais prazeroso, de mais interação 

deles, se tivesse mais tempo. Mas como eu tenho que vencer uma gama imensa de conteúdos 

para cumprir a programação da UFRGS de vestibular, que é bem extensa, não dá tempo de 
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fazer tudo. Então, esse trabalho que tu vais apresentar foi a única coisa em termos de questões 

dissertativas que fizemos dentro do tema da poesia. Os alunos fizeram outros trabalhos 

dissertativos sobre as leituras obrigatórias, sobre os livros que leram, trabalhos dissertativos 

sobre prosa, mas sobre poesia, ficou por conta desse trabalho mesmo. Fizemos também o 

trabalho sobre Fernando Pessoa, que foram mais aulas explicativas, eu falando e eles 

interagindo, mas para concluir as aulas sobre Fernando Pessoa, os alunos fizeram uma prova 

com perfil de vestibular. 

TIANE – Sim, vocês priorizam o vestibular. 

PROFESSORA – São questões bem elaboradas, que tem interpretação, só que os alunos vão 

ler as alternativas e vão escolher as que mais são adequadas ao poema. São questões objetivas 

que tem interpretação critica. Procuramos desenvolver neles esse senso de percepção para 

desenvolver o aspecto crítico típico do texto. É assim que a gente tenta resolver a questão da 

interpretação, mas é claro que seria bem mais interessante se a gente pudesse fazer outras 

práticas de interpretação de texto. Especialmente sobre poesia, que tende a ser um texto mais 

complicado para o entendimento devido à subjetividade, então seria bem produtivo se a gente 

tivesse mais tempo pra desenvolver atividades assim. Atividades em que eles pudessem 

escrever poemas. Eles adoram isso, porque quando a gente trabalha a poesia, eles vem com 

textos espontâneos, pois eles se animam a escrever quando aprendem poesia. Nessa própria 

turma que tu observaste, um aluno veio me mostrar os poemas que ele mesmo escreveu e 

queria saber se ele tava escrevendo de uma forma adequada. Seria bom se pudéssemos propor 

a elaboração de poemas em sala de aula, mas eles escrevem mesmo assim, espontaneamente.  

TIANE – Como a Literatura na Primeira Série começou recentemente, então tu ainda não 

trabalhaste com essas turmas, não é? 

PROFESSORA – Não, mas em 2011 a série que vou receber, já vai vir com a Literatura desde 

a Primeira Série, então conseguirei fazer um trabalho bem melhor. 

TIANE – Quais são os conteúdos de Literatura previstos para a Primeira Série?  

PROFESSORA – Começamos com a teoria da literatura, eles aprendem os principais 

fundamentos da literatura, figura e funções de linguagem, gêneros literários, todo o 

embasamento de teoria da literatura. Depois, começamos a ver a Era Clássica, na verdade 

procuramos apenas dar uma noção dessa Era, da formação da literatura ocidental. Depois 

vamos pra Idade Média, que pega Trovadorismo, Humanismo, chegamos no Classicismo, e 

por último entramos no Barroco. 

TIANE – Tu consideras que, a partir da preparação que será feita no Primeiro Ano, nos 

Segundos e Terceiros anos vocês terão mais tempo para trabalhar a interpretação dos textos 

literários? 

PROFESSORA – Eu espero que sim. Isso é o que esperamos conseguir fazer, procurar fazer 

mais interpretação, procurar fazer com que eles leiam e escrevam. Mas a verdade é que, na 
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Primeira Série eles estão muito imaturos para a Literatura, que é uma disciplina que requer 

certo refinamento, certa sensibilidade. É preciso explicar que todo texto tem um significado. 

Primeiro porque eles tem uma resistência a ler, por causa da informática. Os grandes 

clássicos, os grandes nomes, é uma minoria que lê. Eles tem imaturidade intelectual e até 

cognitiva. Na Primeira Série, os alunos são mais imaturos, mas como eles têm muita 

informação e cada vez mais a puberdade deles é antecipada e a erotização da infância é um 

fato consumado na nossa sociedade capitalista, eles cedo já despertam a sexualidade. Na 

sétima série do Ensino Fundamental as alunas já tem vida sexual ativa, já tomam 

anticoncepcionais, e isso eu acho um ultraje a infância, mas é realidade. Também tem aquelas 

alunas com o comportamento que se espera de uma menina de sétima série. Eles acham que 

tem uma maturidade incrível, que sabem tudo, mas na verdade eles não tem maturidade 

psíquica. Muitas vezes eles não sabem lidar com as próprias emoções, por que falta o 

conhecimento intelectual psíquico condizente com as experiências que eles vivenciam. Esse é 

o grande desequilíbrio, e é por isso que cada vez mais chegam ao Ensino Médio gerações de 

adolescentes dependentes de drogas lícitas, que são medicações dadas pelos psicólogos, 

psiquiatras e psicopedagogos para auxiliá-los numa série de transtornos psíquicos que eles 

absorvem. Há uma infinidade de transtornos psíquicos que os adolescentes adquirem.  

TIANE – Vocês chegam a perceber a influência de problemas familiares no desempenho dos 

alunos? Na escola pública percebemos que muitas vezes os pais não tem condições... 

PROFESSORA – Com certeza. Escola pública é o caos e para resolver esse problema é 

necessário muito investimento do governo, para poder solucionar essa falência do ensino 

público.  Na escola particular, que se pressupõe alunos de classe média alta, nós vemos essas 

questões de muitos adolescentes que tomam medicação por conta própria, e isso vem de 

vários fatores. Isso vem da própria sociedade cada vez mais violenta. Digamos que ela 

provoca no individuo uma sensação de vazio, e é isso que os poetas de todos os tempos 

sempre alegaram. Se a gente for pensar desde o boom da sociedade burguesa capitalista. 

Baudelaire já fazia alusão a isso, e os próprios românticos todos. O que é o mal do século? O 

que é o tédio do mal do século? É a sensação de enfado perante o vazio da vida capitalista 

urbana burguesa civilizada. Então, esse é um sentimento secular, e os alunos já vem com esse 

tédio da vida deles, e aliado a isso tem a questão familiar. Porque a família burguesa que se 

consolidou com uma estrutura ao longo do século XIX, foi se desconstruindo ao longo do 

século XX, fundamentalmente a partir das grandes revoluções. A partir dos anos 60, com a 

revolução da liberdade feminina, enfim, com todas as mudanças, com o movimento hippie, 

que propõe liberalismos em vários níveis, quebrando as rígidas regras familiares. Toda essa 

transformação da sociedade gerou pais mais despreparados pra lidar com os filhos, que 

confundem a liberdade com a falta de limites. O pai acha que tem que dar liberdade ao filho, 

mas não impõe limites. O pai acha que ele não pode impor castigos severos, mas ele não 

impõe limites, e toda essa doença social vai explodir aqui na escola. 

TIANE – Com certeza. 
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PROFESSORA – A gente tem que lidar com isso tudo e mais com o ensino que é pesado, que 

é forte, que é conteudista, com exigências de vestibular e tudo mais, então quando eu falo que 

é interessante a gente ter mais espaço dentro das séries pra desenvolver um trabalho 

interpretativo, instigante, mas lúdico que possa despertar neles um interesse maior pela 

leitura, nós iríamos estar vencendo bem a nossa causa. Acho que todo professor de literatura 

que se forma na graduação tem o objetivo de formar leitores e indivíduos críticos diante da 

realidade. Precisamos ter espaço para trabalhar isso, e essa é a nossa obsessão agora: tentar 

encontrar dentro de toda essa diversidade que a gente enfrenta um caminho que possa fazer 

com que a gente consiga formar leitores e indivíduos mais críticos que consigam entender sua 

vida pessoal e o mundo. Acho que esse é o nosso grande desafio: dar mais maturidade 

psíquica para esses adolescentes. 

TIANE – Qual é a visão da escola, da direção da escola em relação a essa proposta de vocês? 

PROFESSORA – A direção apoia, o setor pedagógico também apoia. 

TIANE – Como é a estrutura da escola? Vocês tem autonomia na decisão dos conteúdos? 

PROFESSORA – A gente tem uma autonomia, mas claro que tudo é conversado com a 

supervisão e a direção pedagógica, tudo é discutido, projetos apresentados, mas a gente tem 

bastante autonomia. Até porque nossa visão é moderna e a da direção da escola também é 

moderna e está aberta para esse tipo de proposta para formar indivíduos mais críticos, 

competitivos, no sentido de terem mais desafios, porque a gente sabe que isso vai aumentar os 

índices de aprovação no vestibular. Quanto mais leitura esses alunos tiverem, mais níveis de 

leitura, melhor eles vão estar pra tudo. Leitura é a base para tudo. Nós tivemos há dois anos 

uma menina que em medicina da UFRGS em geral, ela foi assim, foi matéria até no Jornal 

Nacional, ficou a frente de todo Sul. Ela era uma menina extremamente intelectualizada, que 

lia grandes clássicos, não lia porcarias, lia literatura de primeira linha, escrevia muito bem, 

mas é uma menina que vem de uma família estruturada, de pais cultos que sempre 

incentivaram a leitura, ela lia desde criança... então, se construiu toda uma vida de leitora. 

TIANE – Tem coisas que a escola não consegue modificar, pois é algo anterior que deveria 

vir da família.  Muitas vezes a escola tenta de várias formar incentivar a leitura, mas a base 

vem da família. 

PROFESSORA – Na verdade é a família que tem que dar a base, que tem que estimular a 

leitura. O que acontece muitas vezes é que a família burguesa deixa os filhos à deriva porque 

trabalha demais. Os pais deixam seus filhos muito sozinhos ou a mercê de estranhos que 

cuidam de sua educação, e as famílias das classes mais inferiores enfrentam os estresses da 

vida. 

TIANE – As famílias chegam a ter alguma participação com vocês no Ensino Médio? Elas 

chegam a pedir algum retorno? 
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PROFESSORA – Sim, as famílias participam, os setores pedagógicos também chamam os 

pais para o acompanhamento dos filhos, daqueles que apresentam dificuldades, tem todo um 

trabalho da escola, que tem todo um aparato. A Escola B é uma das melhores escolas para se 

trabalhar, porque apesar de todas as diversidades sociais que existem, a gente consegue ter um 

bom público. Mas realmente é complicado, pois são poucas as escolas que conseguem ter um 

bom nível, e as que tem melhor nível são as que são mais estruturadas e as que 

conseqüentemente recebem os clientes mais abastados.  

TIANE – Por isso as pessoas têm tentado cada vez mais matricular os filhos em escolas 

particulares. Mesmo quem não tem condições acaba buscando... 

PROFESSORA – Essa é a realidade. Deveria ser diferente, o ensino de qualidade teria que ser 

acessível a todos, mas essa é a realidade. 

TIANE – Tu falaste na primeira entrevista sobre as tuas perspectivas profissionais, sobre a 

questão de investir numa formação acadêmica. Essas perspectivas se mantêm? 

PROFESSORA – Continuo com essa meta de terminar o Mestrado agora, inclusive o 

Doutorado e, depois da titularidade pronta, procurar publicar mais textos acadêmicos. Tenho 

que publicar, tenho que achar tempo para isso, para construir um currículo acadêmico e 

realizar provas para concursos públicos. O objetivo é conseguir me tornar professora de uma 

universidade federal, tentar concursos em vários lugares até conseguir. Pretendo seguir na 

vida acadêmica. Gosto de trabalhar com adolescentes, mas ao longo do tempo cansa, porque 

tu lidas com a mediocridade frustrante, apesar de que, por outro lado, a gente sempre recebe 

aqui na Escola B alunos mais intelectualizados. Essa turma que tu observaste tem pessoas 

bem intelectualizadas, tanto que em determinado momento do ano alguns alunos vieram me 

pedir pra formar uma oficina de discussão literária de assuntos não ligados ao vestibular, para 

discutir outras obras, outros tipos de literatura, e isso realmente é um grande ganho. Só que eu 

estou cansando desse universo adolescente e estou com vontade de trabalhar com adultos e 

formar professores, porque agora tenho uma boa experiência como professora. Quero me 

beneficiar dessa experiência docente em escolas de ensino médio, e agregar isso o 

conhecimento acadêmico que estou construindo. Pretendo me aprimorar mais, trabalhar nos 

cursos de graduação, trabalhar com alunos novos e formar profissionais para lidar com a 

literatura nas escolas. 

TIANE – E quanto a tua formação como leitora, tu já lias desde a infância? 

PROFESSORA – A minha mãe já lia para mim, meus tios também, e eu me alfabetizei antes 

de entrar na escola, então comecei a ter curiosidade pela leitura desde criança. Minha mãe 

trabalhava e eu lia os contos de fadas para minha avó. Naquela época, os contos de fadas 

vinham com ilustrações bem coloridas, acompanhadas de discos de vinil. Foi desde criança 

que desenvolvi o gosto pela leitura e não parei na adolescência. Sempre fui uma menina muito 

madura para minha idade, meus amigos sempre foram mais velhos que eu. Com 13 anos eu 

andava com pessoas de 18, 20 anos e já lia Kafka e Nietszche, então era muito difícil de me 
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adequar à escola. No final do Ensino Fundamental eu fui muito rebelde. Não conseguia me 

adaptar ao nível escolar, estudava em escola pública. Foi muito difícil a conclusão do Ensino 

Fundamental,  

TIANE – Mas o gosto da leitura se manteve? 

PROFESSORA – Sim, o gosto pela leitura sempre se manteve. Por isso a dificuldade de me 

adaptar, porque eu já estava num nível de leitura muito mais avançado do que a escola 

cobrava, mas continuei sempre lendo. Fiz a faculdade de Letras, mas tinha também outros 

planos, não sabia se queria Direito ou Artes Plásticas, pois eu gostava de desenhar também. 

Psicologia é uma área que sempre me atraiu muito também, por isso que eu lia Clarice 

Lispector e Virgínia Woolf na minha adolescência. Mas acabei optando por Letras. Trabalhei 

como professora de Português e foram os piores anos da minha vida. Não gostei de trabalhar 

com crianças, minha preferência é trabalhar com adolescentes e adultos, e trabalhar com 

Literatura e não com Português. 

TIANE: Está certo, Amanda. Muito obrigada! 
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2.8 – ENTREVISTA COM OS ALUNOS – ESCOLA PARTICULAR 

TIANE – Vou conversar hoje com a Camila e com o João Gabriel. Eles vão me contar um 

pouco o que eles pensam sobre o ensino de Literatura Brasileira aqui na Escola B. Como são 

as aulas de Literatura aqui na escola? 

CAMILA – A gente tem dois professores no terceiro ano, as aulas com a Amanda geralmente 

são com slides que depois são disponíveis no site pra nós estudarmos pra prova. O outro 

professor passa a matéria no quadro. 

JOÃO – Eles dividiram a aula em “revisão” e “conteúdo novo”. O André revisa os conteúdos 

que nós vimos no ano passado. 

TIANE – E como funciona? É uma semana com a Amanda e outra com o outro professor 

André? 

JOÃO – A gente tem dois períodos com a Amanda e um com o André. 

TIANE – E como é o conteúdo? Vocês tem mais conteúdos voltados para o vestibular?  

JOÃO – Sim. 

TIANE – E vocês leem bastante? 

CAMILA – O problema é que o colégio toma bastante tempo, então, quando está perto do 

vestibular temos que ler os livros indicados pela UFRGS. 

JOÃO – É, são muitos livros para o vestibular. 

TIANE – Como vocês se sentem em relação às aulas? São somente conteúdos relacionados ao 

vestibular?  

JOÃO – No colégio temos o conteúdo um pouco “alienado”, só o que cai na prova da 

UFRGS, mas a Amanda consegue subverter isso e dar um conteúdo mais interessante, que 

seja válido. 

TIANE – Gostaria de saber um pouco sobre a história de vocês como leitores. Vocês 

costumam ler, lêem desde a infância? 

CAMILA – Como as minhas avós lêem muito, desde pequena gostei muito de ler. No começo 

era ficção científica, como Harry Potter. Como eu não tinha computador até os 11 anos, então 

eu lia bastante, muito mais do que leio hoje. 

TIANE – Então com o passar do tempo você começou a ler menos? Mas continua gostando 

de ler da mesma forma? 
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CAMILA – Continuo gostando, mas tenho menos tempo. 

TIANE – E você, João Gabriel? 

JOÃO – Eu comecei a ler desde pequeno, mas sem muito incentivo. Agora eu leio mais do 

que eu lia há um tempo atrás. 

TIANE – Vocês sempre estudaram na Escola B? 

JOÃO – Desde a primeira série do Ensino Fundamental. 

CAMILA – Eu entrei na quinta série do Ensino Fundamental. 

TIANE – Então vocês já estão acostumados com toda a organização da escola, com a forma 

de trabalho dos professores?  

JOÃO – Sim. 

CAMILA – Sim. 

TIANE – Gostaria que vocês falassem um pouco sobre a leitura de poesia. Vocês gostam de 

ler poemas? 

JOÃO – Sim. 

CAMILA – Sim. 

TIANE – E nas aulas, vocês acham que existe bastante interpretação de poemas? 

JOÃO – É pouco. Poderia ter mais poesia nas aulas. 

CAMILA – Mas o que é trabalhado, é bem trabalhado. 

JOÃO – É, é bem trabalhado. 

TIANE – Muitas vezes os professores não conseguem trabalhar muito com interpretação de 

textos nas aulas, pois são muitos os conteúdos. Mas, quando tem interpretação de poemas, por 

exemplo, como vocês se sentem em relação ao fato de poder expressar suas opiniões em sala 

de aula, de falar sobre o que vocês pensam? Vocês acham que existe um espaço para isso? 

JOÃO – Os professores acabam falando muito sobre a interpretação que eles já tem dos 

poemas e acabam não levando em conta o que a turma poderia dizer. 

CAMILA – Temos um espaço muito pequeno. No Segundo Ano, fazíamos mais trabalhos de 

escrever, mas no Terceiro Ano temos que seguir o que é da UFRGS e a interpretação dos 

professores. 

TIANE – E vocês pretendem entrar na UFRGS, quais são os planos? 

JOÃO – Sim. 
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CAMILA – Se eu não passar, farei um cursinho pré-vestibular ou irei para a PUC. 

TIANE – O que vocês acham dos colegas de vocês em relação à leitura? Eles gostam de ler? 

JOÃO – Não. 

CAMILA – São bem alienados com essas coisas. E tem uma grande parte que acha as aulas 

de Literatura ruins. 

JOÃO – É. Não gostam da matéria, acham desinteressante. 

TIANE – Vocês são uma exceção? 

JOÃO – Na turma até que não, mas no colégio sim. 

TIANE – Em geral, na questão de estudar, vocês acham que os adolescentes estão mais 

dispersos em função do computador e da internet? Vocês acham que essas coisas influenciam 

negativamente? 

JOÃO – Depende da pessoa, pois é possível desenvolver um estudo muito complexo com o 

computador ou se distrair com qualquer bobagem. Eu estudo na internet, já li vários livros na 

internet. 

CAMILA – Eu tenho computador desde os 12 anos.  Acho que para mim atrapalha nos 

estudos. Claro que ajuda para pesquisas, mas quando eu quero estudar atrapalha, qualquer 

coisa dispersa. 

TIANE – Na opinião de vocês, o que causa o desinteresse dos alunos pela disciplina de 

Literatura? 

JOÃO – Pra mim não tem nada que desinteresse. 

CAMILA – Também não sei. Acho que quando estudávamos os autores mais antigos, era 

menos interessante, mas agora que é mais recente, eu acho legal, não sei por que esse 

desinteresse. 

JOÃO – Nas leituras indicadas pela UFRGS, não tem autores contemporâneos. 

CAMILA – O que falta na Literatura da escola é por causa da UFRGS. 

JOÃO – Os professores fazem o que podem pra dar uma matéria mais interessante. 

TIANE – Vocês estão se formando agora no Ensino Médio. Qual é a sensação de estar saindo 

da escola? 

CAMILA – Liberdade. 

JOÃO – Livre de pressão psicológica. 
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CAMILA – Tem muita matéria que a gente não gosta. 

TIANE – O que vocês não gostam? 

JOÃO – Eu odeio Química e matemática. 

CAMILA – Biologia. 

TIANE –Vocês dois, ao que me parece, são mais dedicados na área de Português e Literatura. 

CAMILA – Eu gosto um pouco de exatas. 

TIANE –Vocês gostam de escrever? 

JOÃO – Sim. É bem interessante, hoje em dia tem os blogs. 

CAMILA – Nós temos uma colega que tem um blog, e ela escreve poesia. 

TIANE – Sim, os blogs são uma motivação a mais para escrever. 

JOÃO – As informações literárias que a gente tem vem da internet, mesmo que sejam mais 

informais. Acho que talvez a internet devesse ser um pouco mais valorizada. A escola tem 

muito preconceito com a internet. 

CAMILA – Tem autores que escrevem para os jornais que tem blogs, e lá, às vezes eles 

escrevem muito mais. 

TIANE – E aqui na escola, como é o acesso a internet?  

CAMILA – Nós temos acesso. Às vezes fazemos trabalhos de pesquisa no laboratório. 

JOÃO – A maior parte dos sites é bloqueada. 

TIANE – E como é a biblioteca aqui na escola? Vocês retiram livros? 

JOÃO – É bem boa, tem bastante livros e as pessoas são muito legais na biblioteca. 

TIANE – E os professores pedem pra vocês retirarem livros? 

JOÃO – Eles recomendam muito os livros da UFRGS. 

TIANE – E em relação ao aulão de poesia que vocês tiveram. Vocês acharam cansativo ter 

quatro horas de aula? 

CAMILA – O que atrapalha nas aulas de Literatura é a conversa. 

JOÃO – Eu nem posso reclamar, porque se fossem quatro horas de aula de matemática, eu 

também ia ficar inquieto. 

CAMILA – É um pouco cansativo. 
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JOÃO – Para a gente que gosta, não é, mas pra quem não gosta, é. 

CAMILA – Eu acho que a Escola B, mais que os outros colégios, faz isso, é muito para o 

vestibular, só pensa nisso. Eu estudava em um colégio bem mais simples e as pessoas eram 

mais livres. O ensino era bem pior, mas eu gostava mais. 

TIANE – Aqui na escola vocês tem outras atividades, como, por exemplo, curso de línguas? 

JOÃO – Tem, mas não é divulgado. Teve um curso de fotografia que a gente fez no ano 

passado. O Café Literário com a Amanda e o André, a gente pressionou tanto que acabou 

saindo, mas só uma vez. 

TIANE – Como era o Café Literário? 

JOÃO – A professora Amanda convidou um palestrante e uma cantora. Eles falaram sobre a 

influência da cultura negra no Brasil. Foi bem legal, teve um público grande. 

TIANE – Vocês tem mais alguma coisa para falar, alguma sugestão em relação às aulas de 

Literatura Brasileira? 

JOÃO – Só sobre a estrutura da instituição, eu acho os dois ótimos professores ótimos, mas 

poderiam abrir um pouco o espaço para os alunos falarem mais. 

CAMILA – Isso tinha que ser feito desde a quinta série. Algo mais didático, estimular mais os 

alunos. 

TIANE – Vocês tem espaço pra falar em outras matérias? 

JOÃO – Em Religião, Sociologia e Filosofia, a gente discute mais. 

TIANE – Ok, João e Camila. Agradeço muito a participação de vocês.  
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2.9 – PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA DE LITERATURA BRASILEIRA: 

TERCEIRO ANO – ESCOLA PARTICULAR 

Planos de Estudos por Competências – Ensino Médio 

 

Componente Curricular: LITERATURA BRASILEIRA – 3ª série  

 

Primeiro trimestre 

Pré-Modernismo 

Vanguardas Européias 

Primeira fase do Modernismo (Semana de Arte Moderna) 

Revisão: 

Parnasianismo, Simbolismo, Realismo e Naturalismo 

 

Segundo trimestre 

 

Segunda fase do Modernismo - O Romance de 1930 

A poesia moderna 

Revisão: 

Romantismo 

 

Terceiro trimestre 

 

Terceira Fase do Modernismo - Realismo Fantástico - O Romance de 

Introspecção 

Pós Modernismo 

Tropicalismo 

Teatro Moderno 

Autores Gaúchos 

 

Revisão: 

Arcaísmo - Barroco - Quinhentismo - Gil Vicente 
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ANEXO 3  TRABALHOS DE INTERPRETAÇÃO REALIZADOS PELOS ALUNOS E 

AVALIAÇÕES – ESCOLA PÚBLICA E PARTICULAR 
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3.1 – TRABALHOS DE INTERPRETAÇÃO DE POEMAS REALIZADOS PELOS 

ALUNOS – ESCOLA PÚBLICA 
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3.2 – TRABALHOS DE INTERPRETAÇÃO DE POEMAS REALIZADOS PELOS 

ALUNOS – ESCOLA PARTICULAR 
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3.3 – AVALIAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE O TRABALHO COM POESIA – ESCOLA 

PÚBLICA. 
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