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Sarau de poesias 

 

 

 
 

 

 

 

O universo simbólico da poesia provoca a 

curiosidade, o imaginário, o interesse pela 

descoberta e a criatividade. Também estimula 

a oralidade e o interesse das crianças e jovens 

pela leitura, que é um desafio importante no 

Brasil. O país registra um dos piores níveis de 

proficiência em leitura do mundo: figura em 

59º lugar entre os 72 países que integram o 

ranking do Pisa (Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes) da OCDE 

(Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico).  

 

Propiciar o contato com a poesia é, portanto, 

uma maneira de contribuir com uma 

educação inclusiva, equitativa e de qualidade, 

em que meninos e meninas de todas as 

classes sociais tenham acesso a 

oportunidades para desenvolver 

integralmente suas habilidades e potenciais. 

  

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
Assegurar a educação inclusiva e equitativa de

qualidade, e promover oportunidades de

aprendizagem ao longo da vida para todos
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RESUMO DA ATIVIDADE 

A proposta desta atividade é organizar um sarau 

de poesias com a participação dos alunos, seus 

familiares e da comunidade. 

Num ambiente acolhedor, que favoreça a troca 

entre quem declama o poema e quem está ali 

para ouvir, cria-se um sentido de comunidade e 

bem-estar. 

As diferentes entonações, cadências e ritmos 

propiciados pela leitura poética em voz alta 

também são importantes para construir sentidos, 

interpretar e refletir sobre si e o mundo ao redor. 

Para desenvolver essa proposta, você irá 

apresentá-la à instituição, ajudar na organização e 

participar do sarau. Veja as tarefas envolvidas:  

• Encontrar e preparar o local, que pode 

ser uma sala de aula.  

• Recolher sugestões e convidar pessoas 

que poderão fazer a leitura ou recitação. 

• Convidar os alunos, familiares e a 

comunidade. 

• Arrecadar alguns livros de poesias que 

possam ser doados no final da atividade. 

• Participar e atuar como “mestre de 

cerimônia” no sarau. 

MONTE AQUI SEU 

CRONOGRAMA 

 

[                ] PASSO 1 Apresentar proposta e 

planejar a atividade. 

[                ] PASSO 2: Envolver os professores. 

[                ] PASSO 3: Organizar a atividade. 

[                ] PASSO 4: Realizar a ação. 

 [                ] PASSO 5: Registro dos resultados no 

Portal dos Voluntários. 

PREPARE-SE 

 
Passo-a-passo completo  

 
Algumas obras 
recomendadas para o sarau   

 
Informações para o facilitador 

 
Referências bibliográficas 
para o facilitador 

 

PÚBLICO RECOMENDADO 

• Alunos alfabetizados de todas as séries, 

do Fundamental I ao Ensino Médio, EJA e 

jovens aprendizes ou em formação.  

• Pais, professores e comunidade.  

https://voluntariadostd.v2v.net/aggregator_builders?group=1
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Passo-a-passo completo 
 

  
 

Entre em contato com a instituição e agende uma conversa para apresentação da proposta e planejamento. 

Nessa reunião, não se esqueça de: 

• Levar a proposta por escrito.  

• Definir o período e o local para a realização da ação.  

• Combinar as turmas e os professores responsáveis por cada uma delas. O ideal é que os docentes de 

língua portuguesa ou literatura sejam envolvidos. 

• Pedir autorização para filmar ou fotografar a atividade. 

 

 

 

  
 

Após a reunião de planejamento, marque um bate-papo com o professor indicado para cada turma para 

discutir a proposta, ouvir suas sugestões e fechar o cronograma. O professor terá como papel: 

• Orientar e preparar os alunos para o sarau. 

• Incentivar a participação de todos. 

• Participar da atividade. 

 

 

 

 

 

 

PASSO 1 

PASSO 2 

Apresentar a proposta e planejar a atividade 

Envolver os professores  

ALFABETIZAR PELA POESIA 
Cerca de 120 crianças e adolescentes de M´Boi Mirim, Zona Sul de São Paulo, têm sua alfabetização 

reforçada por meio da poesia, com o projeto Pequenos Aprendizes. Ele foi criado por José Claudio 

Rosa, dono do Bar do Zé Batidão, onde desde 2001 é realizado o Sarau da Cooperifa, um projeto que 

tem se expandido para outras regiões da cidade, com a proposta de valorizar o artista-cidadão, que se 

preocupa em melhorar a comunidade onde mora. 

VÍDEO DO PROJETO PEQUENOS APRENDIZES    VÍDEO SOBRE O SARAU DA COOPERIFA 

https://www.youtube.com/watch?v=okHw4s0dLQU
https://www.youtube.com/watch?v=AwKQSiQHf0k
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Como a proposta é reunir no sarau alunos, seus familiares e outras pessoas da comunidade, é importante 

definir um horário em que todos possam participar. Pode ser à noite ou no sábado, por exemplo. 

A etapa seguinte é definir as pessoas que farão a leitura das poesias. A ideia é chamar professores, alunos, 

pais, conhecidos e pessoas indicadas por eles. É preciso, apenas, que tenham disponibilidade para ler em voz 

alta ou declamar diante da plateia e se preparar para isso. 

Podem ser lidos poemas de autores consagrados ou produzidos pelos próprios participantes. Para isso, peça o 

apoio dos professores de línguas ou literatura, para que essa seleção ou produção seja feita durante uma aula 

(veja algumas sugestões de boas obras).  

Escolha do local 

• É recomendado fazer a atividade em um local pequeno – uma sala de aula com cadeiras dispostas em 

semicírculo – onde as pessoas possam se olhar e ouvir sem a necessidade de microfone. 

Convidados  

• Para definir o número de pessoas no sarau, calcule a capacidade do local escolhido. A sugestão é ter 

cerca de 10 convidados para fazer a leitura. Se houver espaço, um local interessante é a biblioteca da 

instituição. 

• Converse com a escola sobre a melhor maneira de garantir a presença dos familiares. Pode ser, por 

exemplo, enviado um convite aos pais por meio dos alunos, pedindo para que os interessados 

respondam confirmando sua participação. Assim, você poderá calcular melhor o espaço necessário. 

• É interessante chamar profissionais da instituição e professores de outras áreas que tenham interesse 

pelo tema, além dos professores de línguas e literatura.  

Definir a programação 

• Quem será o mestre de cerimônia e a sequência das pessoas que irão fazer a leitura ou declamação, 

por ordem de inscrição.  

Livros para doação 

• Arrecade alguns livros de poesias para serem sorteados ao final da atividade. 

 

 

  
 

    
 

Combine com o professor responsável de chegarem antes ao local para preparar o espaço. Organize as 

cadeiras ou almofadas em um ou mais semicírculos, criando um ambiente agradável e acolhedor. Se possível, 

forneça um lanche aos participantes. Quando todos estiverem bem acomodados no local, é hora de iniciar a 

programação. Agenda proposta: 

1. Abertura e boas boas-vindas, feita pela direção, coordenação ou professor da instituição. 

PASSO 3 

PASSO 4 

Organizar a atividade  

Realizar a ação 

TEMPO NECESSÁRIO PARA A RODA: no mínimo 1 hora. Combine antes com a escola.  
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2. Em seguida, você pode se apresentar e explicar que a ação é inspirada no 4º Objetivo do 

Desenvolvimento Sustentável da ONU, que busca uma educação de qualidade para todos os cidadãos 

do mundo e que o contato com a poesia é importante para isso. Busque inspiração nas Informações 

para o facilitador.  

3. Na sequência, você pode ser o “mestre de cerimônia”, chamando cada um dos inscritos, sempre 

mantendo o ambiente leve e descontraído. O professor poderá ajudar você na condução da atividade. 

4. No final, faça papeizinhos com os nomes dos participantes e faça o sorteio dos livros de poesias 

arrecadados para que as pessoas os levem para casa. 

5. Registre a atividade (fotos, vídeo, texto) e entregue esse registro à escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Posteriormente, a iniciativa poderá ser matéria no jornal interno, informativo, fanpage ou blog da instituição. 

Não se esqueça de publicar a atividade no Portal do PEB, registrando os resultados da experiência. Para isso, 

basta criar uma Ação Voluntária dentro da Ação Mãe.  

 
 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR – SARAU DOS FUNCIONÁRIOS

Faça uma pesquisa na internet para descobrir saraus de poesias realizados em sua cidade. Mostre para a 

direção ou coordenação os links que você encontrou e sugira que a instituição organize um sarau de poesias 

para seus profissionais. Essa atividade pode contribuir para a integração e criação de um ambiente motivado e 

de bem-estar. O evento pode fazer parte de alguma atividade festiva já agendada na instituição.  

 

 

 

  

PASSO 5 Divulgação da atividade 

TRADUZINDO O MUNDO EM VERSOS 

A poesia é maneira de expor sentimentos e de problematizar a realidade, principalmente na 

adolescência, quando é mais difícil lidar tanto com questões internas quanto do entorno. Em abril 

de 2017, causou comoção nas redes sociais um poema feito por dois estudantes do Rio de Janeiro, 

que expõe, de modo poético, a dura realidade em que eles vivem. A íntegra foi publicada em 

matéria do G1. 

LER A MATÉRIA 

 

 

VER O VÍDEO 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://voluntariadostd.v2v.net/
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/minha-terra-tem-horrores-versao-de-poema-feita-por-alunos-do-rio-causa-comocao-nas-redes-sociais.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=qRx0IKQbE8k
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Algumas obras recomendadas para 
leitura no sarau 
 

 

Para crianças 

 

• O Bicho Alfabeto, de Paulo Leminski 

(Companhia das Letrinhas). 

• Um caldeirão de poemas, de Tatiana 

Belinky (Editora Companhia das Letrinhas). 

• 111 poemas para crianças. Antologia que 

reúne textos de Sérgio Capparelli, 

selecionados pelo próprio autor (Editora 

L&PM). 

• Histórias com poesia, alguns bichos & cia, 

de Duda Machado e Guta Lacaz (Editora 

34). 

• Poesia fora da estante (volumes I e II), de 

Vera Aguiar e outros autores (Editora 

Projeto). 

• Poeminha em Língua de Brincar, de 

Manoel de Barros (Editora Record). 

Ilustrado pela filha do escritor.  

• Ou Isto Ou Aquilo, de Cecília Meireles 

(Editora Global. Ilustrado por Odilon 

Moraes. 

 

 

 

 

 

 

Para jovens  

 
• Antologia de Poesia Afro-Brasileira, 

organizado por Zilá Bernd (Editora Mazza). 

• Poesia faz pensar, organizado por Carlos 

Felipe Moisés (Editora Ática). O autor 

analisa e propõe a leitura de vários 

poemas, do século XVI aos dias atuais, 

passando por autores como Carlos 

Drummond de Andrade, Olavo Bilac, 

Fernando Pessoa, Vinícius de Moraes e 

outros. 

 

Para todas as idades 

 
• Antologia Ilustrada da Poesia Brasileira: 

seleção de poemas de diferentes períodos 

da literatura brasileira, compilada e 

ilustrada pela cantora e compositora 

gaúcha Adriana Calcanhoto (Editora 

Janeiro). 

• A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de 

Andrade (editora Record). 

• Baú de espantos, de Mário Quintana 

(Editora Alfaguara). 

• Poemas dos becos de Goiás e estórias mais, 

de Cora Coralina (Editora Global).
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Informações para o facilitador 
 

 

 

 

 

 

 

 

A poesia dentro da escola 

A poesia estimula a imaginação e contribui para o 

desenvolvimento de competências e habilidades 

relacionadas ao aprendizado, em especial, a 

aquisição de fluência na leitura. 

A sonoridade, o ritmo e as rimas divertem e 

despertam o prazer de ler. Representando os 

pensamentos e sentimentos dos autores, a poesia 

também ajuda a formar leitores mais críticos e 

reflexivos. 

No entanto, dentro da escola, a poesia ainda é 

considerada um gênero difícil e secundário, 

abordado na maioria das vezes apenas em seus 

aspectos gramaticais ou formais. 

 

Panorama da leitura no Brasil 

A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 2016, 

realizada pelo Instituto Pró-Livro em parceria com 

o Ibope, revela que o hábito de leitura é uma 

construção que vem da infância e é 

influenciado por terceiros, como os pais e 

professores. 

Quem tem experiências positivas com a leitura 

quando criança acaba influenciando outras 

crianças próximas a ler. Um ciclo virtuoso, que 

facilita acessar, compreender e se posicionar 

diante dos fatos do mundo. 

Alguns dados relevantes da pesquisa: 

• Entre 2011 e 2015, o número de brasileiros 

leitores aumentou de 50% para 56%. É 

considerado leitor quem leu um livro, todo 

ou em partes, nos três meses anteriores à 

pesquisa. 

• As leituras mais frequentes são a Bíblia e 

outros livros religiosos, seguidos de 

contos e romances, com 22% de 

preferência, e de livros infantis (com 15%). 

A poesia tem menos de 0,5% da 

preferência. 

• Principais barreiras para leitura: falta de 

tempo (43% dos entrevistados), 

preferência por outras atividades e falta de 

paciência (9%), não há bibliotecas por 

perto (8%) e alto preço dos livros (7%). 

• O número de estudantes que leem livros 

em sala de aula caiu de 33%, em 2011, 

para 25% em 2015 

Reforçando o vem sendo mostrado desde que 

a pesquisa foi iniciada, em 2007, os resultados 

de 2015 apontam que a exclusão social 

agrava a exclusão educacional e cultural. Os 

maiores índices de leitura estão entre as 

pessoas mais escolarizadas e de maior renda: 

• Quem ganha mais de 10 salários mínimos 

acessou 11 livros em 2015. 

• Quem ganha 1 salário mínimo, 4 livros. 

A origem dos livros 

“Um grão de poesia é 

suficiente para 

perfumar um século”.  

José Martí (escritor 

cubano) 

http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-_2015.pdf
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Na Antiguidade, para a confecção de um livro 

eram utilizados os mais diversos materiais: cascas 

de árvores, folhas de palmeiras, tabuinhas de 

barro, blocos de pedra ou pergaminho, pois não 

existia o papel que conhecemos hoje.  

Os escribas egípcios registravam o cotidiano em 

folhas sobrepostas de uma planta chamada papiro, 

que crescia às margens do rio Nilo. Foi ela que deu 

origem à palavra "papel" (do latim papyrus). 

O primeiro livro impresso surgiu apenas no século 

XV, quando Gutenberg inventou a prensa.  

 

A poesia, os livros e a internet  

Hoje, a informação circula rapidamente na 

televisão e redes sociais. Em vez de concorrer com 

os livros, a internet tornou-se uma aliada, 

permitindo muitas formas de contato com os livros 

e com a poesia. 

No YouTube, há um universo gigantesco de 

tutoriais sobre como fazer poemas, vídeos de 

poetas conhecidos lendo suas obras e de jovens 

que criam, musicam e compartilham seus poemas. 

Na internet também é possível encontrar 

bibliotecas com livros virtuais gratuitos e livros de 

domínio público. 

O aumento do público leitor, contudo, ainda é um 

desafio. Por isso, os esforços não devem estar 

focados apenas no acesso ao livro, mas também 

no estímulo ao hábito da leitura.  

Para isso, é preciso promover oportunidades de 

contato com a leitura e os saraus são um 

momento privilegiado para isso, permitindo que 

as pessoas se encontrem para ouvir e 

experimentar a leitura.  
  

Referências bibliográficas para o 
facilitador  
 

 

• ODS 4: Educação de qualidade: resumo e 

materiais de sensibilização 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/ 

 

• Vídeo IBGE Explica: situa o que é educação 

de qualidade no âmbito do ODS 4 e 

relevância do tema 

https://www.youtube.com/watch?v=htHKx

LMIWrY 

 

• 5 Atitudes, do Movimento Todos pela 

Educação: inspire-se e saiba como você 

também pode se tornar um educador 

http://www.5atitudes.org.br/ 

 

• Instituto Pró-Livro (IPL): dados de 

pesquisas e informações sobre a 

importância da leitura na educação. 

http://www.prolivro.org.br/ 

 

• Texto Sobre a Origem da Poesia, de 

Arnaldo Antunes. 

http://www.arnaldoantunes.com.br/new/se

c_textos_list.php?page=1&id=27 

 

• Música Tô na luta, de Karol Conka. 

 

• Poema Uma ladainha pela sobrevivência, 

da escritora americana Audre Lorde. 

 
• Vídeo Uma Ponte de Palavras, do poeta, 

divulgador de poesia e declamador 

português José Fanha.  

 
Complete esta lista com outras sugestões! 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/
https://www.youtube.com/watch?v=htHKxLMIWrY
https://www.youtube.com/watch?v=htHKxLMIWrY
http://www.5atitudes.org.br/
http://www.prolivro.org.br/
http://www.arnaldoantunes.com.br/new/sec_textos_list.php?page=1&id=27
http://www.arnaldoantunes.com.br/new/sec_textos_list.php?page=1&id=27
https://www.vagalume.com.br/karol-conka/to-na-luta.html
https://pensador.uol.com.br/frase/ODQwOTc2/
https://www.youtube.com/watch?v=bRVYfip4ErU
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