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ANEXO E 

 

Transcrição das gravações em áudio feitas durante as aulas em que os alunos de 6º e 9º ano do 

ensino fundamental e 3º ano do ensino médio puderam compartilhar suas experiências sobre 

os poemas selecionados e constituintes da coletânea. 

Foram empregados nomes fictícios em substituição dos verdadeiros nomes dos alunos, a fim 

de se preservar sua identidade, em cumprimento aos padrões éticos na pesquisa em educação 

da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.   

 

 

 

NOTA QUANTO À TRANSCRIÇÃO: A fim de se padronizar o formato da transcrição das 

aulas gravadas em áudio, tomamos como referência as orientações propostas pela NARC/SP 

(PRETI, 2002)
1
. Entretanto, uma vez que esta pesquisa não visa propriamente à análise 

linguística das falas transcritas, ao exato modo como foram enunciadas, e sim ao seu conteúdo 

em si, adotamos apenas algumas normas que julgamos pertinentes ao nosso objeto de 

pesquisa e decidimos manter as demais regras gerais de escrita. Assim, dos sinais que fogem a 

essas regras gerais, esclarecemos: 

 

OCORRÊNCIAS SINAIS EXEMPLIFICAÇÃO 

Entonação enfática. negrito O poema não tem apenas uma 

interpretação. 

Comentários descritivos do transcritor. (MAIÚSCULAS) (TODOS OS ALUNOS 

MANTIVERAM-SE EM SILÊNCIO.) 

Indicação de que a fala foi tomada ou 

interrompida em determinado ponto. Não 

no seu início, por exemplo. 

[...] Aluno1: Eu penso que ele... 

Aluno2: [...] não queria que isso 

acontecesse. 

Citações literais tanto dos poemas quanto 

de falas enunciadas pelos próprios alunos 

durante a gravação. 

“      ” A palavra “porreu” pode ter que 

significados no texto? 

Menção a obras.  Em itálico Porquinho-da-índia 

 
 
 
 

                                                 
1
 PRETI, Dino. (2002). Interação na fala e na escrita. (Org.). São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP.  
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6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

SALA DE AULA COM TRINTA ALUNOS MATRICULADOS. CERCA DE VINTE E OITO 

ALUNOS FREQUENTES. 

 

PARTE I – INTRODUÇÃO (9min 31seg) 27 ALUNOS PRESENTES 

 

(A QUINZE MINUTOS DO FINAL DE UMA AULA, APÓS TER ENTREGUE A COLETÂNEA AOS 

ALUNOS, PEDI QUE LESSEM LIVREMENTE, NA ORDEM QUE QUISESSEM. EXPLIQUEI QUE 

NA AULA SEGUINTE FARÍAMOS A LEITURA JUNTOS. COMO ALGUNS ALUNOS JÁ 

DEMONSTRARAM INTERESSE EM COMPARTILHAR ALGUMAS LEITURAS NESTE 

MOMENTO, E TENDO OBSERVADO ALGUMAS PARTICULARIDADES, DECIDI ABRIR 

ESPAÇO JÁ NESTE FIM DE AULA).   

 

Antônio: Professor, para que serve esta linha? (APONTOU PARA A “LINHA PONTILHADA” DO 

POEMA PNEUMOTÓRAX.)  

Professor: Antônio, você gostou do Pneumotórax? Para que serve essa “linha” que você me perguntou? A 

questão agora é: você gostou desse poema? Isso é o que é importante. 

Antônio: Não gostei muito não, só gostei dessa parte aqui. (APONTA PARA A PRIMEIRA ESTROFE 

DO TEXTO.) 

Professor: Da primeira parte? 

Antônio: É. 

Professor: E por que da outra parte você não gosta? 

Antônio: Porque eu não entendo. 

Professor: Porque você não entende... Mas você acha que para você gostar você tem que entender? 

Antônio: Não.  

Professor: Não?... Mas por alguma outra razão você não gostou, é isso? 

Antônio: É. 

Professor: E os outros? 

Antônio: O que eu gostei mesmo foi o Trem de ferro e o Porquinho-da-índia.  

(UM ALUNO, MURILO, SE APROXIMOU E COM A COLETÂNEA NAS MÃOS APONTOU PARA 

O POEMA “FLUVIAL/PLUVIAL” E PERGUNTOU:) 

Murilo: Eu só não entendi isso... se ele é assim ou se é assim. (VIRAVA A FOLHA DE LADO 

TENTANDO ENTENDER EM QUE POSIÇÃO DEVERIA SER LIDO O POEMA. UM OUTRO 

ALUNO QUE ACOMPANHAVA DISSE:) 

Marcos: Pode ler de trás pra frente e de frente pra trás. 

Professor: E por que você (AO ALUNO MURILO) acha que tem que ter uma forma única de ler o texto? 

Murilo: Ah... o senhor me deixa esquisito... (O ALUNO MURILO DEMONSTROU CERTO 

ESTRANHAMENTO E INCONFORMISMO POR NÃO COMPREENDER. QUATRO ALUNOS SE 

APROXIMARAM E DISSERAM QUE NÃO GOSTARAM DO POEMA QUADRILHA. ELES LERAM 
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O POEMA JUNTOS E, APÓS O TÉRMINO, O NOME “J. PINTO FERNANDES”, -EM TODAS AS 

OCASIÕES ELES JÁ PRONUNCIAVAM “JOTA”-, PROVOCOU ALGUNS RISOS JOCOSOS. AO 

SEREM PERGUNTADOS DO PORQUÊ DO RISO, UM ALUNO RSPONDEU:) 

JOSIAS: “J. PINTO” (E RIU AINDA MAIS. EXPLIQUEI QUE ESSE ERA O NOME DELE. SEIS 

ALUNOS ME CHAMARAM EM OUTRO CANTO DA SALA E DISSERAM:) 

Fala destes seis alunos: Gostei do Trem de ferro.  

Professor: O que vocês acharam legal no Trem de ferro? 

Resposta dos alunos: Não sei. 

Professor: Não sabem. Mas vocês gostaram? 

Resposta dos alunos: Gostei.   

Professor: Isso é o que importa, não é, no início?  

Resposta dos alunos: É.   

Professor: Leiam mentalmente o poema inteiro. O que ele chama a atenção de vocês?  

Maria Tereza: Eu também gostei do Trem de ferro e do Quadrilha.  

Professor: Qual dos dois você gostou mais? 

Maria Tereza: Quadrilha. 

(ALGUNS ALUNOS AINDA ME CHAMARAM PARA DESTACAR O NOME “J. PINTO 

FERNANDES”, QUE CONTINUOU PROVOCANDO RISOS. PERGUNTEI SE NÃO HAVIA NADA 

MAIS INTERESSANTE PARA RIR NO POEMA, DISSERAM QUE “NÃO”. UMA ALUNA, 

VALQUÍRIA, ME CHAMOU PARA PROPOR UMA RESPOSTA:)  

Valquíria: É engraçado por causa que João amava a Teresa, que a Teresa amava o Raimundo, que o 

Raimundo amava a Maria, que a Maria amava Joaquim, que o Joaquim amava a Lili, que a Lili não 

amava ninguém. Que João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convênio
2
 e Lili casou com J. Pinto 

que não tinha entrado na história.  

Professor: O que tem de engraçado nisso? 

Valquíria: Que um amava o outro, o outro, o outro, o outro... 

Professor: E quem amava o outro era amado por essa pessoa, esse outro?  

Resposta de cinco alunos que estavam perto: Não. 

(UM ALUNO, RICARDO, QUE PARTICIPAVA DESSE GRUPO PERGUNTOU:)  

Ricardo: E o João Pinto? 

Valquíria: Não tinha entrado na história. E não é João Pinto é J. Pinto.  

(ALGUNS AINDA RIAM E FAZIAM PIADAS COM O NOME “J. PINTO”. OUTROS ALUNOS ME 

CHAMAVAM E APONTAVAM TRECHOS EM MUITOS DOS TEXTOS AFIRMANDO NÃO 

TEREM ENTENDIDO ISSO E AQUILO.) 

Professor: Muito bem, vocês estão achando engraçado um aspecto do poema e estão ignorando outras 

coisas. (ALGUNS ALUNOS DISSERAM QUE NÃO ESTAVAM ACHANDO ENGRAÇADO O 

ASPECTO J. PINTO. APENAS UM ALUNO INSISTIA NISSO. UM ALUNO, CÁSSIO, ME 

CHAMOU E APONTOU OS POEMAS DE QUE GOSTOU: HAVIA GOSTADO DOS POEMAS 

                                                 
2
 Convento 
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ACIDENTE, O BICHO, PORQUINHO-DA-ÍNDIA, A OMELETE, TREM DE FERRO, QUADRILHA.) E 

esse aqui, não gostou não: Pneumotórax?  

Cássio: Não.  

Professor: E o Soneto de fidelidade? 

Cássio: Também não.  

Professor: Por quê? 

Cássio: Eu não li esses ainda. 

Professor: E este aqui, do Gregório de Matos, você não gostou? 

Cássio: Esse eu já li, mas não gostei. 

Professor: Por que não gostou? 

Cássio: Porque eu não entendi.  

Professor: Mas você acha que pra gostar tem que entender?  

Cássio: Não... Eu vou ler de novo.  

(O ALUNO ANTÔNIO, UM DOS MAIS PARTICIPATIVOS, ANDAVA ATRÁS DE MIM PELA 

CLASSE PARTICIPANDO DE TODAS AS CONVERSAS COM OS GRUPOS. PEDIU-ME PARA 

LER O SONETO DE FIDELIDADE.) 

Antônio: Lê esse daqui. 

(LI O PRIMEIRO QUARTETO EM VOZ ALTA E PEDI QUE ELE CONTINUASSE, A QUE 

ATENDEU. MAS TIVEMOS DE INTERROMPER EM VIRTUDE DO GRANDE BARULHO QUE 

ALGUNS PRODUZIAM. PRECISEI CHAMAR A ATENÇÃO DELES E PEDIR-LHES QUE 

COLABORASSEM COM A ATIVIDADE, PARTICIPANDO NOS GRUPOS. O ALUNO RICARDO 

PERGUNTOU SOBRE O POEMA FLUVIAL/PLUVIAL:) 

Ricardo: É assim que lê? 

Professor: É assim como, de cima pra baixo? 

Ricardo: É?... 

Professor: Não sei. Por que que tem que ser de uma forma só? Qual é a outra forma que você acha que 

tem que ler? (O ALUNO MOSTROU COM AS MÃOS E EU VERBALIZEI:) Da esquerda pra direita, na 

horizontal, ou na vertical, de cima pra baixo, não é assim que você tá me mostrando? E por que tem que 

ter uma única forma, por que não pode ser dos dois jeitos?  

Ricardo: Não sei.  

Professor: Não sabe? Pensa um pouco aí... Você gostou do poema?  

Ricardo: Desse aqui? (“FLUVIAL/PLUVIAL”) 

Professor: É. 

Ricardo: Tô tentando entender.  

Professor: Tá tentando entender...? Pelo jeito pra você gostar tem que entender. Pelo jeito que você está 

me falando...  

Ricardo: É.  

Professor: Você já me falou de vários poemas. Aqueles que você entendeu você gostou; aqueles que você 

não entendeu você não gostou, não é Ricardo? (O ALUNO FICOU PENSATIVO, NÃO RESPONDEU 

NEM QUE SIM NEM QUE NÃO. VOLTOU PARA A LEITURA DOS POEMAS.)  
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Antônio: Professor, lê Café com pão?  

(COMO NÃO ERA A PRIMEIRA VEZ QUE ESSE ALUNO ME SOLICITAVA A LEITURA EM VOZ 

ALTA, EXPLIQUEI:) 

Professor: Agora não, primeiro eu gostaria que vocês lessem.  

(UM OUTRO ALUNO APROXIMOU-SE E DISSE QUE NÃO HAVIA ENTENDIDO NENHUM 

POEMA.) 

Professor: Não entendeu nenhum?  

ALUNO: Mas gostei. 

Professor: Você gostou de qual? 

ALUNO: De todos.  

Professor: De todos?  

(UMA ALUNA APARTEOU:)  

Rosana: O mais chato é o primeiro. 

Professor: O “mais chato” é o... do Gregório de Matos? Dos desenganos da vida humana, 

metaforicamente? (ALGUNS ALUNOS DISSERAM “SIM”.) E o mais legal?  

Respostas de alguns alunos: “Foi legal o da Quadrilha”,” Café com pão”.  

Professor: Trem de ferro? (NÃO RESPONDERAM. UM ALUNO PERGUNTOU COMO SE 

PRONUNCIAVA UMA PALAVRA DE UM POEMA.) Pneumotórax. (DISSE DUAS VEZES. ANTES 

MESMO QUE ME PEDISSEM O SIGNIFICADO, EU PERGUNTEI SE ALGUÉM TINHA UM 

DICIONÁRIO
3
. UMA ALUNA PEDIU ATENÇÃO PARA COMENTAR SOBRE ACIDENTE.  

Marcella: Aí eu vi que aqui é diferente...    

Professor: Diferente da história que a gente conhece, atirei o pau no gato...? 

Marcella: É. 

Professor: O poeta fez uma coisa diferente, né? 

Marcella: É. 

(UM OUTRO ALUNO SE APROXIMOU E DISSE:) 

Roberto: Manteiga e pão. 

Professor: “Manteiga e pão”... não é a mesma coisa que “café com pão”...  (ELE RIU. INFELIZMENTE 

NÃO TÍNHAMOS MAIS TEMPO NESTA AULA.)  

 

 

  

PARTE II (36min 14seg) 26 ALUNOS PRESENTES 

 

 

Professor: (APÓS TER PEDIDO ATENÇÃO DE TODOS) Eu gostaria que vocês dissessem... eu ficaria 

muito feliz se vocês dissessem o que entenderam do primeiro poema
4
 se vocês entenderam, o que vocês 

                                                 
3
 Pensando bem, agora, acho que sugerir que procurem num dicionário não é muito saudável. Acho que 

propor que eles infiram um significado coerente com o texto é a melhor ação.  
4
 Dos desenganos da vida humana, metaforicamente. 
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não entenderam... (A CLASSE RESPONDEU QUASE QUE EM UNÍSSONO QUE ELES NÃO 

HAVIAM ENTENDIDO NADA.)  

Valquíria: Não entendi e não gostei. 

Josias: Não entendi e odiei. 

(PRECISEI ORIENTAR NOVAMENTE SOBRE A NECESSIDADE DE RESPEITARMOS A VOZ DO 

OUTRO. QUE NÃO PRECISÁVAMOS GRITAR.) 

ALUNA: Eu gostei, mas eu não entendi. 

Maria Tereza: Eu odiei esse poema, ele é o mais chato. 

Professor: “Chato”? Mas por quê? (FOI NECESSÁRIO PEDIR NOVAMENTE SILÊNCIO E 

ATENÇÃO, ANTES DE DEVOLDER A PALAVRA À ALUNA.) Que mais, Maria Tereza?  

Maria Tereza: É muito lento. 

Professor: “Lento”? 

Josias: Esse poema é retardado.  

Professor: “Retardado”?...  

(NOVAMENTE PRECISEI PEDIR A COOPERAÇÃO; FRISEI A NECESSIDADE DE APRENDER A 

OUVIR O OUTRO.)  

Cássio: Eu achei esquisito. 

Professor: Por que você o achou “esquisito”? 

Cássio: Por que eu não entendi nada. 

Professor: Porque não entendeu nada... Então a sua opinião é parecida com a da Maria Tereza, não é?  

Josias: A minha também: eu não entendi nada. 

Professor: Fala, Murilo. 

Murilo: Eu não entendi nada que o Fábio tá falando... E o Fábio tá no texto. 

(MUITOS DO GRUPO ACHARAM GRAÇA NA FALA DO ALUNO MURILO.) 

Professor: O Fábio tá no texto... e você não entendeu o que Fábio faz no texto? 

Murilo: É. (ALGUNS ALUNOS RIRAM NOVAMANTE.) 

Professor: Pessoal, vocês não me disseram que não precisa entender o poema pra gostar do poema? 

(QUASE TODOS RESPONDERAM “É”.) 

Murilo: É que ele... tá faltando uns vinte parafusos. 

Professor: “Tá faltando uns vinte parafusos” na cabeça?... Vocês não me disseram que não precisa 

entender o poema para gostar dele? (ISSO PROVOCOU MUITO BURBURINHO, COMO TODAS AS 

PERGUNTAS PARA AS QUAIS ELES TÊM UMA RESPOSTA. A MAIORIA DISSE “SIM”. COMO 

O ALUNO RICARDO PEDIU A PALAVRA, FIZ A PERGUNTA ABAIXO E A PASSEI A ELE.) 

Professor: Não sei se é isso o que o Ricardo quer falar, mas se não for ele, por favor, acrescenta em sua 

fala, se ele puder. Vocês disseram que não precisa entender o poema para gostar dele, mas por que no 

caso deste poema vocês não entenderam e também não gostaram dele? 

Roberto: Não é que eu não gostei... é que não entendi muito as palavras.  

Professor: O vocabulário do texto é difícil?  

Ricardo: É. É isso. Mas eu gostei. Só não gostei muito, porque eu não entendi muito as palavras.  

Professor: Quer dizer que... vamos definir uma coisa aqui: Pra gostar tem que entender?  
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Resposta da maioria: Não! 

Professor: Não necessariamente... é que vocês estão me dizendo? Se a gente entender, fica melhor, não 

fica, é isso? 

Resposta de alguns alunos: É.  

Professor: É melhor não é? 

Marcos: Não. 

Professor: Por que não? Se entender não fica melhor, pra gostar? 

Marcos: Não.  

Maria Tereza: Professor... é tipo um conceito... tipo... o poema  ele é muito chato! 

Professor: É “chato”. É difícil.  

Roberto: Professor, é muito chato esse poema. 

Kátia: Não dá pra entender direito o que o Fábio fala. 

Luiz Carlos: É, professor... É muito grande. 

Professor: O poema é grande? Mas o Café com pão é maior. Não é?  

Resposta da maioria: É! 

Professor: E vocês gostaram do Café com pão? 

Carlos: Eu não gostei. 

Professor: Não gostou? (FOI NECESSÁRIO PEDIR SILÊNCIO NOVAMENTE PARA QUE 

HOUVESSE COMPARTILHA. ALGUNS INSISTIRAM NO FATO DE O POEMA SER “CHATO” E 

O VOCABULÁRIO SER “DIFÍCIL”.) 

Carlos: Esse poema é muito chato. 

Professor: Alguma coisa assim... 

Manuel: E o vocabulário é difícil.  

Murilo: É que tem muita palavra que o povo não entendeu... 

Marcella: Professor, o senhor falou que o Café com pão é maior, só que a linha (REFERIA-SE AO 

VERSO) do Trem de ferro não é tão comprida. 

Professor: Claro...o verso não é tão comprido. Ok.  

Valquíria: No primeiro poema, é porque eu não entendi, mas eu não gostei dele.  

Professor: Entendeu... não entendeu... mas não gostou?  

Valquíria: É. Não porque eu não entendi... 

Professor: Ah...não é essa a razão, não gostou mesmo? Pessoal, vamos ouvir o que a colega tem a dizer, 

por favor? 

Marcella: Acho que aqui não tá falando coisa com coisa. (NUMA TENTATIVA DE EXPLICAR OU DE 

ENTENDER, LEU:) “É a vaidade, nesta vida” (E RETOMOU:): Por que aqui tá falando: “É a vaidade, 

Fábio, nesta vida”. Eu não entendi nada o que quer dizer. “É a vaidade, Fábio, nesta vida”... 

Professor: (PARA OUTRO ALUNO) Você também queria falar, não é?  

Israel: Eu não gostei porque as palavras não se combinam. 

Ricardo: Professor, aquele lá do Trem de ferro foi o eu mais gostei. 

Professor: É? Ótimo. Pessoal, tem mais um comentário aqui... atenção.  
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Ricardo: É legal só que as palavras não têm nada a ver uma com a outra. Tem muita rima, só que as 

palavras não têm nada a ver uma com a outra.  

Professor: Mas as rimas são legais? 

Ricardo: São. 

Professor: Bom! Pessoal, vamos lá então. Pergunta: Nós não gostamos do texto 1 (UMA ALUNA ME 

CHAMOU A ATENÇÃO DIZENDO QUE É “UM POEMA”. EXPLIQUEI NOVAMENTE QUE UM 

POEMA É TAMBÉM UM TEXTO.)... nós não entendemos o poema e não só por causa disso,  não 

houve nada no poema que tivesse chamado nossa atenção.  Aí o meu colega, o João Paulo, falou uma 

coisa legal... Ele disse assim: “Professor mas esse poema, eu também não gostei, eu também não entendi, 

mas tem alguma coisa nele, que são as rimas, que são legais.” Vocês concordam com o João Paulo? As 

rimas são legais no poema? (CERCA DE METADE RESPONDEU “SIM” E A OUTRA METADE 

RESPONDEU “NÃO”.) Vamos fazer uma coisa, vamos passar para o poema Acidente? (A MAIORIA 

CONCORDOU.) O que vocês acharam do poema Acidente?  

Antônio: Parece uma cantiga de ninar. 

Murilo: Professor, não... “atirei o pau no gato mas o gato não morreu”? Só que aqui o rato tá no meio.  

ALUNA: Aqui é diferente mas é legal.  

Professor: Diferente do quê? 

Rosana: Da historinha.  

Professor: “Da historinha”... mas é legal.  

Valquíria: Esse aqui é “porreu”... 

Professor: “Porreu”. O que é “porreu”?  

(FOI NOVAMENTE NECESSÁRIO PEDIR MAIS SILÊNCIO PARA CONCENTRARMOS NOSSAS 

LEITURAS. COMO UM ALUNO HAVIA PEDIDO A PALAVRA E FEITO UM COMENTÁRIO:) 

Professor: Qual o seu comentário... que você tem sobre o poema Acidente? 

João Paulo: Parece aquela música... 

Professor: Isso lembra a cantiga, lembra a música que vocês já conhecem. O que mais vocês têm pra 

comentar do poema? 

Marcella: É o melhor que tem. 

Professor: É o melhor que tem... 

Ricardo: Essa é mais legal do que a antiga. 

Professor: Essa é mais legal... Quem gostou mais do poema do que da cantiga? (A MAIORIA AFIRMOU 

QUE GOSTOU MAIS DO POEMA. SUGERI QUE LÊSSEMOS O POEMA JUNTOS. A ALUNA 

VALQUÍRIA SUGERIU QUE LÊSSEMOS EM GRUPOS -MENINOS E MENINAS- COMO EM 

OUTRA ATIVIDADE. AS MENINAS LERIAM O PRIMEIRO VERSO E OS MENINOS O 

SEGUNDO E ASSIM POR DIANTE. TODOS GOSTARAM DA IDEIA DA ALUNA. LEMOS MAIS 

UMA VEZ.) Pessoal, vocês perceberam que ao invés de simplesmente lerem vocês cantaram o texto? 

(TODOS RESPODERAM “SIM”.)  

Professor: Qual é a diferença da historinha lá pro poema? Qual é a diferença? 

ALUNO: Por causa que o rato entrou no meio. 

Professor: “O rato entrou no meio”...  
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Augusto: E ele que porreu. 

Manuel: Por que acertou no rato.  

Professor: É. É diferente. Pessoal, vamos lá. Vamos verso a verso. A primeira questão é novamente: 

vocês gostaram do poema? (QUASE A TOTALIDADE RESPONDEU “SIM”.) Vocês entenderam o 

poema? (QUASE A TOTALIDADE RESPONDEU “SIM”.) Vocês gostaram porque entenderam ou 

gostaram por outras razões? E quais seriam essas razões? 

Valquíria: Gostei porque ele é divertido.  

Professor: “Porque ele é divertido”... 

Carlos: Professor, o que é “porreu”? 

Professor: Vamos chega lá...   

Respostas de outros alunos: “Ele é mais legal.” “Mais divertido.” “Ele fala coisas engraçadas.” “Coisas 

diferentes.”  

Professor: Vocês estão me dizendo que o poema é engraçado, que ele é divertido, que ele fala de coisas 

diferentes. Mas tem uma palavra aí que é muito diferente. Que palavra é essa? 

(TODOS IDENTIFICARM A PALAVRA “PORREU”.) “Porreu”. Será que o poeta errou? (A MAIORIA 

RESPONDEU “NÃO”.) Que significado tem essa palavra?  

Respostas de alguns alunos: “Morreu.” “Bateu com o pau na cabeça dele e ele morreu.” “Que o gato 

morreu.” 

Professor: “Porreu” se refere a quem: ao gato ou ao rato? (ALGUNS RESPONDERAM “GATO” E 

OUTROS, “RATO”.) Ao rato? 

Murilo: Eu acho que o rato tentou salvar o rato e morreu.  Entendeu? 

Carlos: O rato morreu. Acertaram o pau e ele morreu.  

Professor: Ah... acertaram um pau no rato e o rato morreu, é isso? (A MAIORIA CONFIRMOU.) Mas 

por que que é “porreu” e não “morreu”? 

Marcos: Por causa da paulada... 

Professor: Ah... Muito bem, vamos lá. A explicação dele talvez seja a explicação da maioria; vamos ver 

se é? Ele está dizendo que o poeta usou “porreu” para se referir à morte do rato que... “foi causada” pela 

paulada. É uma forma diferente, não é? (ALGUNS DISSERAM “SIM”.) É uma forma legal? Vocês 

gostam dessas mudanças na língua? É legal? (A MAIORIA DISSE “SIM”. DOIS ALUNOS DISSERAM 

“NÃO”.)  

Valquíria: Algumas palavras ficam até mais divertidas que a palavra verdadeira.  

Professor: Ah... muito bem, Valquíria. Algumas palavras... elas ficam até mais divertidas que a palavra 

verdadeira.  

Antônio: Muito mais divertidas do que o original.  

Professor: Muito mais divertidas do que o original... Pessoal, vamos então... Qual poema vocês gostariam 

de ler agora? (DIANTE DE MUITOS GRITOS QUE TORNAVAM A “VOTAÇÃO” IMPOSSÍVEL, 

TIVE QUE PEDIR O SILÊNCIO PARA QUE ESCOLHÊSSEMOS DE OUTRA FORMA.) Quem 

escolhe o poema “café com pão”, que é o poema Trem de ferro (EMPREGUEI A EXPRESSÃO “CAFÉ 

COM PÃO” EM VIRTUDE DE MUITOS TEREM FEITO REFEREÊNCIA A ELE DESTA FORMA. 

FOI UMA GRITA GERAL. QUASE A TOTALIDADE LEVANTOU O BRAÇO. PRECISEI 



10 

 

NOVAMENTE INTERVIR NA DISCIPLINA:) Oh... vai terminar a aula e a gente não aproveitou a aula 

como o professor gostaria... que a gente tivesse prazer... diversão na leitura dos poemas... Por que vocês 

gostaram tanto desse poema?  

Respostas de uma das fileiras: (PORQUE ASSIM DIVIDI) “É legal.” “É rápido.” “É divertido.” “Por 

causa das rimas.” “Por causa que ele é interessante”. “Ele é interessante” em que sentido? 

Manuel: É diferente.  

Um aluno complementou e outros repetiram: “É rápido e legal.”  

Josias: É tipo um RAP.  

Professor: Parece um RAP? 

(NÃO HOUVE RESPOSTA VERBAL. O ALUNO JOSIAS APENAS RIU. FOI NECESSÁRIO 

EXPLICAR NOVAMENTE QUE A FALTA DE ORGANIZAÇÃO PREJUDICA A AULA. 

PERGUNTOU-SE A OUTRAS DUAS FILEIRAS SOBRE AS RAZÕES DE TEREM GOSTADO DO 

POEMA.) 

Respostas e alguns alunos: “É bom” “É muito bom e interessante.”  

Professor: Mas por que é “muito bom e interessante”? O que há de “bom” e de “interessante”? 

Luiz Carlos: Por que dá pra gente entender. 

Roberto: O café e o pão. 

Luiz Carlos: A rima.  

Rosana: Ele é diferente. 

Professor: Ele é “diferente” em que sentido? (DEVE-SE PERCEBER QUE CERTAS 

PERGUNTAS/REFLEXÕES ELES SEQUER OUSAM ALGUMA RESPOSTA.) Nada? Nenhuma 

opinião? 

João Paulo: Ele é rápido e parece... 

Augusto: Tem vários ritmos. 

João Paulo: Parece um trem. 

Professor: Parece o quê? 

João Paulo: Tem ritmo...como se fosse um trem.  

Professor: Ótimo. O João Paulo, novamente... O pessoal daqui, por favor... comentários? (A UMA DAS 

FILEIRIAS): 

Ricardo: Ele é legal e bom. 

Professor: Mas por que ele é “legal” e “bom”? A questão é essa. 

Ricardo: É porque tem poesia. 

Antônio: Porque tem muita comédia.  

Professor: “Tem muita comédia”? 

Ricardo: E também ele é legal...  

(AGUNS ALUNOS INSISTEM NOS TERMOS “LEGAL” E “ENGRAÇADO”.)  

Luiz Carlos: Isso aqui (APONTA O PARA O TRECHO “Ôôô” DO POEMA) é pra quê? É o trem 

gritando ou é porque ele se machucou? 
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Professor: “Se machucou”... qual? (O ALUNO IMITA UM SOM DE ALGUÉM MACHUCADO). Não é 

“Ô/Ô/Ô” (REPETI IMITANDO O SOM PRODUZIDO POR ELE) O que seria esse “Ô/Ô/Ô” (PAUSEI 

EM CADA “Ô”?)  

Rosana: (SOBRE POR QUE GOSTOU DO POEMA) É diferente... dá pra gente entender mais.  

Professor: “Dá pra entender mais”... 

Israel: E ele rima. 

( PASSAMOS À LEITURA DO POEMA. CADA FILEIRA FICOU RESPONSÁVEL POR LER UMA 

ESTROFE. ENFATIZOU-SE A NECESSIDADE DE ORGANIZAÇÃO PARA CONTINUARMOS. 

PRIMEIRA TENTATIVA. HOUVE NECESSIDADE DE EXPLICAR NOVAMENTE A ATIVIDADE, 

A FUNÇÃO DE CADA FILEIRA, POIS A LEITURA -EM VOZ ALTA- NÃO SE REALIZAVA A 

CONTENTO.  FALTAVA RITMO, ENTROSAMENTO. ENTRE ELES MESMOS PERCEBEM QUE 

NÃO ESTÁ BOA A LEITURA. SEGUNDA TENTATIVA. MELHOR QUE A PRIMEIRA. NA 

ESTROFE DOS VERSOS “PASSA PONTE  / PASSA POSTE / PASSA PASTO”, PRINCIPALMENTE 

NO TERMO “INGAZEIRA” ALGUNS SE PERDEM NOS VERSOS, TALVEZ PELAS TROCAS 

SONORAS. O RITMO CAI E UMA ALUNA PERCEBE E VERBALIZA: 

Valquíria: Professor, tá muito lento! 

(A LEITURA FICOU MENOS EXPRESSIVA ARTISTICAMENTE. NA TERCEIRA LEITURA 

PERCEBE-SE CERTA MELHORIA NA LEITURA COLETIVA PELAS FILEIRAS. A ALUNA 

VALQUÍRIA FEZ ALGUMAS CRÍTICAS DIZENDO QUE ALGUNS ALUNOS “ESTRAGAM” A 

ATIVIDADE. DISSE AINDA QUE ESSES MESMOS ALUNOS PARECEM ESTAR “COM MEDO”. 

EXPLIQUEI QUE SE TRATAVA DE UMA ATIVIDADE LEGAL E ACRESCENTEI:) O que leva 

essas duas fileiras a quase que cantar o poema? O que leva vocês a acharem que o poema deve lido dessa 

forma quase que cantada? 

Respostas dos alunos: “É uma música.” “Parece uma música.” “Tem ritmo de música”. (UM ALUNO 

ACHOU QUE EU ESTAVA BRIGANDO COM ELES POR FAZEREM DESTA MANEIRA, POR 

CAUSA DA QUAL ERAM INTERROGADOS. EXPLIQUEI QUE EU NÃO ESTAVA BRIGANDO E 

SIM TENTANTO ENTENDER AS RAZÕES QUE OS LEVARAM A TAL PROCEDIMENTO).  

Professor: Isso, e como o João Paulo falou, o que parece o poema, João Paulo? 

João Paulo: Como se fosse o trem, é muito rápido.  

Professor: A ideia de velocidade, de rapidez do texto, lembra o que, João Paulo? 

João Paulo: Uma música. Um trem.  

(EXPLIQUEI QUE ALGUMAS FILEIRAS NÃO LIAM COM RITMO E QUE QUEM NÃO 

QUISESSE PARTICIPAR DA LEITURA QUE NÃO O FIZESSE, MAS TAMBÉM NÃO 

COMPROMETESSE A ATIVIDADE. FOI NECESSÁRIO EXPLICAR NOVAMENTE QUAL 

TRECHO CADA FILEIRA LERIA. A LEITURA FOI FEITA E DESSA VEZ COM MAIS 

ENTROSAMENTO, COESÃO E RITMO ENTRE OS INTEGRANTES DO GRUPO.) 

Professor: Ótimo... 

Roberto: Professor, vamos pro Quadrilha... 

Professor: Vocês querem ir para o Quadrilha ou para o “Porquinho...”? (A MAIORIA DISSE QUE 

QUERIA LER O POEMA QUADRILHA. AINDA SUGERIRAM A OMELETE.) Nós vamos para o 



12 

 

poema Quadrilha. Um aluno só que pudesse ler... (A ALUNA VALQUÍRIA SE PROPÔS A LER O 

POEMA. NOVAMENTE A PASSAGEM “J. PINTO” PROVOCOU O RISO DE ALGUNS. ELES 

MESMOS DISCUTIRAM A QUESTÃO E ALGUNS CRITICARAM O FATO DE OUTROS -AGORA 

POUCOS- LEVAREM PARA A “MALÍCIA”, COMO ELES MESMOS DISSERAM).  

Manuel: É João.  

Maria Tereza: Não é nada de João... é Jota. 

Professor: Não é João, é Jota, não tem nada de João... Isso, Maria Tereza. (COMO O ALUNO INSISTIU, 

PROSSEGUI): Mas você não sabe se é Joaquim... Quem garante que é João? 

Israel: Ou Antônio. 

Professor: Tem uma razão pra isso.  

Antônio: O texto estaria muito grande.  

Professor: (PEDI À VALQUÍRIA QUE REFIZESSE O COMENTÁRIO FEITO NA AULA INICIAL, 

DIAS ANTES): Valquíria, você pode explicar, pode falar novamente como você leu esse poema? Que 

você tinha comentado? A gente vai ouvir a Valquíria. (A ALUNA LEU OS VERSOS EM VOZ ALTA.) 

Professor: Então, uma amava o outro... 

Valquíria: Que o outro amava o outro.  

Professor: Por favor, nós entendemos o poema, certo? (A MAIORIA RESPONDEU “SIM”.) Vocês 

gostaram do poema? (QUASE A TOTALIDADE RESPONDEU “SIM”.)  

Murilo: O único problema é que cada um amava um, não era? ( NÓS CONFIRMAMOS) E cada um que 

amava o outro morreu ou então se mudou... 

Professor: Que mais? (UM ALUNO ENSAIAVA UM COMENTÁRIO): É uma quadrilha de quê? 

Antônio: É uma quadrilha de amores. 

Professor: “Uma quadrilha de amores”...  

Antônio: Um amava o outro...  

Josias: Cantiga de amor e separação. 

Roberto: Quadrilha de romance. 

Professor: “Quadrilha de romance”... Que mais?  

Carlos: Quadrilha de namorados. 

Professor: Por que será que o título é “quadrilha”? 

Israel: Quadrilha de amor. 

Professor: “De amor”?... 

Luiz Carlos: Quadrilha de gente.  

Professor: Por que tem muita gente?... 

Luiz Carlos: Quadrilha de pessoas.  

Professor: “De pessoas”?...  

Murilo: Quadrilha amorosa. 

Rosana: Quadrilha, porque um puxa o outro.  

Professor: Um puxa o outro?... Pessoal, o que a Rosana... A Rosana disse uma coisa, vamos ver se a gente 

concorda. Ela disse que se chama “quadrilha”, porque como numa quadrilha uma pessoa vai puxando a 

outra: “João amava Tereza que amava Raimundo”. Qual é a palavra que vai puxando a outra?  
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Resposta da maioria: “Amava”.  

Professor: Observem que é sempre assim, não é? É muito interessante o que a Rosana falou. Quando um 

puxa o outro, vai havendo uma troca do quê?  

Respostas de alguns alunos: “De casais.” “De amores.” “De romance.”  

Murilo: É tipo assim (DE PÉ, FAZIA OS GESTOS, MOVIMENTOS E RITMO DA DANÇA DE UMA 

QUADRILHA ENQUANTO ELE MESMO EXPLICAVA COM SE FAZ, OU MELHOR, COMO SE 

DANÇA UMA QUADRILHA. PEDI QUE TODOS OLHASSEM OS MOVIMENTOS.) 

Valquíria: Tem que entrar na fila.  

Professor: Pessoal, olha que interessante... O Murilo dançou ali no fundo como se tivesse dançando uma 

quadrilha de São João, não é? (ALGUNS DISSERAM “AH....”) de Festa Junina, em que um vai dando o 

braço para o outro... e foi o que ele fez... E, pessoal, eles ficam com o mesmo par?  (QUASE A 

TOTALIDADE RESPONDEU “NÃO.”) Eles vão...? 

Valquíria: Buscando outra pessoa. 

Professor: Buscando outra pessoa, Valquíria. E eles se realizam? (QUASE A TOTALIDAE 

RESPONDEU “Não!”.) Quem é que se realiza? 

Valquíria: É a Lili. 

Professor: Que é a única que se...? 

Resposta da maioria dos alunos: “Casa.” 

Valquíria: No começo ela não amava, mas no final ela acaba se casando.  

Professor: Será que a Lili passou a amar o J. Fernandes? (ALGUNS DISSERAM “NÃO”.) 

Professor: Ela não amava ninguém, a Lili. Olha, a Valquíria falou...  

Marcos: Ela era a noiva da quadrilha.  

Professor: Mas ela não amava ninguém.  

Murilo: Que não gostava de ninguém.  

Professor: De ninguém. Ela era a única que não gostava de ninguém.  

Valquíria: Tipo... O J. Fernandes não estava entrando... 

Professor: Na história, na quadrilha, na dança... 

Valquíria: Isso. E também talvez seja a Lili não amava ninguém viu ele e gostou dele, mas logo no final.  

Professor: Ah... só no final, não é? Ah... muito bem. Mais algum comentário? ( NINGUÉM SE 

APRESENTOU. PEDI QUE LEVASSEM OS POEMAS NA PRÓXIMA AULA.)  

 

 

PARTE III (01h 12min) 29 ALUNOS PRESENTES 

 

(RETOMEI A ATIVIDADE, EXPLIQUEI-A NOVAMENTE. SUGERI QUE INICIÁSSEMOS PELO 

POEMA O BICHO.)  

Professor: Eu gostaria de sugerir que nós começássemos pelo poema O bicho. Vocês leram esse poema, 

certo? (A MIORIA RESPONDEU “CERTO”.) Ótimo. Vocês gostaram desse poema? (ALGUNS 

RESPONDERAM “SIM”; A MAIORIA RESPONDEU “NÃO”.) É natural isso que alguns gostem e 

outros não gostem, não é?  
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Antônio: É sobre a realidade.  

Professor: Bem. Vamos verificar, então, quem gostou... o que gostou no poema?  

Ricardo: Eu gostei, professor, mas não sei explicar não. 

Professor: Quem gostou, o que gostou no poema? O que ele tem de interessante? 

Marcos: Nada. 

Professor: “Nada”? Será? 

Marcos: Melhor nós ler pra ver, professor... 

Professor: Quem é que não gostou? ( A MAIORIA LEVANTOU A MÃO EM RESPOSTA.) Não gostou 

por quê? 

Maria Tereza: Professor, ele tá xingando aqui o cara.  

Professor: “Ele tá xingando o cara”... 

Maria Tereza: Não é que ele tá xingando o cara, ele diz aqui: não era um cão, não era um rato, não era um 

gato, mas... 

Luiz Carlos: era um homem.  

Valquíria: ... que não teve graça. 

Professor: Luiz Carlos, o que você tem para comentar? 

Luiz Carlos: Não gostei não, professor. Não era um bicho, não era um cão, não era um rato, não era um 

gato... 

Carlos: Não rimou... 

Professor: “Não rimou”... “Não era um bicho”... “Não era um rato.” “Tá xingando o cara.”   

Valquíria: Professor... 

Professor: Diga, Valquíria. 

Valquíria: Não tem nada de interessante, não é engraçado nem rima nada... 

Professor: Atenção, bacana o que a Maria Tereza falou, muito legal, a Maria Tereza explicou por que que 

ela não gostou, a Valquíria tá explicando também agora por que ela não gostou: porque não é engraçado, 

porque não rima nada. O Luiz Carlos fez um comentário legal também, ou melhor, ele declamou alguns 

versos (“Não era um cão / Não era um rato / Não era um gato”) que me parece que marcaram o Luiz 

Carlos, não é? Por que você gostou desses versos, Luiz Carlos? “Cão, gato, rato”. Ou você não gostou? 

Luiz Carlos: Eu gostei. 

Professor: E como é que você conseguiu memorizar, guardar isso, interiorizar isso? (O ALUNO LUIZ 

CARLOS FICOU PENSATIVO. NÃO RESPONDEU NADA.) Não? Eu achei legal o que você falou. 

Você disse assim: “que coisa estranha, não era um cão, não era um gato, não era um rato.”  

Luiz Carlos: É que ele diz assim não era um bicho... era um homem. 

(O ALUNO MURILO, QUE ME PARECIA BASTANTE CONSTERNADO, INTERROMPEU:) 

Murilo: É que no começo fala... começa falando que é um bicho! Aí parece que ele é um animal? (EM 

GRANDE TOM DE QUESTIONAMENTO) 

Luiz Carlos: É, no começo e fala que é um bicho e no final é homem?  (EM TOM DE 

QUESTIONAMENTO) 

Valquíria: Que graça tem? 

Professor: Não tem graça nenhuma pra vocês, não é? 
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Roberto: É um lobisomem. 

Cássio: Não tem pé nem cabeça.  

Professor: Segundo o Cássio, pessoal, o poema “não tem pé nem cabeça”. Isso que o Murilo estava 

falando também é legal. Tudo o que vocês dizem é interessante, porque vocês estão comentando, vocês 

estão pensando, refletindo e isso é interessante para a nossa aula. Vocês estão participando. O Murilo 

falou assim: “Ele começa de um jeito e termina de outro”, a Valquíria diz que ele não é engraçado, outros 

que não rima. Mas não tem nada no poema que 

Murilo: [...] Mas é porque começa falando que ele é um bicho e depois parece que ele é um bicho-

homem. 

Professor: É um “bicho-homem”? 

Rosana: Todo mundo achava que era alguma coisa ruim, mas só que no final era um homem aí ninguém 

gostou desse poema. 

Professor: Ninguém gostou do final... Vamos ler? 

(DIVIDI AS ESTROFES COM A ALUNA MARIA TEREZA E LEMOS O POEMA. EM SEGUIDA 

PERGUNTEI QUEM QUERIA DIVIDIR COM O COLEGA A LEITURA DO POEMA. MUITOS SE 

APRESENTARAM. DUAS DUPLAS LERAM O POEMA.) 

Professor: Que legal... Gostei da divisão da leitura com a Maria Tereza. Alguém quer fazer outra dupla? 

(OUTRAS DUPLAS SE APRESENTARAM. DIVIDIMOS AS ESTREOFES ENTRE A DUPLA. PEDI 

QUE DUAS MENINAS LESSEM, UMA VEZ QUE A DUPLA ANTERIOR ERA FORMADA POR 

DOIS MENINOS. AS DUPLAS SE FORMARAM E LERAM NOVAMENTE O POEMA.) Pessoal, 

quem é esse homem que é bicho, hein? 

Respostas de alguns alunos: “É um mendingo.” (sic), “Um lobisomem.”, “Um vampiro.” 

Murilo: Professor, como é mesmo o nome daquele negócio lá que o senhor diz que não é verdadeiro mas 

é tipo um personagem?  

(ANTES QUE EU RESPONDESSE, ELES CONFABULARAM ENTRE ELES E O ALUNO MURILO 

DISSE:) 

Murilo: É linguagem figurada que fala que ele é um bicho. 

Professor: Isso. Muito bem, o Murilo lembrou-se de uma coisa importante que nós esquecemos. Quando 

ele (POETA) diz: “Vi ontem um bicho” e lá na frente ele diz que o “bicho era um homem”, o poeta está 

usando a linguagem figurada. Por favor, quais são as características de um bicho? 

Respostas de alguns alunos: “Safado”, “Ladrão”, “Cata lixo”. 

Murilo: Ele é nervoso, ele é bravo. 

Luiz Carlos: sujo. 

Professor: Pessoal, existe alguém aqui no poema que é a pessoa que está contando, não é? É o sujeito 

lírico, o sujeito poético, lembra? E ele vem dizendo então: “Vi ontem um bicho”, onde?  

Resposta da maioria: “Na imundície do pátio”.  

Professor: O que é a “imundície do pátio”? 

Respostas de alguns alunos: “No meio da sujeira.”, “Pode ser num lixão.” 

Professor: O que que ele estava fazendo? 

Respostas de alguns alunos: “Catando lixo”, “Catando comida”. 
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Professor: Catando?... 

Resposta da maioria: “Comida.” 

Murilo: E o que ele achava ele engolia. 

Alexandre: Ele era um mendingo. 

Professor: “Entre detritos”. O que são os detritos? 

Respostas da maioria: “O lixo”, “Restos”. 

Professor: “Restos”... muito bom. 

Josias: Lixeiro!... 

Professor: Pessoal, então a gente tem que pensar o seguinte: como o Murilo falou no início do poema, o 

poema começa de um jeito afirmando uma coisa, depois ele mostra outra e a gente esqueceu aí que a 

linguagem é figurada. Continuando: “Quando achava alguma coisa”, o que ele fazia, ele cheirava, ele 

examinava? (A MAIORIA RESPONDEU “NÃO”.) 

Antônio: Ele engolia de uma vez só.  

Professor: Olha que legal que o Antônio falou... 

Antônio: Tava com tanta fome que engolia sem observar se era alguma coisa de boa. 

Professor: Legal o que o Antônio disse: Ele pegava nem examinava e engolia “com tudo”... 

Murilo: A pulso.
5
  

Marcos: Com muita fome.  

Professor: “Com muita fome”. Vejam que nem fala no poema que ele?...  

Resposta de alguns alunos: Mastiga.  

Professor: Isso... ele nem mastiga ele simplesmente pega... 

Antônio: E engole. 

Professor: E engole como se tivesse com muita fome.   

Luiz Carlos: Professor, o que é isso aqui: “velocidade”. 

Professor: Não. Voracidade. Pessoal, o que é voracidade? 

Murilo: Muito rápida... uma coisa bem rápida.  

Professor: Não é velocidade é voracidade.  

Murilo: Ele comia muito rápido alguma coisa... 

Professor: Isso.  

Israel: Parece um leão comendo um bicho... 

Professor: Isso, olha que legal... ele comparou... parece um leão comendo um bicho... a sua presa. 

Israel: Rápido. 

Professor: Rápido, voracidade, isso mesmo.  Aí... esse bicho que o poeta vai apresentando ao longo do 

texto, ele diz o seguinte: esse bicho era um cão? (“NÃO”, DISSERAM). Esse bicho era um gato? 

(“NÃO”, DISSERAM). Esse bico era um rato? (“NÃO.” DISSERAM). “O bicho, meu Deus, era um 

homem.” Quando ele diz “O bicho, meu Deus”, o que esse “meu Deus” significa?  

Respostas de alguns alunos: “Quer dizer que ele tá pobre”, “Ele está com medo”, “Está surpreso”. 

Professor: Isso, ele está surpreso com aquilo, com a situação do homem que está fazendo o quê? 

Respostas de alguns alunos: “Catando comida no lixo” “Ele tá com dó”.  
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Professor: É possível. Pessoal, aqui, ó, o Ricardo. O Ricardo falou uma coisa muito interessante, além das 

coisas que vocês disseram. O que tá acontecendo no poema, então, Ricardo? 

Ricardo: Ele [o homem que catava comida] é tipo uma gente que não tem comida assim o que comer e aí 

ele [o homem que catava comida] vai comer e pensou [o eu lírico] que era um bicho... aí quando ele [o eu 

lírico] olhou bem era um homem.  

Professor: Aí ele se sente... ele fica surpreso... ele fica admirado como as meninas tinham falado. 

Ricardo: Aí tipo assim ele não tem o que comer e vai lá, ele tá com muita fome, e come tipo um rato 

assim... (MOSTRA COM AS MÃOS LEVADAS À BOCA A AÇÃO, TENTANDO IMPRIMIR O 

JEITO ANIMAL, INSTINTIVO DE COMER.)  

Professor: Ótimo. Pessoal, vocês acham que o poema, pra vocês gostarem do poema mesmo, ele tem 

sempre que ser um texto engraçado?  (ALGUNS DISSERAM “NÃO”.) Ele nunca pode ser um texto 

triste? Esse texto... (ANTES QUE EU PERGUNTASSE): 

Valquíria: Ele é sério. 

Professor: Ele é um texto sério ou engraçado? 

Respostas de alguns alunos: “sério”, “engraçado”, “triste”. 

Professor: Antônio, não entendi o que há de engraçado nele... 

Murilo: É ele é serio, ele é triste... 

(O ALUNO MURILO, PARA AFIRMAR SUA LEITURA, DISSE AO ALUNO ANTÔNIO:) 

Murilo: É, ele é engraçado, tipo o teu pai aí no texto catando latinha... (INTERROMPI E DISSE QUE 

ISSO NÃO ERA NECESSÁRIO, ALÉM DE INCORRETO, POR AGREDIR O COLEGA.)  

Professor: Esse texto, vocês perceberam isso, talvez... Eu vou fazer a pergunta e vocês vão me 

responder... vocês não gostaram por que não entenderam ou por que o texto é muito sério? (AS 

RESPOSTAS FORAM MUITO VARIÁVEIS: UNS PORQUE NÃO TINHAM ENTENDIDO, OUTROS 

PORQUE O TEXTO LHES PARECEU “MUITO SÉRIO”. A ALUNA VALQUÍRIA ACRESCENTOU 

QUE É UM TEXTO QUE “NÃO TEM GRAÇA”. OUTROS ALUNOS CONCORDARAM E OUTROS 

AINDA ACRESCENTARAM QUE É UM POEMA “TRISTE”.)  

Luiz Carlos: Ele não tem nada de engraçado.  

Professor: Ele não tem nada de engraçado, não é, Luiz Carlos? Ele é triste.  

Murilo: Eu não gostei porque ele fica xingando o homem de bicho. 

Marcella: Mesmo eu entendendo é mais ou menos por que eu não gosto de ver ninguém comendo resto... 

Professor: Olha que legal, no caso dela não é que ela não gostou do poema, ela não gostou da situação 

que está sendo apresentada no poema. Quando você lê o poema você fica triste, não? (A ALUNA 

GESTICULOU COM A CABEÇA AFIRMATIVAMENTE.) Quem fica triste quando lê esse poema? 

(METADE DA CLASSE DISSE FICAR TRISTE.) Quem leu o poema e agora, mesmo tendo entendido o 

poema, fica indiferente, não sente nada? (NINGUÉM.) 

Murilo: Sentir eu senti...! 

Professor: Agora outra pergunta interessante: O que que deixa vocês mais tristes: quando vocês passam 

na rua e veem a pessoa lá, de fato, catando alguma coisa no lixo ou vocês fingem que não veem e não dão 

atenção ou o poema, em qual situação? (A MAIORIA QUASE ABSOLUTA (ALGUNS NÃO 

RESPONDERAM) DISSE QUE É “O DA RUA”.) 
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Marcella: Professor, é muito diferente ver lá e não poder ajudar... 

(ALGUNS ALUNOS EXPUSERAM QUE ONDE MORAM JÁ VIRAM SITUAÇÕES REAIS DESSE 

TIPO, OUTROS QUE DÁ PENA EM NÃO PODEREM AJUDAR. ALGUNS ALUNOS 

PERGUNTARAM SE NÃO LERÍAMOS OS OUTROS POEMAS. SUGERIRAM O Porquinho-da-

índia. DOIS ALUNOS JÁ HAVIAM SUGERIDO A LEITURA DO “SONETO DE FIDELIDADE”, 

LUIZ CARLOS E MURILO.) 

Professor: O Luiz Carlos quer ir para outro poema, é isso? 

Luiz Carlos: É... 

(MUITOS SUGERIRAM O PORQUINHO-DA-ÍNDIA.) 

Professor: Como o Luiz Carlos e o Murilo tinham sugerido o Soneto de fidelidade, a gente vai pro Soneto 

de fidelidade depois a gente vai pro Porquinho-da-índia.  Vocês entenderam o Soneto de fidelidade? (A 

PRINCÍPIO NINGUÉM DISSE QUE HAVIA ENTENDIDO, ATÉ QUE O ALUNO CÁSSIO 

COMEÇOU A FALAR E OUTROS ALUNOS FORAM PARTICIPANDO E COMPARTILHANDO 

SUAS LEITURAS, COMO SEGUE:) 

Cássio: Ele fala de sentimentos, de amor... 

Professor: Ele fala de sentimento... de amor... por quem? 

Cássio: Por uma pessoa que ele ama. 

Professor: E que tipo de sentimento... é amor e o que mais que ele está falando para essa pessoa? Que a 

grande questão é?... 

Cássio: Fidelidade. 

Professor: Tá falando de fidelidade, ser fiel a essa pessoa. Ele vai ser fiel... 

Maria Tereza: Até o fim da vida dele... 

Professor: Pelo resto da vida dele... é isso? Ele acha que o amor dele vai durar para sempre? 

A MAIORIA DISSE QUE “SIM”. EU QUESTIONEI: Acha ou não? 

RESPOSTA DE ALGUNS ALUNOS: Acha.  

(O ALUNO MURILO SUGERIU QUE LÊSSEMOS O POEMA, A QUE EU RESPONDI QUE 

PRECISAVA QUE PRIMEIRO ELES FALASSEM. A ALUNA MARIA TEREZA DISSE QUE 

ACHAVA QUE IRIA DURAR PARA SEMPRE E APONTOU O VERSO “QUE SEJA INFINITO 

ENQUANTO DURE.” LI TODA A ESTROFE PARA ELES.) 

Luiz Carlos: Professor, o que é infinito? 

Professor: Infinito é o que não tem fim.  

João Paulo: É um amor que dure pra sempre.   

Luiz Carlos: Ele quer que seja para sempre. 

Professor: “Que seja pra sempre.” 

Luiz Carlos: Até a morte. 

Professor: “Até a morte”?  

Ricardo: Ele diz que ele gosta da mulher mesmo se ela ter morrido ele gosta.  

Valquíria: Ele gosta dela e a pessoa não gosta dele. Ele vai gostar para sempre.  

Professor: Vai gostar... É isso o que está dizendo o poema...? 

Josias: Até que as mortes nos separe.  
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Professor: Ah, esse é um trecho de casamento, não é? 

Resposta de alguns alunos: Pode beijar a noiva... 

(SUGERI QUE ALGUNS LESSEM. ACEITARAM DE PRONTO; APENAS UM ALUNO SE 

RECUSOU, O MURILO. CADA ALUNO LEU UMA ESTROFE. O TEXTO APRESENTOU 

ALGUMAS DIFICULDADES NA LEITURA EM VIRTUDE DO USO DE TERMOS NÃO 

CONHECIDOS POR ELES E POR CERTAS CONSTRUÇOES SINTÁTICAS; PENSO QUE POR 

ISSO LERAM COM CERTA DIFICULDADE. COMO ALGUNS FALAVAM DURANTE A 

LEITURA, RESSALTEI A NECESSIDADE DA ATENÇÃO DE TODOS TAMBÉM DURANTE ESSE 

MOMENTO, QUANDO OUVIRÍAMOS APENAS A VOZ DE QUEM ESTÁ LENDO. SUGERI QUE 

LESSEM NOVAMENTE E ELES FIZERAM COM A MESMA DEDICAÇÃO DA PRIMEIRA E 

AGORA COM UM POUCO MENOS DE DIFICULDADES COM AS QUESTÕES APRESENTADAS. 

COMO UMA ALUNA, VALQUÍRIA, CRITICOU A LEITURA DA COLEGA (ÚLTIMA ESTROFE), 

PRECISEI –APÓS A LEITURA– RESSALTAR QUE TODOS ESTAMOS PARA APRENDER, EU, 

ELES, TODOS NÓS, PARA APRENDERMOS UM COM O OUTRO E MELHORARMOS, E NÃO 

OFENDER O OUTRO, POR QUALQUER RAZÃO QUE SEJA. ALGUNS ALUNOS SUGERIRAM 

OUTROS TEXTOS E VOLTAMOS PARA A LEITURA, QUE TINHA SIDO INTERROMPIDA.)  

Professor: Quem gostou do Soneto de fidelidade? 

Luiz Carlos: Eu gostei da Quadrilha.  

Professor: Do Soneto de fidelidade vocês gostaram? Então. Vejam que está falando de sentimento, de 

amor. Vocês acham mais legal o Acidente ou o Soneto de fidelidade? (CERCA DE QUATRO ALUNOS 

DISSE PREFERIR O SONETO DE FIDELIDADE; A MAIORIA, O ACIDENTE.) Vamos comparar: 

Soneto de fidelidade, O bicho e Acidente são poemas completamente diferentes... O Acidente é um poema 

mais?... (QUASE A TOTALIDADE RESPONDEU “MAIS ENGRAÇADO.” UM ALUNO DISSE -

ACEITÁVEL- QUE PARA ELE O POEMA ERA “TRISTE”), O Bicho? (TODOS DISSERAM QUE É 

“TRISTE”); e o Soneto de fidelidade? (RESPONDERAM “É DE AMOR.”, “É ROMÂNTICO.”, “É 

BONITO.” .) 

Professor: Vocês gostaram das rimas do Soneto de fidelidade? (ALGUNS RESPONDERAM QUE 

“SIM”, OUTOS NÃO DISSERAM NADA. PERGUNTEI QUAIS ERAM AS RIMAS E ELES AS 

IDENTIFICARAM DE FORMA COLETIVA, COLABORATIVA.)  

Professor: Vocês acham que para o poema ficar legal ele tem que ter rima necessariamente? (TODOS 

RESPONDERAM “NÃO”.) O poema Acidente tem rima? (TODOS RESPONDERAM “NÃO”.) 

Professor: Ele deixa de ser legal por não ter rimas? (TODOS RESPONDERAM “NÃO”.) Quadrilha tem 

rima? (TODOS RESPONDERAM “NÃO”.) Onde? (NÃO RESPONDERAM. RELEMOS O POEMA 

EM VOZ ALTA POR SOLICITAÇÃO DO ALUNO LUIZ CARLOS. SUGERI QUE FÔSSEMOS 

PARA O POEMA A OMELETE. LI O POEMA.) 

Marcos: Não entendi.  

(COMO UM ALUNO, LUIZ CARLOS, PEDIU PARA LER, LEU NA SEQUÊNCIA; DEPOIS OUTRO 

ALUNO LEU. OUTROS QUERIAM LER. EM SEGUIDA DEMOS CONTINUIDADE.)  

Professor: Vocês gostaram do poema? (CERCA DE APENAS METADE DISSE TER GOSTADO.) 

Meio a meio. OK. Quem entendeu o poema? 
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Murilo: Professor, eu não entendi bosta nenhuma.  

(A RECLAMAÇÃO FOI GERAL. APENAS UM ALUNO DISSE TER ENTENDIDO.) 

Professor: Pessoal, quem entendeu o poema e gostou do poema? Alguém que tenha entendido e tenha 

gostado... 

Ricardo: Eu entendi e gostei do poema...  

Professor: Você vai explicar, então, pra gente, do que fala do poema. 

Ricardo: Que ele pega a faca pra quebrar o ovo. (MUITOS RIRAM). 

Professor: É uma possibilidade. Quem mais?  

Respostas de alguns alunos: “Pra fazer omelete.”, “Pra cortar a omelete.”. 

Professor: Ah... ele tá dizendo que pegou a faca pra cortar a omelete. 

Respostas de alguns alunos: “Pegou a faca pra mexer a omelete.”, “Pra cortar pimentão.”.  

Maria Tereza: Professor, quer dizer um ovo. O ovo é dourado e é branco. E aqui tá mostrando... (LEU O 

POEMA E FRISOU BEM AS PALAVRAS BRANCA E DOURADA.) E no final tá segurando uma faca... 

Professor: Muito bem, nós ouvimos que ele pegou a faca pra quebrar o ovo, mexer a omelete, cortar a 

omelete... 

Josias: Pra esfaquear o coração.  

Professor: Pra esfaquear o coração... O que a Maria Tereza disse que a luz dourada, disse que o ovo é 

“dourado”, o centro do ovo, não é, a gema e a outra parte é “branca”, que aí fala aqui da mão branca. E aí 

falou também depois da faca, que corta. Aí o Josias falou que a faca fere o que, Josias: 

Josias: Esfaquia o coração. 

Professor: Esfaqueia o coração. Esfaqueia o coração. Atenção, pessoal. Da mesma forma que o Murilo 

falou e eu vou dar novamente a palavra pra ele. Murilo, diga. 

Murilo: Eu esqueci...  

Professor: Você vai lembrar e aí eu volto. Mas uma coisa que ele falou anteriormente... Aí ele falou o 

seguinte... Pessoal a gente tá esquecendo que a linguagem é figurada. E aqui. “Luz dourada na cozinha / E 

o meu coração...”. Vocês entendem todas as palavras do poema? (A MAIORIA DISSE “NÃO”.) Quais 

palavras vocês não entendem? (DISSERAM SER A PALAVRA “RUBRO”.)  

Murilo: Professor, é pra ver agora que achou ruim...
6
  

Professor: Quem não gostou do texto? Por que não gostou? 

Murilo: Porque ele é ruim... 

Professor: “Por que ele é ruim”? 

Murilo: Mexe com a cabeça da gente.  

Marcella: Não rimou nada.  

Professor: “Não rimou nada”... pra ela o texto tem que rimar...  

Carlos: Não gostei porque ele é muito grande. 

Professor: Omelete é grande?  

Manuel: As palavras não têm nada a ver.  

Professor: “As palavras não têm nada a ver”...  

                                                 
6
 O aluno refere-se ao poema A omelete.  
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(PERGUNTEI A ALGUNS ALUNOS, ANTÔNIO E VALQUÍRIA, SE QUERIAM COMENTAR 

ALGUMA COISA SOBRE ESSE POEMA -PERGUNTA TAMBÉM ABERTA A TODOS-. NINGUÉM 

QUIS COMENTAR. COMPARTILHEI O COMENTÁRIO DO ALUNO MANUEL E 

COMPLEMENTEI:) As palavras... parece que não têm nada a ver... “luz dourada na cozinha” é uma 

coisa, “o meu coração rubro pousado” é outra coisa, “sua mão branca que segura uma faca” é outra 

coisa... e o que tudo isso tem a ver com omelete? 

Respostas de alguns alunos: “A luz amarela era a gema.”, “A gema é amarela e aquele negócio lá é  

branco.”, “Pode ser a luz amarela do lado dela...” 

Ricardo: Parece aqueles jogos que você tem que adivinhar a senha... 

Professor: Legal, olha que o Ricardo falou: “Parece aqueles jogos que você tem que adivinhar a senha”. 

Vamos pegar Soneto de fidelidade, Quadrilha, Acidente e “Omelete”. Qual é o mais chato? (A MAIORIA 

DISSE SER A OMELETE. PRECISEI NOVAMENTE PEDIR CONCENTRAÇÃO, ENVOLVIMENTO, 

RESPEITO. NO “RETORNO”:)  

Manuel: Parece que é uma charada... 

Professor: É, parece que é uma charada que você (O LEITOR EM GERAL) tem que decifrar. Então é um 

texto difícil pra gente compreender e apesar disso, apesar da nossa insistência em tentar entender o texto, 

a gente não conseguiu muito bem, mas não faz mal, alguém gostou do texto, o leria mais vezes? 

(APENAS UM ALUNO SE APRESENTOU.)  

Ricardo: Parece jogos mortais (REFERÊNCIA AO FILME “JOGOS MORTAIS”) 

Professor: Tem que ficar decifrando, né?  

(PERCEBI QUE MUITO MAIS DO QUE ENTENDER ELES QUERIAM SIMPLESMENTE LER OS 

POEMAS. PEDIAM PARA LER TREM DE FERRO, OUTROS PEDIAM PARA LER E RELER 

OUTROS POEMAS INDIVIDUALMENTE.)  

Professor: Faltam dois poemas para nós fazermos esta atividade, comentarmos: Pluvial/Fluvial e 

Pneumotórax.  

Murilo: Professor, não tem um título (REFERINDO-SE AO TEXTO PLUVIAL/FLUVIAL) como 

Quadrilha... 

Professor: O Murilo observou uma coisa interessante: o último poema, a gente então vai começar por ele, 

não tem título, né, diferente de todos os outros. Primeira pergunta. (ANTES QUE A FIZESSE:) 

Murilo: Por onde começa? Pode ser assim ou assim... (APONTAVA PARA O POEMA E GIRAVA A 

FOLHA DE UM LADO PARA O OUTRO.) 

Professor: Ótimo. E quem gostou desse poema?  

Murilo: Vamos ler, professor, eu não entendi nada... 

(SEIS ALUNOS DISSERAM TER GOSTADO DO POEMA.) 

Professor: O que chamou a atenção de vocês nesse texto? 

Resposta de alguns alunos, inclusive de alguns que disseram não ter gostado do poema: “Só tem uma 

palavra, fluvial”; “Não, também tem o P”; “Também parece uma charada.”  

Ricardo: Pluvial é assim e fluvial é assim... (APONTOU NO POEMA AS “LINHAS” VERTICAIS E 

HORIZONTAIS, RESPECTIVAMENTE.).  
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Professor: O Ricardo está dizendo que Pluvial é de cima pra baixo e fluvial é da esquerda pra direita, tudo 

bem? (ALGUNS DISSERAM “SIM”.) Isso é a organização do texto. Vejam que o poeta usa duas 

palavras só para criar o texto, não é? E o que vocês identificam aí entre as palavras pluvial e fluvial, o que 

há em comum?  

Murilo: Só muda uma letra. 

ALUNOS: “O P e o F”. 

(O ALUNO Murilo INTERVEIO:) 

Murilo: É pluvial e fluvial. (ACENTOU EM SUA FALA AS LETRAS DESTACADAS). 

Professor: Ótimo... os alunos Murilo e Ricardo estão observando que só altera uma única letra, um único 

som. (OS DEMAIS ENTÃO RECONHECERAM O P E O F). Agora vamos pensar, pessoal, como é que 

o poema se compõe, como é que você lê o poema? (ALGUNS ENTÃO RESPONDERAM “DE CIMA 

PRA BAIXO”.) De cima para baixo e da... (MUITOS RESPONDERAM “DA ESQUERDA PARA A 

DIREITA”.) Vamos pensar numa forma “correta” de ler, ainda que de fato não exista uma forma. Vocês 

acham que seria mais coerente primeiro ler de cima pra baixo e depois da esquerda para a direita ou o 

contrário? (NINGUÉM RESPONDEU.) Alguém sabe o que é “pluvial” e “fluvial”? (NINGUÉM 

SABIA.) Ninguém buscou no dicionário isso? (NINGUÉM HAVIA VERIFICADO EM CASA EM UM 

DICIONÁRIO.) Do que está falando o texto?  

Maria Tereza: pluvial e fluvial. 

Professor: Tá. E isso significa o quê? 

Resposta de alguns aluno: “Uma música.”,  

Ricardo: Tipo uma flauta.
7
 

Professor: Pessoal, até o momento nós líamos os textos somente da esquerda para a?... 

Resposta da maioria: Direita. 

Professor: “Direita”. Vocês acham que isso é um poema? (SILÊNCIO) Que seria de cima pra baixo e da 

esquerda para a direita? O que vocês acham? 

Murilo: O certo é ler assim (APONTOU DA ESQUERDA PARA A DIREITA)  

(UMA ALUNA LEU O SIGNIFICADO DAS PALAVRAS NO DICIONÁRIO PARA TODA A 

CLASSE. REPRESENTEI NA LOUSA A CHUVA CAINDO NO RIO, E ESTE MOVENDO-SE DA 

ESQUERDA PARA A DIREITA. ENTÃO PERGUNTEI:) 

Professor: Que leitura vocês podem fazer do texto a partir disso? 

Murilo: rio, chuva, chuva, rio. 

Professor: Considerando a forma do texto?  

A maioria reproduziu a sequência: “Rio, chuva, chuva, rio.”  

(ATÉ QUE UM ALUNO DISSE:)  

Luiz Carlos: Chove e a água cai no rio... 

(OUTROS ALUNOS, ENTÃO, PERCEBERAM E VERBALIZARAM O CAIR DA CHUVA 

FORMANDO, ENCHENDO O RIO.) 

                                                 
7
 O Aluno Ricardo diz algo sobre como parece tocar uma flauta. Infelizmente isso não fica claro no 

áudio. 
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Professor: Muito bem, qual seria então o mais coerente, lermos, então, primeiro o Pluvial ou o Fluvial? (A 

MAIORIA RESPONDEU QUE SERIA “PLUVIAL”.) 

Professor: Pluvial que é a chuva?... 

Resposta da maioria: Cai no rio. 

Professor: E o rio?... 

Respostas de alguns alunos: “Aumenta.”, “Transborda.” 

Professor: Olha agora o poema. Ele é um poema para ser?... 

Antônio: Observado.  

Professor: “Observado”, visto. Pluvial é a chuva?... 

Resposta da maioria dos alunos: Caindo. 

Professor: E fluvial é a água?... 

Resposta da maioria dos alunos: No rio. 

Luiz Carlos: É por isso que o texto está assim... 

Professor: Assim como? Explica aí.  

Luiz Carlos: Torto igual a chuva cai. 

Professor: “Torto igual a chuva cai”? Explica melhor isso. 

Luciana: Isso aqui é reto... é a chuva que cai e forma o rio. 

Professor: A chuva cai e forma o?... 

Respostas de alguns alunos: “Rio.” “A enchente”.  

Professor: Muito bem... agora, depois que vocês entenderam o poema, vocês gostaram? (ANTES DA 

COMPREENSÃO NÃO GOSTARAM E APÓS A LEITURA PASSARAM A GOSTAR: 14 ALUNOS; 

GOSTAVAM ANTES, MESMO SEM ENTENDER: 05 ALUNOS; NÃO GOSTAVAM ANTES E NÃO 

MUDARAM DE OPINIÃO: 06 ALUNOS. EM SEGUIDA PASSAMOS PARA O POEMA 

PNEUMOTÓRAX. 12 ALUNOS AFIRMARAM TER GOSTADO DESSE POEMA. DESTES, 06 

AFIRMARAM TER ENTENDIDO O POEMA. 10 AFIRMARAM NÃO TER GOSTADO DO POEMA. 

01 ALUNA DISSE TER ODIADO ESTE POEMA. PEDI QUE O ALUNO CÁSSIO, QUE 

DEMONSTRA GRANDE DESENVOLTURA COM A LEITURA, LESSE O POEMA EM VOZ ALTA. 

O ALUNO APRESENTOU ALGUMAS DIFICULDADES COM CERTAS PALAVRAS DO POEMA, 

CUJO VOCABULÁRIO É DO NÍVEL CULTO, COM TERMOS BEM ESPECÍFICOS: 

“HEMOPTISE”, “DISPNEIA” PNEUMOTÓRAX. O ALUNO REPRODUZIU DE FORMA 

SATISFATÓRIA O RECURSO DA PONTUAÇÃO. -ASPECTO IMPOSSÍVEL DE REPRODUZIR 

AQUI, ALGO COMO “VVVVVVVVVVUUUUUUUMMMMMMM”-. AO FINAL, MUITOS 

GARGALHARAM COM O TEXTO.) O texto fala de amor? É engraçado ou é triste? 

Resposta de toda a classe: É engraçado.  

(ALGUNS REPETIAM CERTOS TRECHOS, COMO “É TOCAR UM TANGO ARGENTINO”. PEDI 

QUE O ALUNO CÁSSIO LESSE NOVAMENTE A PARTIR DO TRECHO “- RESPIRE”. DESTA 

VEZ O ALUNO “IGNOROU” A PONTUAÇÃO (RETICÊNCIAS OCUPANDO QUASE TODO O 

ESPAÇO DAS MARGENS DA FOLHA). PEDI QUE QUEM QUISESSE PODERIA IR À FRENTE 

PARA LER. O ALUNO LUIZ CARLOS SE PRONTIFICOU. O ALUNO LUIZ CARLOS TAMBÉM 
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NÃO PERCEBEU A EXPRESSIVIDADE DO TEXTO. A ALUNA Maria Tereza AO LER TAMBÉM 

NÃO PERCEBEU.)  

Professor: Este texto, pessoal, tem um aspecto interessante que é a pontuação usada. Ricardo, você 

poderia ler e tentar imprimir uma outra leitura?  

(O ALUNO ANTÔNIO INTERVEIO:) 

Antônio: Professor, é tipo, quando o médico fala “- Respire” aí ele respira... 

Professor: Como é que seria, Antônio? (NESTE MOMENTO O ALUNO ANTÔNIO RESPIROU 

FUNDO REPRESENTANDO O TEXTO). Qual é a informação do texto que leva você a essa conclusão 

que ele tem que respirar?  

Antônio: O médico mandou ele respirar. 

Professor: Além disso?... (NINGUÉM APRESENTOU OUTRA RAZÃO.)  

Luciana: É que quando ele tem que dizer “trinta e três...”,  “trinta e três...”,  “trinta e três...”,  ele fica sem 

fôlego aí ele tem que respirar.  

Professor: Certo... pessoal, qual é a função desses pontos aí? 

Resposta da maioria dos alunos: “Que ele está respirando.” 

(PRECISEI PARAR NOVAMENTE PARA PEDIR ATENÇÃO, COLABORAÇÃO, 

PARTICIPAÇÃO... PARA MELHORARMOS COMO PESSOAS.  O ALUNO RICARDO ME 

CHAMOU E FEZ ALGUMAS OBSERVAÇÕES, QUE PROCUREI COMPARTILHAR:) 

Professor: O Ricardo percebeu que quando o médico diz “- Diga trinta e três” ele -o paciente- repete... 

(PEDI QUE O ALUNO RICARDO REPRESENTASSE, O QUAL O FEZ DE FORMA OFEGANTE, 

PESADA:) “- Trinta e três..., trinta e três..., trinta e três...” (AO PARAR, ACRESCENTOU:)  

Ricardo: Como se estivesse cansado já.  

Professor: O que marca esse cansaço e a distância de tempo entre uma expressão “trinta e três” a outra 

expressão “trinta e três”?  

Ricardo: É os três pontos... 

Professor: Como se chamam esses “três pontos”, que a gente já estudou? (A MAIORIA SE 

LEMBRAVA. ALGUNS ALUNOS CONCLUÍRAM QUE ELE DEMORA DE UMA PARA OUTRA 

EXPRESSÃO. AÍ SE REITERARAM AS FALAS DE QUE ELE ESTÁ “CANSADO”.)  

Marcella: Professor, agora depois da explicação, passei a entender e gostar do poema. 

Professor: Me parece pelo que a Marcella falou... A Marcella falou assim: Agora, depois da explicação, 

na verdade a explicação não foi minha, foram vocês que foram encontrando informações... O Antônio 

encontrou, e aí o Ricardo explicou o que era um pouco mais... Então foram vocês que foram lendo o 

texto. Eu só fui... Eu só fui mediando... Eu só fui encaminhando e fazendo as perguntas que vocês têm 

que aprender a fazer para o texto. Se vocês simplesmente lerem o texto e “Ah, eu não entendi nada.” e 

largar, aí vocês realmente não compreendem e não percebem essas questões todas... Que quem escreveu o 

texto pensou em fazer em colocar aí no texto. Se é um tom triste, se é um tom sério, engraçado, se é um 

tom alegre, se é um tom de amor, que esteja falando dos sentimentos.  O que a Marcella está colocando é 

que agora que passou a entender o poema, como o Ricardo, passou a gostar do poema. Quem depois de 

ter compreendido, depois de ter percebido algumas coisas relacionadas ao poema passou a gostar do 

poema? Antes não gostava e agora passou a gostar? (METADE DA CLASSE LEVANTOU A MÃO EM 
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CASO AFIRMATIVO.) Então vejam que para quase a totalidade é preciso entender o poema para gostar 

dele. (OS ALUNOS QUERIAM LER COLETIVAMENTE TODOS OS POEMAS. ASSIM O 

FIZEMOS. REAFIRMARAM PREFERIR O POEMA ACIDENTE AO TEXTO QUE JÁ CONHECIAM, 

PORQUE “AS PALAVRAS SÃO DIFERENTES”, “ELE MUDA A HSTÓRIA”, “FALA PORREU NO 

LUGAR DE MORREU”. SUGERI QUE RELESSEM INDIVIDUALMENTE OS POEMAS E 

COMPARTILHASSEM SUAS VIVÊNCIAS.)   

 

 

 

 

PARTE IV – FINAL (36min) 28 ALUNOS PRESENTES 

 

(PEDI A ATENÇÃO E EXPLIQUEI O OBJETO DA AULA: LEITURA DO POEMA PORQUINO-DA-

ÍNDIA. COMEÇAMOS COM A LEITURA EM VOZ ALTA, COM A PARTICIPAÇÃO DA 

MAIORIA.) 

Professor: O que vocês têm a comentar? 

Marcos: Nada. Eu não entendi nada! 

Professor: A aluna Luciana colocou uma questão que chamou a atenção dela no texto. “Por que o 

porquinho-da-índia foi minha primeira namorada?” Essa é uma excelente pergunta. Quando você termina 

o texto você voltar e começa a construir o significado do texto. O aluno Roberto fez o mesmo 

questionamento que a Luciana...  

Cássio: É que quando ele fala... é... quem fala é outro porquinho-da-índia.  

Professor: Ah, entendi: o sujeito que fala não é uma pessoa, é outro porquinho-da-índia? É uma 

possibilidade.  

Marcos: Porque ele não se anuncia se é um humano ou se é um bicho. 

Professor: Interessante o que o Marcos disse. Ele não se anuncia se ele é um ser humano, uma pessoa, ou 

se é um porquinho-da-índia, ou se é um bicho. (O ALUNO RICARDO CORROBOROU A FALA DO 

MARCOS.) 

João Paulo: Também podia ser uma pessoa que tinha seis anos e ganhou o porquinho-da-índia. 

Professor: pode ser também uma pessoa... Vamos construir os sentidos juntos! ser uma pessoa porque ele 

diz “... tinha seis anos”.  (HOUVE ALGUNS “PROTESTOS” QUE DEFENDEM A POSSIBILIDADE 

DE O SUJEITO NÃO SER UM HUMANO.)  

Valquíria: A minha cachorra tem seis anos...  

Israel: Mas cachorro não fala! 

Professor: Certo. O Israel disse que cachorro não fala, mas lembra que nós estamos trabalhando com a 

ficção (ANTES MESMO DE EU TERMINAR O ALUNO MARCOS E OUTROS DISSERAM: 

“LINGUAGEM FIGURADA”) 

Murilo: Poderia ser o porquinho pensando. 

Professor: Ah, poderia ser o porquinho pensando, um outro porquinho pensando, refletindo sobre algum 

problema... 



26 

 

Marcos: Mas podia ser uma pessoa, porque ele fala de fogão... 

Professor: Ótimo... que coisa legal que o Marcos falou, além das outras ideias que vocês já 

apresentaram... O Marcos falou uma coisa muito bacana: é possível sim que seja uma pessoa, por que ele 

fala de fogão (CONCLUÍ), ela fala da sala, ele fala de coisas que compõem uma residência, uma casa... 

Valquíria: Não existe a ficção? 

Professor: Existe a ficção. Vamos pensar que o sujeito que fala no texto fosse (UM ALUNO SUGERIU E 

REPETI) um porquinho-da-índia. Pensando enquanto ficção (ALUNO MARCOS CONCLUIU) ele 

poderia falar. Naturalmente ele poderia falar dessas coisas que pertencem... (MARCOS 

INTERROMPEU:) 

Marcos: [...] tipo ele podia ter uma mãe que cuidava dele desde pequeno... que a mãe dele era... (OUTRO 

ALUNO COMPLETOU): 

Luiz Carlos: Era um hamster. 

Marcos: Não, não era um hamster, era uma pessoa mesmo, aí ele falasse na ficção.  

Professor: É possível. Vocês estão adentrando ao texto no âmbito da ficção, isso é legal. A gente tem mais 

uma possibilidade de leitura do texto que é revelada pelas experiências de vocês. Mais algum comentário 

antes de retomarmos outras questões? (NÃO HOUVE). A pergunta (A IMPRESSÃO) inicial é “que coisa 

estranha”, se for um ser humano soa estranho o porquinho-da-índia ter sido a primeira namorada. Mas 

será que quando ele fala aqui namorada ele se refere a namorada mesmo? Será que ele não estaria 

comparando com alguma coisa... 

Valquíria: Ele está sonhando... 

Cássio: Também podia ser amiga dele... 

Antônio: Ou então pode estar comparando com namorada dele... Ele está pensando que ele é um 

porquinho e a namorada dele é um porquinho. 

Professor: Ótimo. São todas possibilidades. Vamos ver então outras coisas. Vocês preferem ler o texto, 

pensando, supondo que é um porquinho quem está falando ou que é uma criança que está falando? 

Valquíria (EM MEIO A MUITOS GRITOS DISSE:) Faz uma votação. 

(A MAIORIA PREFERIU SEGUIRMOS A LEITURA CONSIDERANDO O SUJEITO LÍRICO UM 

HUMANO, UMA CRIANÇA. EXPLIQUEI QUE SE HOUVESSE TEMPO NESTA AULA 

FARÍAMOS A LEITURA CONSIDERANDO TAMBÉM COMO SENDO O SUJEITO UM ANIMAL, 

UM PORQUINHO-DA-ÍNDIA.) 

Luciana: Às vezes (NO SENTIDO DE “É POSSÍVEL”) ele pode estar se referindo ao porquinho-da-índia 

como a namorada dele. 

Professor: Ótimo. A Luciana está dizendo que quando ele diz porquinho-da-índia ele não esteja se 

referindo (ANTES DE CONCLUIR O JOHNATAN DIZ: A UM ANIMAL) a um animal, tudo bem? Mas 

que ele esteja estabelecendo alguma relação (ANTES DE CONCLUIR O ANTÔNIO DIZ:)  

Antônio: A uma pessoa.  

Manuel: O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada pode ser que era uma criança que 

gostava muito dele... do seu porquinho.  

Professor: Isso, e o que mais? (PEDI PARA ELE REPETIR AO GRUPO:)  

Manuel: ... Era uma criança de seis anos que gostava tanto do porquinho como se fosse a namorada.  
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Professor: Isso. Trata-se de uma criança de seis anos que gostava tanto do porquinho como quando se 

gosta de uma namorada. Daí, então, a pergunta: Teoricamente, ou vamos pelas experiências de vocês, 

quando se está namorando a gente quer o bem ou o mal da pessoa que a gente está namorando? (TODOS 

RESPONDERAM QUE É “O BEM”.) Porque se não a gente fica sem...  

Respostas da maioria: o(a) namorado(a). 

Marcos: Pode ser até namorado, mas um não gosta do outro.  

Professor: O Marcos disse uma coisa também interessante. Vejam como o texto vai ficando, sua leitura 

vai se ampliando. Pode ser então a namorada, pensando no que o Manuel disse, e mais e que um não 

goste do outro. Quem aqui não estaria correspondendo a alguém? A namorada ou o menino que fala no 

texto? (A CLASSE FICOU DIVIDIDA ENTRE “O MENINO” E “A MENINA”.) 

Marcos:  É o menino, porque fala a “namorada”. 

Professor: Seria o menino, então, segundo o Marcos, (QUE NEM O PORQUINHO, DISSE O ALUNO 

NO MEIO DA MINHA FALA) que não estaria sendo correspondido pela namorada. Do mesmo jeito, o 

Marcos completou, como ele quando criança não foi correspondido pelo... (“PORQUINHO”, ALGUNS 

RESPONDERAM.) Qual era a relação deles, do porquinho e do menino? 

Murilo: Mas se ele tinha seis anos e já pode namorar?  

Luiz Carlos: É?... 

Marcos: Mas é linguagem figurada!... 

Professor: E tem outra coisa (É FICÇÃO, DISSE A ALUNA MARIA TEREZA) ele teve o porquinho 

quando ele tinha seis anos. 

Antônio: Com seis anos ele não sabia nada.  

Professor: Mas e depois?  

Marcos: Mas aí depois pode ser a linguagem figurada que ele pode saber mais, a mente dele já é fluída... 

Professor: Atenção, o Marcos falou: (COMO TIVE QUE INTERROMPER PARA CHAMAR A 

ATENÇÃO, PERDI O QUE O MARCOS DISSE) RETOMEI: Por ser linguagem figurada, o menino 

podia ter essa capacidade...  

Marcos: De ter uma namorada.  

Professor: Não você disse uma outra coisa... de compreensão...  

Marcos: A mente dele ser mais fluída. 

Ricardo: Ele gostava do porquinho-da-índia como se fosse uma namorada. 

Professor: Isso, como se fosse uma namorada, como se fosse uma pessoa. Por isso a necessidade dele de 

querer o que para o porquinho? 

Respostas de alguns alunos: “O bem.” “A felicidade.” “O carinho.” 

Valquíria: O Murilo falou que um menino de seis anos não entende. Mas ele pode na lembrança dele 

voltar e como ele já cresceu e lembrou disso e anotou.  

Professor: Ótimo. A Valquíria falou uma coisa, que o Murilo tinha falado também... É possível que agora 

ele já seja adulto e ele lembrou dessa época quando ele tinha seis anos... essa experiência ficou marcada 

Valquíria: [...] Na memória.  

Professor: Na memória dele, certo?... 

Marcos: Um trauma? (MUITOS RIRAM) 
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Professor: É possível... “um trauma”. 

Cássio: Ele já morreu faz tempo... tá lembrando (o menino estaria se lembrando do porquinho, morto há 

tempos). 

Murilo: Ele está recontando.  

Professor: Sendo assim, seria, ... pensando no que a Valquíria disse e que o Murilo teria dito, podemos 

então concluir que se trata de uma pessoa, que é um pessoa adulta e que portanto já namorou... vocês 

concordam ou não? (MUITOS DISSERAM “SIM”.) pensando no que a Valquíria falou que agora 

estaria... (“LEMBRANDO”, ALGUNS RESPODERAM) que lá no passado quando ele tinha seis anos ele 

viveu uma situação...  

Marcos: É... ele até podia ter lembrado que... por isso que é um trauma... que o porquinho foi embora e 

ele ficou sozinho. 

Professor: O porquinho foi embora, ou no caso do texto, o porquinho não fazia o quê? 

Marcella: Questão. 

Luciana: Caso. 

Marcos: Não ficava nos lugares mais bonitos... 

Antônio: Não fazia as ternurinhas 

Marcos: Não fazia o que ele queria. 

Luciana: Não fazia questão do carinho dele... do amor dele.  

Professor: A Luciana falou uma coisa legal. Então ela reconheceu o seguinte: que esse trauma dele, lá da 

infância, lá de quando ele tinha seis anos ocorreu por quê? 

Marcos: Porque o porquinho foi embora. 

Antônio: Morreu.  

Professor: Antes mesmo de ir embora, antes ele... 

Respostas de alguns alunos: “Não dava atenção.” “Não dava carinho.” “Não dava amor.” 

Marcos: Porque ele só queria ficar debaixo do fogão...  

Quatro alunos juntos construíram esta resposta: Quando ele levava ele pros lugares mais limpinhos, ele 

não queria, voltava pra debaixo do fogão.  

Marcos: Porque o fogão era o lugar dele.  

Professor: Então a gente está concluindo que se trata de um adulto que quando na sua idade de seis anos 

ele viveu um trauma por não ter sido correspondido pelo porquinho que ele recebeu... 

Marcos: [...] Ele só queria ficar debaixo do fogão... levava ele pros lugares mais bonitos e ele não queria, 

porque o lugar dele era o fogão. 

Valquíria: Não era no fogão, era em baixo do fogão.  

Professor: Vocês acham que também pode ser uma criança, ou como alguns de vocês disseram, ah, ele 

volta lá quando ele tinha seis anos... Que elementos do texto mostram que poderia ser essa criança, essa 

voz de criança, que também fala no texto? Que elementos do texto podem revelar isso? 

Manuel: “Que dor de coração me dava”. 

Professor: No texto, haveria elementos no texto que poderia comprovar que essa voz dessa criança fala no 

texto? Quais seriam as palavras, os elementos?  
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Respostas de alguns alunos: “Que dor de coração me dava, por que o bicho (sic) só queria estar debaixo 

do fogão”, “Quando eu tinha seis anos”. 

Professor: Mas quando ele disse “Quando eu tinha seis anos” ele não está com seis anos.  

Maria Tereza: É passado, está lembrando...  

Luciana: [...] se fosse agora, assim, ele diria “Eu levo ele pra os lugares mais bonitos” e não levava.  

Professor: Está sempre no passado... Então, vocês acham que não é uma criança que fala no texto em 

hipótese alguma, é isso? (TODA A CLASSE FICOUEM SILÊNCIO. METADE DEMONSTROU 

CERTO DESCONFORTO COM ESTA PERGUNTA. DOIS ALUNOS FIZERM MUXOXO.) É só uma 

pergunta, eu não sei... vocês é que vão me dizer... 

Respostas dadas: “11”, “12”, “14”. 

Professor: Por que que pode ser uma criança? 

Manuel: Ela tinha seis anos, mas se tivesse sete, oito... 

Professor: Ah... entendi.  

Maria Tereza: Professor, é quando eu tinha... 

Professor: “Quando eu tinha...” Parece... parece... Atenção. Pergunta: Parece, quando ele diz “Quando 

eu tinha seis anos”... Quando ele diz “Quando eu tinha seis anos”, isso remete a vocês a um passado mais 

curto, assim, como se agora ele tivesse 7 ou 8 anos (IDADES SUGERIDAS PELO ALUNO MARCOS) 

ou algo maior? 

Resposta da maioria: Algo maior.  

Professor: Um tempo maior?...  

Resposta da maioria: Um tempo maior.  

(ALGUNS ALUNOS AINDA SUGERIRAM A IDADE DO SUJEITO NO MOMENTO EM QUE 

FALA NO POEMA É ENTRE 13 E 16 ANOS. ) 

Valquíria: Ele pode estar contando a história do passado dele... ou... pros filhos dele.  

Professor: Pros filhos... Ótimo. 

Cássio: Pros netos... 

Professor: Ótimo. Outra pergunta, então. Atenção.  

Marcos: Ah, professor, lembrei de um coisa.  

Professor: O quê? 

Marcos: Porque ele podia até tá contando pra uma... pra um filho dele, pra um sobrinho dele... porque... 

aqui, ó...  “O meu primeiro namorado [sic] foi um porquinho-da-índia.  

Professor: E o que que tem aqui que você acha que ele esteja contando pra alguém? 

Marcos: Por causa que... 

Antônio: O meu...  

Professor: É alguma marca no texto que mostra que ele está falando com alguém aqui, é isso? 

Murilo: Não. Não.  

Marcos: É.  

Professor: Qual é a marca do texto?  

Marcos: Ó: “ – O meu porquinho-da-índia foi meu primeiro... a minha primeira namorada.”  

Professor: Isso, Marcos, qual é o elemento no texto que mostra... 
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Marcos: No parágrafo...  

Augusto: O travessão. 

Marcos: “O travessão.”  

Professor: A presença do quê? 

Resposta dos alunos: Do travessão.  

Professor: “Do travessão”, não é isso? O Augusto falou que é a presença do travessão que mostra... que o 

Marcos tava tentando explicar que ele estaria conversando com alguém. Mas, atenção,  (NOVAMENTE 

TIVE QUE PEDIR A ATENÇÃO DELES) Vou fazer outra pergunta... importante... Então...  

Marcos: Por que que nenhum outro lugar tem travessão? 

Augusto: Só no final. 

Professor: Só no final tem travessão. Ótimo. O Marcos identificou junto com o Augusto que o último 

verso do texto, através do travessão, há o sujeito aí, há alguém como se estivesse falando ao outro, não é? 

Como se tivesse falando com outra pessoa...  

Marcos: Tipo eu falando com o Augusto... com outra pessoa. 

Professor: Por causa da presença do travessão. Ótimo. Vamos só voltar... isso é importante... Vamos só 

voltar um pouquinho. O menino demonstra no texto, assim como vocês já identificaram, que é o que a 

gente faria para a namorada, para a pessoa de quem a gente gosta, não é isso? É.. demostra ações no texto 

que ele, menino, acreditava que fossem as melhores para o porquinho. Quais são elas?  

Valquíria: “Levava pra sala”...  

Professor: “Pra sala”... 

Valquíria: “Pra os lugares mais bonitos e mais limpinhos”. 

Professor: “Pros lugares mais bonitos e mais limpinhos” , não é isso? O porquinho corresponde? (A 

MAIORIA DISSE “NÃO”.)  

Professor: Não. Ele não... 

Resposta da maioria: Gostava. 

Professor: Do que que o porquinho gostava? 

Resposta da maioria: De ficar debaixo do fogão.  

Josivaldo: Aí, professor, maior esquisito... ele é namorada? Sei lá? Não bate. Não bate. 

Professor: Amaro, e é isso que a gente tá discutindo desde o início, não é? 

Josivaldo: Não bate.  

Professor: Que ali é o porquinho e depois é a namorada. Atenção. Pergunta. A pergunta é a seguinte.  

Marcos: Mas toda história tem um começo, meio e fim.  

Professor: Isso. Ótimo. A pergunta é: Se a gente pesar que o menino queria o melhor para o porquinho, 

mas o porquinho não queria isso que o menino achava que fosse melhor para ele, pro porquinho. Mas o 

menino também para pra pensar que talvez o melhor para o porquinho seria fica em baixo do fogão? 

(ALGUNS RESPONDERAM “NÃO”.)  

Ricardo: Às vezes o porquinho tinha medo... tipo é... assustado.  

Marcos: Podia aparecer uma cobra... e ele sair pra fora... no jardim...  

Professor: Não, então... mas vamos pensar no porquinho como uma representação de alguma coisa, com 

linguagem figurada. Vocês me disseram no início que a linguagem é figurada. Se a linguagem é figurada, 
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o porquinho-da-índia não representa pura e simplesmente um porquinho-da-índia. Ele pode ser a 

representação do quê? 

Marcos e Augusto: Da namorada.  

Professor: “Da namorada”, o Marcos respondeu, o Augusto respondeu. Da namorada, não é isso? 

(ALGUNS RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE.) 

Luciana: Professor, no texto não diz se é um menino ou uma menina.  (A ALUNA REFERE-SE AO 

SUJEITO POÉTICO) 

Professor: ... Se é um menino ou se é uma menina... (ISSO GEROU ALGUMAS REAÇÕES. UNS 

DIZIAM QUE ERA UM “MENINO”, OUTROS QUE ERA UMA “MENINA”.)  

Professor: Por que é um menino?  

Luiz Carlos: Professor, é que é a “primeira namorada”. 

Professor: Que é a “primeira namorada”. Mas não poderia ser uma menina também que teve uma 

namorada? (A MAIORIA DISSE “NÃO”.) Pode ou não pode? (ALGUNS AFIRMARAM QUE “PODE”. 

A MAIORIA MANTEVE SUA POSIÇÃO DE QUE “NÃO PODE.”) 

Professor: Olha, pessoal, a questão da Luciana é interessante. Não vem ao caso nós ficarmos discutindo 

aqui se era lésbica (UM DOS ALUNOS HAVIA ASSIM SE REFERIDO À QUESTÃO) ou não era. Ela 

só levantou uma questão interessante. Ora, quem, né, nada no texto garante que de fato se tratasse de um 

menino. A gente... por hipótese... a gente vai pensando... a gente vai lendo o texto imaginando que se trate 

de um menino (ALGUNS PRONUNCIARAM “MENINO” AO MESMO TEMPO QUE EU). Mas não é 

simplesmente, foi o que a Luciana questionou, o fato de que no final está lá “namorada” que realmente 

seria... Eu nunca tinha pensado nisso, por exemplo. A Luciana trouxe uma informação... um 

questionamento que eu nunca tinha observado e eu acho coerente. Isso é possível.  

Josias: É. 

Professor: Outra pergunta. Atenção. Vou voltar pra mesma questão. O porquinho... se a gente pensar que 

o porquinho... pensando que é linguagem metafórica... vocês me dissera isso... que o porquinho seria... 

Marcos: Uma lésbica. 

Professor: Não. (ALGUNS RIRAM) 

Josias: Ou um que já terminou... como se fosse uma namorada... 

Professor: Que o porquinho seria uma representação da namorada. Vamos pensar. Pra gente poder 

explicar o questionamento da Luciana e outros também sobre por que o porquinho depois entre aspas vira 

a primeira namorada. Presta atenção.  

Amaro: Mas se o porquinho era macho ou fêmea. Aí não tá dizendo.  

Professor: O Amaro tá dizendo o seguinte: vai saber se o porquinho era macho ou se era fêmea. 

Antônio: Faz nele um teste bissexual.  

(ESSA FALA LEVANTOU UMA ONDA DO FAMOSO “EEEEEEEEEEE...” ENTRE ALGUNS E 

CONTAMINOU A MAIORIA.) 

Marcos: Mas isso é só uma história. 

Professor: O Marcos falou “isso é só uma história”. A gente tá esquecendo de que a linguagem é figurada. 

Isso, Valquíria, a gente tá esquecendo da linguagem figurada.  

Augusto: A ficção. 
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Professor: “A ficção.”  

Josias: E isso foi só uma história recontada.  

Professor: E isso é só uma história recontada... Josias. Pessoal, vou fazer a pergunta. Vou tentar a 

pergunta novamente pra ver se a gente consegue caminhar um pouco mais. A relação entre ele e o 

porquinho era de troca de carinho e de amizade, de felicidade? “ALGUNS DISSERAM QUE “ERA”. 

OUTROS POUCOS DISSERAM QUE “NÃO”.) Era? 

Marcos: Nunca se sabe. Não tá vindo no... no poema.  

Professor: Não está dizendo no poema? 

Marcos: Não. Professor, sabe porque... Só pode ser... é... pode ser até um bicho, sabe por quê? Porque só 

um bicho se enfia... no mesmo tamanho... debaixo do fogão. Uma pessoa não iria se enfiar debaixo do 

fogão.  

Professor: Mas sendo linguagem metafórica, que você mesmo falou, Marcos, por que que o porquinho ali, 

na relação dele com a criança, não possa representar, no futuro, a relação dele com a namorada?  

Marcos: Só pode um porquinho para se enfiar debaixo do fogão porque... igual tá falando ali... ele “só 

queria estar debaixo do fogão”... Aí um bicho... um porquinho-da-índia ficava lá com ele... já que ele não 

queria ficar num lugar bonito. 

Professor: Aí a gente volta... se o sujeito que fala no texto é um porquinho ou é um ser humano. Vocês 

acham que não tem a possibilidade de ser um ser humano, que é um porquinho?  

Israel: Ter tem.  

Professor: “Ter tem”, mas como que eu comprovo isso no texto?  

Maria Tereza: Seis anos.  

Professor: Por causa da idade?  

Marcos: Se o porquinho tiver seis anos? 

Professor: “Se o porquinho tiver seis anos?”... 

Marcos: É. Mesmo um porquinho pode viver seis anos. A pessoa pode até contar a idade dele também. 

Pode até, a pessoa pode até contar a idade dele também. Não é só de criança que se conta uma idade! 

Professor: É. É verdade, Marcos, não é só de criança que se conta a idade. Bom, então, pra vocês o texto 

fala simplesmente... é é é... de um porquinho... é isso?  

Marcos: É. 

João Paulo: Não.  

Professor: E a relação entre esse porquinho e a namorada fica sem explicação, é isso? (ALGUNS 

DISSERAM QUE “É”. PERGUNTEI AINDA MAIS DUAS VEZES “É?” E RESPONDERAM NAS 

DUAS QUE “É.”) Vamos encerrar, quer encerrar? Alguém tem mais algum comentário?  

Augusto: Eu. Mas como pode ser um porquinho-da-índia, se ele ganhou um porquinho-da-índia?  

Professor: Ah... A colocação do Augusto é interessante. Ele ganhou um porquinho... como é que ele pode 

ser um porquinho?  

Valquíria: Todo mundo entendeu. Só que teve uma coisa que ficou meio... poucamente, que foi aquela 

última frase: “- O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada.”  

Professor: Ou seja:  

Valquíria: Que ninguém entendeu.   



33 

 

Professor: Ah... A Valquíria tá dizendo que vocês entenderam a história, mas que o verso “- O meu 

porquinho-da-índia foi minha primeira namorada.” ninguém entendeu.  

Luciana: Mais ou menos.  

Professor: O que que é “mais ou menos” que você entendeu?  

Luciana: Eu entendi que ele podia tá falando de uma menina... 

Professor: “Podia tá falando de uma menina”... E?... 

Luciana: Ou podia tá falando de um porquinho-da-índia mesmo, porque ele também era um porquinho-

da-índia.  

Professor: “Ele também era um porquinho-da-índia”...  

Valquíria: Mas podia também misturar a mente... 

Professor: “Misturar”?... 

Valquíria: Bagunçar.  

Professor: A mente? De quem?  

Valquíria: Ó... ele não entendeu... Só que ele entendeu aquela parte ali... Ia ficar o quê? Bagunçou um 

pouco, né?  

Professor: Bagunçou a mente? 

Valquíria: É. 

Professor: Aí ficou estranho? 

Valquíria: Isso.  

Professor: Agora a pergunta crucial: O Marcos vai falar e depois o Manuel. Fala, Marcos. 

Marcos: Aí, professor, tem uma terceira... pode ser até uma terceira pessoa que ali (NO CORPO DO 

TEXTO) podia ser o porquinho-da-índia e aqui (ÚLTIMO VERSO) já a namorada dele.  

Professor: Ali o porquinho-da-índia 

Marcos: [...] A namorada dele. 

Professor: “A namorada dele” mesmo, aqui no final, Marcos?  

Marcos: É.  

Professor: Seriam três pessoas: O sujeito que fala, seria um menino ou um porquinho?  

Marcos: Um menino, depois o porquinho e depois a namorada. O porquinho-da-índia foi a primeira 

namorada.  

Professor: Fala, Manuel. 

Manuel: O Augusto falou que pode ser uma criança porque ganhou um porquinho. Mas se for um 

porquinho de seis anos... que compraram um porquinho pra ele ficar brincando... 

Professor: Um porquinho ganhou outro porquinho pra ficar brincando junto? 

Manuel: É. 

Professor: Pessoal, vocês gostaram do poema? (A MAIORIA DISSE QUE “SIM”. DUAS ALUNAS, 

MARIA TEREZA E VÂNIA, DISSERAM QUE “NÃO”.) Mesmo sem entender o final vocês gostaram? 

(A MAIORIA DISSE QUE “SIM”. DUAS ALUNAS, MARIA TEREZA E VÂNIA, DISSERAM QUE 

“NÃO”.) 

Valquíria: Na folha do poema... como é que é?... Tem quatro poemas desse Manuel Bandeira, né? 

Professor: É. O professor colocou quatro poemas...  
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Valquíria: Ah... Tá bom. 

Professor: Qual deles você achou mais legal?  

Valquíria: Mais legal? 

Professor: É. Dos quatro, dos três. 

Valquíria: São quatro. 

Professor: São quatro ou são três? É o Porquinho-da-índia, o Trem de ferro, o Acidente, não, o Acidente 

não. É o  Porquinho-da-índia... 

Valquíria: O trem... 

Professor: O Trem de ferro... 

Rosana: Quadrilha. 

Professor: Não, Quadrilha não. Quadrilha é do Carlos Drummond de Andrade. São só três... 

Valquíria: Não, são quatro, professor.  

Professor: Não, Valquíria... acho que não. É o Porquinho-da-índia, o Bicho e o Trem de ferro.  

Valquíria: Não. 

Professor: São quatro? 

Valquíria: São dois em uma margem (PÁGINA) e dois em outra.  

Professor: É o Trem de ferro... 

Valquíria: Então, é o Trem de ferro, Manuel... 

Professor: Bandeira.  

Valquíria: E o Pneumotórax.  

Professor: Ah... sim. É verdade, você está certa... Pneumotórax. E dos quatro qual que você achou mais 

legal?  

Valquíria: Foi o do “Trem”, que todo mundo gostou... 

Professor: Trem de ferro. Não gostou do Trem de ferro, Luciana? (ELA DISSE NÃO TER GOSTADO) 

Luciana: É meio chatinho.  

Professor: “Chatinho”?...  

Valquíria: E o Porquinho-da-índia... que foi legal, só que... tipo... 

Luciana: Não deu pra entender o final. 

Valquíria: Bagunçou um pouco o final, né? 

Professor: Esse final aí... bagunçou um pouco o final...  

Valquíria: É. Mas foi legal todos dele.  

Professor: O Trem de ferro é mais pela musicalidade, né?  

Valquíria: É. 

Professor: Pelo ritmo, não é... que vocês gostaram? 

Valquíria: Acho que todo mundo gostou, né? 

Professor: É. Esse eu acho que foi.  

Rosana: Eu gostei mais da Quadrilha...  

Professor: Ótimo.  
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FIM DA TRANSCRIÇÃO DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

SALA DE AULA COM QUARENTA E UM ALUNOS MATRICULADOS. CERCA DE TRINTA 

E SEIS ALUNOS FREQUENTES. 

 

PARTE I (01h 03min) 29 ALUNOS PRESENTES 

 

(OS ALUNOS DESTA TURMA, COMO DAS DEMAIS, RECEBERAM OS POEMAS COM UMA 

SEMANA DE ANTENCEDÊNCIA PARA SUA LIVRE LEITURA E INTERPRETAÇÃO. NESTA 

AULA, UMA SEMANA DEPOIS, RETOMAMOS OS TEXTOS PARA COMPARTILHARMOS 

NOSSAS EXPERIÊNCIAS. TODOS FORAM ORIENTADOS QUANTO AOS OBJETIVOS DESTA 

ATIVIDADE: COMPATILHAR NOSSAS EXPERIÊNCIAS COM AS LEITURAS APÓS TEREM 

RESPONDIDO O QUESTIONÁRIO SOBRE AS EXPECTATIVAS DO GRUPO QUANTO À 

LEITURA DE POEMAS.)  

 

Professor: Eu queria começar do jeito que comecei com a quinta série (HOUVE CERTA 

RECLAMAÇÃO DIANTE DESTA FRASE). Aí depois daremos sequência alterando algumas questões 

(REFERIA-ME AOS POSSÍVEIS DIFERENTES ENCAMINHAMENTOS A QUE DARÍAMOS À 

ATIVIDADE COM BASE NOS POSICIONAMENTOS ESPECÍFICOS DESTA TURMA.) O que vocês 

acharam, se vocês entenderam, não gostaram, por que não entenderam, por que não gostaram desse 

primeiro poema “Dos desenganos da vida humana, metaforicamente”?  

Pedro: Não entendi nada. 
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Professor: Não entendeu nada? Quem mais não entendeu nada? (QUASE A TOTALIDADE AFIRMOU 

NÃO TER ENTENDIDO “NADA”.) Quem entendeu alguma coisa?  

Rafael: Alguma coisa... (COM AR DE QUE HAVIA SIM ENTENDIDO ALGO). 

Professor: Quem pode comentar? Tenta comentar alguma coisa?  

Renan: Não tem como. 

Professor: “Não tem como”, Renan?... 

Mariane: Sem explicações... 

Professor: “Sem explicações”... 

Solange: Não tem como explicar aquilo que você não entendeu. 

Rafael: Mas é bonito esse poema... 

Professor: Então, quem mais acha que o texto, apesar de não ter entendido é bonito, além do Rafael ? 

Bonito em que sentido? Explica pra gente, Rafael , que a gente tá curioso.  

Rafael: Bonito a gente fala mas é difícil explicar... 

Professor: Não consegue explicar?  

Rafael: É... com palavras... 

(OUTROS ALUNOS DISSERAM QUE “É DIFÍCIL”, QUE AS “PALAVRAS” SÃO “DIFÍCEIS”.) 

Professor: As palavras são difíceis? Que palavras? 

Rafael: É... metaforicamente... é muito metafórico. 

Professor: Ah... é muito metafórico... até o título fala, né?: “metaforicamente”, tá bom? O que mais? 

Rafael: Ele é legal. 

Professor: O que que “é legal”?  

Rafael: Professor, talvez o fato de ele falar de rosa...  

Solange: “Talvez o fato de ele falar de rosa...” 

Professor: Olha que legal, a Solange tem... A Solange tá tentando explicar o que a gente talvez tenha a 

impressão que nós tenhamos tido e não saibamos, não estejamos sabendo explicar. Então ela começa 

dizendo: ah, talvez porque fale de rosa... Que mais?  

Amanda: Sobre a vida... 

Professor: Sobre a vida? 

Ingrid: É o título. 

Professor: Ótimo, ótimo, não, quando eu questionar não é pra censurar vocês, é pra levar vocês ao 

exercício de reflexão... Que mais, Solange? 

Solange: Porque diz aqui: “De que importa se aguarda sem defesa”... talvez isso... 

Professor: O que que “aguarda sem defesa”?  

Solange: Eu acho que é a rosa. Mas eu não sei... 

Professor: Você é sempre ótima, sempre me surpreende... Continua... Pessoal, vamos ajudar a Solange... 

(ALGUNS ENSAIAM ALGUM COMENTÁRIO, CERTA NECESSIDADE DE FALAR, MAS NÃO O 

FAZEM. SINTO CERTA INSEGURANÇA NESTES). A princípio a gente não gostou, mas será que se a 

gente começar a entender o texto a gente passa a gostar? (ALGUNS DISSERAM “SIM”, OUTROS 

DISSERAM “TALVEZ”). “Talvez”, não é? Mas a questão que o Rafael  colocou é: ele gostou mesmo 

sem saber explicar o poema para alguém (PENSO: NÃO SIGNIFICA QUE NÃO TENHA DE FATO 
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ENTENDIDO NADA, APENAS NÃO CONSEGUE TRADUZIR O QUE TALVEZ TENHA SIM 

ENTENDIDO. OUTRA ALUNA DIZ TER GOSTADO)... ela gostou!  

Solange: Eu também gostei mas não entendi nada.  

Professor: Também gostou mas não deu pra entender? O que torna o texto interessante mesmo sem a 

gente saber do que tá falando?  

Mariane: Às vezes as palavras?... 

Professor: “As palavras.” Como ela falou rosa, né?... 

Ingrid: A tarde...  

Professor: “A tarde”... Olha como vocês já estão tateando e buscando uma relação entre as partes do 

texto, buscando compreendê-lo. “A tarde”... É possível que antes mesmo de vocês terem entendido, isso 

já tenha ficado marcado. De um lado apresentou uma dificuldade e de outro apresentou alguma coisa 

positiva, que é o que o Rafael  percebeu que a gente tá tentando ajudar o nosso amigo a explicar... 

Rafael: Pô e esse verso aqui: “Com presunção de Fênix generosa”...  

Professor: “Com presunção” de quê? 

Resposta da maioria dos alunos: “Fênix generosa”. 

Professor: Vocês sabem o que é a Fênix? 

Resposta de alguns alunos: “É um pássaro que...” 

Professor: Que?... 

Resposta de alguns alunos: Que renasce da própria cinza.  

Professor: Isso. Ele é símbolo do quê?  

João Paulo: De renascimento.  

Mariane: De eternidade.  

Professor: “De renascimento”... “de eternidade”... 

Miguel: De ressurreição. 

Professor: “De ressurreição”. A grande diferença do pássaro pra gente é que a gente veio do pó, segundo 

a Bíblia...  

Renan: E ao pó vai voltar.  

Professor: “E ao pó vai voltar.” (CERCA DE METADE DA CLASSE DEMONSTRA BASTANTE 

ENTUSIASMO, DISPOSIÇÃO E DESCONTRAÇÃO NA ATIVIDADE). Voltar para o texto: O que 

seria aqui a Fênix, que seria símbolo de perfeição (CORRIGI-ME), de eternidade. (ALGUNS ALUNOS 

ESTAVAM SEM A COLETÂNEA E SOLICITARAM-NA. PERCEBI QUE A ATIVIDADE NÃO 

APETECIA A TODOS:) E aí, cansou já este poema ou querem continuar nele? Vamos para outro? 

(ALGUNS SUGERIRAM IRMOS PARA OUTRO TEXTO.) 

Solange: Não... explica, professor.  

Professor: Então, o texto, a princípio, ele tem que proporcionar uma satisfação pra gente 

Solange: [...] Mas explica, eu quero saber o texto...  

Professor: É que eu queria que vocês pudessem 

Amanda: [...] Comentar. 

Professor: A gente volta depois... que a ideia aqui... não é que... Eu não quero impor a minha leitura. Tudo 

bem? Eu poderia ficar aqui três horas pra vocês falando do texto, explicando o texto pra vocês. Mas eu 
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não quero impor isso. Me interessa muito mais como vocês leem... isso me interessa, como vocês leem. 

Porque se não, é como se vocês passassem a gostar de uma coisa porque o professor gosta; eu não quero 

isso. Eu quero que vocês tenham a opinião de vocês, que vocês expressem as impressões e as dificuldades 

e as relações que vocês vivenciam com o texto. Porque se não vocês vão ser uma cópia de mim; eu não 

quero isso. Eu quero que vocês, como quando vocês intervêm, né? Veja o Rafael . Apesar de todo mundo 

ter dito que não gostou ele falou “eu gostei”. Apesar de todo mundo ter dito “eu não entendi”, a Solange 

falou “mas dá pra entender tal coisa”. Aí a outra foi lá e deu outra ideia; aí o João Paulo foi lá e falou 

“isso significa tal coisa”... isso é que é legal na leitura. Agora, eu lendo o texto sozinho, vocês lendo 

sozinhos, vocês lendo o texto sozinhos, como é que vocês fariam todas essas relações a partir do próprio 

texto? Vamos pra outro que tá ficando chato... Vamos pra outro. Qual que vocês querem agora?  

Amanda: Porquinho-da-índia.  

Professor: Porquinho-da-índia, vamos ver então o Porquinho-da-índia.  Vocês gostaram? 

Pedro: Eu não entendi o final... 

Professor: Olha que legal... O Pedro não entendeu o final... O que o Pedro falou é interessante. Ele não 

entendeu o final. Vamos voltar lá na questão. Mesmo que nós não tenhamos entendido (UM ALUNO 

PERGUNTOU: “O QUE QUE É NAU?” - EU DISSE QUE VOLTARÍAMOS AO OUTRO POEMA 

DEPOIS). Mesmo que nós não tenhamos compreendido totalmente o Porquinho-da-índia nós gostamos 

do texto?   

Amanda: Eu não gostei.  

(APENAS UMA ALUNA, ESTA, DISSE NÃO TER GOSTADO) 

Professor: Você não gostou... por quê? 

Amanda: Porque eu não entendi nada.  

Professor: Não entendeu nada? 

Amanda: Não entendi o final. 

Professor: Ah, é o contrário. Ela só entendeu o final... 

Amanda (CORRIGIU-ME): Eu não entendi o final.  

Professor: O que no texto é legal que chamou a atenção de quase a totalidade gostou? 

Samantha: É engraçado. Parece um porquinho-da-índia.  

Rafael: Eu não gostei não.  

Professor: É engraçado como um porquinho-da-índia? (MAIS ALGUMAS IDEIAS FORAM DITAS AO 

MESMO TEMPO, MAS SÃO INAUDÍVEIS NA GRAVAÇÃO.) O Pedro tem uma preocupação... 

vamos tentar ajudar o Pedro. Ele tem uma preocupação, então, que é a seguinte: ele não entende o final, 

porque o final termina: “- O meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada.”  

Roy: Tem que chamar a polícia pra esse moleque. 

Professor: “Tem que chamar a polícia pra esse moleque”? Por que, Roy?  

Solange: Tem que chamar o IBAMA pra ele.  

Rafael: Ele só queria ficar debaixo do fogão... 

Amanda: Porque lá é quente.  

Professor: “Porque debaixo do fogão é quente”, não é? (DISSERAM “SIM”.) Mas a sala também não é 

quente, para onde ele queria levar o porquinho? 
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Amanda: Ele gosta de lá. (DE DEBAIXO DO FOGÃO) 

Professor: Exatamente. Ele gosta de lá. Esse moleque, ele é o quê? 

Amanda: Ele é um chato! 

Professor: “Ele é um chato”. O que mais, na opinião de vocês?  

Respostas alguns alunos: “Insistente.”, “Preocupado com o animal dele.” 

Professor: É, mas veja. O João Paulo falou que a criança está preocupada com o animal. Mas veja, a 

preocupação da criança com o animal atende, olha a pergunta, hein, atende, essa pergunta eu fiz pra 

quinta série, vou fazer pra vocês, vocês estão no nono, a preocupação da criança com o porquinho atende 

as expectativas do porquinho, as expectativas da criança ou as expectativas de ambos? (RESPOSTA DA 

MAIORIA: “SÓ A DA CRIANÇA.”). “Só a da criança”, não é isso? A criança fica tão... (“ [...] 

CHATEADA”, DISSE UMA ALUNA) chateada porque ela quer dar alguma coisas pro porquinho porque 

ela acha que é o que pro porquinho? (ALGUNS RESPONDERAM “BOM”.). Porque ela acha que faz 

bem. A criança compreende que o melhor pro porquinho é aquilo que o porquinho quer? 

(RESPONDERAM “NÃO”.). Não. Pedro, você já pode ousar agora uma interpretação do último verso... 

(O ALUNO NÃO MANIFESTOU RESPOSTA). Pessoal, numa parte do texto ele fala do porquinho, 

certo? (CONFIRMARAM) Na outra parte ele fala da namorada, certo? (CONFIRMARAM) Qual é a 

relação dele com o porquinho?  

Amanda: O porquinho é a namorada dele.  

Professor: Não, não. Dele como porquinho. Se não a gente vai no que o Roy falou: tem que chamar a 

polícia pra criança, né? (RISOS) 

Solange: É por causa do amor que ele sente pelo porquinho?... 

Professor: “Por causa do amor que ele sente pelo porquinho”...  

Amanda: Porque o porquinho não fazia nada que ele queria?... 

Professor: O porquinho não fazia nada que ele queria... Tá melhorando. (SILÊNCIO) A exemplo do quê?  

Lindomar: Ele queria traçar o porquinho. (RISOS) 

Professor: Ele queria traçar o porquinho, Lindomar? (MAIS RISOS) Não, não é, pessoal? Ele não queria 

traçar... será que ele queria traçar o porquinho? (ALGUNS BURBURINHOS) 

Solange: Só perguntando pra ele pra descobrir...  

Professor: Não. O texto. O texto, ó. A Solange falou assim: “Aí, professor, só a gente perguntando pra 

ele.” O próprio texto vai nos dar esse direcionamento. (REALIZEI A LEITURA ORAL DO POEMA 

ATÉ “EMBAIXO DO FOGÃO”) Que que vocês acham da maneira como ele fala do... 

Amanda: Porque ele tinha dó... 

Rafael: Ele queria brincar com o porquinho e ele ficava lá debaixo do fogão.  

Professor: “Ele ficava debaixo do fogão”... e o que ele não entende?  

Sandra: Que ele só queria ficar debaixo do fogão.  

Amanda: É... porque ele não queria sair de lá.  

Solange: Não era a vontade do porquinho.  

Rafael: Também, não dava comida pro coitado.  

Professor: (LI O TRECHO “LEVAVA ELE PRA SALA”)... 

Samantha: [...] “Ele voltava”. 
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Professor: Ele voltava “pra os lugares mais bonitos mais limpinhos”. Vocês percebem que o texto tem 

essa linguagem assim, meio infantil? (DISSERAM “SIM”). Onde vocês percebem isso? 

(RESPONDERAM: “BICHINHO”, “LIMPINHO”, “PORQUINHO”, “DAS MINHAS 

TERNURINHAS”). Isso... é bem o universo de quem?  

Samantha: De criança. 

Professor: De criança, né? Do infantil, né?  

Maria Antônia: Ele tinha seis anos... 

Professor: Isso. Agora a gente volta na questão do Pedro, que ele tá com um dedo ali, pensativo... Qual é 

a relação, pessoal, do Porquinho-da-índia e a “namorada”? “- O meu porquinho-da-índia foi minha 

primeira namorada.”?  

Amanda: Ele devia ser gay. (RISOS).  

Professor: Será, pessoal?  

Renan: Ele era apegado... 

Professor: Isso, então, Renan, “ele era apegado” ao porquinho-da-índia... 

Rafael: Ele se preocupava com ele... 

Professor: “Ele se preocupava” com o porquinho-da-índia. Ele queria o melhor para o porquinho-da-índia 

(ACRESCENTEI).  

Valdomiro: Ele não queria que acontecesse nada com ele.  

Professor: Olha que legal, pessoal, ele queria proteger...  

Rafael: ... que ele fosse assado assim...  (RISOS) 

Professor: Não... é sério, vai. É sério, vai. E aí, pessoal, e a relação dele com a namorada? Ele quer o 

bem... a gente quer o bem da namorada? (DISSERAM “SIM”). A gente quer proteger a namorada?  

Roy: De vez em quando. 

(INTERROMPEMOS POR ALGUNS SEGUNDOS PARA ASSUNTOS DE FORA DOS TEXTOS: O 

ALUNO ROY TERIA CHUTADO UMA ALUNA DA CLASSE, EM 2009, CAÍDA NO CHÃO, NA 

ESCOLA. AO SER QUESTINADO PELA COORDENADORA, DISSE TER DADO APENAS UM 

CHUTE. VOLTA E MEIA A CLASSE RETOMA O FATO PARA CAÇOAR DO ALUNO ROY. POR 

ISSO A FALA DELE NESTE MOMENTO TER TRAZIDO A QUESTÃO NOVAMENTE À TONA). 

Professor: Pessoal, qual é a relação do Porquinho-da-índia e a “namorada” dele, então?  

Amanda: É porque ele quer bem ao porquinho-da-índia... 

Solange: Como se fosse até... como se fosse a namorada dele.  

Amanda: Como se ele tivesse tendo carinho com a namorada.  

Solange: Como se fosse uma pessoa que ele ama.  

Professor: É... 

Solange: Uma pessoa... só que é um porquinho-da-índia que ele ama... 

Professor: Como se fosse uma pessoa por quem ele queria o maior bem... É isso que vocês estão falando? 

(CONCORDARAM). Vocês concordam? (CONCORDARAM). Ele (A CRIANÇA) se sente feliz? 

(DISSERAM “NÃO”). Não. Por quê? Porque ele quer que o porquinho faça... 

Amanda: O que ele quer! 

Solange: Porque ele não corresponde do jeito que ele queria.  
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Professor: Ah... E é possível que?...(CURTO SILÊNCIO) 

Solange: Ah, o professor sempre me enrola... 

Professor: Conclui! E é possível que?... Vamos concluir seu pensamento... que partiu do Renan e depois 

alguém aqui fez um outro comentário que eu não lembro quem foi (DISSERAM QUE FOI A RAFA; DE 

FATO). E aí? Qual é a relação dele, então, para com o porquinho-da-índia e as namoradas... que “- Foi a 

minha primeira namorada” supõe-se que ele teve outras, tudo bem? (ALGUNS CONFIRMARAM). E 

como é que foram essas relações? Felizes? (DISSERAM “NÃO”). Foram infelizes por quê? A exemplo 

do porquinho?  

Sandra: Que ele não foi correspondido?... 

Professor: Que ele não foi, talvez não tenha sido correspondido?  

Amanda: Igual a vez do porquinho. 

Professor: Igual o porquinho. O porquinho representa pra ele o quê? A primeira?...  

Resposta da quase totalidade de alunos: “Namorada.” 

Solange: A primeira pessoa que ele amou... 

Rafael: A primeira daquelassssss... 

Professor: A primeira relação afetiva, significativa, que ele amou, aquele ser, indivíduo que ele amou, por 

quem ele teve carinho, e ao qual ele queria o quê?... Pessoal eu preciso... que se eu for ficar falando aí vai, 

não vai dar certo... eu preciso que vocês falem... que ao tentar dar carinho, a dar o melhor ele se?... 

Amanda: Rejeita. 

Professor: Ele foi rejeitado. Ele ficou o quê? Frus... (A MAIORIA COMPLETOU: “FRUSTRADO”) e 

portanto ele estabelece essa relação, é isso? (A MAIORIA CONFIRMOU). Entre o porquinho e as?... (A 

MAIORIA RESPODEU: “NAMORADAS”.)  

Amanda: Ele dá o exemplo. 

Professor: “Ele dá o exemplo”...? Explica isso. 

Amanda: É... 

Professor: Ele faz o que, ele cria uma com... 

Amanda: ... companhia.  

Professor: ... compa... 

Sandra: ... comparência. 

Professor: ... compara... (A MAIORIA RESPONDEU “COMPARAÇÃO”. RIRAM PELAS 

RESPOSTAS ANTERIORES. ACHEI QUE ISSO JÁ ESTAVA CLARO PARA ELES, MAS NÃO 

RECONHECERAM A COMPARAÇÃO.) Ele compara a relação afetiva dele com o porquinho às?... (A 

AMIORIA RESPONDEU “NAMORADAS”.) Às namoradas, às relações amorosas dele.  

Solange: Ele foi rejeitado pelo porquinho e mais tarde foi rejeitado pelas namoradas. (“NAMORADAS” 

FOI PRONUNCIADA TAMBÉM POR OUTROS ALUNOS).  

(PAUSA: O ALUNO LINDOMAR CONTOU A HISTÓRIA DE UM PINTINHO AZUL QUE TEVE 

QUANDO ELE, ALUNO, ERA PEQUENO. O ALUNO RELACIONOU À HISTÓRIA DO POEMA. A 

ALUNA SANDRA TAMBÉM NOS CONTOU SUA HISTÓRIA, A DE UM CACHORRO QUE SE 

ATIROU DO TELHADO E MORREU. O ALUNO RAFAEL TAMBÉM CONTOU SUA HISTÓRIA 



42 

 

DE CACHORRO QUE ELE TEVE, QUANDO CRIANÇA, E DA DOR DA PERDA DO ANIMAL.) 

Vamos ver agora um outro texto? Qual o poema?  

Solange: Acidente.  

Professor: Acidente. Ótimo, elegemos o Acidente.  

Vera Lúcia: Esse Acidente é da hora! 

Professor: Esse Acidente é da hora. Gostamos do texto? (MUITOS DISSERAM QUE GOSTARAM). Por 

quê? (A MAIORIA DISSE QUE PELO FATO DE SER “ENGRAÇADO”). Engraçado... o que mais? O 

texto é desconhecido... totalmente desconhecido e vocês? (RESPONDERAM “NÃO”.) 

Amanda: Tem até a musiquinha... 

Solange: [...] O senhor vê que ela já conhecia uma outra história que é meio que parecida com esta.  

Professor: Isso... isso é legal. Todos conheciam essa cantiga de roda, essa (TODOS CONHECIAM. 

ALGUNS ENSAIARAM CANTAR A MÚSICA). 

Amanda: O que significa “porreu”?  

Solange: Não era “porreu” era morreu, não era não?  

Professor: Mas então... tá certo... o texto está escrito certo... a gente vai chegar lá. (IMPRESSIONANTE 

A FORÇA DESSE TERMO. PENSANDO AGORA, NÃO SEI SE AGI CORRETAMENTE EM NÃO 

APROFUNDAR JÁ ESSA QUESTÃO COM ELES, VISTO A PERGUNTA DA ALUNA). Vocês 

gostaram por que mais? Além de ser engraçado e identificarem já um repertório... vocês já conhecem que 

é essa cantiga  de criança e tal. Mas o texto é igualzinho à cantiga? (RESPONDERAM “NÃO”). E isso 

pra vocês é algo legal, o texto tratar de forma diferente? (A TURMA FICOU DIVIDIDA). O fato de ele 

ser diferente é legal ou é chato? (TODOS DISSERAM QUE É “LEGAL”. ALGUNS PERGUNTAVAM 

O SIGNIFICADO DE “PORREU”). Vamos chegar lá. (ESSA PALAVRA DESPERTA TANTAS 

INQUIETAÇÕES: POSITIVAS E NEGATIVAS. COMO NOSSO OLHAR SE VOLTA PARA AS 

REAÇÕES DELES E PERCEBI QUE ELES PODERIAM EXPLORAR OUTROS ASPECTOS DO 

TEXTO, SEM MINHAS EXPLICAÇÕES, PREFERI DEIXAR A QUESTÃO DO “PORREU” PARA 

DEPOIS). Por que que é legal o texto contar de uma forma diferente? (BREVE SILÊNCIO). Vocês me 

disseram que o texto é legal porque ele é engraçado, porque vocês já conhecem parte dele, mas também 

porque ele não é igualzinho o texto que vocês já conhecem. Ele é diferente. O que que esse elemento 

diferente no texto provoca em vocês... como é que vocês... 

Amanda: A curiosidade. 

Professor: A curiosidade. É legal, porque ele vai... ele muda... ele altera. Que mais? Mais alguma coisa? 

(SILÊNCIO). E aí, pessoal? (REALIZEI A LEITURA ORAL DO POEMA). Vamos pensar um pouco na 

sonoridade do texto? (ALGUNS TENTARAM EXPLICAR O POEMA. NESTE MOMENTO, 

SURGIRAM MUITAS FALAS, TODOS QUEREM EXPOR SUA COMPREENSÃO. TRATA-SE DE 

UM TEXTO QUE DESPERTOU MUITO A CURIOSIDADE DOS ALUNOS. ELES DISCORDARAM 

QUANTO ÀS AÇÕES PRESENTES NO TEXTO. ALGUNS DIZEM QUE ELE –ENUNCIADOR- 

ATIROU O PAU NO RATO; OUTROS, QUE ATIROU NO GATO. É UM MOMENTO MUITO 

INTERESSANTE TAMBÉM PORQUE AS PARTICIPAÇÕES SÃO MUITO INTENSAS, JUNTAM-

SE PARA EXPLICAR ÀQUELE QUE “ERROU” NA COMPREENSÃO DO TEXTO O QUE DE 

FATO OCORRE).  
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Professor: Muito bem... o que mais? Ela inverteu (REFIRO-ME À ALUNA AMANDA, QUE AFIRMOU 

QUE O GATO TERIA SIDO ATINGIDO). É fácil inverter isso, não é? (TODOS CONCORDARAM). 

Pensem na sonoridade.  

Amanda: Aparecem rimas. 

Professor: “Aparecem rimas”... pensem na sonoridade. Vamos pensar na sonoridade no texto. (BREVE 

SILÊNCIO). Quais são as palavras no texto que estão próximas assim quanto ao som? 

Respostas da maioria dos alunos: “Gato”, “Rato”, “Chato”, “Morreu”, “Porreu”. 

Professor: Vamos pegar essas palavras: pau, gato, rato, porreu, porque... É isso? Que mais? Observe esse 

verso: “Porque o pau pegou no rato” (PRONUNCIEI DESTACANDO A ALITERAÇÃO DE P. UMA 

ALUNA ME CORRIGIU: “Pegou no gato”). No rato, (EU DISSE.) Tá vendo como é que confundiu, 

também? E aí, o que que vocês acham? (RELEMOS O VERSO). Vocês acham legal essa sonoridade?  

Samantha: Tudo rima... 

Professor: Porque tudo rima. Não é? (NA VERDADE, POR NÃO TEREM O CONCEITO DE 

ALITERAÇÃO, RECONHECECEM A REPETIÇÃO COMO RIMA).  Os sons são próximos, é isso? 

São parecidos? (TODOS CONCORDARAM). Iguais, não é? Vamos tentar ler o poema num ritmo? 

(LEMOS O POEMA). Pessoal, vamos pensar? (RELI O POEMA). Por que será que ele chega nesse final 

no “porreu”?  

Lindomar: Morreu. (OUTROS TAMBÉM DISSERAM O MESMO.) 

Amanda: Porque deu uma porretada.  

Professor: Ah, é uma possibilidade.  

Amanda: Pela porretada sem querer dar... 

Professor: Pela porretada... Que mais?  

Valdomiro: Professor, será que não deve ter juntado as palavras “porreu” e “morreu”?  

Professor: Isso. Ótimo, Valdomiro. Ele juntou, então, as palavras.  

(O ALUNO RAFAEL DISSE ALGO SOBRE NÃO RIMAR). 

Professor: Não rima?...  

Solange: Não o fato de rimar mas os dois estarem no mesmo poema.  

Professor: Isso. E o que mais? 

João Paulo: Acho que ele rimou com esse verso aqui: “Não morreu”. 

Professor: “Não morreu”. “Foi quem porreu” rima com “Não morreu”. A questão é: a palavra “porreu” 

(NESTE MOMENTO HAVIA UMA ALUNA PROCURANDO NA MOCHILA UM DICIONÁRIO, 

FATO SEMELHANTE AO QUE IRIA OBSERVAR COM A TURMA DO TERCEIRO ANO DO EM)  

Amanda: Ele levou um porre na cabeça.  

(ALGUNS DISCORDARAM E ATÉ ACHARAM GRAÇA NA EXPRESSÃO UM “PORRE” NESTE 

CONEXTO.) 

Professor: Levou o que na cabeça? Uma... 

Resposta da maioria dos alunos: “Uma porretada.”  

Lindomar: Ele não correu, não? 

Professor: Ah, olha lá. É interessante o que ele falou... 

Lindomar: Ele não correu através do que eles falaram aí?  
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Professor: Ele quem? 

Resposta de quatro alunas: O rato.  

Professor: O rato?... 

Amanda: O rato, em vez de correr, porque ele queria dar uma paulada no gato, não correu...  

Professor: Quem que correu, que você estava tentando dizer? 

Resposta de alguns alunos: O rato.  

Professor: Ou seja, o “porreu” poderia significar correu é isso que vocês estavam falando? (ALGUNS 

RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE.) É possível. Será que é possível? É possível, não é?  

Lindomar: “Porreu” e “correu” é meio que parecido.  

(ALGUNS CONCORDARAM COM O ALUNO LINDOMAR). 

Solange: “Porreu” com “morreu” é também meio que parecido.  

Professor: Será que o texto tem que ter uma única possibilidade de leitura? (TODOS CONCORDARAM 

QUE NÃO).  

Professor: Vocês acham que não. Eu também acho que não.  

Solange: Cada um compreende do seu jeito? 

Professor: Do seu jeito, mas tem que estar preso, preso... Vamos ler de novo. (LEMOS O TEXTO 

NOVAMENTE). Quando ele usa “porreu” ele deixa aberto o quê? Que o rato?...  

Lindomar: Foi quem levou a porretada.  

Professor: Foi quem levou a porretada, tudo bem? E que ao levar a porretada (“ACABOU 

MORRENDO”, DISSE A SAMANTHA) pode ter vindo a falecer ou ainda também pode ser... 

Lindomar: [...] Corrido.  

Professor: “Corrido”, como o Lindomar falou. Vocês acham possível também? (A MAIORIA 

CONCORDOU). Porque o texto não tem essa coisa explícita... 

Samantha: [...] Porque ele foi atirar o pau no gato (“ELE ERROU”, EU DISSE), desde o gato correr, foi o 

rato que correu... Ah, não sei explicar não.  

Amanda: Em vez de o gato ter continuado lá e não ele ter corrido 

Sandra: [...] Poderia ser assim: o rato correr e ele só colocar o pau no meio para o gato não passar... 

(NOVAMANTE FIZERAM PIADA COM CERTOS TERMOS PRESENTES NO TEXTO E NA 

MANEIRA COMO A ALUNA ORGANIZOU SUA FALA. INTERVI SEM NECESSIDADE DE 

CENSURÁ-LOS, APENAS PARA EVITAR QUE A QUESTÃO PERMANECESSE).  

Rafael: Ele foi tacar o pau no gato só que aí pegou no rato que tava na frente... 

Lindomar: Pô, mas o gato daquele tamanho vai pegar o rato deste tamanho?...  

Professor: Foi uma fatalidade, não é?  

Mariane: Ele pegou o pau pra os dois, entendeu?  

Pedro: Mas acabou acertando o rato.  

Samantha: Em vez de separar a briga dos dois (ALGUNS CONCORDARAM COM MUITA ÊNFASE 

COM ESTA FALA DA ALUNA). 

Lindomar: Ele atirou de longe pra tentar separar e acabou... pra assustar o rato 

Amanda: [...] Em vez de ajudar acabou piorando.  

Professor: Acabou piorando, não é?  
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(MAIS ALGUMAS PIADAS COM O TERMO PAU VIERAM À TONA). 

Professor: Pessoal, excepcional. Todos os comentários de vocês são ótimos. Uma pergunta: Na cantiga e 

não no poeminha aqui... na musiquinha, então, lá, que a gente cantava quando era criança... a questão 

agora é o quê? Vejam, o outro texto permite mais ou menos interpretações? (UMA ALUNA DISSE QUE 

“MENOS”; OS DEMAIS NÃO RESPONDERAM). E este aqui (O POEMA DE J. PAULO PAES) 

permite mais ou menos? (ALGUNS ALUNOS DISSERAM QUE PERMITE “MAIS”). Qual dos dois é o 

mais legal? (ALGUNS DISSERAM QUE É “O POEMA”). Todo mundo concorda, então. (UM ALUNO 

LEMBROU QUE NO OUTRO TEXTO HAVIA UMA “TAL DE DONA CHICA”). Ótimo. E a dona 

Chica aqui (REFERIA-ME AO POEMA) faz o quê? Ela desapareceu, não é? 

Solange: Não. Pode ter sido a dona Chica que atirou o pau nesse rato. 

Professor: Pode ter sido a dona Chica, mas isso não dá pra gente comprovar... mas é possível. O texto, a 

cantiga, ela tem uma leitura mais unívoca, não é? Parece que é uma única leitura. Aqui, esse texto, ele 

permite... é pluri, vários, ele permite várias leituras, e vocês, portanto, pelo que me disseram preferem 

esses textos que permitem várias interpretações, não é isso? Agora a gente tem que pensar que a nossa 

interpretação, ela tem que estar baseada no texto. Eu não posso ter qualquer leitura do texto, senão se eu 

tiver qualquer leitura do texto eu também nem preciso ler o texto, concordam? (ALGUNS 

CONCORDARAM). Porque se qualquer um pode ler o texto de qualquer jeito... aí não precisa o texto, 

não é? Ou não?  

Amanda: Como assim, professor?  

(EXPLIQUEI NOVAMANTE. ALGUNS CONCORDARAM). 

Professor: Quando eu digo, quando eu pergunto a vocês que o Acidente é um texto engraçado, ele faz bem 

pra gente, ele é um texto legal de ser lido porque ele é engraçado. Foi isso que vocês me disseram. O 

texto O bicho é um texto triste, não é? (A MAIORIA DISSE “SIM”.) Vocês acham que é interessante 

tanto a gente ler, vocês preferem... acham que é importante a gente ler textos tanto alegres quanto os 

textos tristes ou vocês acham que os textos tristes justamente por produzirem isso em vocês acham que 

isso não é legal não é saudável? (A TURMA FICOU DIVIDIDA. NÃO ME PARECIAM TER 

CERTEZA DE SUA POSIÇÃO. PREFERI SEGUIR ADIANTE. RETOMAMOS O TEXTO TREM DE 

FERRO). A exemplo desse texto Aonde anda a onda (EU JÁ HAVIA FALADO A ELES SOBRE ESTE 

TEXTO EM OUTRA AULA, NESTE MESMO ANO LETIVO.) que é um texto que diz o que pra vocês? 

(PEDI MAIS CONCENTRAÇÃO E ATENÇÃO; ALGUNS IMPORTUNAVAM UMA COLEGA. 

EXPLIQUEI NOVAMENTE SOBRE A NECESSIDADE DO ENVOLVIMENTO DELES E DA 

COLABORAÇÃO PARA PODERMOS MELHORAR NOSSAS AULAS DE LÍNGUA 

PORTUGUESA. PROCUREI MOSTRAR QUE ELES TAMBÉM FAZEM PARTE DESTE PROCESO, 

SEM OS QUAIS, NÃO PROGREDIMOS). Trem de ferro. Então a gente viu o seguinte: Achou o texto 

bobo, o Renan, não foi? Por quê? 

Renan: Achei meio criança... 

Professor: “Meio criança”?... Quem achou que é legal, por que que é legal? (ALGUNS RESPONDERAM 

QUE É POR CAUSA DO RITMO. COMO A MAIORIA JÁ CONHECIA O POEMA DO ANO 

ANTERIOR, NÃO HOUVE SURPRESAS QUANTO À LEITUA DESTE TEXTO. ENTÃO 

PERGUNTEI): Quem não tinha tido ainda essa explicação de que é o barulho do trem e que leu o texto e 
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que percebeu que é o barulho do trem? (DOIS ALUNOS DISSERAM TER PERCEBIDO ANTES DE 

NOSSA LEITURA NESTE ENCONTRO –NEM DE OUTRA AULA- O BARULHO DO TREM 

IMITADO NO POEMA). Sem o professor ter explicado, você percebeu isso sozinho? 

Renan: Sim.  

Professor: Ótimo.  

(ALGUNS ALUNOS DISSERAM QUE ISSO JÁ ESTAVA PREVISTO NO PRÓPRIO TÍTULO: Trem 

de ferro. FICO ME PERGUNTANDO COMO ELES REAGIRIAM SE O TÍTULO FOSSE OMITIDO. 

FIZEMOS A LEITURA COM TODA A CLASSE IMPRIMINDO RITMO, VELOCIDADE AO 

TEXTO. TRATA-SE DE UMA ATIVIADE DE QUE DEMONSTRARAM GOSTAM MUITO.) 

Solange: Eu não consigo ler nesse ritmo porque me enrolo nas palavras. (REFERE-SE AO RITMO LIDO 

PELO COLEGA DE TRECHO PARCIAL DO POEMA).  

Professor: Vamos fazer juntos? (TODOS CONCORDARAM. INICIEI UMA LEITURA 

MENOSPREZANDO O RITMO DO POEMA E A IMITAÇÃO DO RITMO DO TREM. ELES 

REJEITARAM MINHA LEITURA E DEMONSTRARAM QUERER OUVIR E LER O POEMA NO 

RITMO ADEQUADO. DIVIDIMOS A CLASSE EM GRUPOS: MENINAS E MENINAS, 

ALTERNANDO NAS ESTROFES, COMEÇANDO PELOS HOMENS. LEMOS MAIS UMA VEZ. 

CHAMEI ATENÇÃO PARA O VERSO AI SEU FOGUISTA, QUANTO AO RITMO DESTE VERSO. 

DEPOIS DE OUTRA TENTATIVA, RETOMAMOS O TEXTO DO INÍCIO, COMO NUM ENSAIO. 

TODOS DEMONSTRARAM MUITO ENTUSIASMO, PARTICIPANDO E DIVERTIRAM-SE COM 

A ATIVIDADE.) Vocês acham que o poema tem do começo ao final a mesma velocidade?  (TODOS 

DISSERAM QUE ELA VAI AUMENTANDO.) 

Roy: Igual um trem... 

Professor: “Igual um trem” mesmo, Roy.  

(ALGUNS ALUNOS PEDIRAM PARA LERMOS NOVAMENTE O POEMA COM TODO O 

GRUPO.) 

Professor: Se a gente não imprimir essa velocidade, aí a gente não consegue... Vamos fazer o seguinte, a 

última estrofe “Vou depressa / Vou correndo / Vou na toda”... todo mundo faz essa estrofe. (TODOS 

CONCORDARAM. FIZEMOS NOVA LEITURA, NO ESQUEMA DISTRIBUÍDO DAS ESTROFES. 

APLAUDIRAM. SUGERIRAM QUE TODOS FIZESSEM TODAS AS ESTROFES. EXPLIQUEI QUE 

SE ALGUM INTEGRANTE PERDESSE O RITMO OS DEMAIS DEVERIAM DAR 

CONTINUIDADE. ASSIM FIZEMOS. O ALUNO LINDOMAR QUESTIONOU O FATO DE 

REPETIRMOS O VERSO “POUCA GENTE” MAIS VEZES DO QUE APARECE NO FINAL DO 

POEMA.). Por que tem o que, pessoal, no final? (RESPONDERAM “TRÊS PONTINHOS”.) Como é 

que chamam os três pontinhos, mesmo? (DISSERAM TER-SE ESQUECIDO OU QUE NÃO SABIAM). 

Já estudamos... UM ALUNO RESPONDEU: “RETICÊNCIAS”. Não faz mal, o que ela indica. (MUITO 

MAIS DO QUE NOMINALIZAR QUERIA ENFATIZAR A IMPORTÂNCIA DO EMPREGO DESTA 

PONTUAÇÃO NO TEXTO. ELE E OUTROS ALUNOS RESPONDERAM: “QUE É INFINITO”, 

“QUE NÃO TEM FINAL”, “QUE CONTINUA”.) Perfeito. E agora, Vinícius de Moraes, é isso? 

(ALGUMAS ALUNAS JÁ O ESTAVAM SUGERINDO. TODOS CONCORDARAM). Soneto de 

fidelidade? (CONFIRMARAM). Quem gostou desse poema? Tudo isso de gente (QUASE TODOS 
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AFIRMARAM TER GOSTADO. UM ALUNO DISSE QUE SÓ AS MININAS HAVIAM GOSTADO) 

Tá meio a meio os meninos também gostaram. Quem entendeu o poema? (BREVE SILÊNCIO) Entendeu 

mesmo? (NINGUÉM AFIRMOU TER ENTENDIDO). Quem entendeu mais ou menos? (ALGUNS, 

DENTRE ELES A ALUNA SANDRA). Rafael a, você tem a missão... Rafael a gostou? 

Sandra: Gostei.  

Professor: Entendeu alguma coisa? 

Sandra: Foi. 

Professor: O que você entendeu? 

Vera Lúcia: Professor, é legal porque tem rima. 

Professor: A Vera Lúcia está dizendo que o texto “é legal porque tem rima”... 

Rafael: [...]Tem rima no texto todo.  

Professor: O texto inteiro. Onde é que rima aí? (O ALUNO APONTOU ALGUNS VERSOS). E além da 

rima?  

Solange: Eu acho legal pelo pensamento... pelo que ele fala. 

Professor: Pelo que ele fala. Atenção! 

Solange: Pelo tema.  

(ALGUMAS ALUNAS CONDORDARAM) 

Professor: Atenção. Um grupo gosta do texto pelas rimas. Outro grupo gosta do texto pelo tema. Isso é 

perfeito, é natural, não há problema nenhum nisso. 

Kátia:: Do título também... do que ele tá falando...  

Professor: “Do título... Do que que ele tá falando”?  

Kátia: Do amor... e da importância que ele dá pra mulher...  

Professor: O que você (KÁTIA) entendeu do tema?  

Pedro: [...] Numa parte do texto ele fala também do viver dele... e da solidão.  

Professor: A “solidão”... 

Solange: Aqui: “Quem sabe a morte, angústia de quem vive / Quem sabe a solidão fim de quem ama”. 

Professor: E isso significa o quê?  

Pedro: É que se ele amar assim muito tempo a outra aí se terminar... é mais ou menos assim.  

Miguel: Pô, parece algo que o cara tá apaixonado.  

Professor: Ele é fiel, ele tá dizendo que ele é fiel no texto?  

Pedro: Ele fala do amor dele. E o amor é fiel.  

Solange: Às vezes a pessoa não corresponde do jeito que ele queria e quando essa pessoa for corresponder 

pode ser tarde demais. Eu só sei que é isso. 

Rafael: Ele fala que o amor não é isso tudo... que o amor não é infinito. Ele também fala, só que ele fala 

que vai ser infinito enquanto dura.  

Professor: O que que significa ser infinito enquanto durar pra vocês?  

(OS ALUNOS ABAIXO RESPONDERAM PRATICAMENTE AO MESMO TEMPO ASSIM QUE 

CONCLUÍ A PERGUNTA): 

Amanda: Tipo que ele vai cuidar dela... / Rafael: Ele vai viver aquele momento... vai dar todo o poder... 

ali. / Solange: Que ele vai viver intensamente até o momento que puder... até o fim que... seja intenso.  
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Professor: Como é que vocês me disseram que vocês não entenderam o texto? (RESPONDERAM 

“NÃO”.) Ou vocês estão entendendo agora? Vocês estão entendendo o texto muito bem... Vamos 

continuar. 

Solange: Eu não entendi completamente.  

Professor: Vocês estão indo muito bem. Ele (SUJEITO LÍRICO) tá dizendo que ele é o que, então?  

Resposta da maioria (AO MESMO TEMPO): Fiel.  

Professor: “Fiel”...  

Pedro: Ele ama. 

Professor: “Ele ama”...  

Rafael: Ele fala que ele é um apaixonado, mas não quer dizer que é fiel.  

Professor: Que é fiel totalmente, não é? E que ele tem consciência de que o amor... igual àquele poema do 

Paulo Leminski (ANALISADO COM ELES NO AO ANTERIOR, 2009: “O AMOR, ESSE SUFOCO”) 

ele vai?... 

Resposta da maioria dos alunos: Acabar.  

Professor: “Acabar”. Mas enquanto ele durar ele vai viver?... 

Resposta da maioria dos alunos: Intensamente.  

Professor: Vocês acham isso bonito? (A MAIORIA DISSE QUE ACHA.) 

Vera Lúcia: É lindo. 

Professor: O que que é boni... “lindo”? 

Solange: Porque por mais que não dure eternamente ele quer viver o quanto dure... mas ele quer, 

entendeu? Mesmo sabendo que um dia vai ter seu fim... o importante é que aconteça... que o amor não 

seja pouco.  

Professor: O agora. 

Solange: Ele vai curtir agora, não pro futuro.  

Professor: Que mais? 

Rafael: Tem uma metáfora aqui... 

Professor: Qual é a metáfora? Vamos ver a metáfora. Qual é a metáfora?  

Rafael: “Mas que seja infinita enquanto dure”.  

Solange: Que metáfora aqui diz? (EM TOM QUESTIONADOR SOBRE A POSIÇÃO ANTERIOR DO 

ALUNO RAFAEL.) 

Rafael: Aqui diz “enquanto dure”, que vai acabar. 

Solange: Mas isso não é metáfora nenhuma porque... 

Professor: [...] Vamos encontrar metáforas no texto? (NINGUÉM SE MANIFESTOU.) Vamos ler o 

texto? Alguém quer ler? (CONVIDEI ALGUNS ALUNOS PARA LER, MAS NÃO ACEITARAM.)  

Solange: Lê todo mundo, professor. 

Professor: Eu queria ter alguns registros de como vocês leem um poema desse. (O ALUNO PEDRO 

INICIOU A LEITURA.)  

Sandra: Só lê um pouquinho mais alto... (FIZ SINAL PARA QUE NÃO FALASSEM DURANTE A 

LEITURA. ATENDERAM E FIZERAM COMPLETO SILÊNCIO. AO FINAL, DEMONSTRARAM 

TER GOSTADO DA LEITURA.) 
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Professor: Legal, alguém quer ler? Legal, né? (EXPLIQUEI QUE CADA ALUNO PODERIA LER NO 

RITMO QUE CONSEGUISSE IMPRIMIR AOS TEXTOS, AO MESMO TEMPO EM QUE A ALUNA 

SOLANGE PEDIA PARA LER. TODOS OUVIMOS ATENTOS A LEITURA. PERGUNTEI SE MAIS 

ALGUÉM QUERIA LER. NINGUÉM SE APRESENTOU.) Vocês conheciam o poema já, não? 

(ALGUNS DISSERAM QUE JÁ O CONHECIAM.) De onde?  

Kátia: De estadual... quarta série. 

Professor: Quarta série?  

Rafael: Qual? 

Professor: Esse aqui Soneto de fidelidade.  

Roy: Eu já ouvi isso várias vezes. 

Professor: Onde você já ouviu isso várias vezes? 

Roy: A minha irmã falando... 

Professor: Tem uma música, não é? Conhecem a música? (ALGUNS ALUNOS DISSERAM JÁ TER 

OUVIDO ALGO PARECIDO, MAS NÃO APRESENTARAM NENHUMA INFORMAÇÃO EXTRA). 

Vocês não reconheceram mas vocês curtiram: ótimo. Isso é legal. Mesmo sem reconhecer alguma coisa 

do texto que foi tão tocado nas rádios aí. (REFIRO-ME À MÚSICA CUJA LETRA NUM DADO 

MOMENTO SE CANTAVA: “QUE SEJA ETERNO ENQUANTO DURE ESSE AMOR / QUE DURE 

PARA SEMPRE...” DO GRUPO DE PAGODE “NEGRITUDE JÚNIOR”). Temos seis minutos, vocês 

querem ir pro Quadrilha, querem finalizar aqui com o finalidade (Soneto de fidelidade)? (ALGUNS 

QUERIAM PARAR, OUTROS QUERIAM LER OUTROS POEMAS. QUATRO ALUNOS CITARAM 

O PNEUMOTÓRAX. OUTOS QUERIAM CONTINUAR NO “SONETO DE FIDELIDADE”. COMO O 

TEMPO ME PARECIA INSUFICIENTE PARA INICIARMOS E DARMOS CONTINUIDADE COM 

OUTRO POEMA, SUGERI QUE FECHÁSSEMOS COM O “SONETO DE FIDELIDADE”. A 

MAIORIA APROVOU. SUGERI QUE LÊSSEMOS TODOS JUNTOS. ACEITARAM 

PRONTAMENTE. ASSIM PROCEDEMOS. DA SEGUNDA ESTROFE EM DIANTE DEIXEI QUE 

ELES MESMOS CONDUZISSEM A LEITURA/DECLAMAÇÃO. CONCLUÍRAM MUITO BEM.) 

“Café com pão / Café com pão”... Pessoal, por que que os textos vocês leram de formas diferentes, hein?  

Respostas de alguns alunos: “Porque cada um tem seu jeito”, “Cada um tem seu ritmo”, “Eram 

diferentes”.  

Rafael: Por causa do número de palavras... 

Professor: O número de palavras...; a gente não estudou isso ainda (SÍLABAS POÉTICAS, TIPO DE 

COMPOSIÇÃO DO VERSO), a gente vai estudar depois... (NA VERDADE, MAIS A FRENTE 

VAMOS NOS RECORDAR QUE JÁ VIMOS ESSES CONCEITOS NO ANO ANTERIOR, 2009) Cada 

um tem uma? 

Valdomiro: Diferença. 

Professor: “Diferença” no quê? 

Todos responderam: No ritmo. 

Professor: “No ritmo”. No que mais? 

Resposta da maioria dos alunos: Nas rimas.  

Professor: “Nas rimas”. No que mais? 
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Resposta da maioria dos alunos: No tema.  

Professor: “No tema”. Vocês identificam no tema... vocês identificam no texto... 

Amanda: No modo. 

Professor: “No modo”... 

(O ALUNO RAFAEL ME LEMBROU QUE JÁ HAVÍAMOS APRENDIDO ESSAS QUESTÕES -

VERSO, ESTROFE, RITMO/SÍLABAS POÉTICAS E RIMAS- NO ANO ANTERIOR, 2009. 

LEMBRAMO-NOS DO POEMA “I-JUCA PIRAMA”  E DO TRECHO QUE LEMOS. FALEI UM 

TRECHO PARA ELES:) “Meu canto de morte / Guerreiros, ouvi. / Sou filho das selvas / Nas selvas 

cresci ...”. 

Solange: Era da hora aquilo.  

(INTERESSANTE OBSERVAR QUE O CONHECIMENTO DOS RECURSOS É ÚTIL PARA ELES, 

QUANDO DADO COM VISTAS À LEITURA DO TEXTO E NÃO COMO MERO CONCEITO. 

PERCEBE-SE QUE INTERIORIZARAM A TEORIA). Vocês têm, então, um repertório legal. (UMA 

ALUNA SUGERIU O POEMA QUADRILHA). Vamos só ler o Quadrilha? (ALGUNS 

CONCORDARAM. O ALUNO RAFAEL SUGERIU O PNEUMOTÓRAX.) 

Solange: Esse aqui eu já li alguma vez... 

Professor: Lê o Pneumotórax. (SUGERI AO ALUNO RAFAEL. NINGUÉM QUISA LER. FICARAM 

COM RECEIO, ACHO, TALVEZ MEDO DE ERRAR. NO CASO DO RAFAEL, NÃO É UM ALUNO 

QUE TENHA TIMIDEZ PARA LER OU FALAR EM PÚBLICO).  

Solange: Lê o senhor, professor... 

Professor: Não....! Eu preciso que vocês leiam. Primeiro vocês. 

Amanda: Como que fala isso aqui, então? 

Professor: He-mop-ti-se. (ALGUNS ALUNOS LIAM EM VOZ ALTA ESTA E OUTRAS PALAVRAS 

QUE LHES PARECIAM ESTRANHAS, COMO “DISPNEIA”. INTERESSANTE ISSO, A 

CURIOSIDADE DELES É INCITADA POR PALAVRAS QUE NÃO CONHECEM.) Eu preciso que 

vocês leiam... (A ALUNA AMANDA COMEÇOU A LER. PAROU NA PALAVRA “HEMOPTISE”. 

FOI CENSURADA POR OUTRA COLEGA. EU PEDI QUE A DEIXASSEM LER. ELA RETOMOU A 

LEITURA. A ALUNA, APESAR DE LER BEM, PRONUNCIAVA COM DIFICULDADE CERTAS 

PALAVRAS COMO “SUORES”, “ESCAVAÇÃO”, “INFILTRADO” E A QUE LHE PARECEU MAIS 

DIFÍCIL, PNEUMOTÓRAX. A ALUNA RESPIROU MAIS FUNDO QUE O NORMAL DEPOIS DA 

ORDEM DO MÉDICO NO POEMA -FATO MUITO IMPORTANTE DE SER PRODUZIDO POR 

ELA-. ASSIM QUE A ALUNA CONCLUIU A LEITURA, OS COLEGAS JÁ IAM ROMPENDO O 

SILÊNCIO, MAS OS INTERPELEI:) Antes, antes... Por que que quando você disse “- Respire.” você 

respirou?  

Amanda: Ah, porque eu gosto de... tipo assim... tô lendo um texto... é pra rir? É pra falar mais alto? Eu 

pego e falo. 

Professor: Interpreta, não é? 

Amanda: Isso. 

Professor: O que que você ia falar?  
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Samantha: Por causa dos pontinhos... (REFERE-SE À SEQUÊNCIA DE PONTOS AO LONGO DA 

LINHA DO TEXTO.) 

Professor: Excepcional! Primeiro o dela também (REFERI-ME À LEITURA DA AMANDA) como o 

texto tem diálogo, né?  

Rafael: Tem o espaço... 

Professor: Tem o espaço... tem os pontinhos... Olha que interessante. (REFIRO-ME A ESSAS 

OBSERVAÇÕES DELES). Eu queria que você (AMANDA) lesse de novo a primeira estrofe e tentasse 

mudar, interpretar melhor a primeira estrofe. Pode? (A ALUNA AMANDA DEMONSTROU CERTO 

ACANHAMENTO. ACHO QUE NEM ELA MESMA TINHA CONSCIÊNCIA DE SUAS 

HALIDADES COM O TEXTO).  

Amanda: Ai, eu não sei como que eu fico... (RELEU A PRIMEIRA ESTROFE. APRESENTOU 

NOVAMENTE DIFICULDADE AO PRONUNCIAR A PALAVRA “HEMOPTISE”. PRONUNCIEI 

PARA ELA REPETIR EM SEGUIDA. DEPOIS APRESENTOU DIFICULDADE NA EXPRESSÃO 

“SUORES NOTURNOS”. PAROU ANTES DE PRONUNCIAR “NOTURNOS”, COMO SE A 

LINGUAGEM DO POEMA APRESENTASSE CERTOS TRAVAMENTOS NA LEITURA. EIS UM 

ASPECTO COM ESTE POEMA QUE É MUITO COMUM. AO “ERRAR” VOLTOU NOVAMENTE -

TERCEIRA VEZ- AO INÍCIO. DESTA VEZ ENFATIZOU A VERSO “TOSSE. TOSSE. TOSSE.”, 

MAS ACHO QUE NÃO SE DEU CONTA DISSO.) Ok. Alguém pode ler a primeira estrofe? Tentar... (A 

ALUNA SAMANTHA LEU COM GRANDE DESENVOLTURA COM AS PALAVRAS, MAS 

RESPEITANDO POUCO A PONTUAÇÃO. FEZ DE FORMA CORRIDA.)  

Amanda: É pra interpretar!... Eu não consegui interpretar. A segunda, professor... 

Professor: “A segunda”, vai, tenta a segunda (ESTROFE.) (FIZERAM COMO UM TEATRINHO. A 

AMANDA A FALA DO MÉDICO E A SAMANTHA A DO PACIENTE. MAS NÃO CONSIDERO 

QUE TENHAM PERCEBIDO AINDA OS APELOS DA PONTUAÇÃO DO POEMA.) Ok. Vocês estão 

perdendo outros elementos do texto.  

Amanda: Como assim?  

Professor: Que vocês... nossa! Vocês percebem isso... vocês... A segunda estrofe, alguém pode ler?  

Lindomar: Qual, a do pontinho, professor? 

Professor: Não. “Mandou chamar o médico.” (O ALUNO PEDRO ENSAIAVA SUA LEITURA:) Pedro, 

Pedro, olha o Pedro percebendo... 

Amanda (AO PERCEBER O COLEGA RESPIRANDO COM MAIS ÊNFASE:) Ah... “- Respire.”  

(OS DEMAIS TAMBÉM PERCEBERAM E MANIFESTARAM GRANDE SATISFAÇÃO NISSO. O 

ALUNO LEU O TRECHO “-TRINTA E TRÊS... TRINTA E TRÊS... TRINTA E TRÊS...” 

RESPIRANDO DE FORMA CANSADA, ESPERANDO ALGUNS SEGUNDOS PARA REPETIR O 

TRINTA E TRÊS AO RESPIRAR FUNDO, FORÇOSAMENTE E REPETIA DEMONSTRANDO 

DIFICULDADES, COMO SE DE FATO ESTIVESSE ACOMETIDO DA DOENÇA E SEUS 

SINTOMAS.) 

Professor: Excepcional, Pedro! (MUITOS FESTEJARAM E APLAUDIRAM O COLEGA.) Tá vendo? 

Olha que coisa legal: Uma leu de um jeito bacana demais, legal. Aí a outra foi... melhorou. E aí o Pedro 
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percebeu a sacada da segunda estrofe, que, aliás, a gente ia discutir depois até se isso é um poema 

(FORMA DE PROSA, COMO SE SABE)... 

Pedro: É que ele tem a dificuldade pra falar “trinta e três”. 

Professor: Isso. Como é que fica, então? (FIZ A FUNÇÃO DO MÉDICO E O ALUNO MAIS UMA 

VEZ, PARA TODOS, QUE ESTAVAM EM SILÊNCIO, REPETIU A PRONÚNCIA DO TRECHO “-

TRINTA E TRÊS... TRINTA E TRÊS... TRINTA E TRÊS...”.) Isso, ele usou o quê? O recurso que é 

aqui (APONTEI PARA O POEMA) que são as? (RECONHECERAM OS “TRÊS PONTINHOS”, AS 

“RETICÊNCIAS”) Da mesma forma que ela (AMANDA) tinha feito antes ainda com o respire (EM QUE 

A ALUNA RESPIROU BEM FUNDO EM SUA LEITURA) e veja que a respiração aqui (NO POEMA) 

por que que os pontos vão até o final?  

Solange: Porque é bem longo. 

João Paulo: Porque é demorado. 

Professor: “Porque é bem longo”, “porque é demorado”. Ele está sendo examinado pelo médico. Muito 

bem. Pessoal, e a primeira estrofe? Pra fechar? E a primeira estrofe? (BREVE SILÊNCIO. 

DEMONSTRAVAM NÃO TER PERCEBIDO NADA. MAS RELIAM A ESTROFE EM BUSCA DE 

INFERIR UM SENTIDO. É POSSÍVEL QUE AQUI EU TENHA FORÇADO A NECESSIDADE DE 

ELES APRESENTAREM UMA RESPOSTA. JULGO MINHA INSISTÊNCIA SAUDÁVEL, PARA 

QUE ELES PERCEBAM QUE NADA PODE PASSAR DESPERCEBIDO EM SE TRATANDO DE 

TEXTO LITERÁRIO, E NO CASO DO TEXTO POÉTICO, MENOS AINDA. A ALUNA AMANDA 

PEDIA QUE EU EXPLICASSE. NÃO O FIZ.) 

João Paulo: É só tossir.  

Professor: Ah, ótimo, João Paulo... Isso, olha, pessoal, já que o João Paulo matou a charada,
8
 Eu vou 

fazer... (ALGUNS ALUNOS PEDIAM QUE EU LESSE -NA VERDADE QUE EU ENTREGASSE A 

RESPOSTA A ELES-). Eu queria que vocês... é isso que eu gostaria: que vocês percebessem para gente 

provar como que vocês são... hoje eu tô... só elogio, não é? Como que vocês são ótimos! (LI O POEMA 

COM BASTANTE ÊNFASE, DESTACANDO OS DETALHES, COMO NO TRECHO EM QUE SE 

TOSSE, UMA VEZ QUE ELES JÁ HAVIAM -SOZINHOS- PERCEBIDO ISSO.)  

Solange: Por que tosse? 

Professor: Porque essa é a ideia que eu queria que vocês percebessem... 

Rafael: É o cara tossindo. 

Professor: “É o cara tossindo”, tá vendo? Eu não fiz e vocês perceberam. (REFIRO-ME AO FATO DE 

EU NÃO TER DADO AS RESPOSTAS E ELES A TEREM PERCEBIDO, OU SEJA, TEREM 

PERCEBIDO ESSAS PARTICULARIDADES -ESTÉTICAS- DESTE POEMA) 

Todos assim se manifestaram (AO FINAL DA MINHA FALA): Ah... 

Professor: Aqui, então, a ideia não é ler “TOSSE. TOSSE. TOSSE”, é (TOSSI TRÊS VEZES). 

Mariane: [...] É tossir.  

                                                 
8
 Já li críticas a essa ideia de que o texto é uma charada que precisa ser desvendada. Aí uma coisa a se 

pensar com cautela, pois contrário a isso, penso que o leitor precisa sim esmiuçar certos textos em busca 

de sentidos... Não diria ocultos, mas possíveis... E nisso não há nenhuma charada. 
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(AÍ ELES SE DEMONSTRARAM MUITO RECEPTIVOS E ACHARAM MUITO INTERESSANTE 

TUDO ISSO AO PERCEBERAM O PERSONAGEM TOSSINDO. NA ESTROFE SEGUINTE 

ALGUNS ALUNOS PASSARAM A LER COMIGO O POEMA, PARTICIPANDO DA LEITURA 

COM INTERPRETAÇÕES “TEATRAIS”. NO TRECHO “A ÚNICA COISA”, EU PRONUCIEI 

ÚLTIMA. ELES ME CORRIGIRAM IMEDIATAMENTE. NÃO FIZ DE PROPÓSITO; PERCEBI QUE 

ESTAVAM DE FATO ATENTOS. QUANDO TERMINEI A ALUNA SOLANGE QUESTIONOU):  

Solange: O que que ele queria dizer com isso? (A ALUNA REFERIA-SE À FALA FINAL DO MÉDICO 

SOBRE “TOCAR UM TANGO ARGENTINO”. TOCOU O SINAL PARA O FIM DA AULA.)  

Professor: Agora fica pra vocês pensarem e a gente fazer na próxima aula.  

 

 

 

 

PARTE II (40min) – 25 ALUNOS PRESENTES 

 

(INICIAMOS COM A LEITURA DO POEMA O BICHO. LI O TEXTO EM VOZ ALTA PARA A 

CLASSE) 

Professor: Nossa pergunta inicial é sempre se vocês gostaram do poema, lembra? Quem não gostou do 

poema, a princípio? (SETE ALUNOS DISSERAM NÃO TER GOSTADO, DENTRE VINTE E CINCO 

PRESENTES.) Quem entendeu a princípio a mensagem do poema... tudo que se trata no poema... quem 

entendeu e saberia explicar? (APENAS DOIS ALUNOS DISSERAM TEREM ENTENDIDO. 

DEMONSTRARAM CERTO DESCONFORTO/INSEGURANÇA CASO PRECISASSEM EXPLICAR. 

DISSE QUE NÃO HAVERIA A NECESSIDADE DE EXPLICAR, E QUE EU GOSTARIA APENAS 

DE SABER SE O ALUNO TEM A CLAREZA DE QUE SABERIA EXPLICAR, CASO FOSSE 

NECESSÁRIO.) 

Amanda: Eu entendi, professor (ESTA É UMA TERCEIRA ALUNA QUE DIZ TER ENTENDIDO.), é 

tipo assim, é um homem que age como se fosse um animal. 

Professor: Com se fosse um animal?... (OUTRO ALUNO CONFIRMOU ESSA EXPLICAÇÃO.) Que 

palavras no texto demonstram, comprovam isso?  

Amanda: “voracidade”... 

Professor: “Voracidade”... que mais? (BREVE SILÊNCIO. ELES PROCURAVAM NO TEXTO MAS 

NÃO EXPRESSARAM, NÃO APONTARAM NENHUMA OUTRA.) O título... remete a isso? (TODOS 

CONFIRMARAM.) Sim, diretamente, não é? O texto engana a gente, não é? Porque ele começa...  

Pedro: “Um bicho”. 

Professor: Com uma ideia, não é isso? A ideia que se trata (“DE UM BICHO”, DISSERAM.) e depois ele 

revela o que pra gente no final? (TODOS RECONHECEM: “É UM HOMEM”.) que se trata de um 

homem. Qual é a sensação, qual é a reação de vocês ao constatarem que não é um bicho na verdade que 

está comendo ali... mexendo no lixo... como vocês já haviam dito anteriormente?  

Santhiago: Surpresa. 
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(ALGUNS NÃO ENTENDERAM A PERGUNTA E PEDIRAM PARA EU REPETIR. ASSIM 

PROCEDI): Qual é a emoção que vocês têm, enfim, qual é a impressão que vocês têm quando é revelado 

pra vocês no final do poema que não se trata de um bicho mas de um homem que se comporta como um 

bicho? 

Santhiago: Surpresa (INSISTIA E MAIS QUATRO ALUNOS CORROBORARAM. BREVE 

SILÊNCIO.) 

Professor: Que mais?  

Miguel: Decepção.   

Professor: “Decepção.” 

Valdomiro: Susto. 

Professor: “Susto.” (UM ALUNO PERGUNTOU: “SUSTO?” COMO QUE QUESTIONANDO OU 

PELO MENOS ACHANDO ESTRANHA ESTA SENSAÇÃO. NINGUÉM MAIS QUESTIONOU NEM 

TANTAMOS EXPLICAR.) Que mais? Como é que vocês se sentem? (BREVE SILÊNCIO.)  

Pedro: Triste.  

Professor: “Triste”, Pedro... Por quê?  

Pedro: Triste por saber... por ver aquela história ali... 

Rafael: Tu chorou? 

Pedro: Não... 

Professor: (ALGUNS RIRAM. PEDI QUE NÃO O FIZESSEM PARA NÃO ATRAPALHAR O 

MOMENTO DE REFLEXÃO DO ALUNO.) Por perceber ali alguém... alguém que é o que nosso?  

Rafael: Parente... 

Professor: Não... mais... além, não é? (BREVE SILÊNCIO) Ele é o quê? O que que há em comum...?  

Rafael: Nossa raça?... 

João Paulo: Ser humano. 

Professor: Ele é ser humano também, ele é nosso o quê?  

Resposta da maioria: Semelhante. 

Professor: “Semelhante”. E uma coisa que é importante é que vocês é... ficaram surpresos... talvez o 

termo seria... vocês vão me dizer se é sim ou não: indignados... (ALGUNS DISSERAM “SIM”.) 

revoltados... (NÃO CONFIRMARAM NEM NEGARAM.) O que parece... como é que vocês se sentem 

mais indignados ou sentem mais... vocês têm compaixão por ele?  

Rafael: Não conhecemos?  

Amanda: Também... 

Professor: Também por quê? (INTERESSANTE OBSERVAR COMO ELES SE FIZERAM 

SILENCIOSOS AO SEREM CONVIDADOS A FALAR DE IMPRESSÕES VIVENCIADAS DIANTE 

DE UM TEXTO COM TEMÁTICA SOCIAL. DEVEMOS OBSERVAR QUE DE FATO UMA COISA 

É A COMPREENSÃO OUTRA SÃO AS EMOÇÕES E SENSAÇÕES DIANTE DESTE POEMA.) 

Amanda: Porque ele tá comendo lixo... 

Sandra: Ele tá com fome. 

Rafael: Não tem o que comer. 
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(EU DIRIA QUE CERTA TENSÃO INVADIU NOSSA LEITURA DIANTE DESTE POEMA. OS 

ALUNOS NÃO ME PARECERAM MUITO À VONTADE... OU TALVEZ ESTIVESSEM MUITO 

PENSATIVOS... REMOENDO O POEMA, MASTIGANDO-O. CERTO AR DE SERIEDADE TOMOU 

CONTA DE TODOS.) 

Pedro: Ele precisa de comida.  

Professor: Ele precisa de comida como todos nós, não é isso? ( TODOS CONFIRMARAM 

TIMIDAMENTE.) E qual seria a condição social dele?  

Pedro: Nenhum?  

Professor: Situação de total mi...? 

Resposta de alguns alunos: Miséria.  

Professor: “Miséria.” Daí a necessidade que ele tem do quê? Eu queria que vocês falassem! 

Samantha: De comer no lixo.  

Professor: “De comer no lixo”... 

Amanda: É porque ele não tem um lugar certo pra poder... 

Miguel: Nem um prato de comida... 

Professor: Talvez não tenha nem uma família, não é? E isso revela... É um texto engraçado? (FORAM 

ENFÁTICOS AO DIZEREM “NÃO”.) “Não.” É um texto mais?  

Resposta da maioria: Triste. Mais?  

Professor: “Triste.” Mais?  

Pedro: Sobre a realidade.  

Solange: Expressivo.  

Professor: “Expressivo.” Ele fala sobre o quê? 

Pedro: A realidade.  

Professor: “A realidade.” A gente convive com essa realidade? (ALGUNS RESPODERAM 

AFIRMATIVAMENTE.) Como é que vocês se sentem mais indignados: quando vocês leem o poema ou 

quando vocês veem na realidade ali a pessoa catando...? (ANTES QUE EU TERMINASSE A MAIORIA 

RESPONDEU: “NA REALIDADE”) Na realidade? (CONFIRMARAM) Mas o poema, ao remeter a essa 

realidade, ele intensifica essa dramaticidade dessa realidade ou não? (ALGUNS DISSERAM “SIM”.) 

“Sim”? Mesmo? (CONFIRMARAM) Olha, não é pra vocês concordaram comigo... eu tô só levantando 

questões pra que vocês falem livremente... eu estou sondando as impressões de vocês.  

Rafael: Fala da realidade quando... como ele comeu.  

Professor: A maneira como ele come? (A ALUNA CONFIRMOU). A ideia de “voracidade”, lembra? (JÁ 

HAVÍAMOS TRATADO BREVEMENTE DESTE TERMO EM OUTRO MOMENTO, POIS HAVIA 

CHAMADO A ATENÇÃO DELES. AO SEREM PERGUNTADOS SOBRE O QUE SIGNIFICA, 

DISSERAM:) 

Roy: Tipo um cachorro que nem vê o que tá comento... 

Professor: “Tipo um cachorro que nem vê”... qual é o trecho do texto que mostra... 

Pedro: Um cachorro feroz. 
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Professor: “Um cachorro feroz” comendo ali com “voracidade”, não é? Com raiva, como um animal... 

como um bicho mesmo, não é isso? (TODOS CONFIRMARAM.) Que mais? Falem mais? Eu queria que 

vocês pudessem expressar mesmo como é que vocês leem o texto.  

Amanda: A gente tá lento hoje, professor. 

Professor: “Tá lento”... porque é segunda aula ainda? Vamos ler novamente? (CONCORDARAM. 

INICIEI A RELEITURA. NO TERMO “DETRITOS”:) 

Samantha: O que que é “detrito”?  

Professor: Então, que palavras chamam a atenção de vocês que vocês não conhecem?  

Respostas de alguns alunos: “detritos”, “restos [de tudo]”, “voracidade”.  

Professor: Que outra palavra nessa estrofe chama a atenção de vocês, além de “detrito” que vocês não 

conhecem? 

Amanda: “catando”.  

Professor: “catando”? Qual é a diferença entre catar e pegar?  

Mariane: Parece que tá humilhando a gente.  

Amanda: Catar é pega e tá... logo assim...  

Mariane: É mais humilhante. 

Professor: “Catar” é “mais humilhante””... olha que legal... me explica esse catar assim. (O RAFAEL 

TENTOU UMA EXPLICAÇÃO SOBRE “CATAR” COM GESTOS DE ABAIXAR E DISFARÇAR O 

ATO, MAS O GRUPO CONSIDEROU INADEQUADO AO TEXTO, SOBRETUDO PORQUE 

PERCEBERAM NELE CERTA INTENÇÃO PIADÍSTICA. RELEVAMOS E PROSSEGUIMOS.) 

Além disso, outra palavra nessa estrofe... “catar” que é muito forte essa palavra, não é isso?  

João Paulo: “Imundície”. 

Professor: “Imundície”... o que que é “imundície”?  

César: Sujo. 

Professor: Sujo, né? Nesta estrofe, “imundície”, “catar”... 

João Paulo: “Lixo”. 

Professor: ... e “detritos”. São palavras... 

César: O bicho... 

Professor: O bicho... são palavras o que pra vocês? (A MAIORIA RESPONDEU “MUITO FORTES”;)  

Professor: “Fortes”... que provocam impacto, é isso? (TODOS CONFIRMARAM.) É diferente, por 

exemplo, lá: “De tudo ao meu amor serei atento”, não é? (TODOS CONFIRMARAM.) Não é diferente? 

(TODOS CONFIRMARAM.) Vocês percebem essa diferença? Em que reside essa diferença?  

Amanda: Como assim?  

Professor: As outras palavras são o quê? 

Amanda: Mais delicadas...  

Professor: “Mais delicadas”... mais... o quê? 

Amanda: Suaves...  

Professor: “Suaves”... mais? 

Pedro: Falam mais sobre amor.  

Professor: “Falam sobre amor”... 
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Renan: Românticas. 

Professor: “Românticas”... E essas palavras aqui (DESSE POEMA)?  

Respostas da maioria dos alunos: “Mais forte”, “rígidas”, “chocantes”, “tocantes”.  

Professor: Muito bem. Vamos para a segunda estrofe? (TODOS CONCORDARAM.) E na segunda 

estrofe, quais que chamam a atenção que são assim também “chocantes” “tocantes”.  

Resposta de alguns alunos: “Não examinava nem cheirava”  

Professor: “Não examinava nem cheirava”  

Resposta de alguns alunos: “Engolia com voracidade”... 

Amanda: Pra saber o que que era. 

Professor: “Pra saber o que que era”...  

Amanda: Ele já ia comendo. 

Professor: “Ele já ia comendo”... direto, né?  

Pedro: “Com voracidade”. 

Professor: “Com voracidade”, como o Roy falou: “como um cão”  

Mariane: Com fome. 

Professor: Isso revela o fome dele, a ação dele como um bicho, como um rato, né? E... quando revela... 

como vocês já disseram... a hora que surge diante de você que o bicho “não era um cão”... que você vem 

nessa ideia imaginando que seja um cão, não é? (TODOS CONFIRMARAM.) 

Amanda: “Não era um gato”. 

Pedro: “Não era um rato”. 

Professor: “Não era um gato”, “não era um rato”. 

Pedro: Era um homem. 

Professor: O bicho... qual é a função dessa expressão “meu Deus” aí?  

Renan: Espanto, surpresa.  

Amanda: De decepção. 

Professor: De “surpresa”, de “espanto”. De “decepção”. Olha que legal.  

Pedro: De compaixão.  

Professor: “De compaixão”.  

Pedro: De emoção. 

Professor: “De emoção”.  

Pedro e Solange: De como podia chegar nesse ponto.  

Professor: Como um homem pode ter chegado a esse ponto.  

Amanda: E como ele come as coisas do lixo com essa... 

Resposta de alguns alunos: “Voracidade”!  

Professor: Ótimo. É um texto alegre? (TODOS FORAM ENFÁTICOS: “NÃO!”)  

Amanda: É um texto muito triste.  

Renan: Real. 

Professor: Terrível, porque fala da realidade. Vocês preferem um poema, vamos lá, vocês preferem um 

texto assim... que fala da realidade e dessa realidade difícil e dura como vocês identificaram, como vocês 

perceberam ou um texto engraçado como o Acidente? (A MINORIA, APENAS DOIS, PREFEREM O 
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TEXTO DITO SÉRIO; TODOS OS DEMAIS PREFEREM O TEXTO DITO ENGRAÇADO. COMO 

ALGUNS RIRAM DA MINORIA, EU DISSE QUE ISSO NÃO ERA IMPORTANTE, QUE NÃO 

ESTÁVAMOS EM BUSCA DA MAIORIA -COMO UMA LEITURA UNÍVOCA-) Se a gente colocar 

lado a lado O bicho, o Acidente e o Soneto de fidelidade... qual vocês acham mais... 

Amanda: Soneto de fidelidade.  

(ALGUNS CONFIRMARAM O SONETO DE FIDELIDADE, OUTROS DISSERAM PREFERIR O 

BICHO.) 

Professor: Quem prefere entre os três outro que não o Soneto de fidelidade? (ALGUNS DISSERAM 

FICAR COM O BICHO.) Vamos pensar cada um de nós, leitor, eu tenho três poemas, eu tenho um 

poema triste, sério, que fala da realidade, uma realidade terrível do ser humano; eu tenho um texto 

engraçado, que é o texto Acidente; e eu tenho um texto com palavras suaves, que é o que vocês me 

disseram, um texto de amor. Quantos preferem, então, a temática do amor? (14 ALUNOS, DOS 22 

PRESENTES). Os outros, então, que não levantaram o braço, os outros, preferem o texto sério ou o texto 

engraçado? (TRATOU-SE DE UMA PERGUNTA COM POUCAS CHANCES DE FECHAR A 

QUESTÃO, POIS DENTRE OS 14 HOUVE AQUELES QUE DISSERAM TEREM GOSTADO 

TAMBÉM DO POEMA ACIDENTE. NÃO ME PARECEU PARA ELES SER FÁCIL DECIDIR 

ENTRE UM E OUTRO. O IDEAL TALVEZ FOSSE UM E OUTRO.) O que a minoria prefere... 

digamos que vocês (TODOS) fossem ganhar um livro do professor de Literatura... 

Amanda: O Acidente e o Soneto de fidelidade. 

Professor: São os mais legais? (ALGUNS CONFIRMARAM). Os sérios... por que vocês não gostam do... 

(ANTES QUE EU TERMINASSE:)  

Respostas de alguns alunos: “É triste”, “Por causa do homem”. 

Professor: “É triste”? E a maioria não gosta não é? Por quê?  

Cristianei: É porque a gente já vê tanta realidade por aí e a gente fica vendo (FALOU NUM TOM DE 

LAMENTO.)  

Professor: Ah... legal...  

Pedro: Acaba lendo e fica mais triste... 

Professor: Isso é interessante também, sabe por quê? O que a Cristianei comentou é interessante... vamos 

pensar. O texto, pra vocês, o poema, ele é antes de tudo ficção, tudo bem? Ele é uma criação. Ele é 

resultado de uma experiência, ele é resultado da criatividade, do olhar criativo e sensível do poeta, tudo 

bem? Então, a maioria prefere o texto que aborda uma coisa muito ficcional nos parece, me parece, do 

que... sabe por quê? Esse texto Soneto de fidelidade ele também está relacionado à realidade, não está? 

(APENAS ALGUNS CONFIRMARAM. OS DEMAIS NÃO RESPONDERAM NADA.) O poeta não 

pode ele também estar falando do sentimento real dele?  

Cristianei: Que ele sabe. 

Professor: Isso. Então a questão de vocês não e simplesmente um texto que fala da realidade, mas um 

texto que fala, que toca em problemas, né, como vocês disseram “Nossa, mas a gente já tá tão cansado de 

ver” os problemas do dia a dia... então vocês preferem um poema que o tema seja mais suave, que remeta 

mais à ficção, tudo bem? Vamos pensar, a gente assistiu ao filme TITANIC, vamos pensar. Quando 

termina o filme... (COMO ALGUNS ALUNOS NÃO VIRAM ESTE FILME, CITEI OUTROS A FIM 
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DE ELUCIDAR A QUESTÃO A SER COLOCADA: EXPLIQUEI QUE NINGUÉM, AO TERMINAR 

O FILME, VAI ACHAR QUE  PORQUE ALGUM PERSONAGEM MORREU NO FILME, O ATOR 

MORREU NA REALIDADE. MEU OBJETIVO ERA MOSTRAR QUE O FILME É UMA 

REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE E NÃO A REALIDADE, POR MAIS PRÓXIMO DELA QUE 

ELE POSSA ESTAR. DA MESMA FORMA A LITERATURA. TODOS RECONHECERAM QUE SE 

TRATA DE FICÇÕES.) Então o que atende às expectativas de vocês no poema é principalmente o texto 

que fala daquilo que está mais para a ficção, que se desloca mais da realidade, não é isso? (TODOS 

CONFIRMARAM.) Por exemplo, o Trem de ferro. O aluno Jorge falou que este poema é legal. Se a 

gente comparar o poema Acidente os dois são muito parecidos, não são? (TODOS CONFIRMARAM) por 

essa brincadeira que se faz... no caso lá... com o que que se faz com o Trem de ferro?  

Respostas de alguns alunos: “Com o trem”, “com o barulho”, “com o ritmo do trem” 

Professor: E no caso do Acidente?  

Respostas de alguns alunos: “Do gato e do rato”, “uma cantiga”  

Professor: Uma cantiga que remete a uma cantiga lá... que vocês conhecem quando vocês eram pequenos, 

não é isso? (ALGUNS POUCOS CONFIRMARAM. PERCEBI QUE A AULA ESTAVA FICANDO 

MORNA, COMO SE ELES JÁ TIVESSEM DADO TUDO DE SI NESTE MOMENTO EM RELAÇÃO 

AOS POEMAS LIDOS.) Vamos prosseguir? Acho que foi bastante produtivo, bastante interessante... 

(ALGUNS CONCORDARAM.)  

Mariane: Vamos pra o A omelete? (DISSE ANTES MESMO DE EU TERMINAR A PERGUNTA: 

“QUAL QUE VOCÊS PREFEREM?”) 

Professor: “omelete”? Ai, meu Deus do céu!, vamos pra o “omelete”... 

Pedro: Não dá pra entender não, Léo! 

Professor: Não dá pra entender esse?  

(A ALUNA AMANDA SUGERIU QUE EM SEGUIDA LÊSSEMOS O PORQUINHO-DA-ÍNDIA) 

Professor: Ótimo. E aí, pessoal, “omelete”? Quem gostou do poema? (CINCO ALUNOS) 

Pedro: O legal do “omelete” é que não dá pra entender e dá pra você ficar se matando e ficar lendo.  

Professor: O Pedro falou uma coisa legal: o “omelete” não dá pra entender... como é que é? 

Pedro: Aí a pessoa fica mais lendo (FICA LENDO MAIS VEZES, TEM DE LER MAIS, SE DEDICAR 

MAIS AO POEMA, COM PACIÊNCIA, ETC.) pra entender...  

Professor: Ah, isso é um outro detalhe que me chamou a atenção. Vocês preferem, atenção, isso é 

interessante, o poema que você lê que simplesmente já entende tudo, ou vocês gostam também, vocês 

preferem, ou vocês gostam ainda mais daquele poema que exige mais de vocês? (MUITOS 

RESPONDERAM QUE “OS DOIS”.) “Os dois”? (TODOS CONFIRMARAM.) Mas não dá pra... é no 

mesmo... (“NO MESMO NÍVEL”, MUITOS DISSERAM.) Pelo que eu acho do Pedro, não, não é?  

Pedro: É.  

Amanda: Mas é legal aquele lá, que a gente viu inteiro e depois tem bastante... outra forma que você vai 

analisando.  

Solange: É, você vai lendo de novo e você vai descobrindo... 
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Professor: É um jogo que o texto cria, não é? (TODOS CONFIRMARAM.) Me parece que vocês falam 

que é igual mas quando vocês falam do segundo (QUE EXIGE MAIS) acho que você gosta mais do 

segundo, Solange. Você fala com mais entusiasmo.  

Solange: É engraçado que num primeiro momento eu nunca gostei. Eu odiava.  

Rafael: Não aquele de ler duas vezes, mas aquele que lê ele tem que saber o que tá escrito. Entender.  

Professor: É. Você tem uma primeira compreensão, não é isso? E vocês querem que esse texto... 

Rafael: Aí eles entrem no texto...  

Professor: Você tem que entrar (NO TEXTO) é isso que vocês estão me dizendo que vocês gostam, e pra 

alguns um pouco mais, daquele texto que você tem que entrar e ficardescamando (ALGUNS POUCOS 

CONFIRMARAM ESSA IDEIA)... E esse texto “omelete”, quem entendeu no início assim do que fala o 

texto?... 

Sandra: Fala de omelete. 

Professor: Fala de omelete.  

(ALGUNS RIRAM)  

Mariane: Isso é claro.   

Professor: Isso é claro, né? Fala de omelete.  

Amanda: Vamos ler logo... 

Professor: Vamos ler?...  

Pedro: Eu não tava conseguindo entender o final “segura uma faca”... 

Professor: “Que segura uma faca”, o Pedro não entendeu o final. Vamos ler juntos. (DEIXEI QUE ELES 

LESSEM. DOIS ALUNOS LERAM JUNTOS, CADA QUAL NO SEU RITMO.) Alguém quer fazer 

uma outra leitura? (ALGUMAS ALUNAS COMBINARAM DE LER JUNTAS E O FIZERAM. 

OUTROS ALUNOS ACOMPANHARAM.) E aí? O que que chama a atenção de vocês no poema?  

Pedro: O final. 

Amanda: A faca.  

Solange: Tudo.  

Professor: Por que que chama... 

Rafael: É que nem O bicho. 

Amanda: O coração vermelho dentro de uma mão branca!...  

Professor: É o quê? 

Solange: Assim, é quem nem o significado de rubro é vermelho... 

Professor: “Vermelho.” 

Solange: Ok, um coração vermelho repousado numa mão branca. Isso remete a quê? Que talvez ele 

tenha... é... ferido um coração e agora esse coração descansa em paz. Mas por mais que esse coração 

agora descanse em paz, um dia ele já sofreu muito. 

Professor: Ótimo. É uma possibilidade. A gente já tinha analisado esse?   

Rafael: Esse é que nem O bicho, porque vai contando uma coisa e chega no final, muda.  

Professor: Ótima a observação do Rafael . Esse aqui parece o poema O bicho. Ele vem conduzindo o 

texto... Você acha que é uma coisa e no final ele muda [...] Isso é uma coisa interessante. Isso vocês 

gostam, quando o poema engana, entre aspas, vocês, não? Quando o texto engana? 
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Amanda: Sim.  

Professor: Por quê?  

Amanda: Porque vai de cada cabeça ver que não era isso.
9
 

Professor: Não era isso... 

Pedro: Porque aí fica a surpresa pro final. 

Professor: Cria a surpresa. 

Solange: No final você se surpreende.  

Professor: “Surpreende”. Que mais?  

Rafael: Esse aqui tem até os pontos, né? Como se estivesse respirando. 

Professor: Como se fosse a respiração? É possível.  

Rafael: Porque aqui ele fala: (O ALUNO LEU O POEMA COM CERTA LIGEIREZA. QUANDO 

CHEGOU À PALAVRA QUE ANTECEDE AS RETICÊNCIAS, REDUZIU A VELOCIDADE DA 

LEITURA:) “Sua mão branca” aí ele “que...”  

Professor: Dá aquela parada... ótimo, bem observado, Rafael . (FIZ A LEITURA EM VOZ ALTA) Dá 

aquela pausa, não é? As meninas já tinham na leitura... eu achei que vocês iam comentar.  

Pauliane: Por que não tem o “na” aqui de novo, não é, professor, por isso que ele dá uma parada?  

Professor: Ah... isso também é interessante.... que a Pauliane observou. “Luz dourada na cozinha / e o 

meu coração rubro pousado / na sua mão branca / sua mão branca /” Ele repete o verso e elimina o.... o 

que que isso indica? Isso parece o que pra vocês, o verso mais curto?  

Rafael: É pra continuação do “que segura uma faca”.  

Professor: Pra abrir uma “continuação” do “que segura uma faca”. E tem uma pausa, não é isso? O que 

mais poderia ser “na sua mão branca / sua mão branca”, um verso mais longo e um verso mais curto?  

Pedro: Pra não ficar muito repetitivo.  

Professor: Talvez pra eliminar a repetição completa... O que mais?  

Amanda: É como se ele tivesse cortado em dois...  

Solange: Ele na hora quis dizer, professor, como se ele tivesse abaixando a voz, sabe? “na sua mão branca 

/ sua mão branca” (FALOU ESTES VERSOS BAIXANDO A VOZ.) 

Professor: Excelente.  

Amanda: De tristeza, assim...  

Professor: Isso. Excelente. Ótimo. Talvez, isso que vocês estejam falando... vamos relacionar isso com a 

leitura do Rafael: quando ele diz que o verso último, final, ele se inicia com as reticências. Essa redução 

da respiração... o que que poderia tá relacionado, Rafael ?  

Rafael: Um choro, né?  

Professor: “Um choro”... alguma coisa assim?  

Pedro: Uma solidão.  

Amanda: Uma tristeza.  

Sandra: Um suspiro. 

Rafael: Um nó na garganta.  

                                                 
9
 Ou seja, cada leitor produzirá sua leitura, vivenciará este processo. 
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(DIANTE DAS INTERPRETAÇOES, DISSE QUE TENTARIA TRAZER O POETA PARA FALAR 

AOS ALUNOS. FICARAM MUITO ENTUSIASMADOS E DISSERAM QUE PODERÍAMOS LER 

OUTROS POEMAS DELE.)  

Professor: Vejam o que o Rafael falou, de novo: “é um poema pequeno”. Mas não faz dele um poema... 

Vera Lúcia: Sem graça. 

Professor: “Sem graça”... nem fácil também, não é? É um poema que vai exigindo de você uma leitura 

atenta. Mas, pessoal, o que será que tudo isso tem a ver com a omelete?  

Solange: Porque é uma mistura de sentimentos.  

Professor: É uma mistura, como a omelete é uma mistura.  Tudo nem? Excelente. Qual que está faltando? 

(UM ALUNO APONTOU O PORQUNHO-DA-ÍNDIA). Porquinho-da-índia? Vamos Porquinho-da-

índia?  

Valdomiro: Eu não gostei desse. 

Professor: Vocês não gostaram do Porquinho-da-índia? (LEMBRAMO-NOS QUE JÁ HAVÍAMOS 

LIDO ESSE POEMA.) A gente já leu... a gente pode voltar depois... (SUGERIRAM O QUADRILHA.) 

Iniciei a leitura e eles deram continuidade de forma bastante animada, brincalhona com o texto.  

Vera Lúcia (APÓS TEREM TERMINADO A LEITURA:) Agora é a vez do professor ler sozinho, vai.  

Mariane: Vai, professor, lê de novo.  

Professor: Não. A leitura de vocês foi mais legal do que a minha. Porque como cada um pegou um ritmo, 

e vou partir desta palavra pra vocês comentarem o poema, ritmo. O que que ritmo tem a ver com o 

poema?  

Amanda: Cada um lê de um jeito diferente. 

Professor: E o que mais tem a ver com o poema?  

Valdomiro: Com a vida de cada um?...  

Professor: Com a vida de cada um... de cada um quem, Valdomiro?  

Valdomiro: Deles aqui (APONTOU PARA O POEMA). 

Professor: Ah... muito bem. Com é que é a vida de cada um deles? 

Amanda: É diferente.  

Professor: Do quê?  

Solange: Como assim deles?  

Professor: Do poema. Oi, Cristianei... 

Cristianei: Pelo que eu entendi é assim: eles amavam, amavam, amavam, amavam os seis todos só que 

devia num segundo não amava, amava, amava... 

Professor: É isso? Concordamos? 

Rafael: Um amava o outro só que aí cada um teve um destino diferente: Cada um foi pra um lugar.  

Professor: Cada um foi pra um lugar.  

Amanda: E também não ficou ãããããããããã. 

Professor: O que que não ficou “ããããããããããã”?  

Amanda: Tipo assim: eu amo o João, mas só que ele não me ama então ele não ficou comigo. 

Mariane: Não é correspondido.  

Amanda: Eu acabei ficando com outra pessoa e ele... acabou seguindo pras outras pessoas. 
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Pedro: Que existe um laço entre essas pessoas.  

Professor: “Existe um laço entre essas pessoas”... Ótimo. Quem mais? Pode falar. Que que isso tem a ver 

com quadrilha? Com ritmo?  

Mariane: Na quadrilha é assim.  

Professor: “Na quadrilha é assim”? Como que é assim na quadrilha?  

Amanda: É todo mundo junto.  

Sandra: É todo mundo junto...  

Professor: “É todo mundo junto”...  

Lindomar: É um troca-troca.  

Professor: “É um troca-troca”.   

Pedro: Cada um rouba o amor de outro.  

Professor: “Cada um rouba o amor de outro”.  

Valdomiro: Professor, mas esse verso no sentido da quadrilha... João... ninguém amava João. (OUTROS 

CONCORDARAM.) O João ficou sozinho nessa história.  

Professor: Quem mais ficou sozinho, pessoal?  

Mariane: Todo mundo.  

Professor: Quem é que se deu bem no amor? 

Resposta da maioria dos alunos : “A Lili.” 

Professor: “A Lili”?... A Lili amava quem? (TODOS RESPONDERAM “NINGUÉM.”) E justamente a 

Lili...? (TODOS RESPONDERAM “CASOU”.)  

Rafael: O senhor assistiu o “Fantástico”? 

Professor: Não. 

Rafael: Aí tava falando assim: em 2000 fizeram uma pesquisa...  

(PEDI A ATENÇÃO DE TODOS, POIS A INFORMAÇÃO ME PARECIA MUITO PERTINENTE.)  

Professor: Olha que interessante o Rafael , que traz uma informação externa do poema.  

Rafael: Em 2009 fizeram uma pesquisa... tudo mundo achavam com seria... dez anos... Aí colocaram tudo 

numa caixa. Aí gravaram a menina: “Ah, eu tenho 99,9% que eu vou ficar com o Willian... Aí pegou, 

depois de 10 anos ela casou com não sei quem lá, não sei o nome do cara... Aí a repórter: „Ah, então você 

é o 0,1%, né?”.  

Professor: A previsão dela... 

Rafael: Errou.  

Professor: “Errou.” O amor tem previsões? (MUITOS RESPONDERAM “NÃO”.). O amor segue um... 

(“O AMOR É CEGO”, DISSE UM ALUNO.) 

Mariane: É assim... no interior ela gosta de um menino, mas quando cresce, ela casa com outro, ele casa 

com outro, aí chega... igual casamento de quadrilha mesmo, aí o pai fala que casa com ele, se casa com 

ele não separa mais... Então por isso que é quadrilha, é uma coisa pequena... mas nova gosta de uma 

pessoa mas acaba casando com outra.  

Professor: Ótimo. E só no interior é assim? Será que seria só no interior?  (A MAIORIA DISSE QUA NA 

CIDADE, AQUI, TAMBÉM.) Ótimo. A referência dela é pelo fato da origem do termo “quadrilha”, né?  
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Pedro: No texto diz também... (PEDI ATENÇÃO DE TODOS.) João amava uma pessoa que amava outra 

até chegar na Lili só que ela não amava ninguém. No final, a Lili acaba se casando, mais ninguém se casa.  

Professor: Todo mundo aí, da quadrilha, ninguém se casa, apenas... (“A LILI”, MUITOS DISSERAM.) 

“A Lili.” 

Amanda: Se casa com “J. Pinto Fernandes”. 

Professor: Se casa com “J. Pinto Fernandes” que detalhe, hein...  

Resposta da maioria (EM CORO): “Que não tinha entrado na história”.  

Professor: Que que significaria isso?  

Rafael: O único que se deu bem aqui foi o “Pinto/pinto[?]”
10

 (MUITOS RISOS) 

César: Entrou pra história e casou e se deu bem...  

ALUNO: Uh, mas também é um mistério...  

Solange: Por que o “Pinto/pinto” tem sempre que se dar bem? 

Rafael: O “Pinto/pinto[?]” (REPETIU MAIS UMA VEZ.)  

Professor: A minha 5ª série é que ficou brincando com a presença do termo “Pinto” aí, né? (RIRAM 

MAIS UM POUCO.)  

César: O “Pinto/pinto” apareceu fica tudo doido.  

Professor: Eu não esperava que minha 8ª série ficasse... mas tudo bem, é aceitável, né?  

Pedro: Estava demorando, professor... é uma observação.  

Professor: “É uma observação”, tudo bem. Ok. Beleza. 

Pedro: Aqui tem um mistério: o “J.”  

Professor: Ah, qual é o mistério? Atenção (ALGUNS AINDA RIAM DA SITUAÇÃO.) O Pedro 

levantou uma questão muito interessante:  

Pedro: O “J.” o que significa... 

Professor: O que significa o “J.”? 

César: José, João, Joaquim.  

(OUTROS ALUNOS TAMBÉM PROPUSERAM ESSA LEITURA.) 

Rafael: Pode ser o João... 

Pedro: Começa com “J” mas qual vai ser o primeiro nome?  

Rafael: Ele não tinha nada, agora tem tudo.  

César: É uma abreviação de um nome longo pra ele.  

Rafael: Podia ser o João...  

Professor: Pode ser o “João”... Pessoal, só pra gente organizar... (MUITOS RECUSARAM ESSA 

LEITURA. DISSERAM QUE NÃO ERA POSSÍVEL E POR QUE NÃO ERA POSSÍVEL.) Ah... olha 

lá: A Vera Lúcia (PEDI ATENÇÃO E ORGANIZAÇAO.) Nós levantamos uma possibilidade... e é muito 

interessante, gente, ó, porque vocês vão aprendendo a fazer perguntas ao poema... o poema deixa rastros, 

lacunas, e vocês vão fazendo essas perguntas, e vocês vão levantando as hipóteses. Então, vocês vão 

refletindo... esse é o exercício gostoso de ler o poema, não é? (ALGUNS, AINDA MEIO TÍMIDOS, 

RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE.) Que é o tentar descamar o poema. Aí a Vera Lúcia falou 

                                                 
10

 Como o aluno faz o trocadilho com a palavra, no sentido próprio e no sentido comum, escrevi com 

inicial maiúscula e minúscula, respectivamente.  
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assim: “Gente, não pode ser o João, porque o „J‟ ele „não tinha entrado na história‟ e o João já estava na 

história”. Então, o argumento dela é coerente porque afasta essa nossa possibilidade de leitura inicial de 

que poderia ser o João... 

Solange: Também não tem como ser o Joaquim?... 

Rafael: Não, o Joaquim se matou.  

Pedro: Mas também pode ser o João.  

Professor: O Joaquim se matou, não pode ser o Joaquim.  

Pedro: Mas pode ser o João... 

Rafael: Mas o João foi pra os Estados Unidos... 

Solange: E se ele voltasse, hein, professor?  

Pedro: Mas podem existir vários Joãos no mundo, sabia?  

Professor: E aí? (BREVE SILÊNCIO)  

Rafael: Pode ser o Janilo. (ALGUNS RIRAM) 

Professor: Pessoal, vamos levantar uma outra hipótese: Sendo esse “J. Pinto Fernandes” um outro 

camarada, por que será que se omitiu o “J”, por que será que o nome dele está escrito dessa forma? 

Solange: Abreviando. 

Sandra: Pra deixar em suspenso?... 

Professor: Pra deixar em suspenso... O que mais?  

Valdomiro: Pra confundir mais a história. 

Professor: “Pra confundir mais a história”...  

Solange: Pra depois caber a argumentação... 

Professor: Pra deixar abertura pro leitor ficar... agora... aqui... a gente ficar discutindo isso...  

Solange: Nós somos um bando de idiota. 

Professor: Um bando de quê? (RI) 

Solange: De idiota. 

Professor: Não... (RI DE NOVO) isso não, isso não... 

Pedro: Pra montar um quebra-cabeça. 

Professor: É como um quebra-cabeça... Olha vocês entrando no jogo do texto. Que mais? Alguém? 

(SILÊNCIO) Não? (BREVE SILÊNCIO) Será que eles se casaram por amor?  

Valdomiro: Ou foi interesse?... 

Miguel: Porque ele era rico. 

Professor: Ele acha que é rico. 

Pedro: Mas não fala nada que ele é rico... 

Miguel: Pelo nome. 

Professor: “Pelo nome”? O que que no nome tem de característica que mostra que ele é rico?  

Pedro: Abreviação. 

Professor: “A abreviação”?... 

Rafael: Aí tem sobrenome.  

Professor: Aí tem o quê? 

(AINDA UM OU OUTRO INSISTIA NO CASO DO “Pinto/pinto[?]”)  
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Professor: Casou por que, Vera Lúcia? 

Vera Lúcia: Por causa do pinto... 

(DEIXEI QUE ELES EXPUSESSEM SUAS IDEIAS SEM CENSURA A FIM DE NÃO CORRER O 

RISCO DE TOLHER ALGUMA COERENTE COM O TEXTO,) O Valdomiro foi levantando... Só pra 

gente não perder... Eles levantaram uma coisa legal aqui, ó. Alguém falou assim... tá valorizando o 

sobrenome.  

Pedro: Fui eu, abreviação. 

Professor: Foi abreviação, então, do nome.  

Pedro: Na história fala que Lili não amava ninguém.  

Professor: Isso. Aí eu perguntei: será que eles se casaram por amor?  

Mariane: Professor, deve ter sido assim: essa pessoa é rica e fez sucesso com o sobrenome e se colocasse 

o nome da pessoa aqui, não ia fazer importância nenhuma.  

Professor: Não ia ter importância... 

Mariane: Podia ser um José... ou João... ou Joaquim... Que que esse nome tem a ver com uma pessoa 

rica?  

Professor: Um nome comum, não é isso? E aí, ele usa o quê? O... (A MAIORIA RESPONDEU 

“SOBREBOME”.) Vocês levantaram isso. Ele usa, então, é uma possibilidade muito interessante. Aí, 

Valdomiro, a sua hipótese de que ela teria se casado por interesse se confirma. 

Rafael: É da família Fernandes. 

Professor: “É da família Fernandes”... 

Rafael: É... que ela não amava ninguém e ainda se casou com o cara.  

Pedro: Porque a família Fernandes pode ser conhecida no mundo inteiro... tem... ela é sucedida... e acaba 

conhecendo esse cara e acaba se casando por interesse.  

(O ALUNO RAFAEL MANIFESTOU CONCORDAR COM A LEITURA DO ALUNO PEDRO 

REPETINDO TRECHOS DE SUA FALA AO MESMO TEMPO.)  

Professor: Se casou por interesse... é possível. Que mais? E aí, mais comentário? Querem partir para outro 

texto?  (ESCOLHERAM O PLUVIAL/FLUVIAL. COMO JÁ HAVÍAMOS LIDO BREVEMENTE ESTE 

POEMA, ALGUNS RECORDAVAM-SE DOS SIGNIFICADOS. APESAR DISSO, SEGUIMOS EM 

FRENTE, EM BUSCA DE OUTRAS LEITURAS OU MESMO RATIFICAR AQUELAS JÁ 

LEGITIMADAS.) 

César: Não entendi só nada. 

Rafael: Pluvial é a chuva, cai em pé. Fluvial é o rio, deitado.   

Professor: Vamos lá, vamos lá. Pra começo...  

Rafael: O senhor já explicou já. 

Professor: A Mariane colocou uma questão muito interessante: “Professor, para começo de conversa, eu 

não sei por onde que eu começo lendo esse texto.” Pessoal, isso é interessante. O texto é organizado, 

vamos lá.  

Rafael: O senhor já explicou já, professor, esse texto? 

Professor: Eu já expliquei? Quando que eu expliquei? (“NO ANO PASSADO”, DISSERAM. OUTROS 

DISSERAM NÃO SE LEMBRAR.) No ano passado? Vamos retomar?...  Eu lembro agora que o Rafael 



67 

 

disse que eu tinha comentado, né? Mas nós não tínhamos tido o texto na mão... E alguns alunos não 

estavam presentes... (EXPLIQUEI QUE NAQUELA ÉPOCA ESTAVA LENDO OS POEMAS COM O 

OITAVO ANO, EM 2009, E POR ISSO O PUS NA LOUSA E COMENTEI ALGUNS ASPECTOS 

COM ALGUNS DELES.) A Mariane parte de uma coisa que interessa bastante, então pra quem não 

conhece o poema ainda... porque veja: uma coisa é o professor dar o texto pra vocês e dizer a leitura, 

outra coisa é que vocês possam refletir sobre o texto... que é o que a Mariane está fazendo. Então pra ela o 

texto é novo (COMO PARA OITO ALUNOS NA CLASSE.) Pessoal, a questão dela: por onde que eu, 

vamos sondar isso, começo? Primeiro: o texto é escrito em versos? (TODOS DISSERAM “NÃO”; O 

ALUNO PEDRO DISSE QUE É ESCRITO “EM COLUNAS”). Será que ele é um poema: (ALGUNS 

DISSERAM “PODE SER”; OUTROS DISSERAM “NÃO”). “Pode ser”? Por que que ele não é um 

poema? 

Pedro: Porque não tem rima. 

Professor: “Porque não tem rima”, o Pedro falou... 

Pedro: Porque tem rima.  

Solange: Não, porque um poema nem sempre é feito de rima.  

Professor: É, nem sempre um poema é feito de rima. Que mais?  

Roy: Ele não tem título. 

Professor: Ele não tem título... Isso é uma observação interessante.  

Rafael: É Pluvial/Fluvial. 

Professor: Quantas palavras o poeta usa para compor o poema?  (TODOS RESPONDERAM: PLUVIAL e 

FLUVIAL) Tá. O que essas palavras têm em comum? (A MAIORIA PERCEBEU. COMEÇARAM COM 

“IAL” E EM SEGUIDA PERCEBERAM O “LUVIAL”).  

Pedro: Só muda... 

Professor: Muda o quê? 

Pedro: Uma palavra... que é o P e o F.  

Professor: Só muda o P e o (TODOS RESPODERAM: “F”) Vocês acham que é um exercício 

interessante, ou não? (ALGUNS DISSERAM QUE “SIM”, É UM EXERCÍCIO INTERESSANTE.)  

Pedro: Pode ser também que tipo pra pessoa saber... onde começa... 

Rafael: Que ele usou as formar das letras... 

Professor: Ele usou... 

Rafael: Pra fazer...  

Professor: A forma das letras ou a disposição das letras? (MUITOS RESPODERAM: “A 

DISPOSIÇÃO”.) Perdão, a forma, a forma... 

Solange: Qual é a diferença?  

Professor: “Ele usou a forma da letra”: você se refere ao tamanho da letra, ao tipo de letra... você se refere 

ao som que a letra representa? Qual dos dois?  

Rafael: À escrita. 

Pedro: Ao som também.  

Professor: Ao som? É que vocês me disseram que o P e o F... 

Rafael: E ao significado também.  
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Professor: E ao significado. Vamos lá. A disposição, ó, a que me refiro à disposição da letra: o lugar em 

que a letra está colocada. O lugar em que a palavra está colocada, organizada... 

Rafael: E pra entender também tem que saber o significado.  

Professor: Tem que saber o significado... da palavra. Ó, pessoal, visualmente, o que que vocês 

identificam, com exceção daqueles que já foram meus alunos e que já sabem, o que vocês identificam 

visualmente no poema?  

Pedro: A chuva caindo. 

Professor: A chuva caindo. 

Pedro: A queda de uma chuva. 

Professor: A queda de uma chuva. Qual é a palavra aqui que então tá caindo? (TODOS 

RESPONDERAM: “PLUVIAL”) Tudo bem, Mariane? E o “Fluvial”? (“É RIO”, ALGUNS 

REPONDERAM). É o rio. Como eu já havia dado a letra (A DICA) pra vocês, vocês não fizeram esse 

exercício... Que que vocês preferem, ó, atenção (ACABARA DE BATER O SINAL.) agora, pra fechar, a 

gente volta depois, que o professor já diga o significado ou que vocês participem e construam esse 

significado? Sejam sinceros! (ALGUNS DISSERAM QUE PREFEEM PARTICIPAR DA LEITURA DO 

TEXTO.) Por que é mais interessante vocês fazerem a leitura do poema?  

Respostas da maioria dos alunos: (ALGUNS FALAVAM E OS OUTROS IAM CONFIRMANDO.) 

“Porque a gente entende mais”, “A gente compreende mais” 

Amanda: E agora o senhor já sabe de tudo e a gente não sabe... 

João Paulo: Pra gente quebrar a cabeça um pouco.  

Solange: Se o senhor der a resposta, aí porque nos vamos ficar vindo pra escola? (UMA COLEGA 

CONCORDOU.) 

Professor: Perde a... 

Solange: Perde a graça... do colégio.  

Professor: Mas e as perguntas que o professor vai fazendo, elas são importantes pra vocês? Me sejam 

sinceros? (A MAIORIA DISSE QUE “SÃO” IMPORTANTES.)  

Pedro: São para a gente refletir... 

Amanda: Às vezes a gente vai entendo e o senhor explicando...  

César: Pra gente poder debater melhor.  

Professor: Vocês vão aprendendo a refletir... Ótimo.  

 

 

 

 

PARTE III – FINAL – DUAS AULAS APÓS DA TRANSCRIÇÃO ANTERIOR, NO MESMO DIA 

– (29min) – AS LEITURAS DESTE ENCONTRO JÁ HAVIAM SIDO INICIADAS EM PARTE 

DA AULA ANTERIOR. COMO NÃO HAVÍAMOS GRAVADO, SUGERI A ELES QUE 

RETOMÁSSEMOS NOVAMENTE OS POEMAS CUJAS OBSERVAÇÕES PERDEMOS.  
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Professor: Estamos de volta. Da coletânea que temos em mãos resta-nos um poema, que é o poema 

Pneumotórax... tudo bem? E... 

Pedro: Quadrilha. 

Professor: Isso. Começando sempre pelo mesmo caminho, quantos dentre nós aqui, quantos não 

gostaram? (SOBRE O POEMA PNEUMOTÓRAX) (TODOS DISSERAM TER GOSTADO, EXCETO A 

ALUNA SOLANGE.) Só a Solange não gostou? O resto (OS DEMAIS) todo mundo gostou do texto? 

(MAIS DUAS ALUNAS AFIRMARAM NÃO TEREM GOSTADO.)  

Rafael: Esse texto é sensacional...  

Professor: Ah... “Sensacional”?...  

Valdomiro: É mó da hora! 

(UMA ALUNA DISSE NÃO TER GOSTADO POR NÃO TER ENTENDIDO. OUTRA DISSE TER 

PASSADO A GOSTAR DEPOIS DA EXPLICAÇÃO. LEMBRAMO-NOS DE QUE JÁ HAVÍAMOS 

COMPARTILHADO A LEITURA DE TODOS OS POEMAS, NÃO FALTAVA NENHUM. 

HAVÍAMOS COMBINADO QUE FARÍAMOS A LEITURA NOVAMENTE DE UM DOS POEMAS 

EM VIRTUDE DE TERMOS PERDIDO O MOMENTO DE GRAVAÇÃO. ISSO NÃO FOI 

RECEBIDO POR ELES COMO UM PROBLEMA, OU ALGO ENFADONHO. PELO CONTRÁRIO E 

PARA MINHA SURPRESA ACEITARAM MUITO BEM A IDEIA E SE DISPUSERAM MAIS UMA 

VEZ A PARTICIPAR. NESTE ENCONTRO OUTROS POEMAS FORAM RETOMADOS, POIS 

ALGUNS ALUNOS, POR INICIATIVA PRÓPRIA, TROUXERAM QUESTÕES À TONA SOBRE 

ELES.) 

Rafael: Professor, mas também um “tango argentino”... mas tem “tango japonês”?  

Amanda: Não tem outros, não? (A ALUNA REFERE-SE À POSSIBILDADE DE LERMOS OUTROS 

TEXTOS TAMBÉM. PARA MINHA SURPRESA ELA E ALGUNS OUTROS MOSTRAM-SE 

MUITO ABERTOS A NOVAS LEITURAS. TAL ASPECTO É UMA CARACTERÍSTICA DESTA 

CLASSE, COMO ALGO INERENTE A MUITOS DELES. NO SEXTO ANO TAL ASPECTO 

TAMBÉM FOI OBSERVADO.)  

Professor: A ideia do Rafael é interessante, né?... Eu acho que não, porque o tango é uma criação 

argentina...  

Solange: Por que que ele fala isso no final?  

Professor: Vamos voltar pra esse texto... 

Rafael: É porque não tem nada a fazer... (REFERE-SE À POSIÇÃO DO MÉDIDO SOBRE A 

CONDIÇÃO DO PACIENTE.)  

Professor: Atenção. O Rafael disse uma coisa muito legal. A gente já tinha lido o texto a gente vai ler de 

novo e o Rafael vai trazer à tona isso. (FIZ A LEITURA EM VOZ ALTA. ELES ACOMPANHARAM E 

ATÉ BRINCARAM NO TRECHO DA TOSSE. PARTICIPARAM MUITO BEM DA LEITURA, COM 

AS REPRESENTAÇÕES TEATRAIS, QUE JÁ CONHECIAM.) Rafael , qual é a leitura que você faz 

deste último verso? 

Rafael: Não... tango “argentino”... tango é argentino...  

Professor: Isso... mas o que você falou depois... Por que o médico faz isso? 

Rafael: Eu não falei nada... 
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Professor: Lógico que falou (ELE OU NÃO SE LEMBRAVA DO COMENTÁRIO OU O FIZERA E 

NEM TINHA A CONSCIÊNCIA DISSO.) 

Samantha: Porque não tem cura. 

Rafael... não tem cura... não tem nada a fazer... 

Professor: Não tem mais “nada a fazer”. Agora, pessoal, vocês acham que é uma resposta do médico 

esperada... inesperada?...  

Amanda: É uma resposta nada a ver... O cara está morrendo... 

Rafael: Por isso é que é sensacional.  

Solange: Esse médico... ele tinha que tentar ajudar... aí como saída ele diz isso...  

Sandra: Mas não tem mais o que fazer, então tem que falar pra pessoa pra ela viver enquanto ela pode.  

Professor: Ah... Isso é interessante, tá vendo? 

Pedro: Tem que aproveitar... 

Professor: Ah... muito bem... Pedro e o Rafael. Ótimo. Partiu do que o Rafael falou “Não tem mais nada a 

ver” ... ela depois, acho que ele (RAFAEL) esqueceu o que ele tinha falado, aí ela (SANDRA) recuperou 

e falou “não, não tem mais nada o que fazer... o cara tá morto... vai morrer”, né? E aí então vocês... muito 

bem... “tem que aproveitar”, né? A única coisa a fazer “é tocar um tango argentino”.  

Sandra: Viver. 

Professor: Viver enquanto a doença não... Que doença ele tem?  

Sandra: Ah... eu não sei.... 

Professor: São problemas o quê?  

Rafael: Escavação no pulmão. Problema de pulmão. Ele fuma.  

Professor: É possível. Que mais? Qual é a doença... que afeta os pulmões?  

Rafael: É o câncer.  

Professor: Pode ser um câncer. Pode ser em relação a respirar... Outra? Começa com “T”. 

Amanda: O quê? Fala de novo. 

Professor: É uma doença relacionada aos pulmões... 

Rafael: Tétano?  

Professor: Não.  

Mariane: Tuberculose. 

Professor: Tuberculose! É provável que ele esteja com câncer ou sobretudo 

Amanda: [...] E não tem cura? 

Professor: Ah... Essa é uma excelente colocação, pessoal.... 

Rafael: Antigamente não tinha, não é? 

Professor: Antigamente não tinha!...  

Amanda: Hoje em dia tem.  

Solange: Mas eu não sabia quando foi feito esse texto... 

Professor: Aqui não tem. 

Rafael: Até numa minissérie tem um cara cuspindo assim (FEZ O GESTO DE UM TUBERCULOSO 

TOSSINDO NA PALMA DA MÃO JUNTO À BOCA.) saindo sangue...  

Professor: Isso. Sai sangue... 
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Rafael: Aí ele nem podia ir na festa de casamento... e... de novo veio dançar. (?) 

Professor: Legal. Que palavras chamam a atenção de vocês no texto?  

Valdomiro: Pneumotórax. 

(ALGUNS RIRAM) 

Professor: Pneumotórax?  

Roy: Que é uma “escavação no pulmão”? 

Professor: É um procedimento... 

Rafael: Coloca um pneu assim (FEZ GESTO COM AS MÃOS DE APROXIMAR O DITO PNEU DO 

TÓRAX. ALGUNS ACHARAM GRAÇA.) 

Professor: Não... 

Amanda: Que é Pneumotórax?
11

 

Professor: Não sei. 

Valdomiro: É um aparelho. 

Rafael: É um xarope. 

Professor: É um procedimento médico (ARRISQUEI, POIS ATÉ PARA MIM, NÃO TINHA UMA 

DEFINIÇÃO PRECISA. NUNCA BUSQUEI UMA DEFINIÇÃO. LIA O TEXTO E PROCURAVA 

INFERIR UM SIGNIFICADO.) utilizado em último caso aqui como o último recurso.  

Amanda: Isso aqui, professor, era uma coisa de antigamente?... porque... 

Professor: Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês: Esse autor, Manuel Bandeira, ele nasceu no século 

XIX, 1890 e alguma coisa... 

Solange: Ele já morreu, não é, professor? 

Professor: Já. Já morreu.  

Rafael: Claro, estamos no século XXI... (ALGUNS RIRAM, TALVEZ DA INOCÊNCIA –NATURAL- 

DA PERGUNTA. FICO PENSANDO QUE ALGUMAS PERGUNTAS SÃO FEITAS PARA SIMPLES 

PARTICIPAÇÃO. NÃO SÃO PERGUNTAS, SÃO AFIRMAÇÕES EM FORMA DE PERGUNTAS.) 

Professor: Vejam, quando eu perguntei lá pra vocês se vocês... Quando eu perguntei lá pra vocês... se 

vocês achavam necessário vocês conhecerem a vida do poeta para entender os poemas dele. Olha que 

coisa legal, vocês compreenderam o poema mesmo sem saber nada da vida do poeta. E agora eu posso 

dizer. O Manuel Bandeira, ele, o sonho dele era ser arquiteto, o sonho do pai dele também que ele fosse 

arquiteto. Ele entrou na faculdade, só que ele ainda jovem, estava na faculdade, primeiro, segundo ano na 

faculdade de arquitetura, ele então... foi diagnosticada com tuberculose. E a família dele muito rica, ele 

foi pra fora do país, pra Suíça, se não estou errado, onde na época, só quem tinha muita grana, pois na 

época não tinha cura, lá havia os tratamentos para eles poderem se recuperar e viver um pouco mais, 

prolongar um pouco mais a vida. Então ele, ao ser acometido pelo diagnóstico da doença, e a dificuldade 

de ele respirar, tudo aquilo que a tuberculose traz de dificuldade pro paciente, é... ele então teve que 

abandonar a faculdade e ele passou a vida dele, olha que coisa terrível, cada dia parecia o último pra ele, 

porque como então a dificuldade de encontrar... e a doença ia avançando e ele ia piorando. (ESTE FOI 

                                                 
11

 Impressionante. Isso não fez diferença para eles lerem o texto. Só agora se questionam sobre. Tenho a 

impressão de que isso pode revelar como eles possivelmente adentram às camadas do texto. Penso, por 

outro lado, na comparação com as outras classes, não haver propriamente uma regra, ou um sistema, ou 

uma sequência clara disso. Cada leitor será ativado por elementos distintos. 
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UM DOS MOMENTOS EM QUE TODOS OS ALUNOS DISPENSAVAM A MÁXIMA ATENÇÃO 

POSSÍVEL. OUVIAM COMPENETRADOS ESTE PEDAÇO DA HISTÓRIA DO POETA E 

DEMOSNTRAVAM GRANDE INTERESSE EM CONHECER. PERCEBE-SE AÍ QUE, APÓS NÃO 

SÓ O TEXTO OS MARCA, MAS TAMBÉM QUESTÕES RELACIONADAS A QUEM ESCREVEU O 

TEXTO.) Aí no momento em que ele ficou acamado, naquela cama, porque a dificuldade de respirar, 

então pra qualquer tipo de atividade que o cara faça ele fica cansado. Então ele passava dias, semanas, na 

cama e aí ele lia bastante, já era um leitor antes da doença e passou, a poesia passou a ser uma espécie de 

companheira dele. Então escrever poesias para ele era uma forma de ele escapar à morte porque ele tava 

criando, ele tava fazendo. Tem um poema dele que se chama...  “Pasárgada”. É um poema muito bacana, 

vou trazer para vocês, é um poema muito legal. Tem uma hora (TODA ESSA MINHA FALA FOI 

OUVIDA ATENTAMENTE PELA TURMA.) que ele fala assim... É... E lá em Pasárgada eu andarei de 

bicicleta, montarei em duro brabo, subirei em pé de sebo, aquela atividade que tem geralmente no 

interior...  

Rafael: O senhor comentou que ele tinha vontade de andar de bicicleta... 

Professor: Eu falei pra vocês desse poema no ano passado (2009)? (DOIS ALUNOS CONFIRMARAM.) 

Comentei? Jogar bola?... Comentei com vocês? Eu não lembro (NÃO ME LEMBRAVA MESMO.)  

Rafael: O senhor falou... (APENAS O RAFAEL CONFIRMOU.) 

Professor: Devo ter comentado assim por alto. E esse poema é legal porque fala... então veja, vocês 

entenderam o poema, fizeram uma leitura muito bacana e coerente do poema mesmo sem saber nada da 

vida do poeta. Esse poema do Vinícius de Moraes aqui, por exemplo, o Soneto de fidelidade... A vida do 

Vinícius de Moraes... parte dela é refletida nos poemas dele. Sabe quantas vezes o Vinícius de Moraes se 

casou? (BREVE SILÊNCIO) Nove! (“CARAMBA!” – MUITOS DISSERAM.) Eu tenho o filme... É um 

filme sobre a vida do Vinícius de Moraes... 

Solange: Um documentário?... 

Professor: Tipo um documentário. E se vocês tiverem... a minha intenção era passar só no primeiro ano 

(em 2011) mas como vocês são bastante já assim demonstram bastante maturidade e tudo, Acho que 

vocês vão curtir eu vejo depois um horário. E é uma... O filme é construído da seguinte forma: É uma 

intenção de se fazer uma peça de teatro e eles vão falando da vida do Vinícius de Moraes e da carreira 

dele como diplomata, que ele foi diplomata, como poeta e como músico. Aquela música “Garota de 

Ipanema” (ENSAIEI ALGUNS VERSOS.) é de autoria de Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, que foi 

parceiro dele. 

Samantha: Professor, o que diplomata? 

(EXPLIQUEI BREVEMENTE O QUE É UM DIPLOMATA E SOBRE A CARREIRA DE VINÍCIUS, 

SOBRE SUA IMPORTÂNCIA POLÍTICA, CULTURAL, ECONÔMICA ENTRE O BRASIL E 

OUTROS PAÍSES, DEI ALGUNS EXEMPLOS. ELES CONTRIBUÍRAM COM PERGUNTAS E 

INFORMAÇÕES QUE ENRIQUECERAM A DISCUSSÃO. PERMANECERAM ATENTOS ÀS 

EXPLICAÇÕES. CITAMOS AINDA TOM JOBIM E A MÚSICA “EU SEI QUE VOU TE AMAR”. 

ALGUNS CONHECIAM. PROSSEGUI FALANDO PARTICULARIDADES DA VIDA DE VINÍCIUS 

DE MORAES: A BEBIDA, AS NOITES EM BARES COM AMIGOS, HOMEM CULTO, 
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CHARMOSO, APAIXONADO PELA VIDA, PELAS MULHERES, ETC. OUVIAM A TUDO COM 

ATENÇÃO.)  

Professor: O Vinícius era assim, pessoal: ele tava casado com a Fulana, eles tinham comprado 

apartamento e tal. Quando ele saía da relação, ele levava a malinha dele com as coisas dele e largava tudo 

pra trás, porque não importava isso. Isso não importava pra ele. O que importava era que ele tava 

sofrendo com aquela... 

Amanda: Eu queria ser feliz. 

Professor: Ele queria ser feliz. Ele era um cara muito entregue às... Quando ele fala isso aqui, ó (PEGUEI 

O POEMA DA COLETÂNEA.) que vocês leram muito bem, apesar de não saberem da vida, que eu tô 

contando aqui um por cento só da vida dele, tem um monte de outras coisas, vocês falam assim: “Que não 

seja imortal, posto que é chama / Mas que seja infinito enquanto dure.” Quando vocês leram isso 

mostrando que ele quer viver intensamente cada momento... isso é Vinícius de Moraes. Vocês leram o 

poema, por isso é que eu elogio vocês na outra aula, gente, não tava puxando o saco não... porque vocês 

leram o poema muito bem mesmo sem saber nada da vida do poeta. Porque vocês foram e se perguntaram 

e se questionaram. Então ele era assim mesmo, ele queria ser feliz. E era um cara muito entregue às 

emoções, às paixões... muito, muito.  

Pedro: E o último casamento... a morrer, ficou? 

Professor: Sim. Quando ele morreu, estava casado.  

(O ALUNO VALDOMIRO COMPARTILHOU A HISTÓRIA DE UM TIO CUJA VIDA, ENTRE 

CASAR E DESCASAR É ALGO FREQUENTE. NÃO É ESSE O PROPÓSITO DA AULA DE 

LEITURA MAS NESTE MOMENTO ENTENDI QUE PODERÍAMOS ABRIR ESPAÇO NA AULA 

PARA ESSAS INTERVENÇÕES, QUE FAZEM PARTE DO REPERTÓRIO DELES.)  

Professor: Pessoal, se vocês fossem escolher um poema dessa coletânea, qual vocês escolheriam? (A 

MAIORIA DISSE: SONETO DE FIDELIDADE.) Vocês passaram a gostar mais do Soneto de fidelidade 

depois do que eu falei sobre o Vinícius de Moraes ou não muda nada? (ALGUNS DISSERAM QUE 

“NÃO MUDA NADA”. DUAS ALUNAS DISSERAM QUE “MUDOU”). (O RAFAEL ACHA O 

PENUMOTÓRAX O MAIS LEGAL DE TODOS. UMA ALUNA, AO SER INTERROGADA, DISSE 

TER GOSTADO MAIS DO POEMA O BICHO. UMA OUTRA ALUNA, CAROLINE, AO SER 

INTERROGADA DISSE TER GOSTADO MAIS DO SONETO DE FIDELIDADE.). Quem não gostou 

do Soneto de fidelidade? (NINGUÉM. TODOS GOSTARAM.) Isso é porque vocês não conhecem o 

“Soneto do amor total”. (DECLAMEI O POEMA, QUE SEI DE COR. OUVIRAM ATENTAMENTE. O 

ALUNO RAFAEL PERGUNTOU O QUE É “AMIÚDE”. NÃO EXPLIQUEI. O ALUNO RAFAEL 

DISSE QUE EU TINHA QUE PASSAR “ESCRITO”. DECLAMEI A CANÇÃO SAMBA EM 

PRELÚDIO. EU DISSE QUE IA DECLAMAR O SONETO DE SEPARAÇÃO UMA ALUNA DISSE: 

“AH... NÃO!”, NÃO DECLAMEI. DECLAMEI A UM PASSARINHO. REFLETIMOS SOBRE O 

FAZER POÉTICO EM VINÍCIUS. ALGUMAS ALUNAS DISSERM QUE NÃO HAVIAM 

ENTENDIDO. OUTROS FICARAM EM SUSPENSÃO, ACHANDO QUE O POEMA NÃO TINHA 

ACABADO. UM ALUNO ENSAIOU UMA LEITURA. SEGUNDO ELE, O POETA VIROU POETA 

QUANDO ESTAVA TRISTE. AO ALUNO ROY DISSE QUE O POETA ESTÁ “MELANCÓLICO”. 

PERCEBERAM E COMENTARAM O FATO DE VINÍCIUS FAZER POESIA QUANDO ESTÁ 
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TRISTE E COMO SEUS POEMAS TRATAM DE EMOÇÃO. AINDA COMPARAMOS ALGUNS 

POEMAS DA COLETÂNEA COM O POEMA O AMOR, ESSE SUFOCO, PAULO LEMINSKI E 

CANÇÃO DE CECÍLIA MEIRELES, E FANATISMO, FLORBELA ESPANCA. SÃO TODOS 

POEMAS ESTUDADOS POR NÓS EM 2009, NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA. PEDIRAM 

OUTROS POEMAS PARA OUTRAS AULAS. UMA ALUNA SOLICITOU VOLTARMOS AO 

POEMA PLUVIAL/FLUVIAL. ELES MESMOS, COMO JÁ HAVÍAMOS LIDO, DESENVOLVERAM 

A ANÁLISE E COMPARTILHARAM COM ELA AS EXPERIÊNCIAS VIVIDAS EM NOSSAS 

LEITURAS.) 

(A ALUNA MARIA GRAZIELA DISSE NÃO TER ENTENDIDO O TEXTO PLUVIAL/FLUVIAL) 

Professor: Pessoal, vamos ajudar a Mariane, vamos compartilhar com a Mariane a leitura do texto do 

Augusto de Campos? Por que o texto é composto dessa forma?  

Pedro: E o título que não tem? 

Professor: E o título que não tem. O que que é o “Pluvial”? Pluvial se refere a que, Rafael? 

Rafael: À chuva. (OUTROS TAMBÉM RESPONDERAM, AO MESMO TEMPO.) Que cai em pé... a 

água que cai em pé... 

Professor: E o “Fluvial”? (MUITOS RESPONDERAM QUE É “O RIO”.) Agora uma pergunta pra 

vocês:  

Rafael: Já viu rio que corre em pé?... (RIU) Cachoeira... (RIRAM). 

Professor: O poema explora apenas os sons ou ele explora outra coisa? 

Valdomiro: O ritmo.  

Rafael: Explora as letras... As escrita (sic)... 

Amanda: A visão. 

Professor: A visão. Ou seja, é um poema...  

Rafael: Visionar... 

Professor: É um poema que foi composto pra você...  

Pedro: Visualizar.  

Professor: Visualizar. Ele tem versos? Sim ou não (RESPODERAM “NÃO.) Ele tem estrofes? 

(RESPONDERAM “NÃO”.) Ele tem rimas? (RESPONDERAM “NÃO”.) Ele é um poema? 

(RESPONDERAM QUE “É”.) Por quê? (EIS UMA PERGUNTA QUE GERA CERTA INQUIETAÇÃO 

NELES. COMEÇAM A DISCUTIR, JUSTIFICAR. INFELIZMENTE NÃO É POSSÍVEL OUVIR NO 

ÁUDIO COM CLAREZA SUAS INQUIETAÇÕES. UMA ALUNA DISSE QUE É PORQUE EU, 

PROFESSOR, ASSIM O DISSE.)  

César: Porque falaram que é. 

Professor: Não é porque eu falei que é. Por que é um poema?  

Pedro: Porque é um texto.  

Professor: Porque é um texto? Só precisa ser texto para ser um poema? 

Amanda: Não!  

Respostas de alguns alunos: “Porque tem sentido.”, “Porque tem ritmo.”  

Professor: Ele trabalha com o que aqui?  

João Paulo: Palavras. 
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Professor: Com as palavras? Ele trabalha essas palavras de que forma? (SILÊNCIO) Cotidiana, artística 

ou banal? 

Pedro: Artística. (OUTROS TAMBÉM O DISSERAM LOGO EM SEGUIDA, CONFIRMANDO A 

RESPOSTA DO ALUNO PEDRO.) 

Professor: “Artística”... Por isso que é um poema? (DISSERAM QUE “É”.) Pra ser poema precisa ter 

verso? Precisa ter rima? Precisa ter estrofe organizadinha? (RESPONDERAM QUE “NÃO” EM TODAS 

AS SITUAÇÕES.) Ele pode explorar outros recursos? (DISSERAM QUE “PODE”.) Quem falou pra 

vocês? (RESPONDERAM “VOCÊ”. IMPRESSIONANTE COMO PRECISAM SE SUSTENTAR NA 

FALA DO PROFESSOR COMO QUE PARA LEGITIMAR CERTAS IDEIAS. ISSO SE MOSTRA 

SOBRETUDO NO TERCEIRO ANO.) Eu não! (ME QUESTIONARAM E DISSERAM QUE EU 

DISSE “SIM”.) Pessoal, vocês observando os textos vocês chegam a essa conclusão. (COM O FINAL 

DA AULA, NÃO PUDEMOS APROFUNDAR ESSA QUESTÃO COM ELES. NA VERDADE, 

ALGUNS ASPECTOS ELES CONSTROEM POR SI MESMOS. CLARO QUE O PROFESSOR 

EXERCE INFLUÊNCIA, MAS NÃO DETERMINANTE. ACHO QUE ELES NEM PERCEBEM 

QUANDO TOMAM PARA SI IDEIAS QUE SÃO DELES PRÓPRIOS, MESMO QUANDO 

ASSUMEM POSIÇÕES DE OUTREM.) 

 

FIM DA TRANSCRIÇÃO DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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SALA COM 42 ANOS MATRICULADOS. CERCA DE 34 ALUNOS FREQUENTES. 

 

PARTE I (40min) – 21 ALUNOS PRESENTES 

 

 

 

Professor: Vocês trouxeram? 

Resposta da maioria dos alunos: Não. 

Professor: Quem não trouxe e quer a folha emprestada? 

(CERCA DE OITO ALUNOS ESTAVA SEM FOLHA. UMA ALUNA DISSE QUE NÃO HAVIA 

TRAZIDO E QUE NÃO QUERIA OUTRA EMPRESTADA. TODOS HAVIAM RECEBIDO NA 

SEMANA ANTERIOR. RECEBERAM OUTRA FOLHA. CONVIDEI OS ALUNOS, QUE SE 

ACHAVAM NO FUNDO DA SALA, A VIREM MAIS PARA A FRENTE, PARA CONVERSARMOS 

SOBRE OS POEMAS. RECUSARAM-SE E PERMANECERAM ONDE ESTAVAM. ALGUNS 

ALUNOS ADIANTARAM-SE E DISSERAM QUE NINGUÉM HAVIA ENTENDIDO OS POEMAS. 

ALGUNS DEMONSTRARAM -E RECLAMARAM- NÃO ESTAREM “PREPARADOS” PARA A 

ATIVIDADE. SENTIRAM-SE “AMEAÇADOS”, “CONVOCADOS” A DIZER ALGO, A DAR UMA 

RESPOSTA, APESAR DE SE TER DEIXADO CLARO QUE NÃO SE TRATAVA DE UMA 

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA NEM QUE SERIAM AVALIADOS NEM DURANTE A ATIVIDADE 

NEM POSTERIORMENTE A ELA. REFORCEI A PROPOSTA DA ATIVIDADE: DE LIVRE 

LEITURA, DE QUE TODOS ESTAVAM CONVIDADOS A PARTICIPAR COM SUAS 

IMPRESSÕES, SUAS LEITURAS.)  

Professor: Nós vamos ler os poemas. Eu queria ouvir de vocês... as impressões de vocês sobre os textos... 

Como é que vocês leram os textos... Se vocês leram os textos... Se gostaram dos textos... Desses poemas 

quais vocês gostaram? 

Nair: Eu só gostei do Quadrilha.  

Professor: Só do Quadrilha? 

(COMO NÃO HOUVE OUTRAS MANIFESTAÇÕES. UMA ALUNA COMEÇOU A LER O POEMA 

EM VOZ ALTA.)  

Professor: Querem começar pelo Quadrilha? 

Thamara: Eu não entendi. 

Professor: Você gostou mas não entendeu? Mas gostou mesmo assim? 

Thamara: ... Eu não entendi. 

Nair: De todos, esse (Quadrilha) parece ser o melhor... 

Professor: De todos esse parece ser o melhor...  

Nair: De todos que eu li. 

Professor: ... que você leu... Você leu todos aqui da coletânea? 

Nair: Li a maioria... Não gostei do A omelete... 

Professor: Que mais?... Vamos pegar o Quadrilha, então, pessoal. (ESPEREI A ATENÇÃO DELES, 

SOBRETUDO QUE SE MANIFESTASSEM. NÃO O FIZERAM. PROSSEGUI:) Bom, quem gostaria 
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de comentar... ou preferem que eu faça algumas perguntas sobre o Quadrilha. Podemos partir mesmo do 

poema Quadrilha?  

Vanessa: Pode começar, professor. 

Professor: Então, eu preferia que vocês (TIVE QUE INTERROMPER POR ALGUNS SEGUNDOS A 

AULA. PROSSEGUIMOS:) Nós estamos no Quadrilha... 

Kauan: Não entendi. 

Professor: Não entendeu. Quantos entenderam o Quadrilha? Ou o que entenderam no Quadrilha? (MAIS 

DOIS ALUNOS MANIFESTARAM NÃO TEREM ENTENDIDO O POEMA. PROSSEGUIMOS:) 

Pessoal, vamos só organizar uma coisa: Vocês acham fundamental entender, compreender o poema para 

gostar do poema? (BREVE SILÊNCIO.) Sim? Não? 

Maria Clara: Não.  

Professor: Não. Vocês podem gostar de um poema mesmo que vocês não estejam entendendo nada do 

que ele tá falando, é isso que você está me dizendo? No caso, o poema Quadrilha é um exemplo disso. Eu 

não entendi mas eu gostei do poema. É isso ou não? Hein? Eu queria que vocês falassem. (BREVE 

SILÊNCIO.) É isso? 

Melissa: (BASTANTE ENFÁTICA:) Eu não gostei e não entendi! 

Professor: Eu não gostei e não entendi. Vamos ver se a gente consegue alterar o ponto de vista dela, tudo 

bem? Alguém quer ler... não?  

(ALGUNS ALUNOS INDICARAM A ALUNA BÁRBARA PARA LER O POEMA. APÓS ALGUNS 

SEGUNDOS ELA O FEZ DE FORMA MEIO JOCOSA E FORÇANDO UM SOTAQUE 

NORDESTINO, O QUE PROVOCOU O RISO EM ALGUNS E FEZ COM QUE DISSESSEM QUE 

“ELA LÊ MUITO ENGRAÇADO”. NO TRECHO DE “J. PINTO” ELA PAROU E AUXILIEI 

DIZENDO QUE SE LÊ APENAS “JOTA”. ASSIM FEZ. A ALUNA ENFATIZOU O VOCÁBULO 

“PINTO” E SUSCITOU O RISO DE ALGUNS POUCOS.  AO TERMINAR:) 

Professor: Ótimo. O que nós não entendemos? (BREVE SILÊNCIO) É a linguagem, é isso, que é difícil?  

Resposta da maioria: Não.  

Professor: São os termos... os termos são difíceis? A linguagem, o vocabulário? 

Resposta da maioria: Não. 

Professor: “Não”. Então não é um problema de vocabulário, tudo bem? É isso que vocês estão me 

dizendo. É o título? Todo mundo sabe o significado do título? 

Resposta de alguns alunos: Não.  

Professor: “Não”. Então, um detalhe aí. Então o título... talvez a relação... vou tentar entender... vocês não 

me falam... A relação seja... talvez a dificuldade seja vocês relacionarem o título ao conteúdo do texto. É 

isso? É isso? (ALGUNS MANIFESTARAM QUE SIM MAS NINGUÉM O FEZ VERBALMENTE.) O 

texto tá tratando do quê? (BREVE SILÊNCIO) Quem são os personagens que figuram aí no texto? 

(BREVE SILÊNCIO) Que relação há entre eles? (ALGUNS ESBOÇARAM ALGUMAS IDEIAS:) 

Resposta de alguns alunos: São relacionamentos...  

Professor: São relacionamentos. Existe alguma implicação no que diz respeito ao relacionamento entre os 

personagens, tudo bem? O que há em comum entre todos? (SILÊNCIO) Ou pelos menos entre a maioria, 

não é?  
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Estella: Eles amavam e não eram correspondidos. 

Professor: Ótimo. Então olha lá: Os personagens do texto seguem uma espécie de simetria, é isso? Em 

que um ama o outro mas não é correspondido. O outro por sua vez, que não corresponde ao amor do 

anterior, ama uma outra pessoa, que por sua vez também não é... 

Resposta de algumas alunas: Correspondido.  

Professor: “Correspondido” e assim por diante, não é isso? Então é um poema de amor, não é? 

(SILÊNCIO) É isso? (SILÊNCIO) É um poema de amor? Não é? É ou não é? (GRANDE SILÊNCIO) 

Não?... É... assim... deixa só eu entender porque a quinta série leu tão bem esse texto... a oitava série 

também... Vocês estão... Falta vontade, é isso? 

Resposta da maioria dos alunos: Falta vontade.  

Professor: Tá... Não é uma dificuldade de compreensão... de participação... é isso? (ALGUNS 

DISSERAM “SIM”.) Não é uma dificuldade de compreensão... É uma falta de vontade de participar, é 

isso? (ALGUNS DISSERAM “OS DOIS”.). Então os dois? É?... 

Estella: É um desacerto amoroso! 

Professor: Ótimo. O texto fala de um desacerto amoroso... Muito bem. O que mais? 

Maria de Fátima: São amores não correspondidos. 

Professor: “São amores não correspondidos”... Ótimo, está melhorando. Que mais? 

Estella: A maneira como é escrito forma uma quadrilha. 

Professor: “A maneira como ele é escrito forma uma quadrilha”, é isso? (ALGUNS ALUNOS À VOLTA 

CONCORDARAM.) A quadrilha o que é, um tipo de quê? 

Melissa: Uma dança... 

Professor: “Uma dança”. Que se dança como? (LONGO SILÊNCIO. ALGUNS CONFABULAVAM, 

MAS OU NÃO CHEGAVAM A UM CONSENSO OU NÃO FALAVAM DO ASSUNTO DA AULA 

EM ANDAMENTO.) Querem ir para outro poema?  

Estella: Continua com esse. 

Resposta de outras duas alunas: Continua com esse... tá interessante. 

Maria de Fátima: Eles se... por exemplo... eles dançam e depois da dança vai cada um fazer as suas 

coisas, normal.  

Professor: E no texto? Cada um vai fazer uma coisa, é isso? Eles dançam... na quadrilha eles dançam... E 

cada um vai... 

Estella e Maria de Fátima: Eu não entendi... eles dançam e não são correspondidos... (AS ALUNAS, 

PENSO, NÃO RELACIONAVAM A DANÇA DA QUADRILHA E SUA TROCA DE PARES COM A 

TROCA DE CASAIS, OU MELHOR, A NÃO REALIZAÇÃO DOS “CASAIS” DO POEMA. UMA 

ALUNA CHAMOU NOSSA ATENÇAO:) 

Bárbara: Professor, ó, pega esse aqui, ó: Trem de ferro. (SILÊNCIO.) Esse aqui dá, ó... tá falando de café 

e pão, pão e café, café e açúcar, e assim voa fumaça e assim vai indo... 

Professor: Você não gostou desse?  

Estella: Professor, eu gostei mais foi desse... (APONTOU PARA O POEMA PLUVIAL/FLUVIAL.) 

(AGUARDEI PARA QUE OUTROS ALUNOS SE MANIFESTASSEM. NOVO SILÊNCIO 

PERDUROU DURANTE ALGUNS SEGUNDOS.)  
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Professor: É... estou perplexo. (A AULA NÃO ESTAVA SE DESENVOLVENDO COMO 

GOSTARÍAMOS. HAVIA UM AR DE APATIA QUE DOMINAVA A MAIORIA; NA VERDADE, 

APENAS ALGUNS, CERCA DE CINCO ALUNOS, ACOMPANHAVAM A ATIVIDADE. OS 

DEMAIS PERMANECIAM APENAS OBSERVANDO E ÀS VEZES CONFABULANDO COM 

CUIDADO PARA NÃO SEREM NOTADOS OU PARA NÃO ATRAPALHAR. DUAS ALUNAS, 

ESTELLA E MARIA DE FÁTIMA, FALAVAM DO PORQUINHO-DA-ÍNDIA... QUE NÃO HAVIAM 

ENTENDIDO O FINAL:) 

Professor: O final do Porquinho-da-índia... ficou sem entender?  

Maria de Fátima: É... 

Professor: O que especificamente? 

Estella: Parece que alguma coisa aí... por trás disso... 

Maria de Fátima: Que a gente não conseguiu pegar.  

Professor: O que que poderia ser? 

(APROVEITANDO QUE A CLASSE PRESTAVA ATENÇÃO COMO QUE AGUARDANDO UMA 

RESPOSTA, LI ESTE POEMA EM VOZ ALTA. AO TERMINAR: SILÊNCIO.)  

Professor: O que vocês inferiram neste poema? (SILÊNCIO)  

Maria de Fátima: As crianças da quinta série interpretaram? 

Professor: É... fruíram os textos... é... curtiram a leitura dos textos... da quinta série e da oitava também. 

Mas eu não estou dizendo isso pra pressionar vocês... Não é uma crítica... (SILÊNCIO) Alguém tem 

alguma coisa a dizer sobre o Porquinho-da-índia? (SEM RESPOSTA) O bicho vocês leram? O bicho é 

legal? O pessoal aí do fundo gostou? (SEM RESPOSTA. UMA ALUNA ME CHAMOU PARA 

DESTACAR UM DOS TEXTOS:) 

Maria de Fátima: Professor, com assim A omelete? essa omelete... omelete ou se pá sangue... 

Professor: Então, eu estou percebendo que vocês leram os textos de fato, não é? Já é um ótimo começo... 

e vocês têm algumas dúvidas, alguns questionamentos. A ideia justamente das aulas era que a gente 

pudesse compartilhar as nossas experiências, as nossas impressões a fim de propor possíveis leituras para 

os textos. Agora eu tenho que ficar saltando de um pro outro porque parece que nenhum conseguiu 

cativar a maioria ou um grupo de fato pra gente poder se ater à leitura daquele texto específico. Daí a 

gente tem que ficar saltando... (UMA ALUNA SUGERIU O TEXTO PNEUMOTÓRAX.) 

Professor: Pneumotórax?  

Melissa: Também não entendi o Pneumotórax.  

(OUTROS ALUNOS DEMOSNTRARAM CERTO ESTRANHAMENTO COM ESTE POEMA. 

VOLTAMOS NOSSA ATENÇÃO PARA ESSE POEMA.) 

Estella: É que o Manuel Bandeira foi ao médico, né? O médico falou que ele tinha que fazer essas 

coisas...  

Professor: Você se refere ao próprio Manuel Bandeira?  

Estella: Isso.  

Professor: Mas você tem informações sobre a biografia dele, é isso?  

Estella: Quando eu fiz um trabalho sobre o Modernismo tinha esse texto.  
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Professor: Ah... você já conhecia o autor, não é? Alguém que não conhece o autor ainda e que possa sem 

conhecer nada da vida do autor... Vocês acham que é importante conhecer a vida do autor para entender 

os poemas e para gostar dos poemas? (ALGUNS ENSAIARAM QUE NÃO ISSO NÃO TINHA 

IMPORTÂNCIA. REFORCEI MINHA PERGUNTA:) Acham que é importante ou não? Acham que isso 

é irrelevante, que não tem importância?  

Estella: É bom saber a escrita dele... pra entender... 

Professor: Só uma aluna acha que tem que entender a vida do poeta para ler o texto, é isso? (MAIS UMA 

ALUNA CONCORDA COM ISSO.) Você também... duas... 

Estella: Não necessariamente entender a vida do poeta para entender o texto, mas é bom ler sobre o 

contexto histórico, ver sobre o poeta para então conseguir entender melhor o poema... 

Professor: Ter um repertório para inferir a leitura?... (NÃO HOUVE MAIS MANIFESTAÇÕES.) E aí, 

querem então o “Pneumotórax”? Alguém pode ler em voz alta? (NINGUÉM SE MANIFESTOU.) Porque 

se eu ler aí eu estrago a atividade. E aí vai ficar o seguinte: o professor vai dar a leitura pra vocês. A ideia 

é justamente que vocês produzam o efeito, produzam a leitura. (SILÊNCIO) Vocês nunca tiveram aula 

assim, atividade assim em Português? (LONGO SILÊNCIO) 

Estella: Posso ler. 

Professor: Pode ler, Estella, por favor? 

(A ALUNA LEU, EM VOZ ALTA, RESPEITANDO A MAIOR PARTE DAS PAUSAS, DA 

PONTUAÇÃO. OS DEMAIS ACOMPANHARAM EM SILÊNCIO. NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO 

AO FINAL DA LEITURA.) 

Professor: O texto é engraçado, é triste? Que impressões vocês tiveram do texto? (ALGUNS DISSEAM 

QUE É “TRISTE”, OUTROS QUE É “ESTRANHO”.) 

Professor: Triste... estranho... o que provoca o estranhamento? 

Maria Clara: A última linha. (OUTROS ALUNOS CONCORDARAM.)  

Professor: Por que a última linha provoca estranhamento em vocês? 

Letícia: Porque mostra, porque parece que ele vai morrer, parece que não tem mais jeito, o que fazer. 

Então ele fala pra dançar um tango argentino, porque fazer aquilo que ele queria fazer já não será 

possível.  

Professor: Ótimo... muito bem... Que mais? Que mais? (PERGUNTA DIRIGIDA À CLASSE, COMO A 

MAIORIA DELAS.) 

Vanessa: Palmas para ela... 

Professor: Que mais? É uma possibilidade muito coerente de explicação do final. Que mais? 

(SILÊNCIO.) E na composição do texto, não tem nada assim que chame a atenção de vocês ou que... 

Estella: Chama o título. O que é Pneumotórax?  

(ALGUNS ALUNOS CHAMARAM MINHA ATENÇÃO AO COMENTAREM SOBRE O VERSO “- 

DIGA TRINTA E TRÊS. / - TRINTA E TRÊS... TRINTA E TRÊS... TRINTA E TRÊS...”.) 

Professor: Ah... esse verso ou esse trecho, essa linha, o verso, não é? “- Diga trinta e três e ele fica 

repetindo “- Trinta e três...” 

Estella: O que é Pneumotórax?  
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Professor: Pneumotórax? (ALGUNS ALUNOS DEMONSTRARAM GRANDE INTERESSE OU 

TALVEZ NECESSIDADE DE SABER O SIGNIFICADO, DE OBTEREM UMA DEFINIÇÃO DO 

SIGNIFICADO. A ALUNA ESTELLA, QUE PORTAVA UM DICIONÁRIO NA MOCHILA, 

PROCUROU O SIGNIFICADO E COMPARTILHOU:) 

Estella: É um tratamento para a tuberculose.   

Professor: Vamos dizer que a gente... sem saber... sem que nós soubéssemos o que é o Pneumotórax, a 

Letícia fez uma... teceu uma explicação uma consideração interessante sobre o poema. Analisando, 

descrevendo, identificando um sujeito... percebe-se, uma vez que ele foi ao médico estava com problemas 

de saúde, mas que ao perguntar sobre uma solução, sobre uma saída para o problema, o médico dá uma 

resposta descabida. É por isso que provocou esse estranhamento, essa estranheza e tal. E ela falou, olha: é 

possível que a resposta do médico dada seja como uma forma de o médico dizer “não tem mais nada o 

que fazer”, como a Letícia falou. Então vamos tentar continuar mesmo sem saber o significado de 

Pneumotórax. Mesmo que a gente saiba o significado, que outros elementos do texto que eu (posso?) 

identificar e extrair que me pareçam interessantes... atrativos... tem mis alguma coisa?  

Estella: “A vida inteira que podia ter sido e que não foi”. 

Professor: Esse verso? Por que que chama atenção? Por que que esse verso... é... contundente... o que que 

chama atenção nesse verso... de vocês, ou pelo menos da Estella? 

Letícia: Pela certeza que ele sentia e foi uma vida que ele não podia ter... podia ter sido de outra forma se 

ele não tivesse ficado doente... 

Maria de Fátima: (AO MESMO TEMPO DA EXPLICAÇÃO DA LETÍCIA:) A ironia no final.  

Professor: Muito bem... corrobora o finalzinho... reforça o final, não é? É um texto então... que volta a 

pergunta... pra vocês é algo triste ou engraçado? (AQUELES QUE RESPONDERAM DISSERAM 

“TRISTE”.) Triste diante do quê, em função do quê? (LONGO SILÊNCIO. ALGUNS ENSAIAVAM 

ALGUMA RESPOSTA, MAS QUANDO ME APROXIMAVA, CALAVAM-SE COM CERTO 

RECEIO DE FALAR, ACHO.) Não? Até aí só isso? (SILÊNCIO) Vamos voltar pro Acidente? ou O 

bicho?  

Melissa: Isso aqui é o quê? (APONTANDO NA FOLHA PARA O POEMA PLUVIAL/FLUVIAL.) 

Professor: Ah... ótimo. A Melissa tem uma pergunta: “Isso aqui seria o quê?” a Mayara aponta para o 

poema de Augusto de Campos.  

Melissa: Isso! 

Professor: Isso aqui seria... seria um poema?  

Melissa: Ele é só letra... não entendo nada... nada desse jeito... 

Professor: O que que é esse “jeito” que provoca essa... essa reação negativa, Melissa... isso me interessa 

muito... essa sua reação. Acho muito interessante isso. Essa sua reação assim de... 

Melissa: Ai gente, que vergonha. 

Professor: ... que que é isso? Que que é esse texto? Por que que provoca essa reação tão negativa em 

você? 

Melissa: Sei lá. É estranho, esquisito.  
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Professor: Estranho... esquisito... (AGUARDAVA DOS DEMAIS QUE PARTICIPASSEM. A ALUNA 

MELISSA E OUTRA ALUNA ARRISCARAM UMA EXPLICAÇÃO. DISSERAM QUE SÓ REPETE 

“PLUVIAL, PLUVIAL, PLUVIAL...”) 

Professor: Mais alguém?... E aí, Letícia, esse você não curtiu?  

Letícia: Sem graça. 

Professor: A Letícia achou sem graça. Ela (APONTEI PARA A MELISSA.) achou estranhíssimo. 

(IMEDIATAMENTE DISSE:) 

Melissa: Pode me explicar, por favor?... 

Professor: Então, eu gostaria que vocês pudessem... inferir o poema, não que eu explicasse. A Maria de 

Fátima quer falar... 

Maria de Fátima (JUNTO COM A ESTELLA:) Nós estávamos tentando chegar a uma conclusão. Pluvial: 

chuvas. Fluvial: rio. Então, a forma na qual ele tá escrita é como se a caída de um rio... 

Professor: A forma do poema... 

Estella: Forma o rio.  

Estella: E a chuva é o pluvial (EM TODO ESTE MOMENTO DA FALA DELAS APONTAVAM PARA 

O POEMA, NA FOLHA. O PLANO VISUAL EXIGE ISSO.)... o que forma o rio é o fluvial.  

Professor: Tudo bem? Todo mundo concorda com a Maria de Fátima?  

Tânia: Eu não ouvi a explicação. 

Professor: Ela falou que a forma do poema foi composta, foi criada a partir das palavras pluvial e fluvial 

produzindo o efeito da chuva caindo (USEI A LOUSA PARA REFORÇAR AS DIREÇÕES, OS 

MOVIMENTOS DE CAÍDA E QUE SE MOVE DA ESQUERDA PARA ADIREITA. NA VERDADE 

NADA NO POEMA INDICA ESQUERDA E DIREITA; PODE SER O CONTRÁRIO.) pluvial, não é? O 

termo pluvial refere-se à chuva; e fluvial ao rio. Então, a imagem dela: a imagem da chuva caindo, 

portanto pluvial está na vertical, de cima para baixo, é assim que você lê; e fluvial da esquerda para a 

direita como que a água da chuva caindo, foi isso o que ela falou, compondo, formando a água do rio. 

(SILÊNCIO ENQUANTO OBSERVAVAM O TEXTO EM SUA FOLHA.) O poema tem versos? 

Rimas? Estrofes? (ALGUNS RESPONDIAM “NÃO” APENAS COMO GESTO DE CABEÇA.) Tem 

isso? O poema explora o quê, além do significado das palavras? O que que ele explora? Que ela (MARIA 

DE FÁTIMA) percebeu? (SILÊNCIO.) Não? (SILÊNCIO.) Não? (SILÊNCIO.) Não mesmo? Vocês estão 

me enganando, não é? (ALGUNS RESPONDERAM NÃO”.) E agora com a explicação da Maria de 

Fátima, o poema parece a vocês, que antes era “estranho” “sem graça” ou “sem noção”, parece agora 

interessante? Não? 

Melissa: Continua sem graça.  

(OUTROS ALUNOS CONFIRMARAM ESSA IMPRESSÃO.)  

Professor: Sejam sinceros, continua “sem graça”?  

Respostas de alguns alunos: “Estranho”, “esquisito”, “sem sentido”  

Professor: Essa opinião de vocês é..., enfim, é possível. Ninguém quer abrir a garganta de vocês e colocar 

o poema lá dentro e dizer: Ó, aceita e acha legal agora. Vocês preferem esses textos assim ou os textos 

mais tradicionais? (ALGUNS RESPONDERAM QUE PREFEREM OS “MAIS TRADICIONAIS”. 

ALGUNS ALUNOS PERGUNTARAM O QUE SERIA UM “TEXTO TRADICIONAL”.) 
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Professor: Tradicional? Um texto tradicional é mais na forma já legitimada, é um texto com a escrita feita 

em versos, é um texto com estrofes. (MINHA INTENÇÃO ERA PASSAR ALGUNS CONCEITOS 

AINDA QUE BREVEMENTE, PARA PÔ-LOS PARA PENSAR, UMA NOÇÃO DE POEMA QUE SE 

OPUSESSE AO TEXTO DO AUGUSTO DE CAMPOS, EM QUE, COMO SE SABE, ROMPE COM 

ESSAS NOÇOES AQUI NO BRASIL.) Esse Soneto de fidelidade, por exemplo?... 

Vanessa: Eu gostei desse.  

Professor: Desse você gostou, não é, Vanessa... 

Vanessa: Gostei mas não entendi... 

Professor: Gostou mas não entendeu... não faz mal, tá ótimo. O que mais? Pessoal, a gente tá saltando, a 

gente tá perdendo um monte de coisa. Eu pediria a vocês, se vocês tiverem um pouco de paciência... que 

vocês pudessem insistir um pouquinho na leitura pra gente ter um outro momento. A gente tá saltando um 

monte de coisa legal... eu imaginava que vocês teriam visto... Se também não virem, se isso não tiver 

nenhum significado pra vocês, tudo bem, eu desisto.  Mas eu queria depois um outro momento pra gente 

poder retomar isso. O Soneto de fidelidade... por que gostamos do Soneto de fidelidade?  

Vanessa: Porque é romântico... fala de amor. 

Professor: Ah... porque fala de amor... Mas você falou que você não entendeu. Como você sabe que é 

romântico?  

Bárbara: (QUE CONCORDAVA COM A ALUNA VANESSA, ASSIM COMO OUTROS ALUNOS): 

Pelas palavras.  

Professor: “Pelas palavras”. Quais palavras, que chamam sua atenção no texto? 

Respostas de alguns alunos: “Amor”, “encante”,  

Tânia: sentimento. 

Professor: Amor, encante... O que mais? 

Tânia: morte. 

Algumas alunas (EM TOM DE ESTRANHAMENTO E RECUSA:) Não.  

Professor: “Morte”? 

Tânia: Tem morte aqui.  

(APROXIMEI-ME DE UMA ALUNA QUE ENSAIAVA ALGUMAS REFLEXÕES:) Luana: Eu só 

entendi de uma parte: que era um cara apaixonado e morreu a mulher... 

Professor: Ela gostou por quê? Porque o texto tem um caráter romântico. Trata-se, na leitura dela, de um 

cara e aí a mulher desse cara morreu... é isso? (A ALUNA CONFIRMOU.) Todos concordam? Querem 

ampliar? Querem comentar?  

Letícia: Professor, o que eu vi assim... pelo tema “fidelidade” o texto quis mostrar que não existe isso... 

que apenas enquanto durar... é o que eu pude perceber. Que nada, nem a solidão é o “fim de quem ama”... 

tudo tem um fim, nada é pra sempre.  

Professor: Ótimo, Letícia. E diante disso qual é a concepção do poeta sobre o amor? (SILÊNCIO.) Qual é 

o verso que traduz isso?  

Luana: “Que seja infinito enquanto dure”. 

Professor: Olha que legal... “que seja infinito enquanto dure”. Esse verso é crucial no poema, não é? O 

que que vocês acham? Ou não? Ou acham todos? (SILÊNCIO) Eu acho todos... (UMA ALUNA LEU:) 
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Nair: “Que não seja imortal, posto que é chama / Mas que seja infinito enquanto dure.” 

Professor: Você poderia explicar essa ideia? (SILÊNCIO) 

Nair: Não entendi a terceira estrofe.  

Professor: Terceira estrofe... “E assim, quando mais tarde me procure, / Quem sabe a morte, angústia de 

quem vive...” Não entendeu nada? 

Nair: Não. 

Professor: Mesmo assim gostou?  

Nair: Gostei.  

Professor: Gostou. Já é um ótimo começo, não é? E aí alguém tem alguma possível explicação ou essa 

explicação é desnecessária pra gente poder curtir, gostar do poema ou gostar mais do poema? 

(SILÊNCIO) Como é que vocês leem essa ideia? “Que não seja imortal, porque é chama / Mas que seja 

infinito enquanto dure.” Alguém arrisca alguma... (SILÊNCIO) Não? (SILÊNCIO) Letícia, a chama 

queima. (SILÊNCIO) E aí?  

Letícia: Mas apaga. 

Professor: “Mas apaga”. Da mesma forma, como disse a Letícia, que nada dura... 

Resposta de alguns alunos: Pra sempre.  

Professor: Para sempre. Diante dessa consciência... o que que ele tá colocando aqui?  

Estella: Será fiel àquele amor porque... acaba. Ele vai viver aquele amor.  

(A ALUNA MARIA DE FÁTIMA INTERROMPEU PARA COMPARTILHAR:)  

Maria de Fátima: É a mesma situação de morte, né? Vamos supor assim: eu estou super-apaixonada por 

uma pessoa... só que um dia vai acabar.  

(A ALUNA ESTELLA INTERFERIU PARA COMPARTILHAR:) 

Estella: Aquela chama vai apagar.  

Maria de Fátima: Quando aquela pessoa morrer. 

Professor: E diante disso?... 

Estella: “Mas que seja infinito...” 

Letícia: Ele parece ter medo de se apaixonar por isso... por ele saber que tudo vai acabar um dia e que se 

ele se apegar a uma pessoa ele vai sofrer... é o que me mostrou... “De todo o meu amor serei atento” 

(TRECHO DO POEMA “DE TUDO, AO MEU AMOR SEREI ATENTO, ANTES”)... ele ficou mais 

vigilante... 

Professor: Mais... mais alguém? Desculpe, eu cortei a Estella. Ela tava aqui meio assim vai não vai (A 

ALUNA TENTAVA EXPOR SEU PONTO DE VISTA MAS RECUAVA COMO SEM SABER COMO 

FAZÊ-LO.) e aí eu fui até a Letícia, que me aprecia mais segura da sua análise, da sua leitura. (UMA 

ALUNA DIZ TER GOSTADO MAS NÃO TER ENTENDIDO.) A ideia, pessoal, é que essas leituras 

sejam compartilhadas. Então, por exemplo, a aluna diz: “Eu gostei mas eu não entendi”. Será que se a 

gente voltar ao texto a gente consegue compreender e se o colega for apresentando a sua leitura, a gente 

não vai compartilhando e vai tendo várias leituras e vai aprendendo a ler o texto assim... Mais algum 

comentário sobre esse poema? (NENHUM COMENTÁRIO.) Não? (NENHUM COMENTÁRIO. 

PROPUS A LEITURA DO POEMA ACIDENTE. ALGUNS ASSUNTOS QUE NÃO ERAM 

PERTINENTES À AULA.) 
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Professor: Acidente. Vocês acham Acidente um texto triste ou alegre?  

Respostas de muitos dos alunos: “Engraçado”, “trágico”, “sofrido”. 

Estella: Como (A MANEIRA) ele foi escrito, assim, as palavras, dá a entender que foi uma coisa 

engraçada (OUTRA ALUNA CONCORDOU COM ESTA EXPLANAÇÃO.) não foi uma tragédia.  

Professor: “Não foi uma tragédia”... que palavras mostram isso?  

(A ALUNA, AO TENTAR EXPLICAR, LEU OS VERSOS DO POEMA. NO FINAL, O RISO DELA E 

DE OUTRAS COM O TERMO “PORREU” FOI INVITÁVEL. DESTACARAM O EMPREGO DESTA 

PALAVRA. UMA ALUNA AFIRMOU:) 

Maria de Fátima: Porreu significa morreu.  

Professor: “Porreu significa morreu”? 

Maria de Fátima: Eu acho. 

Professor: O que mais? Mas por que se é morreu escreveu porreu? Vocês não se perguntam sobre essas 

questões?  

Melissa: Foi erro de digitação. 

Professor: Não foi erro de digitação não. É assim mesmo. (A ALUNA INSISTIU QUE ERA ERRO. 

EXPLIQUE QUE HAVIA RETIRADO O POEMA DO ORIGINAL.) Que mais, do Acidente?  

Maria de Fátima: O rato levou uma porrada. (INTERESSANTE A NECESSIDADE DE MOSTRAR 

COM AS MÃOS O GESTO PARA ACENTUAR, PENSO, A FORÇA DA DITA PORRADA.) 

Professor: Por isso ele porreu? 

Maria de Fátima: É e ele não morreu.  

Estella: Talvez ele tenha morrido e tava lá... morreu de paulada... de porrada.  

(AS DUAS ALUNAS TENTAVAM DEFENDER SUA LEITURA EXPLICANDO UMA À OUTRA.) 

Professor: Pessoal, temos duas leituras. Atenção. Uns acham que o rato de fato morreu, morreu com a 

paulada. Outros acham que não. O que que pode ter acontecido com o rato, então? Porque ele 

(POETA/ENUNCIADOR) não diz morreu. A questão é essa. Ele diz porrreu (TERMO REPETIDO POR 

ALGUNS ALUNOS. INTERESSANTE COMO CAUSA CERTO FASCÍNIO NELES.) 

Nair: É como se fosse paulada. 

Professor: Como se fosse paulada? Mas o texto deixa a certeza de que o rato morreu? (A PERGUNTA 

PROVOCA CERTO DESCONFORTO AO MESMO TEMPO QUE ALGUNS, EM DUPLAS OU 

TRIOS, CONFABULAM SOBRE UMA POSSÍVEL RESPOSTA. NÃO HOUVE NENHUMA 

INTERVENÇÃO.) Mais alguém? (NADA) Não? (NADA) Não?  

Letícia: Professor, mas se o pau tivesse pegado no gato ele teria morrido? Porque tá aqui (LEU OS TRÊS 

PRIMEIROS VERSOS.)   

Professor: ... então o gato não morreu de jeito nenhum.  

Melissa e Vanessa: Tá, mas foi o rato.  

Professor: Era a intenção dele (ACERTAR O GATO.) Aí é que tá: e o rato morreu?  

Maria de Fátima: Sim, com a porrada.  

Professor: Morreu “com a porrada”, com a paulada?  

Maria de Fátima: Morreu com a porrada.  
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Professor: Vocês (PARA A CLASSE, COMO SEMPRE.) acham que o texto precisa ter uma única 

interpretação? (ALGUNS DISSERAM “NÃO”, OUTROS DISSERAM “MAIS OU MENOS”. POUCOS 

RESPONDERAM.) Mais ou menos? Eu posso dar qualquer interpretação ao texto? (ALGUNS 

DISSERAM “NÃO”. POUCOS RESPONDERAM.) Não? Você falou das palavras engraçadas, não é? 

Além de porreu tem alguma outra? (SEM RESPOSTAS.) O texto todo mundo conhecia, não é? 

(ALGUNS CONFIRMARAM.) É igual á historinha lá que a gente cantava quando a gente era criança? É 

igual?  

Nair: Quase igual.  

Professor: Quase igual, o que é que muda?  

Respostas de alguns alunos: “O final”, “a parte do rato”. 

Professor: A parte do rato... Vocês acham que o fato de o poeta ter mudado isso torna o texto mais ou 

menos interessante? (ALGUNS DISSERAM “MEIO A MEIO”.) (SILÊNCIO.) Que mais? O bicho. 

Querem tentar alguma leitura d´O Bicho?  

Melissa: Não.  

(PROSSEGUI MESMO ASSIM. LI EM VOZ ALTA O POEMA.)  

Thamara: (ASSIM QUE TERMINEI, ANTES QUE PERGUNTASSE ALGO:) É interessante. 

Professor: “É interessante”. Por quê? (ALGUMAS ALUNAS RESPODERAM. UMA RESPOSTA IA 

COMPLEMENTANDO A OUTRA.):  

Respostas de alguns alunos: “Pelo fato de um homem estar passando por isso e não um bicho.” “Passando 

fome, comendo lixo.” “Ele fala sobre a necessidade...”  

Professor: Sobre a necessidade do quê?  

Respostas de um grupo de alunas: “De comer.” “Ele tá com muita fome.” “De dinheiro.”  

Professor: O que mais? (NADA) Quando vocês leem o poema O bicho, vocês se sentem tristes ou felizes, 

acham engraçado? 

Resposta de alguns alunos: Triste.  

Estella: Porque logo no final você se depara... quando mais pra cima... esse negócio aqui quando ele fala 

que achava alguma coisa e comia... porque no começo o texto fala O bicho, eles estão pensando que é 

algum animal, mas quando chega no final a gente se depara que é um homem, que é um ser humano (A 

ALUNA DISSE ISSO NUM RITMO SÓ, QUASE SEM RESPIRAR DIREITO, COM MUITA 

INTENSIDADE.) 

Professor: Ótimo. E essa revelação provoca o quê? (COMPARTILHEI COM A CLASSE A LEITURA 

DA ALUNA:) A partir do título, a gente vai lendo o texto achando que se trata de um animal irracional, 

de um bicho mesmo, na sua essência, e aí quando chega lá no final, a gente percebe... O que mais? 

Interessante a observação dela (ESTELLA) e quando isso é revelado a vocês... vocês acham que isso já 

deveria aparecer no início do texto ou não? (ALGUNS DISSERAM QUE DEVERIA APARECER NO 

INÍCIO DO TEXTO.)  

Professor: Acham que deveria aparecer no início do texto? 

Tânia: É, porque a gente se enganamo (sic) (PREFERI PRESERVAR A FALA DA ALUNA, COMO EM 

OUTRAS PASSAGENS.) 
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Professor: Ah, vocês foram enganadas? E seria legal ou seria ruim ser enganado assim no texto? 

(RIRAM.) Se o texto já começasse “Um homem catando comida no lixo”, o texto teria o mesmo efeito 

pra vocês ou não?  

Letícia: A gente reagiria de modo diferente. 

Professor: De modo diferente... Mas essa forma como o texto foi escrito, essa forma de iludir vocês e no 

final revelar, isso não é interessante, isso é interessante?  

Letícia: Torna o texto mais interessante.  

Professor: “Torna o texto mais interessante”... à medida que, uma vez que, porque... 

Estella: A gente quer saber, no caso, o que tá acontecendo... 

Professor: Ele desperta a sua curiosidade e ilude você como elas disseram ali também muito bem, ilude a 

gente no final, é isso? (SILÊNCIO) O texto, alguém tinha dito algo sobre “ele é real”... então ele trata de 

uma questão íntima, pessoal do poeta, ou relacionado à realidade, ou relacionado à fantasia do poeta? (A 

MAIORIA RESPONDEU QUE TRATA DA “REALIDADE”.) E essa realidade, ela é visível por vocês, 

no dia a dia de vocês? (A MAIORIA RESPONDEU “SIM”. UMA ALUNA DISSE “COM CERTEZA”.) 

Pergunta: Essa sensação que vocês tiveram na hora que revela no final que é um bicho, que sentimentos 

ou que emoções vocês explicariam isso, que palavras traduziriam essa sensação ao perceber... 

Respostas de alguns alunos: “Pena”, “Sofrimento”. 

Professor: “Sofrimento”. Você sofre junto, é isso? 

Thamara: Por saber que um humano tá passando por dificuldade, sim.  

Professor: Por saber que é humano, que tá passando por dificuldade... Quais dos dois provoca mais esse 

efeito em vocês: o poema ou a realidade? (ALGUNS ALUNOS DISSERAM QUE A REALIDADE É 

“MAIS FORTE”, “MAIS DURA”, “MAIS VISÍVEL”.) É mais real do que o próprio poema, não é? 

(ALGUNS DISSERAM “SIM”.) Uma pessoa que nunca viu alguém catando comida no lixo será que 

teria a mesma impressão que vocês? (“NÃO”, RESPONDERAM.) Que palavras no texto provocam, já no 

início, essa sensação de negatividade... do bicho (POEMA O BICHO.)... que palavras?  

Respostas de muitos alunos: “Imundície”, “Catando comida entre os detritos”, “Engolia com voracidade”.  

Professor: São palavras que traduzem o quê, uma ideia do quê?  

Estella: São fortes. 

Professor: “São fortes”. Por quê?  

Estella: Pesadas. Negativas. 

Professor: Pesadas. Negativas. O que mais? Não? Caminhamos bastante. Melhorou bastante, né? Que 

mais? Esse poema A omelete? Alguém gostou do poema A omelete? Ninguém?  

Estella: Não entendi a parte da faca. 

Professor: Não entendeu a parte da faca? Só a parte da faca não entendeu?  

Vanessa: Não entendi o que o autor quis dizer... ainda pôs uns pontinhos antes do... “que segura uma 

faca”.  

Professor: Ah... isso... E tem uma finalidade, né? Pessoal, será que quando a gente lê um poema a gente 

tem que tá em busca do que o autor quis dizer? (SILÊNCIO) Será que não seria, de repente, o que eu 

consigo ler no texto?  

Estella: Ou interpretar e compreender... 
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Professor: Isso, tentar interpretar o texto... 

Estella: Você mesmo... não só querer saber sobre o autor... 

Professor: Isso, o que é uma possibilidade. Não anula a outra, não é? Eu estou só tentando abrir 

possibilidade pra vocês.  

Maria de Fátima: O que é rubro? 

Professor: Rubro? Alguém sabe o que é rubro? Arrisca alguma coisa? “Coração rubro” Rubro seria ruim?  

Estella: É uma coisa vermelha intensa, rubro.  

Professor: Você sabia ou buscou no dicionário? 

Estella: Pesquisei.  

Professor: Pesquisou no dicionário. Então aí há uma coisa legal. Tem alguns alunos que diante da 

dificuldade do texto, vão buscar informações para construir o significado. É uma possibilidade, é um 

caminho. Ou você pode também inferir pelo próprio texto. “Coração rubro”. O coração é vermelho. Será 

que rubro seria uma cor? São possibilidades que você vai, então, apresentando. E aí e a leitura do texto... 

o que que tá acontecendo no texto? (LI O POEMA EM VOZ ALTA.)  

Estella: Há um contraste com a mão branca... Faz um contraste com a mão branca. Essa mão branca é de 

uma mulher, de algum...  

Professor: Ótima a leitura da Estella. A mão branca estabelece um contraste com o coração rubro, esse 

vermelho intenso aí. Mas será que essa mão branca é de uma mulher? Ele não fala, não é? É de um 

homem? “Luz dourada na cozinha / E o meu coração rubro pousado / na sua mão branca / sua mão 

branca” Aí vêm as reticências e que a Pâmela falou ali. Qual seria a finalidade dessas reticências no início 

do texto, do verso? (SILÊNCIO) Qual o significado do uso das reticências? (SILÊNCIO) Por que que a 

gente usa as reticências? (LONGO SILÊNCIO) Ninguém no terceiro ano arrisca o uso das reticências?  

Estella: Deixa uma parte do texto meio que implícita...? subentendido...?  

Professor: Sim. O que estaria implícito, subentendido aqui com o uso das reticências no início do verso, 

do último verso? (SILÊNCIO.) Alguém arrisca uma possibilidade? Tem alguma outra coisa a comentar? 

Qual seria a relação com o conteúdo poema A omelete (SILÊNCIO.) Não? (SILÊNCIO.) Alguém arrisca 

alguma coisa? (SILÊNCIO.) Não, pessoal? (LONGO SILÊNCIO) Não? (LONGO SILÊNCIO. PROPUS 

QUE RELESSEM OS TEXTOS PARA AS PRÓXIMAS AULAS. IRÍAMOS PENSAR EM OUTRAS 

ESTRATÉGIAS PARA A ATIVIDADE.) 

    

 

 

 

 PARTE II (32min) – 24 ALUNOS PRESENTES 

 

Professor: Pessoal, bom dia! A gente tem uma atividade em andamento, e eu queria saber de vocês, até 

porque a proposta da atividade é esta, não é, de que vocês possam participar significativamente do 

processo... É... nós podemos formar um círculo e compartilharmos nossas experiências leitoras. Podemos 

também separar, foi a ideia inicial, né, segunda ideia, é... em duplas, talvez trios, assim no máximo. E que 

vocês pudessem fazer aí a leitura dos textos e aí a gente iria dentro da dupla mesmo; o professor vai 



89 

 

passando e perguntando que leituras vocês fizeram, que observações vocês construíram, enfim, 

verificaram nos textos. Vamos lá então? Pelo jeito fazer o círculo não rola, né? Vocês não se sentem à 

vontade, é isso? (ALGUNS ALUNOS CONFIRMARAM.) Então a gente faz assim. A atividade em 

duplas ou em trios, no máximo, então, (SUGERIRAM QUATRO INTEGRANTES.) no máximo quatro. 

E aí vocês escolhem os textos que vocês acharem que vocês preferem eleger pra comentar. Tanto os 

textos sobre os quais vocês tiveram a compreensão de vocês quanto os outros que vocês não conseguiram 

produzir um significado pra vocês. Tudo bem? (CONCORDARAM.) A gente faz isso: cinco minutos e o 

professor já passa pra conversar com vocês pra verificar como é que vocês leram, releram, na verdade, 

que a gente já está com a coletânea já há algum tempo. Vamos lá? (CONCORDARAM.) Tudo bem? 

Podemos por em prática a atividade? É atividade da aula, mesmo, pessoal. Vamos nessa? (DURANTE 

ALGUNS MINUTOS FUI PASSANDO ENTRE AS CARTEIRAS, ALGUNS FORMAVAM GRUPOS 

DE DOIS, TRÊS, QUANTRO ALUNOS, COMO COMBINAMOS, A FIM DE VERIFICAR QUEM 

PRECISAVA DE OUTRA FOLHA OU JÁ GOSTARIA DE COMPARTILHAR SUAS 

EXPERIÊNCIAS.) 

Letícia: Ai, professor, a gente falou tanto sobre estes textos.  

(A ALUNA REFERE-SE AO FATO DE JÁ TERMOS REALIZADO ESTA ATIVIDADE EM OUTRA 

AULA.) 

Professor: Quais vocês leram... além daquilo que vocês já viram que vocês puderam identificar, puderam 

ler... Na verdade vocês... escolher um poema e comentar a partir das experiências de vocês. 

Letícia: É o quê? 

Professor: A partir das experiências de vocês escolher um poema, dois e comentar. “Ah, professor, esse 

poema diz isso, diz tal coisa.”  

Letícia: Podia ser esse daqui, O bicho. 

Professor: O que que vocês identificaram no  O bicho? 

Letícia: Que o bicho na realidade era um homem. Que não era ali por isso tudo dá a entender que ele era 

um aninam só que era um homem. Mostrando a pobreza, né, a humildade em si... que fica nessas 

condições.  

Nair: O ser humano, né, na verdade... tratado como um animal.  

Professor: O ser humano “tratado como um animal”? 

Nair: É. 

Professor: E, Letícia, Josinete e Ariane, sobre o poema O bicho me digam uma coisa. O fato, você falou, 

Letícia, ah, mas é... ele começa mostrando que... dando a entender que é um bicho. Aí depois mostra que 

é um homem. Essa quebra da sua expectativa, nossa, no caso de vocês, especificamente, você acha que, é 

uma coisa e depois é outra, isso é legal no texto, isso é interessante, isso provoca o que em vocês? Vocês 

ficam decepcionados com essa quebra? 

Josinete: No final.  

Professor: “No final”? 

Josinete: A gente fica decepcionado porque a gente percebe que se trata de um ser humano. Não se trata 

de um animal. 
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Professor: É aí que vocês têm o que por ele? Por esse ser humano. Que sentimentos isso passa, quando 

vocês reconhecem, então, percebem no final? 

Resposta de algumas alunas: “Piedade”, “dó”. 

Professor: “Piedade, dó”. Que palavras neste texto chamam a atenção de vocês assim que vão indicando 

que se trata de um bicho mesmo? Que palavras? Que vocês acreditam que fazem parte de uma 

dimensão... 

Letícia: Uma “imundície no pátio”. 

Professor: “Imundície no pátio”. 

Letícia: Parece um lixão. 

Professor: “Parece um lixão”.  

Josinete: “Catando comida”. 

Professor: “Catando comida”.  

Graziela: “Não cheirava nem examinava”. 

Professor: Essas ações pra vocês são ações...  

Letícia: “Engolia com veracidade (sic)” aí depois (NESTE MOMENTO INICEI A “CORREÇÃO” DO 

TERMO, MAS INTERROMPI MINHA FALA E PREFERI PERMITIR NESTE MOMENTO À 

ALUNA QUE CONTINUASSE. SE EU TIVESSE CORRIGIDO PENSO QUE ELA TERIA RECUADO 

E NÃO TERIA CONCLUÍDO SEUS COMENTÁRIOS.) Aí depois vendo essas palavras e vendo que é 

um homem você começa a imaginar: “Caramba, será que isso é realmente possível que a pessoa tá ali, a 

fome é tão grande que a pessoa
12

 se mostra veraz... aquela agonia pra pegar coisa do lixo”. Aí você 

interpreta, né? Tenta imaginar. 

Professor: Tá. Ou seja, cria uma imagem. Vocês, vocês acham que é uma coisa. Quando aparece uma 

coisa que sub... 

Graziela: Parece algo que não é. 

Professor: Que não é? 

Graziela: É.  

Professor: Subverte aquilo que vocês imaginavam? 

Letícia: Isso.  

Professor: Me expliquem uma coisa. Vocês têm que refazer agora o percurso agora pensando que é um 

homem, é isso? (SILÊNCIO) Quando vocês chegam no final, é isso? 

Letícia: Pode imaginar... o ser humano. 

Professor: É isso?  (AS TRÊS ALUNAS RESPONDERAM À MINHA PERGUNTA: “É”.) É aí que a 

leitura começa a despertar... é isso? (AS TRÊS ALUNAS RESPONDERAM À MINHA PERGUNTA: 

“É”.) A leitura pra vocês só passa a ter... (ANTES QUE EU TERMINASSE AS TRÊS RESPODERAM: 

“NO FINAL”.) ... um significado e provoca isso que vocês disseram “no final”, não é? (TODAS 

CONCORDARAM.) Vocês têm que refazer o trajeto, é isso? (TODAS CONCORDARAM.) Que mais? 

                                                 
12

 Este é um dos trechos de nossa pesquisa que mostram a importância de nossa estratégia aplicada. É 

muito pouco provável que uma atividade escrita ou com perguntas diretas, sem a prévia expressão do 

universo do aluno, colheria, verificaria, teria acesso a um comentário como esse. Em geral, respostas de 

questionários costumam colher aquilo que quem responde acha que é aquilo que quem pergunta quer 

saber, como uma resposta fechada, única.  
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Os outros textos ou desse também. Esse texto é legal, O bicho, não é? (TODAS CONCORDARAM.) É 

um texto escrito pra, pra, pra que vocês acham? É um texto escrito com que finalidade? (SILÊNCIO) O 

bicho, vocês acham que é um texto pra quê? O que ele provoca em vocês? Vocês disseram “compaixão”, 

“dó”, né? (SILÊNCIO.) Ele é um texto alegre? (MUITOS RESPONDERAM “NÃO”.) 

Letícia: Dá vontade de tentar mudar a situação, né? Pra que isso não venha acontecer. Fazer o seu melhor 

pra que não aconteça com você e você poder ajudar também o próximo.  

Professor: Desperta em você uma consciência social, humana. Você se sente mais humana quando você 

reconhece em você essa, essas sensações ou esses desejos. Vocês se sentem mais humanas? 

Resposta da maioria: Sim.  

Professor: Há uma identificação de vocês com o humano? Sim ou não? 

Josinete: Ah, professor, a gente se sente porque na realidade existe, né? A gente vê muito isso. Mas assim, 

por muitas vezes a gente ver e não poder ajudar dá no mesmo, assim, eu acho que dá no mesmo... 

Letícia: Eu acho que sente mais se a gente puder ajudar. Só de ver, não acho que não vale tanto. Acho que 

você se sente mais humana se você ajudar.  

Josinete: Todos vissem e tomassem uma atitude, por mais que não dá pra ajudar todo mundo, não dê pra 

ajudar todo mundo assim, não é? Mas se cada um, cada ser humano tomar uma atitude, né?  

Professor: É. Vocês disseram que vocês veem isso na realidade, não é? (MUITOS DISSERAM “SIM”.) 

Professor: O que que provoca mais essas sensações que vocês disseram. Quando vocês veem na realidade 

ou quando vocês identificam isso no texto? 

Josinete: Ah, eu acho que os dois dá no mesmo. 

Letícia: A gente relembra. 

Josinete: Na realidade eu acho que é mais... 

Professor: É mais dura? 

Josinete: É mais dura porque... o texto diz o mesmo que acontece na realidade, não é? Porque quantas 

vezes eu não vi os mendigos comendo coisa do lixo, comendo coisa estragada, e gente chutando, gente... 

Professor: E você teve a mesma emoção que você teve na leitura do texto, é isso? 

Josinete: Já porque quando eu era pequena eu tava, eu tava eu e minha mãe numa lanchonete e a gente 

tava comendo um lanche, um chesse burger, não sei o que era por essa época, e que aconteceu, né?
13

 Eu 

comendo aquilo e eu vendo o cara fuçando o lixo, aquilo eu não consegui comer. Eu pedi pra minha mãe, 

né? “Mãe,...” Né? Minha mãe, por si própria tinha tomado a decisão. 

Professor: Quantos anos você tinha na época?  

Josinete: Eu tinha uns oito anos. 

Professor: Já quebra a gente, né? 

Josinete: E eu fiquei olhando aquilo, né? Minha mãe me segurando, porque eu era eu sofria... E minha 

mãe chamou ele, né, e deu alguma, deu um salgado e um refrigerante e ele ao entrar no estabelecimento 

todo mundo ficou olhando com cara de desprezo, de nojo. Minha mãe até chegou a comentar com meu 

pai. Meu pai falou assim: “Ah...” 

                                                 
13

 A aluna a partir do texto e de suas referências reconstrói um universo o qual dá sentido ao texto para ela 

e para suas próprias experiências. Arriscaria dizer que o texto ativa sua memória, suas experiências. Uma 

pessoa que nunca tivesse passado por situação semelhante reagiria de que forma ao texto?  
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Professor: Quando... 

Letícia: Uma situação também parecida aconteceu comigo, assim, o dono do estabelecimento mandou a 

pessoa se retirar. 

Professor: Ah, mandou sair do lugar? 

Letícia: É. 

Professor: Quando vocês leem o texto, vocês acham que os sentimentos de vocês são reativados pelo 

texto, por essa memória que vocês têm das coisas. 

Letícia: Acho que é.  

Josinete: Sim. 

Professor: Acham? Você também, Ariane?  

Graziela: Sim.   

Professor: É. Será que se vocês não tivessem passado, na realidade, vivenciado ali, presenciado, o texto 

teria o mesmo efeito pra vocês?  

Letícia: Não. 

Josinete: Acho que teria, professor.  

Professor: Você acha que teria? 

Josinete: Acho que aqui explica bem. O texto te toca.  

Professor: Ah. O texto consegue reproduzir... 

Josinete: Consegue reproduzir o que você imagina na realidade.  

Professor: É? E você, Ariane, você vivenciou igual a elas assim, a situação assim, não?  

Graziela: Ah, eu já vi menino na rua, assim... 

Professor: É tão comum isso, né? Na chuva, né? 

Graziela: É.  

Professor: É um texto que... É um texto que... É um texto que leva vocês a lerem outros textos iguais ou é 

um texto que coloca vocês numa situação de afastamento da leitura assim? É um texto que atrai ou repele 

da leitura?  

Angela: Repele. 

Professor: “Repele”, né? Como algo negativo... 

Josinete: Não é algo que te incentiva a ler. Não te mostra interesse, assim por meio do que acontece. Não 

te dá alegria de continuar a ler.  

Letícia: Um outro texto que falar isso vai ser pior do que se você ver: vai chocar.  

Professor: Ah, é? E um outro assim, então, diferente? Que seria... (ENQUANTO EU PROCURAVA 

PARA SUGERIR:) 

Josinete: Tem esse aqui da “quadrilha”.  

Professor: Quadrilha? 

Josinete: É. 

Professor: O que que tanto chama a atenção de vocês no Quadrilha? 

Josinete: Cada um gosta de um, aí no final todos acabam ficando com diferentes que não gostavam e 

ainda no final entra uma pessoa que não tinha nada a ver...  

Professor: Nada a ver com a história... 
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Josinete: Com a história. E é meio sem sentido. Não é... tem sentido, entendeu, professor? Chega a ser 

engraçado. 

Professor: Ah. É “engraçado”?  

Josinete: Mas acontece. 

Letícia: Amigo que gosta de uma outra pessoa, que gosta de outra pessoa, e... 

Professor: Ele também ativa em vocês algo da realidade de vocês, não é? (MUITOS CONFIRMARAM.) 

Sobretudo que vocês estão na idade de 16, 17, 18 anos, né? (MUITOS CONFIRMARAM.) 

Josinete: Então, que nem eu tava dando o exemplo. Eu gosto do Francisco, aí depois eu paro de gostar do 

Francisco e gosto do senhor e no final acabo ficando com um... 

Professor: Aí ei morro.  

Graziela: Que não tinha nada a ver.  

Josinete: Que não tinha nada a ver. Era tanto amor pelos depois e depois não era nada daquilo e ficava 

com o outro, entende?  

Professor: O que que... Eu não entendi o que que isso é engraçado pra vocês. 

Josinete: Professor, é engraçado porque um gosta de um é... “João que amava Tereza, que amava 

Raimundo” e etc.  

Professor: Ahn. 

Josinete: E no final ninguém fica com ninguém. Fica com muitas vezes diferente e também entrou outro 

personagem na história... 

Letícia: Que todo mundo amava alguém e essa Lili não amava ninguém e foi a única que conseguiu se 

casar no final. 

Professor: “Se casar no final” com um cara como a... ela disse 

Resposta de alguns: [...] “Que não tinha entrado na história”. 

Professor: “Que não tinha entrado na história”, né? (MUITOS CONFIRMARAM.) E será que ela, vocês 

acham que ela passou a amar, então, ele depois, é isso? 

Letícia: Acho que sim, né? 

Professor: Ahn? 

Letícia: Acho que sim.  

Professor: Você acha que sim? 

Graziela: Talvez não, né? 

Professor: “Talvez não”, Graziela? 

Josinete: É. Talvez possa até ter vindo outro (RISOS) que não tá na história mas... 

Professor: Ahn. Mas? 

Letícia: Talvez seja o único que amava alguém de verdade. Que todos ali gostava de alguém e ela foi a 

única que se manteu (sic) ali, na posição. E depois a única que não conseguia ter interesse por ninguém.  

Professor: Vocês acham que as pessoas se casam sempre por amor? Vocês acham? 

Josinete: Casamento envolve interesse, ambição.  

Professor: “Interesse”, “ambição”. 

Josinete: Muito pouco é amor.  

Professor: É mesmo? Muito pouco é amor?  
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Josinete: Tem. Tem. Mas... 

Letícia: Isso acontece muito de mudança de valores. 

Josinete: É, de interesse. 

Professor: Será que isso tá no texto? Ou não? Será que estaria no texto? Será que é possível a gente... 

Vocês conseguem comentar... ou... perceber... Não estou dizendo que esteja, não é isso, né?  

Letícia. Não tem. 

Professor: Não tá no texto, não é? (SILÊNCIO) Que mais? E o nome do cara chama a atenção de vocês? 

A forma com tá escrito o nome?  

Josinete: “J. Pinto Fernandes”? 

Professor: É. (SILÊNCIO) Qual seria o primeiro nome dele? 

Josinete: João? 

Professor: “João”? 

Josinete: É? 

Professor: Será? 

Josinete: Jorge? Judas? Jesus?  

(COMO NO MOMENTO QUE A ALUNA DIZIA ESSES NOME, EU ESTAVA SOLICITANDO A 

UM ALUNO QUE COLABORASSE COM A ATIVIDADE, NÃO PERCEBI NA HORA, APENAS NO 

MOMENTO DA TRANSCRIÇAO.) 

Professor: Mas será que esse João é o João do texto? Ou não? Que já apareceu antes?  

Josinete: É. Né? “Que amava”... É. 

Professor: Será que é?  

Josinete: Ou Joaquim. 

Professor: “Ou Joaquim”?  

Graziela: Não. 

Letícia: É. Pode ser sim.  

Professor: Pode ser? 

Josinete: É. 

Letícia: Esse João que foi pros Estados Unidos... e essa Lili pode ter ficado interessada porque ele veio 

dos Estados Unidos de assim quis casa com ele.  

Professor: Ah, é?  

Letícia: Pode ser. 

Professor: Vocês concordam? É uma possibilidade? (TODAS CONCORDARAM.) Ele pode ter voltado, 

então. Mas isso, isso não tá no texto, não é? (MUITOS RECONHECERAM QUE NÃO.) Mas é uma 

possibilidade? (TODOS AFIRMARAM QUE “SIM”.) Que mais? Poderia ser uma outra pessoa? 

(MUITOS DISSERAM “SIM”.) Quando o texto não diz as coisas pra vocês mas ele deixa, o texto deixa 

que vocês... 

Josinete: Desvendam. 

Letícia: Faça o final. 

Professor: É. “Desvendam”. “Façam um final.” Vocês acham que isso é legal, interessante? 

Letícia: É. 
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Josinete: É porque a gente usa mais a imaginação. A gente imagina mais como se tivesse no texto.  

Letícia: Por que aí eu gosto de ver qual é o final.  

Professor: Anh? 

Letícia: Eu gosto de ver o final, mas como não tem, fica naquela expectativa, né? Mas... 

Professor: E isso é bom? (SILÊNCIO) Você lembram de outros textos que vocês tenham terminado assim 

e “Caramba, e agora?” Lembram? (SILÊNCIO) Não?  

Letícia: Eu sei que eu li, mas lembrar agora... 

Professor: Não lembra? É faz parte do repertório de vocês mas vocês não lembram, né? (ALGUNS 

RESPONDERAM  “SIM”.) Mas o Quadrilha, você falou, ela disse que é “engraçado” não é?  

Josinete: Eu achei engraçado. 

Professor: Ele é trágico também, não? Por que que ele é engraçado e não... 

Josinete: É trágico também porque o Joaquim morreu. (RISOS)  

Professor: Ah, sim. Tem uma... 

Josinete: Trágico.  

Professor: E por que você ri no final?  

Josinete: Ahn? 

Professor: E por que você ri no final?  (TODAS RIRAM DESTA VEZ.) 

Professor: Apesar de trágico?  

Josinete: Porque é engraçado.  

Professor: Ah. Tá bom. É... 

Josinete: Isso tudo é assim... No final teve uma tragediazinha porque o Joaquim morreu, mas a história 

num todo é engraçada. 

Professor: É. Vamos pensar de novo. É engraçada porque, pela forma como é contada, ou é engraçado 

aquilo que é contado? Vocês conseguem... identificar isso?  

Josinete: Como foi contado. 

Letícia: Pela forma que é contada. 

Professor: Pela forma como foi contado? (MUITOS RESPONDERAM “SIM”.) 

Letícia: Por ser uma quadrilha me lembra festa junina. 

Josinete: Não. Lembra...  

Professor: Ah, ela lembra “festa junina”, e você?  

Josinete: Lembra quadrilha de bandidos. (RISOS) 

Professor: De bandido? Mas é esse o significado do texto? 

Letícia: Não. 

Josinete: Ah, não sei. Não. 

Professor: Não sabe?  

Josinete: Não.  

Professor: Ahn? Acha que não. 

PRSICILA: Uma quadrilha assim... um monte de pessoas...  

Professor: Um monte de gente... 

Josinete: Que envolve muitas pessoas...  
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Professor: Ahn. Que mais? (NÃO APRESENTARAM MAIS PROPOSIÇÕES SOBRE ISSO.) 

Professor: Que mais que é... que é a forma que vocês disseram que é a forma que torna a coisa 

engraçada... 

Josinete: Como é contada. Fica engraçado pela forma que é contada.  

Professor: Que elementos da forma, além do que vocês falaram que é quadrilha e tal? A composição do 

texto, alguma coisa assim?  

Josinete: Ah, se assim: se eu não entender muito e eu chegar no senhor e contar a história o senhor vai dar 

risada da história. Agora se o senhor ficar com a folha e ficar lendo pra tentar entender, talvez não seja tão 

engraçado. Mas se eu chegar no senhor e contar a história inteira a história vai ser engraçada.  

Professor: Do seu jeito? 

Josinete: É, do meu jeito. 

Professor: Aí, no caso, não é a forma como é contado aí, mas é o que é contado aí. É o que acontece. 

Josinete: É o que é contado. É isso.  

Professor: Que é que vocês disseram que é a forma como o texto tá escrito, não foi? (TODOS 

CONFIRMARAM.) Então não é propriamente isso. (SILÊNCIO) Ou é também isso? Eu não sei. O que 

que vocês acham? Como é que vocês refletem, reagem diante disso? (SILÊNCIO) Não? (SILÊNCIO) 

Não? (SILÊNCIO) Alguém arrisca alguma... Arrisquem palpites. Levantem hipóteses. É legal esse 

exercício que vocês estão fazendo. 

Letícia: É engraçado que um amava o outro, então a forma que ele se colocou. Ah, “João amava Teresa” 

mas “que amava Raimundo, que amava” tal. É engraçado. Faz eu lembrar de coisas que já aconteceram 

comigo, de que gostava de um, que gostava de outro, amiga que gostava da mesma pessoa que eu... Por 

isso que eu acho engraçado. Por essa razão. 

Professor: Se houvesse aí outras informações e o texto não fosse escrito desse jeito, teria o mesmo efeito, 

vocês acham? (MUITOS RESPONDERAM “NÃO”.) 

Professor: Certeza, não teria? 

Josinete: Talvez teria? 

Professor: Talvez teria pra ela?  

Josinete: Talvez teria o mesmo efeito. Depende também do que seria posto no texto, né?  

Professor: Que mais? (SILÊNCIO) Que mais? (SILÊNCIO) Que mais? E os outros textos, querem 

continuar neste texto? Vocês que sabem. Se aprofundar num só. Analisar todos. (A ALUNA GRAZIELA 

SUGERIU UM POEMA.) Qual é, Graziela? 

Graziela: Pneumotórax (PRONUNCIOU LENTAMENTE COM CERTA DIFICULDADE.) 

Professor: Pneumotórax. Que que vocês acham do Pneumotórax, já que a Ariane apontou... E aí? Querer 

ler e eu volto daqui a pouquinho? (AS ALUNAS RELIAM O POEMA. CONFABULAVAM ENTRE 

ELAS.) Tudo bem? Pode ser? (CONCORDARAM) Vocês querem comentar já? Querem discutir entre 

vocês os sentidos do texto, suas impressões? (CONCORDARAM. PERGUNTEI SE HAVIA MAIS 

ALGUM GRUPO QUE PUDESSE COMPARTILHAR AS LEITURAS. UM GRUPO ME CHAMOU. 

TRÊS INTEGRANTES DO GRUPO DEMONSTRARAM CERTO DESCONFORTO POR 

ACREDITAREM TER DE EXPLICAR OS TEXTOS.)  
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Professor: Não, não é que vocês vão explicar o texto. Vocês vão dizer o que vocês perceberam no texto. 

O que que chamou a atenção e a partir... 

Kellyn: O que me chamou a atenção foram duas coisas. O que eu achei foi que ele brincou de uma forma 

engraçada de a pessoa ver e se interessar pelo, pela forma que ele fez aqui no texto. Então ele fez uma 

forma diferente mas engraçada, eu achei. Ele brincou com essas palavras.  

Professor: Você está se referindo ao texto do Augusto de Campos? 

Kellyn: Isso.  

Professor: De todos é o que te provocou essa... 

Kellyn: Não, eu gostei de todos, assim... 

Professor: Quais seria as palavras que o texto... que você traduziria que o texto provoca em você? 

Kellyn: Esse “Pluvial” eu não entendi eu não entendi direito... uma espécie de... pluvial... assim de 

comunidade. 

Professor: “Pluvial... de comunidade”?  

Kellyn: Pluvial... tipo... meio amazônica, essas coisas.  

Professor: Ah, é?  

Kellyn: É sobre... tipo é bioma.
14

  

Professor: Quantas palavras ele usa para compor o texto? 

Kellyn: Só “Pluvial” e “Fluvial”.  

Professor: Só duas palavras? 

Kellyn: É.  

Professor: Que mais? O significado assim? O texto tem um significado pra você além de ter despertado 

essa sua curiosidade ou como você disse, é... que ele brincou, não é? Ele brincou, o poeta brincou com as 

palavras aí... 

Kellyn: A atenção. Acho que ele botou isso pra chamar a atenção, eu acho. Assim, tipo... É que eu não 

seu dizer qual é o significado, mas tem um significado.  

Professor: Você não sabe qual é o significado mas... 

Kellyn: Mais ou menos, mas “pluvial”, assim... mas é uma forma de alertar a pessoa: “Pluvial”, “Fluvial”, 

qual é esse significado? Eu devia ter procurado mas eu não procurei.  

Professor: Entendi. É um texto muito mais pra despertar uma curiosidade  

Kellyn: Isso. Uma forma diferente pra despertar coisas sérias, eu acho.  

Professor: E vocês? 

Lizandra: Eu gostei mais do “bicho”.  

Professor: Ah, você se prendeu mais no “bicho”? O que que no “bicho” te... 

Lizandra: Pelo que eu percebi fala de uma forma de...  

Nair: É porque no começo, professor, ele fala tipo de um animal; ele não fala que é um homem, só no 

final.  

Professor: E isso, isso deixa você o quê? Contraria, feliz?  

                                                 
14

 Não perguntei às alunas no momento sobre a origem dessa relação. É possível que ela esteja 

relacionando o emprego do termo a alguma aula de Biologia, em que o professor a tenha empregado. 

Assim, a aluna pode estar se recordando de onde se lembra do termo, do contexto em que foi empregada, 

mas não infere um significado à palavra.  
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Nair: Ah, contrariada.  

Professor: “Contrariada”. Contrariada pelo poeta fazer isso? 

Nair: É. Pelo homem que tá fazendo assim... ele tá falando do que o homem tá fazendo. 

Professor: Ah, contrariada pelo fato de o poeta tá falando do homem? 

Nair: Isso.  

Professor: Porque o título O bicho revela uma coisa... 

Thamara: Parece que é um animal. 

Professor: Parece que é um animal. E ao longo do texto, isso se confirma ao longo do texto, nos versos, 

que é um animal?  

Thamara: Não. 

Kellyn: No final não.  Só no começo. 

Professor: Isso, só no começo. E o que que no começo confirma que é um animal? Que trechos do texto 

confirmam que é um animal?  

Nair: Que no começo fala que “o bicho” que tipo tá com muita fome.  

Professor: Que palavras do texto revelam que é um animal, pra você? Que você identifica?  

Nair: Que é o bicho que fica na imundície. 

Professor: “Na imundície do pátio”. 

Thamara: Fica “catando comida entre os destritos” (sic).  

Professor: Entre os “detritos”. São ações de um bicho, é isso? 

Thamara: Isso. Aí “não examinava”, sem cheirar. Não ficava cheirando, já ia atacar.  

Professor: Já?... 

Nair: Já ia... pela forma de comer.  

Professor: Pela forma de comer? Caracteriza a ação de um bicho mesmo? 

Nair: Isso.  

Professor: Aí no final vem o quê? A revelação de? 

Thamara: De que não era nenhum animal e sim um homem.  

Professor: E isso leva você a que? Como é que você se sente quando isso é revelado pra você no final?  

Vanessa: Ah, eu fico triste. 

Professor: “Triste”?  

Lizandra: Fala de um fato da realidade também. As pessoas hoje, tipo, tem muitas pessoas na rua que às 

vezes nem vão ver o que é já vão comendo com aquela verocidade (sic). Nossa, é uma briga.  

Kellyn: Às vezes até por um pedaço de pão.  

Professor: É uma briga por um pedaço de pão, né?  

Kellyn: Toda coisa que eles veem.  

Professor: Qualquer coisa.  

Lizandra: Deve ser como se fosse um bicho, com se fosse cachorro na hora de comer, aquela fome, 

ansiedade, né?  

Professor: Vocês sentem o que desse homem que tá catando isso? Pena? 

Lizandra: Dó.  

Professor: Dó. 
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Estella: Tristeza.  

Professor: “Tristeza”. E vocês veem isso na realidade de vocês? (TODAS DISSERAM “SIM”.) 

Professor: Vê muito?  

Lizandra: Os Mendingo (sic). 

Professor: E a situação dos mendigos, né? E o que que provoca mais pena, dó, tristeza em vocês? O texto 

ou a situação? (TODAS DISSERAM QUE “É A SITUAÇÃO”.) 

Professor: “A situação”.  

Letícia: O texto traz pra situação. 

Professor: “O texto traz pra situação”?  

Letícia: É. 

Professor: Mas a situação, pelo que você falou antes que eu terminasse, é mais... a realidade é mais... 

Letícia: Dura. Isso alerta bastante.  

Kellyn: Constrange bastante. 

Professor: Você se sente constrangida? Pela realidade ou pelo texto? 

Kellyn: Pela realidade. 

Professor: Pela realidade. Mas o texto, quando você lê o texto, é a mesma sensação quando você vê na 

realidade? (NÃO RESPODERAM.) O texto consegue assim o texto consegue imprimir em vocês um 

efeito de realidade igual à realidade que vocês encontram ou não? (AS TRÊS RESPONDERAM “NÃO”.) 

Professor: Não. A realidade é mais dura. Que mais? Pode falar o que vocês quiserem.  

Lizandra: Eu achei um pouco interessante esse aqui da “quadrilha”.  

Professor: Interessante o “quadrilha”? 

Lyzandra: É. João que amava Teresa que ela não amava ele, amava o Raimundo que amava Maria. Todo 

mundo amava um ou outro. E depois aconteceu de o João foi para os Estados Unidos. Teresa foi para o 

convento. Raimundo morreu de desastre (RISOS). Maria ficou... 

Professor: Por que você riu quando falou “Raimundo morreu de desastre”? (OUTRAS PASSARAM A 

RIR TAMBÉM.) O que que é engraçado no “Raimundo morreu de desastre”? 

Lizandra: Porque sei lá, parece que ele não tem a sorte das coisas. Ele é tipo azarado.  

Professor: Ele é “azarado”. Só ele é azarado?  

Lizandra: É. Teresa foi pro convento. 

Professor: Isso é engraçado ou é triste?  

Lizandra: Mais ou menos (RISOS) 

Professor: “Mais ou menos”.  

Nair: Maria ficou pra titia. De tanto ficar escolhendo fico para titia.  

Lizandra: Por que o J. Pinto não tava na história.  

Professor: Ah, de tanto ficar escolhendo ficou pra titia. Oi, Lizandra? 

Lizandra: Como é que ele entrou se não tava na história? 

Professor: Então, como é que ele entrou na história? 

Nair: Então, não sei. Joaquim se suicidou e Lili casou com um tal de Fernandes, que ele não tinha entrado 

na história.  
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Professor: Um tal de Fernandes... E esse Fernandes seria quem? Ele não tinha entrado na história, é isso? 

(RESPONDERAM “SIM”.) E como é que ele entrou depois? Por que será que justamente ele que não 

tinha entrado na história... O que acontece com ele? De acordo com o texto? 

Kellyn: Ah, talvez assim, a pessoa que não esteja envolvida tem mais sorte do que quem esteja envolvido. 

Professor: Ah. A pessoa que não esteja envolvida com o quê?  

Kellyn: Tem mais sorte. Tipo assim, com aquele grupo. Pessoas que ficavam com um ficavam com 

outro... Ele não se envolveu nisso. Ele se envolveu só depois, então ele teve a sorte ainda de se casar com 

a Lili...  

Ângela: Que ele não amava ninguém.   

Professor: Que também não amava ninguém. Não parece estranho pra vocês que as pessoas que não 

amavam tenham se casado? Ou é normal isso?  

Ângela: É. 

Kellyn: Que amor se constrói depois.  

Professor: “Que o amor se constrói depois”. Depois do casamento, você fala? 

Kellyn: Eu acho que sim. 

Letícia: É que o amor se constrói aos poucos.  

Professor: O “amor se constrói aos poucos”? E você, Lizandra, sem comentários? Que mais que vocês... 

Quadrilha. O título chama a atenção de vocês? 

Lizandra: É porque já diz tudo “quadrilha”, que é o grupo. 

Professor: Quadrilha diz tudo que é o grupo.  

Estella: É o casal, né? A festa.  

Professor: “É o casal”, “a festa”.  

Lizandra: Romance. 

Professor: “Romance”. Que mais? Ótimo.  

Kellyn: Conhecimento, que nem aqui, ó. (APONTOU PARA O TEXTO.) 

Professor: “Conhecimento”? 

Kellyn: Conhecimento, porque você não conhece a pessoa na festa e você se une na quadrilha.  

Professor: Na quadrilha você se une? 

Kellyn: É, aí a gente conhece as pessoas.  

Professor: Mas o J. Pinto Fernandes participou da quadrilha?  

Lizandra: Não, ele não participou. Mas ele chegou no final.  

Professor: “No final”. 

Josinete: Foi aí que ela conheceu ele. 

Professor: Foi aí que ela conheceu ele. Que mais? Vocês acham natural a pessoa se casar sem estar 

amando?  

Lizandra: Não é natural.  

Professor: Não é natural, Lizandra?  

Josinete: Acho que na Índia que acontece, que os pais que escolhem.  

Professor: Os pais que escolhem? 
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Josinete: É. Por um lado eu acho melhor porque o amor vai crescendo aos poucos, vai se construir. E 

quando você casa com amor, sei lá, como diz às vezes pode enjoar.  

Professor: Moderna ela, né?  

Lizandra: Porque antes pode dar mais sofrimento. Pode se arrepender. A gente conhece a pessoa antes, a 

gente casa. Sei lá, a gente começa a entender as coisas que a gente fez. 

Professor: É legal porque vocês estão trazendo informações de fora do texto. Quando vocês leem vocês 

fazem isso? Trazer informações de fora do texto pra entender o texto?  

(MUITOS DISSERAM QUE “NEM SEMPRE”.) 

Professor: “Nem sempre”? (TODOS CONFIRMARAM.) Que mais? 

Estella: É que nem às vezes no casamento a gente conhece a pessoa de um jeito mas quando casa vê que 

ela é outra.  

Professor: Então a Lili agiu corretamente na opinião de vocês? (TODAS ACHAM QUE “SIM”.) Então as 

três acham que a Lili se casou sem tá amando e o amor, na opinião de vocês vai se construir depois. Isso é 

um fato trágico ou engraçando? Ou deprimente? 

Kellyn: Nenhum dos três, eu acho. 

Professor: “Nenhum dos três”.  

Ângela: Normal. 

Professor: “Normal”? 

Lizandra: Não tão normal. É outra palavra.  

Professor: Não seria “normal”, ela acha. Não é bem “normal”. Seria “possível”? 

Lizandra: É, “possível”.  

Professor: Ótimo. Continuamos na sexta? (A MAIORIA CONFIRMOU.) Ótimo. Aí vocês podem ver 

outros poemas e a gente faz uma intervenção. Obrigado.  

 

 

 

PARTE III (50min) – 35 ALUNOS PRESENTES  

 

Professor: Pessoal, bom dia! Eu queria retomar com vocês aqueles comentários interessantes que vocês 

têm sobre os textos. Pra gente compartilhar... (ALGUNS ALUNOS OBJETARAM JÁ TEREM DITO 

TUDO SOBRE OS TEXTOS.) Eu acho que vocês têm mais coisas pra dizer. O pessoal dessa fileira aqui; 

algum grupo ou dupla pra gente compartilhar as leituras?  

Bárbara: Lucas cadê os poemas pra gente discutir junto com o professor? 

Professor: Sobretudo vocês discutirem e eu, “apenas” ouvir.  

(HOUVE CERTO TUMULTO NO INÍCIO DESTA AULA. ALGUNS ALUNOS RECLAMAVAM DE 

TEREM TIDO SUA MOCHILA “ESCONDIDA” POR OUTROS COLEGAS, O QUE GEROU CERTA 

AGITAÇÃO E BARULHO.) 

Estella: Nós temos algumas opiniões sobre O bicho.  

(O GRUPO FORMADO PELA KELLYN, LIZANDRA E OUTRA ALUNA ME CHAMOU.) 

Kellyn: Nós queremos falar do O bicho. 
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ALUNA: Nós não queremos falar do O bicho, você quer falar do O bicho... (SEGUNDO ESTA ALUNA, 

UMA INTEGRANTE DO GRUPO QUERIA FALAR DO POEMA “O BICHO” E NÃO TODAS 

COMO A OUTRA HAVIA AFIRMADO. COMO A CLASSE ESTAVA MESMO MUITO 

TUMULTUADA, NÃO PUDE DAR ATENÇÃO A ESTE GRUPO NESTE MOMENTO. PRECISEI 

ME ATER À ORGANIZAÇÃO DO GRUPO. DEPOIS ME DIRIGI AOS GRUPOS PERGUNTANDO 

SE GOSTARIAM DE EXPRESSAR SUAS OPINIÕES SOBRE OS TEXTOS. SUGERI AINDA A 

ALGUNS ALUNOS QUE ESTAVAM SOZINHOS QUE PODERIAM FORMAR GRUPOS MESMO 

MAIORES, SE PREFERISSEM. NÃO HOUVE MUITA RECEPTIVIDADE NEM INTERESSE DE 

PARTICIPAR DA ATIVIDADE PELA MAIORIA DOS ALUNOS DO 3º ANO.)  

Professor: Pessoal, vocês estão convidados da atividade. Todos! (UM GRUPO SE DISPÔS A 

COMENTAR SUAS LEITURAS.)  

Estella: Queremos esse aqui: Dos desenganos da vida. 

Professor: Dos desenganos da vida humana? (PEDI NOVAMENTE SILÊNCIO À CLASSE. CONVIDEI 

TODOS A SE APROXIMAREM PARA DIVIDIRMOS NOSSAS LEITURAS. QUATRO ALUNOS SE 

JUNTARAM ÀS DUAS INTEGRANTES DO GRUPO QUE PROPÔS ESSE POEMA.) Dos desenganos 

da vida, é isso, que a Estella sugeriu? A Estella, Maria de Fátima, João Paulo, Cícero Luiz e a Josinete e a 

Letícia. Vamos lá. 

Estella: Bom. Nós meio que íamos anotando tudo que a gente achava interessante.  

Professor: Tá. Tudo que vocês achavam interessante? (A ALUNA TINHA EM MÃOS UMA FOLHA 

COM ANOTAÇÕES. FOI A PRIMEIRA VEZ EM TODOS OS MOMENTOS DE NOSSA 

ATIVIDADE QUE, EM TODA AS TRÊS CLASSES QUE PARTICIPARAM, QUE ALGUÉM 

TROUXE ANOTAÇÕES.)  

Estella: Isso. Primeira coisa foi... começando pelo título já se nota que ele vai tratar das desesperanças das 

vida humana. E abordando essas desesperanças de forma metafórica. O poema: ele é, foi feito numa 

forma ABBA, ida, ada, ada, ida. Depois de novo, ABBA, ida, ada, ada, ida. Depois CDC, esa, osa, esa. 

Depois DCD, ele trocou, colocou osa, esa, osa. Que mais? E... são versos decassílabos e esse negócio de 

começar falando das coisas boas da vida, dos prazeres da vida e no final falar já de todo esse lado, do lado 

contrário disso foi meio barroco, que fazia isso... no Barroco... 

Professor: Certo.  

Estella: Por um lado estão os prazeres da vida, a vaidade; do outro a morte, o fim de tudo. (BREVE 

PAUSA) Bom... e outra coisa, quando ele diz o lado oposto desses prazeres ele também inverte a ordem 

de modo decrescente. Aqui ele fala da “rosa”, da “planta” e da “nau”. No final e já vai e decresce isso. 

Fica “nau”, a “planta” e a “rosa”.  (BREVE PAUSA) Bom, desse “Dos desenganos da vida humana” 

foram as impressões que nós anotamos.  

Professor: Legal, eu nunca tinha feito essa leitura... ação crescente, né?, que vocês colocaram e a 

decrescente, interessante isso. 

Estella: Foi tudo prestando atenção.  

Professor: E vocês... esses elementos que vocês destacaram, vocês se utilizaram de algum manual pra 

fazer essas, pra tecer essas considerações? Assim, vocês pegaram alguma análise pronta, crítica, vocês 

construíram pelo repertório de vocês essa... essas observações? 
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Estella: Não. A gente foi construindo juntas mesmo (A ALUNA REFERE-SE A ELA E A SUA 

COLEGA, QUE INICIALMENTE FORMAVAM O GRUPO QUE ME CHAMOU PARA FALAR 

DESTE POEMA. A COLEGA E OS DEMAIS, COMO SE PERCEBE, PERMANECERAM EM 

SILÊNCIO DURANTE TODO O TEMPO DA EXPLANAÇÃO DA ALUNA. O FATO DE ESTA 

ALUNA TER EM MÃOS UMA FOLHA COM AS ANOTAÇÕES PARECE TER INTIMIDADO OS 

DEMAIS. CASO SEMELHANTE OCORRE COM ATITUDES DOCENTES QUE, COM SUA VOZ 

DE AUTORIDADE, SILENCIA OS ALUNOS E IMPEDE A PARTICIPAÇÃO.) 

Professor: Foi construindo juntos? Espetacular, não é? Porque demonstra que vocês têm um repertório 

teórico consciente de aspectos constitutivos do texto. E de todos esses elementos que vocês identificaram 

há algum assim que proporciona prazer estético, alguma satisfação... porque vocês teceram um percurso 

bastante criterioso e esse trabalho é apenas uma verificação dos elementos ou ele proporciona um prazer 

estético ou uma admiração da parte de vocês que têm a consciência e um conhecimento sobre esses 

elementos sobre o texto?  

Estella: Não foi à toa que nós escolhemos esse poema. Foi por despertar esse maior interesse mesmo pelo 

poema do que pela forma como ele tá escrito. Então por isso nós escolhermos ele. Aí depois por escolher 

ele por ser o que nós mais gostamos foi que nós começamos a analisar essa parte da estrutura.  

Professor: Da estrutura? E vocês entendem que analisar o texto pela veia temática, falar da vaidade, as 

questões que vocês apresentaram e também estrutural isso se completa? Não? Como é que vocês 

entendem essa articulação do texto?  

Estella: Completa. Porque a gente passa, a gente já gostou pela beleza do poema. Então, vendo tanto as 

características boas, então se completa isso, faz com que ele fique maior pra gente.  

Professor: Ou seja, um conhecimento prático e um conhecimento teórico compõem o texto como um 

todo, é isso? 

Estella: Isso  

Professor: Como um todo. Letícia?... (A TODOS DO GRUPO:) Vocês querem comentar também esse 

texto que elas fizeram? 

Letícia: Não.  

Professor: Por que não? 

Letícia: Porque ela já falou tão bonito... eu não quero falar mais nada.  

Professor: Ah... mas fala. (INSISTI.)  

Cícero Luiz: Se a gente falar vai estragar... 

Professor: Não... não vai estragar.  

Josinete: Vai estragar.  

João Paulo: Eu não tenho mais nada pra falar, professor. Ter até eu tinha mas ela já falou tudo. 

Letícia: Ela já falou tudo.  

Maria de Fátima: Mas assim... se todos nós nos reunimos aqui foi pra gente ter ideias... 

Estella: Há várias formas diferentes...  

Professor: É... as impressões de vocês ou até as dificuldades de vocês... Fala, Josinete... (NEM ESTA 

ALUNA NEM OS DEMAIS SE MANIFESTARAM.) Então vocês acham que a gente esgotou a leitura 
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do “Desenganos da vida humana, metaforicamente”, é isso? (A MAIORIA RESPONDEU 

AFIRMATIVAMENTE.)
15

  

Estella: Esgotar a leitura não esgotou porque tem muita coisa pra se falar aqui ainda.  

Professor: Tem muita coisa ainda.  

Júlio: É, muito mais coisa.  

Letícia: Mas como elas já falaram tanto...  

Maria de Fátima: A gente falou uma parte da metade. Falta a outra parte.  

Estella: Nós falamos o que nos chamou a atenção.  

João Paulo: Não. Mas a interpretação foi isso aí que ela praticamente... 

Professor: Que elas apresentaram?  

João Paulo: É.  

Professor: Vamos... querem ir pra outro? 

Estella: Vamos pro Acidente? 

Professor: Pro Acidente? Todos concordam com a Estella? (TODOS CONCORDARAM.) Vamos lá? E 

aí? E o Acidente?  

Estella: O título. 

Professor: O título... 

Estella: Acidente. 

Professor: O que chamou a atenção?... Por quê?... (FIZ AS INTERVENÇÕES ABERTAS, ESPERANDO 

QUE OS DEMAIS SE MANIFESTASSEM.)  

Estella: O que nos chamou a atenção foi que ele passa dois significados. O primeiro é o acidente ocorrido 

com o rato, desastre. E o segundo foi a forma acidental, imprevista, praticada pelo autor, ou seja, ele foi 

para fazer uma coisa e acabou fazendo outra, ou seja, foi acidental.  

Maria de Fátima: A intenção dele não era matar o rato. 

Estella: Então são dois tipos de acidente. Acidente ocorrido com o rato, desastre. E o acidente de ser 

acidental. E então, esse... 

Professor: Só um minutinho, Estella. Vocês concordam? Todo mundo percebe, reconhece essa 

ambiguidade, essa duplicidade de interpretação do título? (TODOS, MENOS UMA ALUNA, 

RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE.) Letícia?... (ESTA ALUNA ME PARECEU NÃO 

CONCORDAR.)  

Letícia: Eu não tinha parado pra pensar dessa forma como ela. 

Professor: Que legal, tá vendo?... 

Letícia: Não tinha pensado. Não me liguei muito no título, eu me liguei mais no texto mesmo.  

Professor: Tá. É. Só lembrando que o título é constituinte do texto como um todo. O texto se constitui 

também de seu título. Mas no caso da Letícia, é uma particularidade, ela teve sua atenção muito mais 

                                                 
15

 Comparando com as outras duas turmas, percebe no nono e no sexto ano que eles se mostram mais 

desafiados para defender seu ponto de vista, para argumentar com os colegas. Essa característica deveria 

ser maior no terceiro ano do médio, o que não se vê. Ainda que seja apenas uma e esta turma, a 

observação diária confirma que se trata de uma característica muito comum em terceiro ano do médio e 

não apenas desta classe especificamente.  
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focada no corpo, no interior do texto do que no título. Mas (PARA A ALUNA LETÍCIA) você concorda 

com essa intervenção dela? 

Letícia: Concordo. Agora ela falando me fez crer que bate.  

Professor: Que é coerente? 

Letícia: Isso.  

Estella: Eu tenho uma dúvida. Ele é modernista, esse texto?  

Professor: Vocês têm esses conceitos de Modernismo. (NINGUÉM RESPONDEU.) Só a Estella? (DOIS 

ALUNOS RESPONDERAM TAMBÉM CONHECEREM ESSES O CONCEITO. ALUNA MARIA DE 

FÁTIMA TAMBÉM O CONFIRMOU.) A Maria de Fátima também tem. Essa noção de Modernismo, 

Barroco... Vocês viram isso, não viram?  

Maria de Fátima: Vimos isso no ano passado.  

Professor: Vocês todos se lembram pelo menos de algumas coisas? (NÃO ME PARECIAM TER 

CERTEZA DE CONHECER DE FATO.) Mais ou menos no caso dele (UM ALUNO O DEMONSTROU 

COM A MÃO.) Letícia? Mais ou menos também. (TAMBÉM O HAVIA DEMONSTRADO COM A 

MÃO.) 

Estella: Então, dá pra notar que ele é modernista porque ele não tá naquela coisas certinha, aquelas rimas, 

essa como aqui (RETOMOU O POEMA “DOS DESENGANOS” PARA COMPARAR.) que foi ABBA 

e tal... 

Professor: No poema do Gregório de Matos, né? 

Estella: Isso.  

Professor: No poema Acidente você reconhece uma tendência... 

Estella: Modernista (PRONUNCIOU ESTA PALAVRA AO MESMO TEMPO QUE EU.) Por que ele 

foge daquela característica certinha.  

Professor: Formal. 

Estella: Isso, formal.  

Professor: De composição. 

Estella: Exatamente.  

Professor: Qual desses vocês acham mais legal. A forma mais é... 

Estella: Eu prefiro a forma
16

 que é do “Dos desenganos da vida humana”, que é mais formal do que essa. 

(ESSA REFERE-SE AO POEMA ACIDENTE.) 

Professor: Mais tradicional... 

Maria de Fátima: Mais bonita. 

Professor: Mais bonita? 

Estella: É, mais bonita.  

Professor: Então, só pra dar um salto, vocês odiaram então o Pluvial/Fluvial?
17

  

                                                 
16

 Percebe-se nas falas da aluna Estella uma necessidade de falar. Ainda que ela não reclame, pareceu-me 

que não gostava muito quando eu a interrompia. A minha intenção era “encorajar” os outros a falarem 

também. Mas como se vê na transcrição, isso não acontecia. Percebe-se um enorme desejo, uma 

necessidade da aluna Estella em exteriorizar as ideias dela e da colega vivenciadas; como se fosse uma 

oportunidade pouco presente nas aulas de leitura literária.  
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Maria de Fátima: Ah, esse foi o que a gente achou um pouco mais interessante. 

Estella: Achamos interessante. 

Maria de Fátima: É bem interessante.  

Estella: Pela forma como ele tá sendo feito.  

Professor: Está sendo construída. E o que mais no texto “Atirei um pau no gato / mas o gato não 

morreu”... Que mais? Vamos lá, então? Vocês estavam entrando numa leitura do texto... Josinete, ajuda a 

gente.  (MINHA INTENÇAO ERA NOVAMENTE OBTER MAIOR PARTICIPAÇÃO.) 

Estella: Esse “porreu” é uma mistura de morrer com porrada? 

Professor: O que que vocês acham? 

Maria de Fátima: Nós achamos que seja essa.  

Letícia: Eu ia falar a mesma coisa. 

Professor: A mesma coisa. É impressionante como essa palavra desperta uma curiosidade, uma 

insatisfação em alguns assim... “- „Porreu‟? Que diabo é isso?”  

Estella: É um neologismo.  

Professor: É um neologismo. Todo mundo reconhece o termo neologismo? (NINGUÉM CONHECIA, 

ALÉM DA ALUNA ESTELLA.) É uma palavra criada, uma palavra nova... 

Estella: Inventada. 

Professor: Inventada. E qual é o significado que vocês inferem no texto?  

João Paulo: Eu concordo com ela. 

Professor: Concordam com a Estella? (TODOS RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE.) Que mais, 

Estella? Maria de Fátima?  

Maria de Fátima: Pois é... a intenção não matar o rato.  

Estella: Acho que eu vi mais significado no título do que mais... 

Maria de Fátima: Do que no texto.  

Estella: Do que no poema.  

Professor: Acharam mais significado no título?  

Estella: No título.  

Professor: É um poema interessante? (BREVE SILÊNCIO) A dificuldade de compreensão do poema... 

Estella: Eu não sou muito chegada no Modernismo, porque eu não gosto muito dos poemas do 

Modernismo.  

Professor: Ah... é? 

Estella: Por ser assim. 

Professor: “Assim”. O que que é “assim”?  

João Paulo: Assim dessa forma? 

Estella: Pela forma como é que está dito. 

Professor: Como assim “dessa forma”?  

João Paulo: Aí eu não sei explicar. 

Josinete: Sem sentido? Sem lógica. 

                                                                                                                                               
17

 Uma vez que as alunas, ao compararem o poema de José Paulo Paes ao de Gregório de Matos, 

afirmaram preferir o poema deste ao daquele pela sua forma mais acadêmica, sugeri a comparação 

também com o poema de Augusto de Campos.  
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Professor: “Sem sentido?” “Sem lógica?” O texto não tem lógica pra vocês? 

Maria de Fátima: De certa forma não. 

Letícia: Eu já acho um pouco interessante que ele faz a gente ver o que seria. Igual, que foi... Ele busca 

nossa capacidade de tentar entender o que tá querendo dizer com aquilo, que é uma coisa fácil que todos 

que eram criança a mãe contou essa “atirei o pau no gato” e aqui ele mudou então faz pensar né? Por que 

que ele mudou?  

Professor: Não parece pra você, Letícia, algo... posto, tão prático, é isso? (A ALUNA CONFIRMOU 

QUE “SIM”.) O que que no texto lhe parece que não é tão prático, tão assim... é... vamos dizer... vou usar 

um termo... superficial. Vocês acham o texto superficial? Não?  

Estella: É um poema que eu não vou usar...  

Professor: Você não vai usar... 

Estella: Usar como... sei lá, exemplo. Porque os “desenganos da vida humana” eu vou usar como 

exemplo.  

Professor: Entendi. Então, pessoal, vamos tentar organizar. A Estella e a Maria de Fátima estão, na 

comparação do texto do Gregório de Matos, texto do Barroco, como ela (ESTELLA) mesma disse, e o 

texto Acidente, um texto com uma vertente modernista, conforme elas mesmas puseram... elas estão 

dizendo que preferem um texto, um poema, que coloque, que as coloca numa posição de reflexão, ou de 

aprendizagem sobre alguma coisa, não é isso? 

Maria de Fátima: O que traz mais sentido pra nossa leitura. E a nossa interpretação também. 

Professor: Enriquece muito mais a leitura. 

Estella: E desperta sentimentos.  

Professor: Sentimentos? 

Estella: Uma coisa de sentimentos, assim. 

Professor: O Acidente não desperta em vocês?  

Estella: Despertou. 

Professor: Letícia? Vocês, meninos?... Você, Josinete? Pessoal que tá ouvindo, tá perto? Aí atrás 

também? (NÃO SE MANIFESTARAM.)  

Maria de Fátima: “Dos desenganos” é... 

Professor: “Dos desenganos é”... 

Maria de Fátima: Sem comparação. 

Professor: “Dos desenganos” é superior?  

Maria de Fátima: É. Sem comparação.  

Professor: É?... Isso é legal. Isso é bacana. Isso é interessante. Qualquer observação que vocês fizerem 

tem validade na medida em que nós estamos buscando justamente valorizar as leituras de vocês, as 

experiências de vocês, e não aquilo que o professor quer que vocês digam. Não é isso. Eu expliquei no 

início, lembra? (TODOS RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE.) Mas por que será que a Letícia 

gosta desse texto? Vamos tentar entender a Letícia.  

Letícia: Porque... é porque... pela forma do que tá escrito me lembra a minha infância. Só que aí faz eu 

querer saber o porquê que foi, o porquê que ele escreveu “porreu” em vez de “morreu”... Entendeu? 

Professor: Tá. Um olhar muito mais sobre a linguagem... 
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Letícia: É. 

Professor: Sobre o como foi feito e o por que foi feito, sobretudo, do que que diga algo que seja pra sua 

formação, pra sua aprendizagem... como elas defenderam essa ideia.  

Letícia: Então, elas falaram que elas gostaram disso porque elas vão usar melhor... 

Professor: Isso, o que é válido.  

Letícia: Eu já não. Eu já gosto que cada um não..., porque elas vão usar, como ela falou, é uma forma de 

eu poder falar, mas eu não. Eu já prefiro gostar de todos e ver a característica de cada um.  

Professor: O que não significa que elas não tenham gostado, não é?  

Maria de Fátima: É.   

Letícia: É, eu sei. Elas preferem... 

Professor: Preferem... 

Maria de Fátima: Foi interessante... 

Professor: Isso. São particularidades. Isso é saudável, não é? Que vocês possam expressar, traduzir as 

impressões e exteriorizar as particularidades de vocês.  

Maria de Fátima: É. Que a forma de a gente analisar o “Dos desenganos” foi um pouco mais... 

abrangente.  

Letícia: Intenso. 

Professor: É. Como ela disse... como é que você (ALUNA ESTELLA) falou? 

Estella: É uma coisa que vem de dentro assim... que merece...  

Professor: É mais significativo, né? 

Estella: Isso.  

Maria de Fátima: E como também se a gente vivesse, vesse no dia a dia.  

Estella: E para pra pensar também.  

Maria de Fátima: O dia a dia. 

Professor: Os “desenganos da vida”? 

Maria de Fátima: É. As pessoas se preocupam mais com a parte de fora, física... 

Professor: Exterior. 

Maria de Fátima: E menos com o interior. Realmente. 

Professor: E isso no... segundo o texto (ACIDENTE) é o quê? (SILÊNCIO) Essa participação com a parte 

de fora, é vista no texto como o quê?  

Maria de Fátima: Como vaidade. 

Professor: Isso. Que é... Qual é a posição dele em cima dessa vaidade exacerbada, exagerada, ou 

rebuscada? 

Estella: Um desengano? Seria um desengano. 

Professor: Um desengano. Ou seja, ser vaidoso é algo negativo ou positivo? (SILÊNCIO) Ser vaidoso 

assim ao extremo?  

Maria de Fátima: É... totalmente negativo.  

Estella: É uma coisa que acaba sendo negativa.  

Maria de Fátima: Totalmente. 

Professor: Por quê? 
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Estella: Não leva a nada.  

Maria de Fátima: Você vai se preocupar tanto com seu físico e não vai... 

Josinete: Porque isso no final acaba. E a essência é o que continua. 

Estella: E é uma coisa que a pessoa não cuidou.  

Professor: Legal. Mais comentários? (SILÊNCIO) Mais comentários? Vamos lá. Explorem os textos. Os 

senhores não dizem nada? 

João Paulo: Mas eu concordo plenamente  

(RISOS)  

Professor: Porque as impressões... Vocês não leram os textos? 

João Paulo: Eu li.  

Professor: Não é que eu queira que vocês digam algo que me agrade.  

Leílson (QUE HAVIA SE JUNTADO AO GRUPO:) Eu não li. Vou ser sincero. Por isso que eu não 

vou... 

Professor: Ah. O senhor também não leu? 

Cícero Luiz: Só a primeira frase.  

Professor: Só a primeira frase. Só alguns se debruçaram sobre os textos.  

Cícero Luiz: Eu vou ler agora.  

Professor: Que mais? Vamos caminhar? Vamos... 

João Paulo: Vamos pro “bicho”. O bicho agora.  

Josinete: Vamos caminhar... 

Estella: Oba, vamos comentar O bicho.  

Professor: Que impressão vocês têm do “bicho”?  

João Paulo: Ele quer pegar alguém. 

Josinete: (RISOS) 

Letícia: Presta atenção no texto! 

Estella: Lê o poema que você vai entender o poema.  

Josinete: “O bicho querendo pegar alguém”. Meu Deus! (RISOS) 

(SILÊNCIO) 

Estella: Ele não vai entender... 

Maria de Fátima: Vai, vai, vai sim. Não é difícil a interpretação.  

(SILÊNCIO) 

Professor: Mais alguém? Participar? É... Tânia, por que você tá aí escondida? (A ALUNA ESTAVA POR 

DETRÁS DAS COLEGAS QUE FORMAVAM ESSE GRUPO.) Vem pra cá, Tânia. Você só tem a 

contribuir, a aumentar, Tânia, com a gente. 

Letícia: Vem, Tânia.  

(A ALUNA PREFERIU FICAR ONDE ESTAVA. NÃO SE JUNTOU AO GRUPO.) 

Maria de Fátima: Como é o nome daquele filme que a gente assistiu?... Passou o ano passado?  

(A ALUNA ESTABELECIA ALGUMA RELAÇÃO ENTRE O FILME E O POEMA O BICHO. 

MESMO SEM FALAR DO FILME, A ALUNA ESTELLA ARRISCOU:) 

Estella: É o “Ilha das flores”.  
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(OS DEMAIS RECONHECERAM O FILME E DELE SE LEMBRARAM.)  

Professor: Quando vocês...  

Maria de Fátima: É a mesma coisa que entender o texto.  

Professor: Então, qual é a sua... o que você entendeu do texto, você compreendeu? (A PERGUNTA FOI 

FEITA AO ALUNO JOÃO PAULO.) 

João Paulo: Tá falando aqui que é um bicho. Mas só que não é um bicho. É um homem que  

Maria de Fátima (RISOS): O bicho é um homem que... 

João Paulo: Ô! Tá me... Aí, professor... 

Professor: “O bicho é um homem”... 

João Paulo: E que aqui... 

Josinete: Ser humano que comporta-se como um animal.  

Professor: Um ser humano... Que mais? 

João Paulo: Ave! Ela tirou as palavras da minha boca. 

Josinete: Ah, não quero falar mais não... Ah, professor, é que nem aquilo que a gente tava conversando, 

né? (A ALUNA REFERE-SE À AULA ANTERIOR, NA QUAL PARTICIPOU DA LEITURA DESSE 

POEMA.) Que muitas vezes não respeitam a pessoa... Que nem a gente... 

Professor: É. Nós tínhamos feito na aula anterior... 

Letícia: Nós tínhamos conversado já. É. 

Professor: ... numa fala sobre o poema. Então elas já têm todo um repertório sobre o texto que foi 

compartilhado entre os integrantes do grupo. Eu só queria te perguntar uma coisa, João Paulo. Quando 

você vai percorrendo o texto e o texto vai informando a você que se trata do quê?  

João Paulo: De um homem que está se comportando como um bicho. 

Professor: É. Não, em que ponto do texto você identifica que é um homem?  

João Paulo: No fim. Aqui. (APONTOU PARA O VERSO FINAL DO POEMA.) 

Professor: No fim. Então, ao longo do texto todo fica pra você a informação de que se trata de um... 

João Paulo: Bicho. 

Professor: E quando é revelado pra você no final do texto que se trata de um homem, qual é a sua reação, 

como é que você se sente ou que sensações ou emoções, como é que você encara isso?  

João Paulo: Que o cara tá sendo comparado com um bicho.  

Professor: Isso. E o que mais? 

Júlio: Só.  

Letícia: Qual é a sensação? 

Professor: É. A sensação sua... quando isso lhe é revelado.  

João Paulo: Que emoção? Só porque... sei lá. 

Estella: Existe na vida real? 

João Paulo: Não existe isso aqui na vida real. 

Josinete: Existe.  

Professor: Vocês concordam? 

Maria de Fátima: Imagina as pessoas no lixão... 

Letícia: Catando lixo.  
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Josinete: “Catando lixo”.  

João Paulo: Esquece esse negócio de bicho aí, vai.  

Letícia: Ele parou no “engolir”. 

Estella: Quando alguém engole com voracidade, é porque ela tá?...
18

 Com muita fome. Isso não acontece? 

João Paulo: Acho que tô entendendo... 

Estella: Que mora em lixão...  

João Paulo: Acontece. 

Maria de Fátima: Ou seja, qualquer coisa que ela encontrar ali no lixo ela vai sair devorando... 

Estella: Devorando com voracidade. 

Professor: Os três textos, o “Dos desenganos da vida”, o Acidente e o O bicho, eles são visivelmente 

iguais, né? (RESPONDERAM “NÃO” MAS COM CERTO RECEIO COMO SE NÃO TIVESSEM 

CERTEZA OU AINDA ESTRANHADO MINHA AFIRMAÇÃO EM FORMA DE PERGUNTA.) Não, 

né? Vocês ficaram assim “não”, né? Eles são diferentes, certo? Em que reside essa diferença do ponto de 

vista, já que a Estella e a Maria de Fátima trouxeram essa coisa da finalidade da leitura, da utilidade da 

leitura, como a Letícia também expressou o ponto de vista dela, é... dos três, como que que vocês 

utilizariam esse terceiro texto, então, O bicho? Pra vocês, que função ele teria?  

Letícia: Uma crítica social. 

Professor: Fazer uma crítica social e isso... 

Letícia: Nos dá uma outra forma de ver a situação e tentar ajudar. 

Professor: Transformar o horizonte do leitor e levar o leitor a... 

Letícia: A fazer algo para que não aconteça isso; tentar melhorar a situação. 

Professor: Ok. Ótimo. 

Estella: Até valorizar aquilo que ele (LEITOR) tem. 

Professor: Ótimo. Um outro aspecto: valorizar aquilo que ele tem. O texto de certa forma ele transforma 

vocês. 

Maria de Fátima: Causou um pouco de impacto. 

Professor: A leitura desses textos, sobretudo O bicho, a leitura do texto transforma vocês de alguma 

forma? 

Josinete: Faz pensar melhor, né, nas atitudes.  

Professor: É isso? 

Letícia: Talvez não transforma, mas faz a gente rever. A gente sabe que tem que ajudar, que tem que fazer 

alguma coisa, mas deixa pra lá. E aí vendo esses textos, pô, cai em si, né? Vai fazer alguma coisa pra 

ajudar o próximo.  

Professor: Isso é uma transformação, Letícia? Você considera? Que isso transforma você?  

Letícia: Uma transformação sim, mas não assim de que já não existia nada e transformou. 

Professor: Ah, perfeito. Entendi. Perfeito. Desculpe. Então, o que a Letícia está dizendo é que nós já 

estávamos como que conscientes da situação e o texto vem a... 

Letícia: dar uma apimentada. 

                                                 
18

 Percebe-se que em certo momento alguns alunos passam a fazer perguntas ao aluno João Paulo, 

questionando-o quanto à leitura do texto ao mesmo tempo em que o fazem prosseguir.  
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Professor: “Dar uma apimentada”, é isso? 

Letícia: Dar uma apimentada não. 

(RISOS) 

Maria de Fátima: Dá um certo impacto.  

Professor: É que eu não tinha entendido o que você falou. Pessoal, não fiquem pensando que eu fico 

censurando a fala de vocês. Não é isso não. É que eu não tinha entendido mesmo. É “apimentado” que 

você falou? 

Letícia: É. Só que tá errado.  

Professor: Não. Tá certo. É o que você quer exteriorizar. Dar um... nos tirar da nossa inércia, da nossa 

passividade. É isso? E o que mais? 

Maria de Fátima: E o texto, ele traz assim um certo impacto, né? Porque a gente vai lendo é um bicho, é 

um bicho, é um bicho, quando vê no final, não, é um homem. E a gente cai em si mesmo, né? Realmente 

isso acontece hoje em dia. Muitas vezes já naquele, ai meu Deus, esqueci o nome?  

Professor: “A ilha das flores”.  

Maria de Fátima: “A ilha das flores”. Foi muito interessante. 

Professor: Vocês (PARA TODOS DO GRUPO.) lembram que viram o filme “A ilha das flores”? 

(ALGUNS CONFIRMARAM QUE SE LEMBRAVAM.) É um filme interessante. É um conhecimento 

que vocês articulam pra reforçar a leitura do texto. Isso é muito interessante. E, o que acontece, Maria de 

Fátima, quando então chega no final que é revelado que se trata de um homem? 

Maria de Fátima: Dá um certo impacto.  

Letícia: E tu, Tânia? 

Professor: E você, Tânia? 

(A ALUNA NÃO QUIS MANIFESTAR-SE.) 

João Paulo: Agora é sua vez de participar um pouco. 

Professor: Não... deixa a Tânia. Todo mundo fica à vontade pra participar se quiser. Que mais? Dos três 

textos, um é visivelmente engraçado, né? Que é o qual? (TODOS RECONHECERAM O POEMA 

ACIDENTE.) 

Professor: Um, que é visivelmente filosófico, que é qual? 

(TODOS RECONHECERAM O POEMA DOS DESENGANOS DA VIDA HUMANA, 

METAFORICAMENTE.) 

Professor: E o outro é visivelmente... 

Letícia: Social.  

Maria de Fátima: Porque é a realidade.  

Professor: Social, né? Que trata da realidade. Então, eu vou pegar isso que a Letícia falou sobre a questão 

da realidade. Qual é a noção de vocês têm de realidade para cada um dos textos? (BREVE SILÊNCIO) 

Ela falou “porque é a realidade”. “Dos desenganos da vida”, como ele trata da vaidade, isso também se 

refere à realidade?  

Tânia: Sim, nos dias de hoje.  

Professor: É? Mas em que nível, considerando com o Acidente? (BREVE SILÊNCIO) Oi, Maria de 

Fátima? 
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Estella: Acontece, acidente também acontece na realidade. 

Maria de Fátima: É.  

Professor: Mas, então, só pra gente pegar a noção de realidade, que é coerente, que a Letícia trouxe. “O 

terceiro”, ela falou, “está mais para a realidade”. Como assim? Todos tratam de questões que são 

possíveis de acontecer, mas ela enfatizou que o terceiro é da realidade. Vocês têm essa mesma impressão 

e qual seria? Como é que vocês explicariam isso? Realidade no terceiro é mais o quê?  

Letícia: Dos três é o ponto que eu acho que é o mais forte. Porque a vaidade tem, o acidente sim. Mas 

esse da pobreza e da fome, acho que é mais forte. 

Tânia: É o que mexe mais no caso, do ser humano assim e tal.  

Maria de Fátima: Às vezes a gente imagina as pessoas... 

Letícia: Eu nem imagino, eu vejo. Eu moro perto de um supermercado e vejo gente lá no lixão pegando 

carne pra ferventar pra dar pras crianças.  

Professor: É. Sobras, né? 

Maria de Fátima: Até mesmo na rua mesmo, com aqueles carrinhos lá, pegando coisa pra poder garantir o 

sustento.  

Letícia: Dentro do próprio lixão. Pra mim é o mais real porque eu vejo frequentemente.
19

  

(BREVE SILÊNCIO) 

Professor: Ótimo. Que mais? É sempre essa expressão: Que mais? Deste, dos anteriores, do próximo? O 

que que vocês querem destacar... 

Estella: Pode ser o Porquinho-da-índia?  

Professor: Porquinho-da-índia? Vamos lá? (NINGUÉM SE OPÔS.) Porquinho-da-índia. 

Estella: Quando o autor diz que o porquinho-da-índia foi sua primeira namorada, nós acreditamos que 

seria uma comparação com algumas mulheres que não fazem caso do amor, dos cuidados que elas 

recebem. Aqui ele (AUTOR, NO ENTENDER DA ALUNA.) diz que ele (AUTOR) ganhou um 

porquinho-da-índia que dava “dor de coração” pra ele (AUTOR). E que ele (PORQUINHO), que tava 

sempre fugindo dele (AUTOR). Ele (AUTOR) levava “pra sala”, pros “lugares limpinhos”, pros melhores 

lugares, tratava bem, só que ele (PORQUINHO) sempre fugia e ia pros piores lugares, ou seja, todo 

aquele amor que ele passava pro animal, ele (PORQUINHO) desprezava... que acontece com algumas 

mulheres ou com alguns homens também, que ao invés de valorizar aquilo, despreza. Aí no final ele diz o 

porquinho-da-índia foi a primeira namorada, ou seja, a pessoa com a qual ele se preocupou, ele gostou, só 

que desprezava.  

Professor: Somos nove cabeças aqui, né? Tirando a minha. Que mais que vocês têm... Concordam com a 

Estella, acrescentam? Outras leituras... (A ALUNA LETÍCIA INICIOU SUA EXPLANAÇAO.) Letícia. 

Letícia: Eu acho igual, o final, “- Meu porquinho-da-índia foi minha primeira namorada.” aparenta que 

ele teve um animal de estimação e que depois disso ele começou a ter namoradas que faziam a mesma 

coisa que o porquinho. 

Professor: Ou seja?... 

Letícia: Coitado, sofreu, né?  

                                                 
19

 Ao contrário do que se disse anteriormente, percebe-se nestas discussões as tentativas de argumentar, 

legitimar sua leitura.  
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Professor: Sofreu. Coitado do sujeito do texto aí, do indivíduo, né? Que mais? (SILÊNCIO) E esse texto, 

ele, pegando essa ideia dos elementos dos outros, ele tem um aspecto mais filosófico, mais alegre, mais 

triste, como é que vocês analisam essa recepção da parte de vocês? 

Maria de Fátima: Não me desperta muito interesse. 

Professor: Não?... 

Maria de Fátima: Já começa pelo título, né?  

Letícia: É porque fica bem claro, né?  

Maria de Fátima: Só o título não traz não muito...  

Professor: É? Não é um texto que... 

Maria de Fátima: Porquinho-da-índia. (FALOU COM CERTO DESPREZO.) não demonstra interesse. 

Professor: Por que esse não interesse? O que no texto não... (COMO A LUNA TÂNIA FEZ MENÇÃO 

DE FALAR:) Fala, Tânia. Quer dizer, você está sendo convidada a falar e não intimada a falar. 

(RISOS) 

Tânia: Então esse é um texto que eu não entendi muito. Agora, ele explicando eu consegui entender 

melhor. 

Professor: Que que você tinha entendido antes? 

Tânia: Nada. 

Professor: Nada. Mas você tinha lido? 

Tânia: É eu tinha lido algumas vezes mas eu não tinha entendido porque por ele ter começado falando do 

porquinho tudo assim.  

Professor: Você não tinha feito essas... 

Tânia: É, análises... 

Professor: Relações... essa análise que elas... só, todas as análises que vocês fizeram... ou vocês se 

basearam sempre... sentaram, é isso? Como vocês fizeram? Vocês trouxeram até um roteiro com as... 

Estella: Nós fizemos isso ontem, enquanto o senhor falava com outros grupos... 

Professor: Na aula anterior (DOIS DIAS ANTES)? 

Estella: Isso. Nós fomos lendo e anotando o que fosse curioso, o que despertasse o interesse da gente.  

Professor: Usaram dicionário? 

Estella: Dicionário? Não chegamos a usar.  

Professor: Não. Um livro de literatura? 

Estella: Não. Não usamos.  

Professor: Não usaram, que legal. 

Estella: Foi raciocínio... 

Maria de Fátima: Foi na hora mesmo. 

Estella: Foi na sala, ontem. 

Professor: Na verdade vocês já tinham lido desde a outra vez... (EM OUTRA AULA DE LEITURA 

COMPARTILHADA.)  

Estella: Ah, sim. Em casa... 

Maria de Fátima: A gente, depois, ficou só de por as ideias. 

Professor: Aí ficou só pra por as ideias, só pra formalizar. 
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Estella: Pra anotar o que a gente tinha falado.  

Professor: E “A...” 

Letícia: Ah, esse aí? A omelete? 

Professor: Por que, por que essa relação nossa de não termos gostado muito do texto... A Letícia gostou?  

Letícia: Acho que porque não chama a atenção mesmo. É uma coisa assim simples. E o texto em si já 

explica... então... Não tem muito o que procurar... O máximo você já entende.  

Professor: Uma leitura rápida já... ainda que não... como a Tânia não tenha feito uma leitura com essa 

interpretação no primeiro momento mas quando da interpretação sua
20

 a Tânia prontamente já  percebe e 

reconhece.  

Tânia: É que eu não tenho facilidade pra entender poema. Eu não gosto muito... 

Professor: Ah, não é uma coisa que você curta muito, não é? 

Tânia: Não. Então eu tenho umas dificuldades. Mas a partir do momento que explicam assim, eu consigo 

entender.  

Professor: E a pessoa que escreveu, vocês acham que é um adulto ou uma criança? 

Estella: Acho que é um adulto, porque ele fala “Quando eu tinha seis anos”... 

Professor: Remonta ao passado bem lá na infância. 

Estella: Isso.  

Professor: E termos no texto remetem ao universo da infância... somente ao universo do adulto? Vocês 

reconhecem isso? (BREVE SILÊNCIO) A forma como o texto tá escrito não desperta o interesse... 

Estella: Como ele colocou no diminutivo “limpinho”, “ternurinha” é... bem infantil mesmo.  

Professor: A Letícia reconheceu isso? (DISSE QUE NÃO.) Não? 

Letícia: Não.  

Professor: A Tânia, os meninos, tinham verificado isso no texto? (NINGUÉM, ALÉM DA ALUNA 

ESTELLA, HAVIA RECONHECIDO ESTE ASPECTO.) Vocês leram esse texto? Não leram esse texto? 

(DOIS ALUNOS NÃO HAVIAM LIDO.) 

Maria de Fátima: Ontem, nós estávamos analisando esse Porquinho-da-índia, aí a gente sabe que tem 

alguma coisa nele só que a gente... 

Estella: Só não tá conseguindo passar. 

Maria de Fátima: A gente sabe que tá aqui, alguma coisa que existe.  

Estella: Tem alguma coisa que está escondida aí no meio que... 

Professor: Alguma coisa a mais. (A ALUNA LETÍCIA INICIOU SUA EXPLANAÇÃO.) Fala, Letícia. 

Letícia: Dá pra perceber que ele tem uma desilusão muito grande e pela, por ele ter escrito ele quis meio 

que desabafar essa angústia. Pra mim, passa isso, que ele teve uma angústia muito grande... 

Maria de Fátima: Uma “dor de coração”. É meio que o Desenganos da vida. 

Letícia: É meio que... ai, não sei... porque ninguém ia fazer uma... Sei lá, eu não me ponho fazendo um 

texto dessa forma... só falar... brincar um pouco de uma coisa séria...  

Maria de Fátima: Eu também. Se eu fosse fazer esse poema, eu faria porque algo me machucou do 

passado, quando eu era criança.  

                                                 
20

 Refiro-me aqui ao poema Porquinho-da-índia, conforme transcrição acima.  



116 

 

Professor: Você tá dizendo que o fato de ele brincar seria uma forma de ele o que... Suavizar o sofrimento 

dele, é isso?  

Letícia: Talvez é... 

Professor: É isso que você tinha pensado?  

Letícia: É.  

Professor: É? Pra não ficar tão dramático, é isso?  

Letícia: A forma que ele encara a vida agora. 

Professor: Como é que ele encara a vida agora? A partir do texto, vocês acham?  

Letícia: Eu acho que ele se libertou. Por ele ter escrito o texto, eu acho que ele meio que se livrou dessa 

tristeza.  

Professor: Legal. 

Letícia: Faz a gente pensar, né? da vida do autor... Tem tudo uma coisa...  

Professor: Ah... vocês também se prendem no texto, têm uma necessidade de remeter à vida do poeta ou 

não? 

Estella: Isso aconteceu no... Pneumotórax. 

Professor: Pneumotórax?  

Estella: Que aconteceu de verdade. Agora a gente tem que entrar, entender o texto tem que entender um 

pouquinho ali o que ele viveu.  

Professor: Ah... Você tinha colocado isso, não é
21

? (CONFIRMOU.) como repertório necessário pra 

inferir certos significados do texto, né? 

Estella: É. 

Professor: Mas sempre é o texto que vai nos dar um direcionamento maior, não é? Concordam? 

Discordam? (ALGUNS CONCORDARAM.) Que mais?  

Estella: Acho que só. Desse chega, né? 

Professor: Desse chega? Pra outro ou chega de qualquer um?  

João Paulo: Chega de qualquer um...  

(RISOS.) 

Estella: Não, chega desse.  

Professor: Qual agora, pessoal? Vocês decidem.  

Maria de Fátima (DIZ À COLEGA ESTELLA:) Você pelo “omelete”? Porque esse “omelete” a gente 

nem fez questão de analisar muito porque... 

Estella: Essa “omelete”? Nossa!  

Professor: É? A omelete? Por quê?  

As alunas Letícia e Maria de Fátima também perguntaram: A omelete, por quê?  

(AMBAS FAZEM REFERÊNCIA AO PORQUÊ DO TÍTULO DO POEMA.)  

Maria de Fátima: A omelete é que nem o Porquinho-da-índia... 

Josinete: Sem sentido, professor.  

Maria de Fátima: ... esse Acidente... não possuo interesse, já pelo título...  
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 Esta aluna menciona este aspecto quando do preenchimento do questionário das expectativas iniciais 

aplicado no início da realização das atividades de leitura dos poemas.  
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Josinete: Não como você analisar.  

 Maria de Fátima: ... e só o texto... 

Letícia: A omelete. 

Maria de Fátima: ... mostra um... 

Josinete: Sem graça. 

Maria de Fátima: ... conteúdo que a gente quase se prendeu.  

Estella: Claro, a gente percebe que tem alguma coisa aí... Claro, ele não fez à toa.  

Maria de Fátima: É.  

Júlio: Ele já tá falando aqui que o omelete ele já diz que tá tudo misturado. 

Professor: O que que tá misturado, João Paulo?  

João Paulo: Então, acho que ele misturou um monte de coisa e não teve sentido nenhum.  

Professor: Ó, o João Paulo faz uma leitura interessante, vocês não acham?  

Pergunta feita por quase todos do grupo:  O que que ele falou? 

Professor: Ele falou que pelo título, considerando que omelete é uma mistura, a partir do título tá tudo 

misturado. E aí eu perguntei que mistura é essa, o que que tá misturado. Ele disse que ele misturou um 

monte de coisa e não teve sentido nenhum.  

(RISOS) 

Professor: Já é uma leitura interessante, não é? Porque vejam, nós estamos trabalhando aqui com uma 

ideia de que o texto tem necessariamente que nos produzir, isso não é errado não, viu, gente, isso é 

saudável, tá, tem que nos produzir uma... uma reflexão ou uma aprendizagem, por exemplo. Isso é 

saudável. Sem dúvida nenhuma. Eu concordo com isso. Mas será que todo texto tem de fato que ter uma 

preocupação em... em nos transformar, né? Pensando na Letícia, no que a Estella colocou... Será que o 

texto não pode somente... brincar com alguma coisa? Vocês, em função idade de vocês e da maturidade, 

que vocês têm, vocês estarem no terceiro ano, como é que vocês analisam isso? (BREVE SILÊNCIO) Se 

vocês tivessem doze anos de idade?  

Josinete: Eu acho que não entenderia. 

Professor: Não entenderia?  

Maria de Fátima: Se a gente agora com dezoito... 

Estella: Gostaria daquele do Acidente. 

Professor: Acidente? 

Estella: Que é engraçado...  

Professor: Que seria o mais próximo... 

Letícia: Da época, né?  

Professor: Do universo de vocês, da maturidade de vocês. 

Estella: “Dos desenganos da vida humana” não ia dizer nada pra gente.  

Professor: É possível que não dissesse nada.  

Estella: Ia ser uma chatice tremenda.  

Maria de Fátima: Ia ser... palavras bonitas, simplesmente. “Nau”... 

Letícia: E algumas que a gente não conhecesse... eu já ia me confundir. Eu já não ia querer mais ler.  

Professor: É?  
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Maria de Fátima: Coisa chata.  

Professor: Hoje não. Hoje no terceiro ano espero que o texto tenha uma...  

Letícia: Finalidade.  

Estella: Que passe alguma coisa pra gente.  

Letícia: Conteúdo.  

Professor: Conteúdo... O que seria esse “conteúdo”? Conteúdo filosófico como o “Dos desenganos da 

vida”?... Um conteúdo social como O bicho?... Que mais? (BREVE SILÊNCIO) Vamos ver o “omelete”? 

(QUATRO RESPONDEAM QUE SIM. OS DEMAIS NÃO SE MANIFESTARAM.) Vamos tentar um 

sentido aí... ao “omelete”? Vocês (ESTELLA E MARIA DE FÁTIMA) nem se preocuparam tanto com 

ele, é isso que vocês disseram porque... 

Maria de Fátima: A gente deu uma lida. Tentamos analisar. Mas, não, “vamos partir pra outro que esse 

aí.... hum!” 

Professor: Foi um desinteresse ou foi uma dificuldade com o texto?  

Maria de Fátima: Sempre um pouquinho de cada. Mais desinteresse do que...  

Estella: Essa “lua dourada na cozinha” é o que... que ele tava fazendo omelete e aí tava aquele fogo 

aceso... 

Maria de Fátima: Ou o sol. 

Estella: A luz ficou dourada... 

Letícia: Na minha mente, quando eu li, eu comecei a interpretar e... 

Estella: Sol na janela?...  

Letícia: É já me pareceu sol mesmo... Um dia de tarde... assim meio que uma janta... e... veio na minha 

mente uma mulher de vestido com essa mão branca que... aí aparenta, parece ser ou uma esposa ou uma 

namorada assim, sabe? Uma tarde, vamos assim dizer, paixão, e ela foi fazer uma comida à noite. 

Maria de Fátima: É meio que uma tarde calma e tranquila. 

Letícia: É. Ele contou uma coisa que aconteceu, um fato que aconteceu ali. Ele relatou e ali. 

Estella: Talvez foi importante pra ele... tão simples e importante pra ele.  

Maria de Fátima: Minha linda mulher segurando uma... com a sua mão branca segurando uma faca 

fazendo... ah... 

Letícia: Um coração repousado e também calmo... Foi isso que me, eu visualizei.  

Professor: Que mais? 

Letícia: Esse foi um que mais me fez visualizar... 

Estella: Ou ela tava fazendo a omelete e ele observando ali... e o “coração rubro pousado”...  

(BREVE SILÊNCIO)  

Professor: Qual a função da faca? 

Estella: “segura uma faca”... 

(RISOS.) 

Letícia: Foi a visão dele. Ele viu ela assim... 

(MAIS RISOS) 

Maria de Fátima: Ela foi guardar a faca... ou não sei... 

Professor: E aí, a função da faca?  
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(ALGUNS RUMORES MAS NENHUMA RESPOSTA.) 

Gerson: Talvez aquela pessoa ia ferir ele.  

Professor: Ah... Olha... Gerson, é uma possibilidade. Ó, primeira coisa, tudo que vocês disseram é genial, 

ok? Essa impressão que a Letícia tem do elemento visual, essas imagens e tal. Aí depois vocês colocaram 

“Ah, mas também tem tal coisa e tal”. Aí ei perguntei, aí eu me intrometi e perguntei a questão da faca. 

Aí simplesmente, não, é simplesmente ela segurando a faca. Aí o Gerson colocou pra gente o quê? 

Provavelmente ela queira ferir, e se ferir vai ferir onde?  

Resposta dada por todo: No coração.  

Professor: “No coração”... E qual seria essa possível relação entre a “mão que segura” a “faca” e que fere 

o coração? O que que isso, então, poderia colocar além de uma mera, de uma mera cena descrita? 

(BREVE SILÊNCIO) Ousem um pouco mais.  

Letícia: No mesmo raciocínio talvez ela fosse terminar com ele, né? 

Professor: Que mais? 

Letícia: Por isso essa dor no coração, essa facada.  

Professor: Será que o texto trata somente de uma... é apenas uma descrição de uma situação na cozinha? 

Maria de Fátima: Meio que num dia tranquilo numa tarde, né?... 

Letícia: Porque não coloca cozinha.  

Maria de Fátima: ...como ela disse, aí acontece alguma coisa que possa... (RISOS) 

Professor: E?... 

Maria de Fátima: ... trazer o sofrimento... possa... 

Professor: Que mais? 

Maria de Fátima: ... acontecer o acidente.  

(RISOS) 

Professor: “Acontecer o acidente” não é? Que mais? Que mais, Gerson? (BREVE SILÊNCIO) Não? Olha 

que legal... 

Letícia: O que ele falou fez desencandear (sic) (DESENCADEAR. A ALUNA LETÍCIA REFERE-SE 

AO QUE O ALUNO GERSON DISSE EM RELAÇÃO À FACA, COMO QUE ILUMINOU AS 

LEITURAS DESSE POEMA.) 

Professor: Olha que legal, tá vendo? Um negócio que ele trouxe e corroborou tudo o que vocês haviam 

colocado e que desencadeou... 

Letícia: Fez a gente pensar de uma outra forma. 

Professor: ... outra coisa, né? Isso é muito legal.  

Josinete: Numa tarde tranquila aí aconteceu... 

Professor: “Numa tarde tranquila”... 

Maria de Fátima: Aí aconteceu... 

Professor: Em que tudo estava perfeito e aconteceu..., Maria de Fátima... 

Maria de Fátima: Ah, numa tarde tranquila, todo mundo bem, coração... 

Professor: Tranquilo. 

Maria de Fátima: Tranquilo... 

Professor: Calmo, como ela disse (A ALUNA JOSINETE O HAVIA DITO.) 
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Maria de Fátima: ... rubro, pousado, mas... mas...  

Professor: Mas... 

Maria de Fátima: ... a faca iria causar uma...  

Estella: Por que “omelete”? 

Professor: É, aí é outra coisa... 

Maria de Fátima: É meio que uma mistura de uma coisa boa, ao mesmo tempo de uma coisa ruim... 

Professor: Vocês concordam? (TODOS CONCORDARAM.) Eu acho que é uma possibilidade válida, 

não é? Vocês concordam? Gerson, “omelete”... 

Maria de Fátima: Que estava tudo bem? 

Professor: Porque é algo “Que estava tudo bem” e a partir da leitura delas e a partir da sua (ALUNO 

GERSON) intervenção com o... como é que a gente poderia chamar?... O que que aconteceu, então nesse 

estado de calma, houve uma... então... uma o quê?  

Maria de Fátima: É tanta palavra que... não sai.  

Professor: Algo que foi o quê? Continuou... supostamente continuou tudo tranquilo?  

Maria de Fátima E Estella: Não. 

Professor: Pensando na intervenção da faca, não, né?  

Letícia: É que “omelete” aparenta ser... mostra ser alguma coisa calma... assim... e quando vem a faca, né, 

aí já muda alguma coisa. Pra mim parece isso. 

Maria de Fátima: É meio como... como ele disse, é meio que uma mistura.  

Professor: Uma mistura... foi o que o João Paulo havia dito inicialmente, né? Que mais? A gente pode 

ousar outros significados que sejam coerentes com o texto. Vocês ficam com a impressão de que tem que 

voltar lá e ler tudo de novo? Que tem mais coisa em todos os textos... não? (TODOS RESPONDERAM 

AFIRMATIVAMENTE.) Não é?  

Estella: Fica aquela sensação de que tá faltando alguma coisa.  

Professor: Tá faltando algo. 

Maria de Fátima: Mas tá faltando alguma coisa...  

Letícia: Parece que a gente quer falar: “Autor, me fala, que que você queria dizer com isso?”  

(RISOS)  

Professor: Mas vocês acham que isso é legal? Porque eu posso trazer o cara aqui pra vocês. Eu conheço o 

Dirceu Villa. Fiz um curso com ele faz umas duas semanas na USP
22

 sobre “Revisão do Cânone” que ia 

te interessar muito, esse curso. Quer dizer, ia interessar... eu tô falando pra Estella, porque ela tem a 

intenção de fazer Letras, mas não que não interessasse a todos nós, mas especificamente pelo caminho 

dela. 

Letícia: Entendemos.  

Professor: Mas no sentido de rever o cânone da Literatura... e... ele é super jovem, bacana... 

Letícia: Podia trazer, né?  

Professor: Mas aí é que tá. Talvez ele não queira... 

Maria de Fátima: Contar. 
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 Refiro-me aqui a minicurso realizado na FEUSP quando do IX Seminário de MELP, segundo semestre 

de 2010.  
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Professor: Contar. Porque uma coisa é a leitura dele e outra coisa é a autonomia do texto a partir do 

momento que ele foi publicado. 

Maria de Fátima: Então, mas o leitor... 

Professor: Eu acredito que interesse muito mais pra ele... 

Josinete: Nossas leituras. 

Professor: ... as leituras que vocês têm do que propriamente as leituras... 

Letícia: Dele. 

P:... dele. Você acha, então, que seria legal, Letícia... 

Letícia: Seria. 

Professor: ... trazer alguém pra revelar o que o texto quer dizer? 

Letícia: Mas aí é o que você falou. Não vão querer revelar (risos). 

Professor: Não. E o que que vocês acham? (BREVE SILÊNCIO) Não seria mais interessante 

Maria de Fátima: Seria bom e ao mesmo tempo não. 

Professor: ... vocês participarem? Não... 

Maria de Fátima: Não porque a gente ainda pode ir um pouco mais além do que o texto quer passar pra 

gente.  

Professor: Mas mesmo que ele (POETA) nos diga o que significa, nós também podemos ousar com as 

nossas experiências... 

(ALGUNS CONCORDARAM.) 

Letícia: Mas aí já fica certo o que realmente é. 

(BREVE SILÊNCIO) 

Professor: Será?  

Maria de Fátima: Ou seja, através de nossos caminhos... 

Tânia: Mesmo sendo o certo pra ele, pode não ser o certo pra nós... o que ele pensou... e pra gente tem 

outro significado. 

Professor: E isso, vocês acham ruim isso?  

(BREVE SILÊNCIO) 

Maria de Fátima: Então mesmo através de nossos caminhos a gente tentar ir e pode chegar à mesma 

conclusão... que é dele. 

Professor: Ou não.  

Maria de Fátima: Ou não.  

Letícia: É que fica essa curiosidade, né, de saber...  

Professor: Ou não, né? Porque uma coisa é a leitura que ele próprio vai fazer, não é? E outra coisa, vejam. 

Não significa que pelo tenha que tenha sido ele que tenha escrito que a capacidade dele de interpretação 

seja superior à nossa. Seja mais ampla ou mais profunda que nossa. Isso não é uma verdade, não é? Às 

vezes você escreve umas coisas e você mesmo lê e fala “Nossa! Eu escrevi isso?”  

Letícia: É. Ou talvez ele nem saiba ou tenha escrito e nem... 

Gerson: Perceba. 

Letícia: ... ai, eu não pensei.  

Professor: E o que garante essa nossa interpretação é o quê?  
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Letícia: Os elementos do texto. 

Professor: “Os elementos do texto”, Letícia. Estella, quer falar? (BREVE SILÊNCIO) É coerente a 

intervenção do Gerson? 

Maria de Fátima: Acredito que sim. 

Letícia: Ele diz pensar uma outra forma. 

Maria de Fátima: É. Porque tava numa tarde tão bonita, o povo tá tudo tranquilo, tudo bem... por que que 

teria essa faca e...  

Estella: Ele parou um pouco “que segura uma faca”. 

Professor: A própria posição do verso, né? Vejam que é o verso que está o quê?  

Maria de Fátima: Meio que desalinhado.  

Professor: Ele tá desalinhado. Ele está deslocado, tudo bem? Isso teria um significado?  

Letícia: Parece que aconteceu algo aqui no meio da “sua mão branca”. E acho que pra que tivesse 

acontecido um acidente tinha que tá depois da faca.  

Professor: É isso? 

Maria de Fátima: “sua mão branca” que veio em minha direção... 

Estella: Ou a mulher se matou, “sua mão branca”, a mão ficou pálida.  

Professor: Ah... Gerson, retomando a coisa dele que a Estella, isso é legal também (TODOS 

CONCORDARAM. DEMONSTRAM SEMPRE ENTUSIASMO QUANDO RETOMAMOS A 

LEITURA DA “FACA” SUGERIDA PELO ALUNO GERSON, A QUAL DESENCADEOU TODA 

UMA SÉRIE DE REFLEXÕES, COMO SE NOTA.) No texto não tá dizendo que o sujeito que estaria na 

situação foi morto. Nem que era uma mulher, hein... 

Estella: É verdade. 

Professor: Foi a Beth que trouxe pra nós que é um homem e uma mulher e que... 

Tânia: E nem que estava cozinhando, no caso.  

Professor: É. Tudo bem, pessoal? É legal o que a Estella trouxe. Vejam que a coisa vai ampliando, né? 

Que é possível que não tenha sido... vamos seguir a ideia que seja um casal, vai, mas que ela tenha ferido 

o coração dele. Mas como a Estella disse, ela também tenha se ferido. Não é isso? Que também é uma 

possibilidade. (BREVE SILÊNCIO) Vocês preferem os textos que se fecham numa única interpretação ou 

o texto que vai se abrindo?  

(TODOS DISSERAM PREFERIR OS TEXTOS QUE SE ABREM.) 

Professor: Que se abrem, né? 

Maria de Fátima: São várias ideias. 

Estella: São várias pessoas.  

Professor: É. E o texto vai permitindo isso. Esse é um texto que se fecha e que não permite aberturas? 

Dos textos todos que nós vimos até agora qual que permite menos aberturas pra vocês? 

Letícia: Acidente.  

Estella: Menos aberturas? 

Professor: Menos aberturas. 

Maria de Fátima: “Dos desenganos”  

Letícia: Porquinho-da-índia.  
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Estella: Eu acho que é O bicho. 

Maria de Fátima: O bicho...  

Professor: O bicho permite menos aberturas? 

(A MAIORIA CONFIRMOU SER ESSE O POEMA QUE PERMITE MENOS ABERTURAS.) 

Estella: Porque é um fato.  

Professor: E qual que permite mais aberturas?  

Estella: Esse “omelete” foi... 

Maria de Fátima: “omelete” 

Letícia: Eu já acho que é O bicho. 

Professor: O bicho. Por quê? 

Letícia: Porque eu... me faz imaginar mais. Não assim e tentar descobrir, mas que acontece mesmo e faz 

eu pensar muito mais quando eu sofro. 

Professor: Que é outra coisa. Então vamos dividir essa coisa da interpretação. Um grupo entendeu a 

minha pergunta como sendo o texto que permite uma maior intervenção, uma sequência de intervenções a 

fim de se construírem outros significados. Isso é uma coisa. E outra coisa é o texto mesmo sendo bastante 

simples ou explícito ele nos coloca pra uma reflexão muito mais profunda. Então, uma coisa é a 

profundidade, considerado o número de vezes que vou mergulhar no texto, e outra coisa a ideia de 

profundidade considerado o número de vezes em que eu vou mergulhar em mim mesmo. É isso? 

Maria de Fátima: Eu não sei pra elas, mas pelo menos, assim, pra mim e pra Estella tá sendo algo mais 

interessante porque o que a gente olhava A omelete a gente não tirava ideia alguma.  

Estella: É assim: interpretação pra mim O bicho só tem uma. Que é isso. Agora nisso de pensar outras 

coisas... 

Professor: Que o texto vai se abrindo pra outras possibilidades... 

Estella: Isso. Aí.... 

Professor: Isso é interessante. Letícia, qual você ficaria dos dois?  

Letícia: Do que assim?... 

Professor: Se tivesse assim que... Ou você acha que a leitura dos dois são... a leitura dos dois é válida? 

Ambos são interessantes? 

Letícia: Eu não me apego a um e nem me apego a outro. Eu vou em todos... 

Professor: São diferentes eles, né?  

Estella e Letícia: São diferentes. 

Professor: Eles têm propostas diferentes, não é? 

Letícia: Por isso que é legal. Porque nenhum é igual ao outro. Tem um que vai fazer você fuçar mais e 

querer saber como é que é. Outro vai mexer com seu íntimo, igual mexeu nela (REFERE-SE À ALUNA 

ESTELLA.) e foi OK. 

Professor: Mais filosófico.  

Estella: Porque na questão filosófica eu gosto mais. E por isso “Dos desenganos da vida” eu gosto mais.  

Professor: Isso, veja que o repertório dela... 

Letícia: Vai pra cada tipo de pessoa.  

Professor: isso. Pô, que legal.  
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(COMBINANOS QUE NA PRÓXIMA AULA NOS REUNIRÍAMOS DE NOVO. CONVIDARÍAMOS 

NOVAMENTE TODO O GRUPO PARA PARTICIPAR.) 

   

 

PARTE IV (38min) – FINAL – 29 ALUNOS PRESENTES 

 

Professor: Vamos lá, falar dos poemas? 

(ALGUNS ALUNOS RESPONDERAM EM CORO “NÃO...”) 

Professor: De novo. Uma última vez. Mais uma oportunidade pra vocês expressarem as experiências 

leitoras de vocês com os poemas... de forma livre, de forma democrática. Vamos lá? Quem gostaria de 

começar? Bárbara? Bárbara... (ESTA ALUNA ESTAVA COM A COLETÂNEA DE POEMAS NAS 

MÃOS. PARECIA-ME QUERER FALAR MAS NÃO SE SENTIA ENCORAJADA.) 

Bárbara: Soneto de fidelidade...  

Professor: Soneto de fidelidade? (BREVE SILÊNCIO) Soneto de fidelidade....? Letícia?... (SILÊNCIO) 

Francisco?... O que que você achou, Francisco, do poema Pneumotórax? (MINHA INTENÇÃO ERA 

ENCORAJÁ-LOS A INICAR ALGUM COMENTÁRIO SOBRE ALGUM DESSES POEMAS.) 

Alguém? (SILÊNCIO) João Paulo?...  

Júlio: Oi. Fala, professor?  

Rafael: Professor, é melhor o senhor lê o poema.... e aí a gente vai... 

Professor: Você acha que e melhor o professor ler o poema e aí vocês comentarem o que vocês acham do 

poema? 

(ALGUNS ALUNOS RESPONDERAM AFIRMATIVAMENTE.) 

Professor: Tudo bem. Ótimo. Vamos lá, então. Vou ler... Eu escolho um poema ou vocês preferem... (OS 

MESMOS ALUNOS DISSERAM QUE EU PODERIA ESCOLHER.) Cadê a folha de vocês? 

(METADE ESTAVA SEM A FOLHA COM A COLETÂNEA DE POEMAS. UM ALUNO ME PEDIU 

MINHA FOLHA.) 

Professor: Só tenho essa.  

João Paulo: Mas aí eu vou ficar sem nota... 

Professor: Não... mas não é pra nota. Não é nota... (SILÊNCIO) Podemos? (SILÊNCIO) Pneumotórax, 

pode ser? (BREVE SILÊNCIO) Tudo bem? (NINGUÉM RESPONDEU) Ahn?... Letícia, Pneumotórax? 

Não?  

Letícia: A gente já conversou sobre esse... 

Professor: A gente já conversou sobre ele... Não querem retomar? Nada?... 

Leilson: Eu acho que tem sempre algo mais... 

(ALGUNS ALUNOS RIRAM DA FALA DO ALUNO LEÍLSON, POR LHES PARECER TER, E A 

MIM TAMBÉM, CERTO TOM DE BRINCADEIRA.) 

Professor: Leílson, continua, Leílson. Eu acho que tem sempre algo mais... 

Leílson: Pra se descobrir. 

Professor: Pra se descobrir? 

Leílson: É. 
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Professor: Ele está certo. Vocês dão risada... Soneto de fidelidade? Vamos, então? 

Letícia: Vamos, vamos esse. 

Professor: A Letícia disse “vamos” então. Vamos lá? Soneto de fidelidade. (FIZ A LEITURA EM VOZ 

ALTA PARA A CLASSE, ANDANDO ENTRE AS CARTEIRAS, PROCURANDO ENVOLVER 

TODOS NA AULA. COMO SEI O POEMA DE COR, NÃO PRECISEI OLHAR NA FOLHA.) (FINDA 

MINHA LEITURA: SILÊNCIO.) E aí, pessoal?... O que sobre o Soneto de fidelidade? Que leitura você 

fizeram? Que impressões vocês tiveram? (SILÊNCIO) Muitas? Nenhuma? Letícia... 

Letícia: Ai, por que eu?  

Professor: Ai, desculpe... não... tá pensando ainda ali. E aí, pessoal, vou andando entre vocês e vocês vão 

me dizer... sobre o Soneto de fidelidade... 

Kellyn: Eu não entendi nada.  

Professor: Não entendeu “nada”... 

Lizandra: Também não deu pra entender não. 

Professor: Nada de nada... 

Murilo: Também não.  

Márcia: Necas de pitibiriba.  

Nair: Não sentido isso aqui. 

Professor: “Não tem sentido”... Que mais, pessoal? (BREVE SILÊNCIO) Alguém? (BREVE SILÊNCIO) 

Alguém? Qual é a dificuldade que vocês têm com o poema?... 

Lizandra: Todas. 

Professor: “Todas”?... Todas é muita coisa, não é? É uma dificuldade com o vocabulário?... É uma 

dificuldade com as figuras de linguagem?...  

Márcia: Pra entender. 

Professor: A dificuldade... “pra entender”. (BREVE SILÊNCIO) Que mais? Silêncio quase que absoluto. 

Nada? Ninguém ousa alguma questão sobre o Soneto de fidelidade? (SILÊNCIO) 

Cícero Luiz: Perdi...  

Professor: Perdeu a folhinha? (SILÊNCIO.) Não? (SILÊNCIO. ALGUNS ALUNOS ATÉ 

CONVERSAVAM ENTRE SI, MAS NÃO SOBRE OS POEMAS.) Não? (SILÊNCIO) Não?
23

 

(SILÊNCIO) Então... passemos para outro, não? Tentem um pouco mais, insistam um pouco mais no 

texto. Que que vocês podem comentar? É possível que as coisas sejam assim, estejam muito claras pra 

vocês, só que vocês mesmos não... percebem, ou não têm... (SILÊNCIO) Não? (SILÊNCIO) Não? 

(SILÊNCIO) Senhores, algum comentário do poema, sobre o Soneto de fidelidade  

Josinete: A Letícia tem... 

Professor: A Letícia? 

Letícia: Não... 

Professor: Ó, vocês têm a oportunidade de falar, vocês são convidados a falar, a expressar, a exteriorizar e 

vocês me dizem que têm dificuldade de compreender o texto... (A ALUNA LETÍCIA PARECEU-ME 

DESEJAR FALAR.) Letícia? 
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 As perguntas são dirigidas a todos os alunos.  
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Letícia: Eu tenho algo pra dizer mas não queria falar agora.
24

 

Professor: Não queria “falar agora”? Tudo bem.  

João Paulo: Pode falar, fica à vontade.  

(SILÊNCIO) 

Leílson: Professor, eu não entendi o título... 

Professor: Ok, pessoal, o título: Soneto de fidelidade. Todos sabem o que é um soneto? (A MAIORIA 

RESPONDEU “NÃO”.) 

Leílson: Quatro frases... 

Professor: “Quatro frases”... tá restando?  

Kellyn: São quatro estrofes, sendo as duas primeiras quatro versos e as duas últimas têm três versos. 

Professor: Ótimo. Ele tem que ter quatro estrofes, sendo as duas primeiras, vou repetir pra vocês o que ela 

disse, as duas primeiras com quatro versos e as duas seguintes com três versos cada. Ótimo. Soneto de 

fidelidade. O que que o título antecipa pra vocês? Soneto de fidelidade? (SILÊNCIO) Diga, Gerson? 

(PARECIA-ME QUE O ALUNO DESEJAVA FALAR. ALGUNS ALUNOS RIRAM NESTE 

MOMENTO). Ah, é outra coisa. Desculpe, eu achei que você estava comentando. Que mais, pessoal?  

Letícia: Fidelidade vem do amor... 

Professor: “Soneto de... 

Letícia: ...fidelidade” ao amor. 

Professor: Está relacionado ao amor?  

João Paulo: Fiel. 

Professor: A um amor fiel? 

(ALGUNS RESPONDERAM “SIM”.)  

Professor: O que seria um amor fiel? 

Leílson: Um amor verdadeiro.  

Kellyn: Que não trai. 

Professor: “Um amor verdadeiro”, um amor “que não trai”. Ótimo. Leílson.  

Vanessa: Professor, tem que um falar e os outros vão acompanhando.  

Professor: Tem que um puxar a leitura pros outros acompanharem? 

(A MAIORIA RESPONDEU “SIM”.)  

Professor: Pessoal, “De tudo ao meu amor serei atento”. O que é estar atento, ser atento, melhor dizendo?  

Letícia: Prestar atenção. 

Professor: “Prestar atenção”. Letícia. Que mais? 

Leílson: É estar sempre alerta... 

Professor: “estar sempre alerta”. Leílson.  

Professor: “De tudo ao meu amor serei atento, / Antes, e com tal zelo”. O que que é “zelo”?  

Nair: Proteger. 

Professor: “Proteger”. Ótimo. 

                                                 
24

 O trecho anterior e este mostram que nem sempre os alunos não se expressam na aula porque 

simplesmente o professor não abre espaço para tal. Percebamos que a aluna, como é bem provável que 

muitos outros, têm suas impressões e leituras para compartilhar, mas não o fazem por outras razões. 
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Rafael: Preservar. 

Professor: “Preservar”.  

Lizandra: Cuidar. 

Professor: “Cuidar”. Excelente. Legal que agora a gente tem aí um início de vozes, né?, diversificadas 

aparecendo. “...com tal zelo e sempre e tanto. / Que mesmo em face do maior encanto”. “Em face de” 

significa? “Em face de”? (BREVE SILÊNCIO) O que que é o “maior encanto”? (BREVE SILÊNCIO) 

Ela fez um gesto assim... passou a mão pelo rosto. O que que é... “maior encanto”? (BREVE SILÊNCIO) 

O que que seria esse “encanto” no texto?  

Maria de Fátima: A beleza? 

Professor: “Beleza”. Ótimo. Exatamente. Todos concordam? (TODOS CONCORDARAM.) “Que mesmo 

em face do maior encanto”, ou seja, Que que é “em face de”, pessoal? “Em face de”? (SILÊNCIO) “dele 

se encante mais meu pensamento”. Dele quem? Ou dele o quê?  

Sandra: Do maior encanto? 

Professor: “Do maior encanto”? (BREVE SILÊNCIO)  

Estella: Do amor.  

Professor: “Do amor”? O que que vocês acham? 

Estella: Se “do maior encanto” é um amor?  

Professor: Se esse “maior encanto” for o amor? Estella... e aí, pessoal, se esse “maior encanto” for um 

amor?  (SILÊNCIO) Essa é uma questão interessante. “Dele” se refere ao “encanto” ou se refere ao 

“amor”? (BREVE SILÊNCIO) Pra gente poder seguir... Definir pra gente poder... ou vocês preferem um 

outro... uma outra estrofe que traga alguma informação, que diga alguma coisa pra vocês... que traduza 

algum sentimento... (PRECISAMOS INTERROMPER POR ALGUNS SEGUNDOS PARA UM 

RECADO DO INSPETOR DE ALUNOS
25

.) Terceiro ano... alguém que queira faze uso da palavra e... 

exteriorizar sua leitura?... (BREVE SILÊNCIO) Todos concordam?  

Letícia: Professor?... 

Professor: Deixa só eu pegar a informação dela... (FUI ATÉ UMA ALUNA QUE HAVIA ME 

CHAMADO.)  

Kellyn: Esse “encanto” é pele beleza dela. E ela fica no pensamento.  

Professor: O pensamento dele se encanta... 

Kellyn: ... pela beleza da moça.  

Professor: “Pela beleza da moça”...  

Kellyn: Não sei se é essa... pela “face”.  

Professor: Pela beleza representada pela face dela?  

Kellyn: Isso.  

Professor: Ótimo. É uma possibilidade. Ela disse que (PARA TODA A CLASSE.) ele se encanta pela 

beleza, o pensamento dele se encanta pela beleza da face, pela beleza da moça. 

Letícia: Outro ponto o Soneto de fidelidade dá a ideia de que seja pra sempre, duradouro. “Fidelidade” é 

algo que não vai acabar. E o último ali, na última estrofe mostra que isso não existe... 

                                                 
25

 Este é um tipo de intervenção na aula que atrapalha. O inspetor queria saber quem não havia pegado 

ainda a apostila. Pode-se perder muito com a quebra de atenção (ainda mais pouca) dos alunos.  
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Professor: Certo... 

Letícia: ... Que pode ser infinito ou pode ser fiel até o ponto que acaba. Mas que não é eternamente.  

Professor: Ok. Olha, a Letícia levantou uma questão interessante, né? Completando o que ela (KELLYN) 

falou da questão do pensamento que se encanta com a beleza da mulher, com a beleza da figura feminina, 

então ela (LETÍCIA) quando o professor propôs uma outra estrofe ela então relacionou o título Soneto de 

fidelidade à última estrofe. E disse o seguinte: que ele (O SUJEITO POÉTICO.) sabe que o sentimento 

não vai durar para sempre, que o sentimento não é infinito, o amor. Mas enquanto for infinito ele 

(SUJEITO POÉTICO.) será fiel a esse sentimento. Tudo bem, vocês reconhecem isso? Confirmam essa 

leitura? O que que vocês... essa informação que a Letícia trouxe e o que a nossa outra colega trouxe, que a 

Kellyn trouxe, isso contribui, ajuda vocês a progredir um pouco mais a levantar outras informações no 

texto a trazer outras leituras? (ALGUNS CONFIRMARAM QUE SIM COM A CABEÇA. OS DEMAIS 

APENAS MANTIVERAM-SE REFLEXIVOS.) 

Estella: Esse “em face” não seria “diante”... 

Professor: “Em face” é “diante”. Ótimo. Pergunta que tinha sido feita. A Estella, então, traz a... “Que 

mesmo em face do maior encanto”... 

Estella: Diante do maior encanto.  

Professor: “Diante do maior encanto”... (BREVE SILÊNCIO). Será, então, pessoal, que o “maior 

encanto” se refere à própria pessoa que ele ama? (BREVE SILÊNCIO.) (QUATRO ALUNAS 

CONCORDARAM COM A CABEÇA.) 

Professor: Sim? Mesmo? Concordam? (OUTRAS TRÊS DISSERAM QUE CONCORDAM.) 

Professor: Ok?... “Quero vivê-lo em cada vão momento”?... (SILÊNCIO) “Quero vivê-lo em cada vão 

momento”?... Alguém... por favor... traduz isso, explica isso ou exterioriza o que que isso imprime em 

você, leitor?...  

Josinete: Que ele quer viver cada momento ao lado dela?  

Professor: “Que ele quer viver cada momento ao lado dela”... “Quero vivê-lo em cada vão momento”, ok, 

pessoal? “Que ele quer viver cada momento ao lado dela” Até porque, como ele (SUJEITO POÉTICO) 

promete na primeira estrofe, ele vai fazer o quê? (SILÊNCIO) Vocês disseram lá... “zelo”  

Cícero Luiz: Preservar.  

Professor: “Preservar”  

Letícia: Cuidar. 

Professor: “Cuidar”. O que mais? 

Leandro: Proteger. 

Professor: “Proteger”. Então, concordam que a leitura dela é possível ou não? “Quero vivê-lo em cada 

vão momento” significa que ele estará sempre ao lado dela aproveitando cada momento? (ALGUNS 

RESPONDERAM QUE SIM. OS DEMAIS MANTIVERAM-SE CALADOS.) “E em seu louvor, hei de 

espalhar meu canto”... (BREVE SILÊNCIO) “Espalhar meu canto”?... (BREVE SILÊNCIO) Significado 

disso pra vocês? (SILÊNCIO.) “E rir meu riso”... “Rir meu riso”? “Derramar meu pranto”? (SILÊNCIO) 

Vocês têm dificuldade com o vocabulário? Qual que vocês não entenderam?  Aí a gente compartilha e aí 

tenta em conjunto elaborar uma hipótese, uma proposta. (SILÊNCIO) Quais são as palavras?  

Professor: Oi, Letícia, pois não? (A ALUNA HAVIA ME CHAMADO.) 



129 

 

Letícia: Quando ele fala no primeiro ali que “vou vivê-lo em cada vão momento” é como se fosse uma 

explicação. “Louvor” significa “cantar”. Então ele vai cantar pra ela uma canção dele, vai rir do riso, vai 

derramar o pranto, ele vai viver todos os momentos com ela.  

Professor: Ótimo. “Viver todos os momentos junto com ela”. Todos os momentos, segundo a Letícia, ele 

tá dizendo que vai viver com ela “ao seu pesar ou se contentamento”. Tudo bem? Podemos prosseguir? 

“E assim quando mais tarde me procure / Quem sabe a morte, angústia de quem vive / Quem sabe a 

solidão, fim de quem ama”. Que que esses versos, que que essa estrofe, que que isso tudo... é... diz pra 

vocês? Que impressões vocês têm? Que leituras vocês fazem? (SILÊNCIO) 

Estella: Pode ser que morte ou a solidão separe?  

Professor: Pode ser que morte, segundo a Estella, pode ser que a morte ou a solidão os separem...  

Estella: A solidão seria o que ia acontecer caso eles se separassem... 

Professor: “A solidão”... 

Estella: O fim desse amor.  

Professor: Certo.  

Letícia: Mostra medo. 

Professor: “Mostra medo”. A Letícia completou o que a Estella trouxe de informação. Interessante, 

“mostra medo”. Que mais? (BREVE SILÊNCIO.) “Quem sabe a morte, angústia de quem vive / Quem 

sabe a solidão, fim de quem ama”.... (BREVE SILÊNCIO) O que que essas expressões, elas explicam, 

“angústia de quem vive”: “morte”; “fim de quem ama”: é a solidão. Que leitura vocês inferem desses 

trechos, desses versos? (BREVE SILÊNCIO) A Kellyn... tá me chamando aqui... 

UMA OUTRA ALUNA, GRAZIELA, FALOU PELA KELLYN:) Ela sabe sim, mas tá com vergonha. 

Ela falou que a fidelidade demais nem sempre é porque a pessoa casa e pode trair. Um dos dois pode 

acabar traindo.  

Professor: Tá. A Kellyn disse que..  

Kellyn: Não... eu não... 

Professor: Foi ela que disse? 

Graziela: Foi.  

Professor: Independente que tenha sido de fato a Kellyn, a colega traz o seguinte, que a fidelidade nem 

sempre existe... 

João Paulo: Hoje em dia. 

P:... totalmente. É possível, entre os dois, é possível que um dos dois traia. O texto deixa entrever essa 

leitura? Permite? Isso aparece no texto? 

João Paulo: Aí já é mais difícil dizer... 

(SILÊNCIO)  

Professor: “Que eu possa me dizer do amor (que tive): / Que não seja imortal, posto que é chama / Mas 

que seja infinito enquanto dure.” (SILÊNCIO) Esses últimos versos, que leitura vocês fazem? O que 

identificamos aí que é comum ou não? 

Estella: Hoje eu quero sentir que esse amor é eterno?...  
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Professor: Hoje... a Estella tá dizendo “eu quero sentir que esse amor é eterno”. Quando você frisa o 

“hoje”, Estella, o que que você deixa... que que você pressupõe? Pode explicar pra nós? Quando você diz 

“Hoje”? 

Estella: “Hoje” é o momento que ele tá vivendo.  

Professor: “O momento que ele tá vivendo.” Pessoal, tudo bem? Ele diz que o amor dura pra sempre? 

(RECONHECERAM E AFIRMARAM QUE NÃO.) Não... todos, então confirmam isso. Ele diz que o 

amor...  

Josinete: Não dura. 

Professor: Ele diz que o “amor não dura”, ela afirmou ali no fundo. Ele diz que o amor não dura, mas 

enquanto durar... o que que ele tá afirmando?  

Resposta de algumas alunas: “Que ele vai querer sentir”, “Que ele quer...”  

Professor: Que ele vai?... 

João Paulo: Aproveitar.  

Professor: Desculpe, Kellyn... 

Kellyn: Ele vai viver a  fidelidade dele. 

Professor: “a fidelidade dele”. Que vai praticar “a fidelidade dele”. E o que mais? Durante esse tempo, 

esse sentimento será o quê?  

Vanessa: Eterno. 

Professor: “Eterno”. Que mais? Alguém arrisca outras possibilidades que são viáveis, que sejam viáveis? 

(SILÊNCIO) 

Estella: É porque é uma chama e toda chama apaga.  

Professor: “É porque é uma chama”, Estella, e a “chama apaga”. Isso, do jeito que você falou. Logo?...  

Letícia: O que ele mostra também é que pode se acabar pela morte ou pela solidão de um amor 

desiludido.  

Professor: Ótimo. São as duas possibilidades de... que colocarão fim ao amor, não é, Letícia? Mas 

enquanto durar, conforme disse a Estella e depois a Kellyn complementou, enquanto durar?...  

Tânia: Que seja... 

Professor: “Que seja...”?... 

Tânia: Eterno. 

Professor: “Que seja eterno”. Isso é possível pra vocês? Algo eterno mas já com a certeza de que terá 

fim? Ou seria o efeito disso, ou o que provavelmente afirmar com isso. Ao dizer que algo que não será 

eterno, será eterno?  

Josinete: Não tem explicação não. 

Letícia: A nossa vida... 

Professor: “A nossa vida...”? 

Letícia: ... ela pode ser eterna enquanto durar, mas que a gente sabe que vai ter um fim. 

Professor: Ok, Letícia. A nossa vida, a gente sabe que vai ter um fim mas que será eterno enquanto durar. 

Tânia: Pela intensidade que ele viveu momento talvez marque a vida. 
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Professor: Ótimo. Excelente. Você pode repetir pra gente só pra eles (DEMAIS ALUNOS QUE SE 

ENCONTRAVAM MAIS DISTANTE DESTA ALUNA.) ouvirem. Olha, que legal onde a gente chegou, 

ó. Pela... 

Tânia: Intensidade do amor deles, que eles vão viver. 

Professor: “Pela intensidade do amor deles”. Pela intensidade do amor que eles vão viver. Tudo bem? 

Todos concordam? Discordam? Aprofundam? É isso? “Que não seja imortal, posto que é chama / Mas 

que seja infinito enquanto dure.” Ele tem consciência de que vai acabar? 

(QUASE TODOS DA CLASSE RESPONDERAM “SIM”.) 

Professor: Sim. Enquanto durar ele quer viver isso o quê?... 

Letícia: Intensamente.  

Professor: “Intensamente”, Letícia. Tudo bem?  

Estella: Casou várias vezes. 

Professor: É. Aí a Estella lembra que o Vinícius de Moraes se casou “várias vezes”. Traz uma informação 

da biografia do autor... Você (ESTELLA) lembra quantas vezes? 

Estella: Olha, eu sei que numa apresentação que eu fiz, eu fiz por década, década de 40, 50, 60, cada 

década tinha... teve uma que teve dois casamentos.  

Professor: Numa década ele se casou duas vezes... Ele se casou várias vezes... 

Letícia: Mais de cinco? 

Professor: Mais de cinco, Letícia. Mais de cinco. Que mais, pessoal? (SILÊNCIO) Que que vocês acham 

do Café com pão? 

Vanessa: Gostoso.  

(RISOS.) 

Professor: “Gostoso”... Vanessa? ... É. A minha pergunta é que não foi muito adequada. Que que vocês 

acham do poema Trem de ferro?  

Leílson: “Passa povo / Passa ponte”. 

Professor: O Leílson se lembra... está declamando alguns versos ali. 

(O ALUNO FERNANDO DISSE ALGO QUE NÃO OUVI BEM NA HORA NEM CONSEGUIMOS 

IDENTIFICAR NO ÁUDIO.) 

Professor: “Passa boi, /Passa boiada”, João Paulo?   

João Paulo: Passa cavalo e boi? 

(RISOS) 

Professor: Não. Acho que isso é uma música, não é? 

(MAIS RISOS) 

Professor: Mas tem a ver com o texto. “Passa boi / Passa boiada”...  

João Paulo: Eu me lembro dos trechos. 

Professor: Você lembra de uns trechos, né, João Paulo? Que mais? O que que diz a vocês? Pessoal que 

estava falando na semana passada que prefere o texto que permita amadurecer, permita ao leitor... é... 

ampliar sua visão de mundo...? O poema Trem de ferro é um poema que amplia a sua visão de mundo por 

trazer conhecimentos, novos conhecimentos ou filosofias ou alguma coisa assim? (SILÊNCIO) Ahn?... O 
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que que vocês acham? (SILÊNCIO) Não? Elas estão rindo de você porque você disse “café com pão é 

gostoso”? Não liga não, Pâmela.  

Estella: Ele lembra... aquele barulho do trem.  

Professor: Ele lembra, Estella, “aquele barulho do trem”.  

Estella: Dá pra imaginar o trem andando e as coisas passando... 

Professor: “Dá pra imaginar o trem andando e as coisas passando”?... A Letícia está confirmando com a 

cabeça... Que mais? Querem fazer uma leitura do texto? Tudo bem? Pra gente ver se isso se evidencia?  

João Paulo: É. Pode ser.  

Professor: Pode ser? Quem quer participar? Quer começar? Quer ler? (SILÊNCIO) Ninguém? Ler o 

poema Trem de ferro, Pâmela. (SILÊNCIO. A ALUNA LETÍCIA ESTAVA LENDO O POEMA 

PRODUZINDO RITMO E BUSCANDO IMITAR O SOM DO TREM.) Por que você ler nesse ritmo 

“Café com pão / Café com pão”? (E REPRODUZI O RITMO QUE ELA PRODUZIA.)  

Letícia: O senhor que passou assim. 

Professor: Ah, porque eu passei assim pra vocês? (ALGUNS ALUNOS REPONDERAM “SIM”.) 

Professor: E quando? Na sétima série? 

(ALGUNS ALUNOS DA CLASSE RESPONDERAM “SIM” REVELANDO QUE SE LEMBRAVAM 

DE UMA ATIVIDADE QUE REALIZAMOS COM ESSE POEMA EM 2006, QUANDO, NESTE 

ANO, EU ERA O PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA DA METADE DO GRUPO QUE 

FORMA ESTE TERCEIRO ANO, EM 2010.) Vocês lembram do poema ainda porque nós lemos esse 

poema na sétima série? (RESPONDERAM “SIM”.) Mas hoje vocês estão no terceiro. Hoje vocês faria 

uma leitura... (ALGUNS RIRAM. OUTROS LERAM OS PRIMEIROS VERSOS COMO QUE PARA 

RECORDAREM DA ATIVIDADE.) Não, Letícia, não? Eu nem concluí ainda. (A IDEIA ERA A DE 

QUE HOJE PODERIAM FAZER OUTRAS LEITURAS. MAS PERCEBE-SE CERTA RESISTÊNCIA 

DA PARTE DELES, MESMO AQUELES QUE JÁ CONHECIAM O POEMA.) Hoje vocês fariam uma 

leitura mais ampla, mais significativa do poema? Porque na época nós trabalhamos apenas a sonoridade, 

não foi? A Estella já trouxe uma informação nova, interessante. Ela disse: Dá a impressão de que o trem 

vai passando e as coisas vão... 

Estella: Lendo rápido. Lendo rápido. 

Professor: “Lendo rápido”... 

Estella: Dá essa sensação.  

Professor: “Dá essa sensação”. E a Estella não foi nossa aluna na sétima série. Só alguns aqui. Talvez 

quantos? Sete? Oito.  

Cícero Luiz: Professor, eu já vi isso aí no “Castelo Rá-Tim-Bum”.  

Professor: Ah! Você já viu isso aqui no Castelo Ra-Tim-Bum. 

Leílson: Ah! Eu também tava pensando nisso. 

Professor: O Leílson também se lembra. Dois alunos... só dois alunos se lembram disso do “Castelo Rá-

Tim-Bum”? Ela também? Três. Quem mais? Quatro. O João Paulo também. Então vocês têm condição 

de... Vocês podem ler pra gente no ritmo. 

João Paulo: Eu lembro como passou mas não lembro como faz não.  
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Professor: Ah, lembra o que passou mas não lembra exatamente a leitura. Não lembra exatamente da 

leitura.  

Leílson: Lá foi calmo. “Café com pão / Café com pão”. (LEU NUM RITMO MODERADO.) 

Professor: Lá foi calmo, Leílson? (PERGUNTEI A UM OUTRO ALUNO:) Como é que foi lá, você 

lembra de algum trecho?  

João Paulo: O ritmo foi... pausadamente.  

Professor: Mais ou menos como? Você lembra?  

(DOIS DOS ALUNOS LERAM.) 

Professor: Ó, mas ele fez mais rápido... 

Leílson: Foi mais rápido?  

Cícero Luiz: Pode ser... 

Professor: Pode ser. Como é que vocês fariam? Porque vocês são produtores do sentido do texto. Vocês 

fariam mais lento ou mais rápido? (PERGUNTA DIRECIONADA A TODA A CLASSE. ALGUNS 

RESPONDERAM “MAIS LENTO”; OUTROS, “MAIS RÁPIDO”.) 

Leílson: Mais rápido. Porque tem trem tem que falar num ritmo mais acelerado.  

Professor: “Porque tem trem tem que falar num ritmo mais acelerado”... (A ALUNA LETÍCIA FEZ UM 

COMENTÁRIO.) Oi, Letícia, desculpe... 

Letícia: A forma que é escrito é para parecer o som do... do trem.  

Professor: Do trem. E como é que seria? 

Letícia: Se for devagar não pega a mesma... (PRONUNCIOU LENTAMENTE:) “Café com pão / Café 

com pão”... Não vai. Se for (PRONUNCIOU DE MANEIRA RÁPIDA:) “Café com pão / Café com 

pão”... aí... dá certo.  

Professor: Ah. O texto, ele explora... muito mais as imagens e o plano sonoro, a musicalidade, a 

sonoridade, ou o significado das palavras? (BREVE SILÊNCIO) As imagens, o plano sonoro, os sons ou 

os significados das palavras?  

Letícia: As duas primeiras. 

Professor: “As duas primeiras” a Letícia respondeu. Pâmela? 

Vanessa: A do meio e a última. 

Professor: “A do meio e a última.” (BREVE SILÊNCIO.) Alguém? Muito mais as imagens e a 

sonoridade, é isso? (FRASE DITA POR UMA ALUNA NO FUNDO DA SALA QUE EU REPETI 

PARA COMPARTILHAR.) Concorda? (UMO ALUNO ESTAVA CONCORDANDO COM A 

CABEÇA.) Também ali?  Mais uma? (MAIS UMA ALUNA CONCORDAVA.) Vamos tentar fazer uma 

leitura? (ALGUNS ALUNOS ACEITARAM.) Como é que fica? (ALGUNS ALUNOS ENSAIAVAM 

ALGUNS VERSOS.) A Pâmela pode fazer essa parte, porque ela já está ensaiando ali... o “Café com pão 

/ Café com pão / Café com pão” no ritmo que ela imprimiu. Quem faz a parte “Virge Maria, que foi isso 

maquinista?”? (ALGUNS ALUNOS APONTAVAM OUTROS ALUNOS, QUE SE NEGAVAM A 

PARTICIPAR.)  

Letícia: O Leílson sabe de cor. 

Professor: O Leílson lembra uns trechos de cor, né?... (AOS POUCOS ALGUNS ALUNOS SE 

PRONTIFICARAM A PARTICIPAR. A ALUNA PÂMELA FICOU DE FAZER A PRIMEIRA 
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ESTROFE, O ALUNO JOÃO PAULO A SEGUNDA ESTROFE E O ALUNO LEÍLSON, LERIA A 

ESTROFE SEGUINTE. POR DECISÃO DELES, O ALUNO JOÃO PAULO LERIA A PRIMEIRA 

ESTROFE. NÃO DEU MUITO CERTO PORQUE ELES SE CONFUNDIRAM COM A VEZ DE 

CADA UM. REDISTRIBUÍMOS AS ESTROFES ENTRE OS TRÊS ALUNOS. INICIARAM A 

LEITURA. A CLASSE ESTEVE ATENTA O TEMPO TODO. O ALUNO LEÍLSON SE “PERDEU” 

NO TRECHO “PASSA GALHO / DE INGAZEIRA”. O ALUNO JOÃO PAULO TENTOU 

PRONUNCIAR ESTE TRECHO MAS TAMBÉM NÃO CONSEGUIU. ESTA ESTROFES, EM 

ESPECIAL, IMPÔS CERTA DIFICULDADE A TODAS AS TURMAS. A TROCA DE SONORIDADE 

E A PRESENÇA DA PALAVRA “INGAZEIRA”, DESCONHECIDA DELES, SÃO AS POSSÍVEIS 

CAUSAS DESSE “TRAVA-LÍNGUA”.) 

João Paulo: Essa palavra aqui... “inga...” “Ingá” o quê? 

Professor: Tá escrito aí. 

João Paulo: Eu não sei pronunciar isso não.  

(A ALUNA PÂMELA SE PRONTIFICOU A LER TODA A PRIMEIRA PARTE, DESDE QUE 

NINGUÉM OLHASSE PARA ELA DURANTE A LEITURA.)  

Professor: Tá. Então a gente não olha pra ela. A gente vai só ouvir então, tudo bem? Que ela pediu que 

não é pra gente olhar pra ela. (COMBINEI COM A CLASSE.)  

Vanessa: É pra ler como?  

(A ALUNA TAMBÉM TINHA A PREOCUPAÇAO DE QUE NINGUÉM RISSE COM ELA.) 

Professor: Tudo bem. Não é pra rir se não ela para. (A ALUNA INICIOU A LEITURA MAS 

INTERROMPEU NO SEGUNDO VERSO ALEGANDO QUE ESTAVAM RINDO DELA. SUGERI 

QUE TENTASSE NOVAMENTE. OS ALUNOS ALEGAM VERGONHA E NÃO PARTICIPAM.) 

Kauan: Professor, deixa eu ler esse? 

Professor: Pode ler. A palavra está aberta.  

(OS ALUNOS CONTINUAVAM A FALAR UNS PARA OS OUTROS PARA LEREM. CERTA DE 

UNS SETE ALUNOS INICIARAM A LEITURA EM VOZ ALTA MAS NÃO PASSAVAM DA 

PRIMEIRA ESTROFE. INTERESSANTE QUE NAS SÉRIES ANTERIORES, NÃO HOUVE TANTA 

RESISTÊNCIA. LEMBRO-ME QUE QUANDO REALIZAMOS ESSA ATIVIDADE NA SÉTIMA 

SÉRIE COM ALGUNS DESSES ALUNOS DO TERCEIRO ANO, TAMBÉM NÃO HOUVE ESSA 

RESISTÊNCIA. MUITOS DEMONSTRAM O DESEJO DE LER O POEMA EM VOZ ALTA, MAS SE 

SENTEM ENVERGONHADOS. FICAMOS CERCA DE SEIS MINUTOS NESSA RESISTÊNCIA. 

APESAR DAS VÁRIAS TENTATIVAS, NENHUM ALUNO AVANÇOU NA LEITURA ALÉM DA 

TERCEIRA ESTROFE. UM ALUNO, ENTÃO, SE DISPÔS PARA LER.)  

Professor: Pode ler. A palavra está aberta.  

(O ALUNO INICIOU A LEITURA. LEU A TÉ A QUARTA ESTROFE. AO PARAR, OUTROS 

ALUNOS TAMBÉM O INCENTIVARAM. E DERAM CONTINUIDADE À LEITURA ATÉ FIM, EM 

QUE QUANDO UM PARAVA O OUTRO DAVA CONTINUIDADE. NESSA TROCA DE LEITOR 

DE UMA ESTROFE PARA OUTRA, TODA A CLASSE SE VOLTOU PARA A LEITURA ORAL 

DESSE POEMA. DEMONSTRARAM ENTUSIAMO E EMOÇÃO AO PARTICIPAR E SE DIVERTIR 

ACOMPANHANDO A “PERFÓRMANCE” DAQUELES QUE LIAM.) Legal. O que vocês acharam? 
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Uma, duas, três, praticamente quatro vozes que foram se alternando (A ALUNA PÂMELA RECLAMOU 

QUE EU NÃO A HAVIA CITADO NA CONTAGEM.) Não. Você (VANESSA) também... quatro vozes 

que se alternaram para a leitura do texto. Dá pra fazer com mais intensidade? Qual é a dificuldade de 

vocês?  

Leílson: É que trava a língua... 

Professor: “Trava a língua”?... 

João Paulo: É. O ritmo.  

Professor: “O ritmo”... Não dá pra acompanhar o ritmo, é isso? (RESPONDERAM “SIM”.)  

Estella: Agora eu comecei a ver a letra do poema. Ele me deu duas sensações. Primeiro foi do trem 

voltando pra outra cidade. Mas também a sensação de uma pessoa que... sei lá, está morando numa cidade 

grande e não conseguiu se adaptar àquele lugar, ou seja, ela não gosta dali. Então ela volta pro sertão... Na 

pressa. O trem também. Juntou as duas coisas: sobre o trem com uma pessoa querendo voltar. (BREVE 

SILÊNCIO) 

Professor: Que mais? Está analisando o conteúdo do texto. Ótimo.  

Professor: Pois é. Foi isso. (A ALUNA SE REFERE AO QUE ELA APRESENTOU, COMO QUE 

DIZENDO QUE CONSEGUIU INFERIR ATÉ AÍ, NESTE PONTO.) E... qual é o outro que vocês 

gostariam de comentar?  

Estella: Mais dá mais tempo? Meio dia e dez. (A AULA TERMINA MEIO DIA E QUINZE.) 

Professor: Mas tem mais algum que vocês gostariam de comentar?  

(BREVE SILÊNCIO) 

Estella: Esse Pluvial/Fluvial. 

Professor: Pluvial/Fluvial? Que mais que vocês gostariam de acrescentar à leitura do Pluvial/Fluvial?  

(BREVE SILÊNCIO) 

Estella: Então. Eu e a Maria de Fátima não saímos daquilo... 

Professor: “Daquilo”? 

Estella: Da chuva caindo e o rio passando (FEZ OS MOVIMENTOS COM AS MÃOS DE CIMA PARA 

BAIXO E DA ESQUERDA PARA A DIREITA REPRESENTANDO O CAIR DA CHUVA E O 

CORRER DO RIO.) E ficou nisso.  

Professor: Vocês ficaram só na relação da chuva caindo e do rio se formando? 

Estella: E o rio se formando com a chuva...  

Professor: Que uma leitura que vocês construíram da outra vez, não é? (EM AULA ANTERIOR, JÁ 

TRANSCRITA.)  

Estella: Que é o que acontece. 

Professor: Que acontece aí (NO POEMA)  

(SILÊNCIO)  

Estella: Com a participação da sala... talvez... tivesse mais ideias. 

Professor: Talvez houvesse mais ideias com a participação da sala... é possível. Então. Praticamente nós 

já percorremos todos os textos, não é? (RESPONDERAM “SIM”.) Praticamente não, com certeza todos 

os textos já foram lidos... (CONFIRMARAM NOVAMENTE.) O que nós poderíamos fazer seria 

aprofundar um pouco mais isso. (BREVE SILÊNCIO)  
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Estella: Próxima aula vai ser... (AULA COM OS POEMAS) 

Professor: A ideia agora é... eu confirmar com vocês qual ou talvez dois três, quais desses textos vocês 

elegeriam, talvez aqueles que tenham feito mais, tenham tido mais significado pra vocês ou aqueles que 

tenham sido mais pra vocês e aí o professor vai intervir de uma forma mais... teórica... mais sistemática, 

mais escolarizada. Aí a gente combina isso na próxima aula. Escolhe, elege deles aqueles que a gente... 

vocês elegem pra serem trabalhados na sala de aula... com mais... de uma forma mais escolarizada.   

 

 

FIM DA TRANSCRIÇÃO DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO.  


