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RESUMO 
 
 

PIBID - POEMAS: EXPRESSIVIDADE E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM 
LEITURA Este projeto foi desenvolvido durante as atividades do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência &#9472; PIBID da Universidade de Taubaté, subprojeto de 
Letras, na escola Profa. Docelina de Campos Coelho no primeiro semestre de 2014. Logo no 
início, notou-se a defasagem que os estudantes apresentaram em relação ao conhecimento do 
gênero poema, e, ao aplicar o diagnóstico aos alunos, o problema que se percebeu foi a falta 
de conhecimento sobre as características desse tipo de texto. A hipótese considerada foi a de 
que o interesse dos alunos aumentaria se houvesse um trabalho que estimulasse o 
conhecimento de especificidades dos textos poéticos. Desse modo, visou-se proporcionar aos 
alunos o contato com o gênero poema a partir de estratégias de leitura e de estudo das 
características dos poemas: rimas, estrutura do texto, esquema rítmico, figuras de linguagem, 
posição do eu-lírico e tema. O objetivo geral desta pesquisa foi contribuir para o bom 
desempenho dos alunos em avaliações como: prova Brasil e prova SARESP e favorecer o 
desenvolvimento da sensibilidade e habilidades expressivas. O objetivo específico foi de 
despertar o interesse dos alunos pela leitura desse gênero e de declamações de poemas. A 
metodologia consistiu na aplicação de um diagnóstico – atividade sobre estrutura e 
características do poema – e planejamento de uma sequência de aulas por etapas, voltadas, 
sobretudo, para o ensino do gênero poema. Além disso, também foi organizada uma 
apresentação de declamação dos poemas estudados. Os resultados revelam que houve 
encantamento dos alunos envolvidos no projeto e valorização das atividades destes pelos pais 
e demais funcionários da escola. Tais resultados comprovaram que as estratégias 
desenvolvidas durante a execução do projeto tiveram êxito. Cumpre mencionar que algumas 
dessas estratégias ao longo das atividades incluíram a utilização de uma música na sala de 
aula por meio da qual foi possível despertar o interesse dos alunos pelos poemas, 
proporcionando um efetivo engajamento nas atividades. Além disso, os ensaios para a 
apresentação de declamação de poemas transformaram a visão inicial que os alunos tinham do 
texto poético: o que era considerado como algo desanimador passou a ser percebido como 
prazeroso e encantador. Os benefícios literários foram percebidos, pois os estudantes notaram 
a necessidade de investir na leitura para conseguirem declamar os poemas. Concluiu-se que 
trabalhar estratégias de leitura de textos poéticos as quais incluam como produto final a 
declamação de poemas possibilita aos alunos demonstrarem habilidades expressivas. Neste 
percurso, notou-se como essencial a atuação dos professores, não apenas como 
incentivadores dos alunos no projeto, mas também como parceiros do trabalho realizado. 
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