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APRESENTAÇÃO

É com prazer que a Astrolábio apresenta este Material Digital do Professor para a 
obra Poemas de Pablo Neruda para jovens. Trata-se de uma proposta que visa 
a contribuir para a formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados pela 
leitura, contando com a sua mediação e a da escola.

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende e se ensina, dado que não é 
um ato natural como a fala, por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição de uma série de compe-
tências e habilidades que deve ser trabalhada na escola por meio de estratégias e 
projetos que possibilitem a compreensão da leitura pelas crianças e pelos jovens 
como uma prática social, uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comuni-
cação com aqueles com quem se relacionam, mas a compreensão de si próprios e 
do mundo em que vivem.

Este Material é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, aquela que, como define 
o educador espanhol Carlos Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das 
obras e dos autores e autoras mais significativos do cânone literário, mas, também 
e sobretudo, para a aquisição de hábitos de leitura e de capacidades de análise 
dos textos, para o fomento da experiência literária em torno de diferentes tipos 
de texto e, inclusivamente, para o estímulo da escrita criativa de intenção literária” 
(LOMAS, O valor das palavras II, 2006).

Entendemos que a educação literária é algo que começa na mais tenra idade, 
em casa e em família, e se estende por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida 
escolar, pois acreditamos que aprender a ler é muito mais do que aprender a deci-
frar palavras. Nessa perspectiva, este Material será sempre uma entre as inúmeras 
possibilidades de trabalho para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a tomar o livro Poemas de Pablo 
Neruda para jovens como um ponto de partida para sua programação do ensino da 
leitura em sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades e uma bibliografia 
comentada para poder oferecer aos seus alunos razões e opções para ler, multipli-
cando e diversificando situações de leitura que, sabemos, são infinitas. Quanto mais 
ricas e variadas elas forem, mais chances as crianças e os jovens terão de aprender 
por meio dos textos que leem.

Apostamos no papel fundamental do professor e da escola como mediadores de 
leitura e entendemos que também é nossa função, como editores, fortalecer e estimu-
lar as relações estabelecidas entre o livro e o leitor, porque acreditamos na condição 
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S formativa da literatura, não só no contexto didático-pedagógico, mas como possibili-
dade de desenvolvimento da imaginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Material se constitua numa ferramenta de acesso à língua 
escrita e à compreensão leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação 
de todas as matérias do currículo escolar quanto para a construção de cidadãos 
atuantes na sociedade em que vivemos.

Astrolábio
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CARTA AO PROFESSOR

Caro professor,

Pretendemos apresentar aqui um conjunto de considerações acerca da leitura e 
da formação do leitor, tendo como foco uma abordagem de multiletramentos no 
Ensino Médio que, simultaneamente, reflita acerca do papel fundamental da cons-
trução poética na sensibilidade leitora e seja condizente com o preconizado pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018). Nesse sentido, poderíamos des-
tacar como eixos básicos as seguintes Competências Gerais da Educação Básica 
elencadas no documento:

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e cul-
turais, das locais às mundiais, e também participar de práti-
cas diversificadas da produção artístico-cultural. (...) 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e re-
conhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica 
e capacidade para lidar com elas (BRASIL, 2018, p. 09-10). 

Portanto, as competências apontam, por um lado, para a importância cidadã 
do acesso à cultura e à arte como elementos constituidores da interação social e 
da identificação dos processos sociais de valorização cultural. Por outro lado, re-
conhecem a importância educacional de uma formação subjetiva que contemple 
práticas relacionadas ao cuidado de si e do outro, em um movimento duplo de 
conhecimento e ação responsáveis. O amadurecimento emocional e psíquico pres-
suposto pela ideia de uma autocompreensão dentro da diversidade humana e pela 
habilidade de lidar com as próprias emoções com autocrítica e capacidade não su-
gere que o espaço escolar e educativo funcione como um lugar terapêutico. Antes, 
compreende que no contexto da sala de aula podem ser trabalhadas ferramentas 
de que o sujeito faz uso para, ao longo de seu processo formativo, lidar com suas 
experiências no todo de sua complexidade emocional e psíquica, levando a uma 
elaboração de processos de subjetivação que lhe permitam elaborar com respon-
sabilidade o cuidado consigo e com o outro. 

Ora, a área de Linguagens e suas Tecnologias, dentro de tal perspectiva, apre-
senta uma posição privilegiada no que diz respeito ao tratamento de materiais que 
se caracterizam por propiciar o acesso à realidade do imaginário psíquico e ao 
conteúdo simbólico — tanto social quanto inconsciente. Para além da constatação 
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consegue elaborar suas vivências diversas, é fundamental entender de que maneira 
as construções culturais e artísticas podem ser acessadas como elementos em que 
linguagem e vida estão articuladas de modo indissociável. Ou seja, é preciso abrir 
espaço na sala de aula para que a abordagem da produção artística não seja apenas 
algo que se estuda e cujos conteúdos se pode compreender intelectivamente; é 
preciso abrir espaço na sala de aula para a vivência dos conteúdos elaborados pela 
produção artística e cultural. A partir de uma perspectiva que aproxime a ideia de 
fruição da ideia de experiência, portanto, pretendemos apontar como a poesia de 
Pablo Neruda, na obra Poemas de Pablo Neruda para jovens, pode ser encarada 
como uma ferramenta poderosa no trabalho com as competências mencionadas.

Talvez seja muito comum pensar em poesia ao falarmos de vida emocional e dos 
sentimentos de cada indivíduo, em função de uma imagem que se fixou no ima-
ginário popular a partir do Romantismo. Nessa visão, a poesia aparece como um 
consolo ou como uma espécie de alívio emocional ao proporcionar articulação para 
experiências que, antes, se encontravam nebulosas ou obscuras. A linguagem poé-
tica seria uma maneira, portanto, de permitir que impulsos inconscientes adquiris-
sem alguma representação simbólica, aliviando o sofrimento psíquico. Sem neces-
sariamente descartar essa abordagem do fenômeno poético, é importante atentar 
também para o fato de que a poesia, ao ser compreendida como um todo, não tem 
uma área privilegiada de influência (as emoções ou as experiências práticas etc.). 

Algumas pesquisas recentes, de modo diferente, têm tentado demonstrar uma 
relação entre a linguagem poética e os processos cognitivos, como se pode obser-
var em uma matéria sobre experimentos da Universidade de Liverpool, publicada 
em junho de 2019: 

Os resultados desta pesquisa, que foram antecipados pelo jornal 
britânico Daily Telegraph, mostraram que a atividade do cérebro dos 
voluntários “disparou” quando detectou palavras incomuns ou frases 
com uma estrutura semântica complexa. Além disso, constataram que 
o cérebro não tem qualquer  reação quando esse mesmo conteúdo 
se expressa com formas do uso cotidiano. (...) Esses estímulos que o 
cérebro emite quando o indivíduo faz a leitura de poemas se mantêm 
durante um tempo, potencializando a atenção. Além destes incentivos 
que o cérebro recebe, foi descoberto que a poesia afeta o lado direito 
do mesmo, que é onde estão armazenadas as lembranças bibliográficas 
(Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/dino/poesia-o-
genero-literario-que-faz-bem-ao-cerebro-do-leitor,bd9a20548d2200b8
2e822b6434c9f7d953pyrw18.html, acesso em janeiro de 2021).

https://www.terra.com.br/noticias/dino/poesia-o-genero-literario-que-faz-bem-ao-cerebro-do-leitor,bd9a20548d2200b82e822b6434c9f7d953pyrw18.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/poesia-o-genero-literario-que-faz-bem-ao-cerebro-do-leitor,bd9a20548d2200b82e822b6434c9f7d953pyrw18.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/poesia-o-genero-literario-que-faz-bem-ao-cerebro-do-leitor,bd9a20548d2200b82e822b6434c9f7d953pyrw18.html
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Devemos compreender, portanto, a necessidade de uma abordagem do fenô-
meno poético que consiga trabalhá-lo como um todo, integrando os processos 
emocionais e cognitivos e o acionamento da memória e do repertório de experiên-
cias do leitor. Trata-se de não reduzir a poesia a um de seus aspectos e considerá-la 
como um todo.

POEMAS E JUVENTUDES: PERSPECTIVAS DE LEITURA

No média-metragem Ervilha da fantasia, dirigido por Werner Schüneman, em 1985, 
podemos ver o poeta brasileiro Paulo Leminski apresentar a ideia de que a poesia 
é um fenômeno etário. De acordo com o escritor, a poesia aparece junto com as 
espinhas na cara, e todo jovem de 16 ou 17 anos tem o seu caderno de poemas (Dis-
ponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9DnzO1OTYnU, acesso em janeiro 
de 2021). Efetivamente, é bastante comum que, como parte do processo de desen-
volvimento individual, o jovem busque uma prática de escrita que lhe permita lidar 
com as experiências do crescimento. Nesse sentido, a poesia apareceria como uma 
espécie de forma da própria intimidade, cultivo de um universo interior com maior 
distância ou maior proximidade com relação a elementos de simbologia social. No 
desenvolvimento de sua fala, Leminski vai abordar como o conjunto de demandas 
práticas da vida, na maioria dos casos, acaba afastando as pessoas desse convívio 
com a escrita, de modo que, em sua perspectiva, se manter trabalhando com poesia, 
ou acreditando na poesia, constitui uma espécie de heroísmo, ou mesmo de santida-
de. Na percepção do poeta, o campo poético de construção discursiva se colocaria 
em uma espécie de oposição às exigências sociais — de ganhar dinheiro, de buscar 
prestígio social, de atingir ambições de consumo etc. 

A linguagem da poesia seria, desse modo, outra, diferente da linguagem mobiliza-
da por essas trocas e injunções sociais. Nas palavras de Leminski, a poesia seria uma 
espécie de “pura beleza da linguagem”, “absolutamente inútil”. Ou seja, podemos 
entender como a poesia usa menos palavras para transportar mais significados, e é 
essa descompensação que produz a sensação da beleza do verso. De forma seme-
lhante, quando se fala em “absolutamente inútil”, temos a ideia de uma realização 
da linguagem voltada para si mesma, isto é, o gesto linguístico que, em vez de ser 
ação sobre o outro, passa a ser ação sobre si.

Ao falar sobre as diversas juventudes e o papel da escola no acolhimento de sua 
diversidade, o documento da BNCC enfatiza um caminho que preza por uma edu-
cação cidadã com marcos nos direitos humanos e na valorização da autonomia com 
relação aos processos de ensino-aprendizagem. É apenas quando o estudante se 

https://www.youtube.com/watch?v=9DnzO1OTYnU
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teremos reflexos disso em seus processos e em seu percurso educativo. De acordo 
com a BNCC: 

Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, 
autônomos e responsáveis, cabe às escolas de Ensino Médio 
proporcionar experiências e processos que lhes garantam 
as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o 
enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade 
(sociais, econômicos e ambientais) e a tomada de decisões 
éticas e fundamentadas. O mundo deve lhes ser apresen-
tado como campo aberto para investigação e intervenção 
quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, am-
bientais e culturais, de modo que se sintam estimulados a 
equacionar e resolver questões legadas pelas gerações an-
teriores — e que se refletem nos contextos atuais —, abrin-
do-se criativamente para o novo (BRASIL, 2018, p. 463). 

A base da prática escolar precisa, portanto, estar alicerçada nessa tríade com-
posta pela interpretação do mundo (a capacidade de compreensão, a “leitura da 
realidade”), problematização da realidade social (a consciência das dinâmicas em 
jogo hoje, o “enfrentamento dos desafios da contemporaneidade”) e exercício da 
cidadania (a “tomada de decisões éticas e fundamentadas”). Uma das dificuldades 
vividas no cotidiano da escola, entretanto, é essas práticas muitas vezes se encon-
trarem isoladas em atividades que pouco se relacionam umas com as outras e/ou 
pouco se relacionam com a perspectiva do estudante e com a realidade da sua vida.

Acreditamos que, a partir de Poemas de Pablo Neruda para jovens, a construção 
da linguagem poética possa ser pensada como uma possibilidade não apenas de ar-
ticular as diferentes práticas mencionadas como interligá-las às vivências de cada um. 
Vejamos um exemplo específico. No poema “Pequena América”, temos a superpo-
sição de uma cena com toques de sensualidade e de uma declaração de amor pelo 
continente americano. O entrelaçamento de mapa e corpo humano é a estratégia 
usada pelo poeta para concretizar, por meio de metáforas, o sentimento de amor por 
uma terra e a sensação de pertencimento a um lugar. Assim, se na primeira estrofe do 
poema são cruzados os dados físicos do espaço americano com especial referência 
em marcas geográficas chilenas (o cobre, a neve dos Andes), na última estrofe, aos 
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dados materiais são acrescidos os dados humanos. Não se trata de uma abordagem 
de um poema nacionalista ancorado na abstração de uma grandiosidade natural. Per-
tencer a um espaço é também se reconhecer em sua gente, mais que isso, em seus 
trabalhadores. A inscrição, portanto, do amor não é apenas a um cenário natural, mas 
a um povo e a seus modos de vida, a seus modos de reprodução da vida nesse lugar. 
Por fim, o poema se encerra com o sabor do barro —imagem que evoca a ideia de 
amor e de morte, apontando para a relação entre a sensação de pertencimento a um 
lugar como algo que abarca inclusive esse outro limite, o da finitude da vida.

Nota-se que: (i) o acompanhamento do jogo de imagens a partir da metáfora 
matriz “amar uma terra é amar uma mulher” requer do leitor um trabalho mental e 
cognitivo; (ii) a reflexão sobre o pertencimento a um lugar propicia o questionamen-
to sobre as formas de os seres humanos ocuparem um espaço e de se relacionarem 
com ele — nesse sentido, suscita a reflexão sobre como os jovens veem a própria 
relação com o mundo e com o espaço em que habitam; (iii) a ideia de relação entre 
povos, interna aos povos, a sugestão de solidariedade e a identificação entre tra-
balhadores sugere a reflexão acerca de como as relações sociais compõem e cons-
tituem os modos de ocupar um espaço; (iv) o horizonte da finitude humana como 
marca da reflexão que funda as ideias do amor (pela terra, pelo povo, pela amada) 
aponta para uma reflexão ética.

Assim, o trabalho com o poema, por um lado, mostra uma linguagem cuja ri-
queza de significação demanda uma atividade mental que liga o leitor às próprias 
experiências. Por outro, apresenta um conjunto de reflexões em que a relação do 
indivíduo com a sua sociedade e com o mundo é colocada em perspectiva pelo 
discurso do sujeito lírico. Trata-se de uma ferramenta para o acolhimento da diversi-
dade das juventudes, porque o poema não deve ser abordado como uma normativa 
de como você deve sentir e ser, mas como uma experiência de vida que possibilita 
a produção de perspectiva sobre como você sente e é. O espaço do trabalho com 
poesia, na escola, portanto, se enriquece com a ideia de que a linguagem poética 
simultaneamente se distancia da linguagem cotidiana e se aproxima desse momento 
da vida, das juventudes, em que é possível indagar-se ainda sobre quem se é, por 
que e como, colocando em suspenso as obrigações de trabalho de uma sociedade 
de consumo. Afinal, se pudermos voltar à ideia do pertencimento à terra, do amor 
pela América, o poema aborda um conjunto de relações que se coloca tanto além 
quanto aquém dos modos básicos da troca capitalista. Vive-se, nesse poema, uma 
linguagem de uma lógica diferente, em que o principal não pode ser nem vendido 
e nem comprado, e essa é a experiência de formação subjetiva fundamental que um 
poema pode proporcionar.
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S DIVERSIDADE E CRIAÇÃO DE SI: FORMAS DE PENSAR A POESIA

O autor, os autores
Talvez possamos começar pensando na primeira ilustração de Odilon Moraes que 
aparece no miolo do livro. Nela, vemos a imagem de um peixe, que se destaca de 
um fundo texturizado cuja parte inferior, marcada por ranhuras e pequenas manchas, 
simulando o tracejado de gotas de um líquido, contrasta com a parte superior, de 
padrão de cor irregular como se fosse uma parede descascando. O peixe em si, nos 
tons acinzentados de sua feição, parece flutuar no vazio, e sobre o seu corpo de es-
camas se encontra uma forma retangular branca, lembrando um pedaço de papel. O 
papel tem recortado em seu centro uma figura que sugere o desenho de um peixe. 
Chama a atenção na imagem o peixe não estar no seu elemento, isto é, debaixo da 
água, e ele trazer algo como uma representação colada sobre si mesmo. 

Temos aqui, portanto, um claro esquema metalinguístico em que, sobre o dese-
nho de um peixe, aparece uma forma que recorta o desenho de outro peixe. Esse 
jogo pode lembrar a sequência de reflexões sobre representação nas telas do pintor 
surrealista René Magritte (autor da famosa tela A traição das imagens, de 1929, onde 
se vê a imagem de um cachimbo, e a inscrição abaixo “Isso não é um cachimbo”). 
De fato, o desenho de Odilon nos lembra que toda imagem é um jogo entre objeto 
e representação e que dois estilos de imagem diferentes não tornam uma menos 
imagem que a outra. Mas podemos ir um pouco além.

A forma retangular que desenha um peixe lembra uma espécie de rótulo, como 
se ela etiquetasse o peixe. A imagem sugere, então, que, de alguma maneira, re-
conhecemos o animal a partir do rótulo, da representação de como o desenho da 
sua forma deve ser. A isso, podemos somar a observação de que, efetivamente, de 
acordo com Vera Lígia Gonzaga (2009), a água tem uma posição de destaque nas 
formas poéticas do trabalho de Neruda. 

Em um estudo mais complexo que aborda a questão dos quatro ele-
mentos (ar, água, terra e fogo), é possível concluir que o elemento 
“água”, na poesia nerudiana, nunca aparece isoladamente. Este ele-
mento fundamental é no verso de Neruda o que o filósofo Gaston 
Bachelard chama de “águas compostas” (a água e a terra, ou a água 
e o fogo, ou a água e o ar). Até o elemento água é plural na poesia 
nerudiana. As diferentes combinações do elemento água estão con-
soantes às modificações que o eu-lírico nerudiano apresenta em cada 
poema (Gonzaga, 2009, p. 78). 



15

M
A

N
U

A
L

 D
O

 P
R

O
F

E
S

S
O

R

As figuras de peixes, mais ou menos aproximadas às da primeira imagem, voltam 
a aparecer nas ilustrações do livro. Assim como a água nos poemas de Neruda, 
com a qual se relacionam metonimicamente, ganham mudanças com o contexto, se 
adaptam, se revelam mutáveis. Podemos entender a primeira imagem, então, como 
a introdução de um tema que atravessa a poética moderna, atravessa a poesia de 
Neruda e sustenta o projeto do livro: a relação entre identidade e diversidade.

Curiosamente, o ilustrador Odilon de Moraes, em entrevista à pesquisadora An-
drea Dalcin (2013), faz menção a outro poeta, Fernando Pessoa, para descrever seu 
trabalho e sua formação como artista. Em meio a uma crise de identidade devido 
aos signos sociais da pintura e da ilustração (poderíamos dizer “rótulos”?), encon-
trou a obra Livro do desassossego do português, assinada pelo semi-heterônimo 
Bernardo Soares. A partir de uma inspiração em Pessoa, poeta que trabalhou com 
o conceito de heteronímia, Odilon passou a pensar uma espécie de reinvenção 
poética de si a cada obra. Assim, ele chegou a uma compreensão do seu trabalho 
como ilustrador fundada na diversidade, na descoberta de que “eu é muitos ou-
tros” (cf. Dalcin, 2013, p. 86).

A experiência poética e biográfica de Neftalí Reyes também foi marcada por uma 
autodescoberta de sua diversidade. De fato, nascido em 1904, e tendo perdido a 
mãe com menos de um mês de vida, o futuro poeta cresceu com o pai, o ferroviário 
Ricardo Eliezer Neftalí Reyes, que via com desconfiança a linguagem poética e a 
possibilidade de que alguém vivesse de poesia. Por isso, ainda muito jovem, o futuro 
escritor elaborou para si uma identidade poética diferente daquela de seu nasci-
mento, combinando o sobrenome de um escritor admirado, o tcheco Jan Neruda, 
com um nome comum de sua língua, Pablo. Como atesta Gonzaga (2009), Neruda 
começa a escrever muito cedo, por volta dos 13 anos. 

Em “A poesia”, também presente neste livro, Neruda recria poeticamente seu 
primeiro contato com a linguagem. O primeiro elemento que chama atenção na 
interpelação que a poesia faz é a forma indeterminada (“não sei de onde”, “Não sei 
como, nem quando”) de seu chamado. O que é um chamado que não tem palavras 
nem silêncio? Não tem imagem (“sem rosto”), se confunde com a própria noite, e 
ainda assim é capaz de tocar o sujeito lírico. A partir desse contato, qualquer coisa 
desperta, como se de fato poesia e sujeito se misturassem, e agora é dentro de si 
mesmo que é possível reconhecer qualquer coisa de inominável, invisível, que ainda 
assim borbulha e queima. É como se a poesia se confundisse com o processo de 
crescimento vivenciado pelo sujeito lírico, como se ela fosse o indizível de todas as 
experiências, do material inconsciente que se revela avesso a sua capacidade de 
nomear e de compreender pelos sentidos. Então, no gesto de quem tenta decifrar, 
escreve-se um primeiro verso. 
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ordem inabordável e de uma vida de algum modo “selvagem” que se subtrai a toda 
compreensão são experiências humanas, sentidas de formas diversas em momentos 
diferentes da vida, mas significativamente codificadas e reconhecidas pelas diferentes 
culturas juvenis. Nesse sentido, podemos pensar que a obra poética de Pablo Neruda 
apresenta os requisitos para funcionar como estratégia de acolhimento e de elabora-
ção dos projetos de vida dos jovens. De fato, os poemas nos colocam diante de nós 
mesmos e diante da realidade em uma relação especular que ajuda a percorrer nossas 
jornadas de amadurecimento, de enfrentamento da vida e de reconhecimento de sen-
timentos ambíguos com relação ao que vivemos e ao que o futuro anuncia. A sala de 
aula pode, a partir da leitura e conversa sobre os poemas, se abrir para que os jovens 
entrem em contato com suas emoções e sentimentos sobre si mesmos, o mundo que 
os cerca, as expectativas para a fase adulta e os planos para o futuro

A partir da publicação de seu primeiro livro de poemas, Crepusculário, em 1923, 
Neruda vai se dedicar à escrita — seja na publicação de poemas, seja no trabalho 
em jornais e revistas. A partir de 1934, ele será cônsul, representante cultural diplo-
mático do Chile. Sua vida será marcada, então, por um deslocamento constante en-
tre países e cidades. Seu posicionamento político, sempre explícito e contundente 
nas críticas a governos chilenos ou estrangeiros, também impõe um conjunto de 
dificuldades, como perdas de cargos, que impõem mais deslocamentos.

Tais movimentos serão notados também como uma marca de sua poesia, que, ao 
longo das suas quase trinta publicações, se revela cambiante, moldável, como se 
cada livro fosse uma descoberta de uma face diferente de sua identidade poética. 
Não à toa, o autor fica conhecido como o poeta “mais universal” da América Latina 
do século XX. De fato, isso acontece tanto em função da diversidade de ser repertó-
rio temático quanto em função da disseminação de sua obra, que se valeu dos laços 
artísticos e culturais construídos pela carreira diplomática e política. 

Nesse sentido, Poemas de Pablo Neruda para jovens parece ter o intento não 
de uma exposição minuciosa de cada fase do escritor, mas de uma exploração ini-
cial, um convite ao conhecimento. É assim que os poemas se distribuem entre cinco 
seções temáticas: “O amor”, “As perguntas”, “A matéria”, “O povo” e “O poeta”. 
Esse mapeamento busca abarcar o repertório resumidamente, com a intenção de 
chegar ao cerne da poética e da vida desse autor, isto é, tratar dos temas e das 
paixões de Neruda. Como afirma Morán: “Nesta antologia, buscamos seguir um iti-
nerário fiel ao sentido nerudiano da poesia e da vida, aprofundado em algumas das 
palavras-chaves que expressam suas convicções poéticas e humanas: amor, maté-
ria, povo, coisas, memória…” (p. 07). Se prestarmos atenção, entretanto, podemos 
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descobrir uma ideia de leitura e juventude refletida nesse mapeamento de temas. 
Vejamos que o percurso parte da experiência amorosa, passando aos questiona-
mentos diversos acerca da linguagem, da existência, e segue para a descoberta 
das coisas concretas do mundo e por fim de si mesmo. De alguma maneira, esse 
percurso encena uma formação da sensibilidade, uma constituição subjetiva, como 
se o livro pudesse ser lido como um “romance de formação”, uma exploração da 
descoberta do outro e de si mesmo.

O contexto, os contextos
Tendo começado a publicar na década de 1920, Neruda é um poeta profunda-
mente marcado por uma lírica moderna, cuja origem é frequentemente atribuída 
a um romantismo tardio, ou a primícias de um simbolismo. A lírica moderna, por 
representar de distintas maneiras uma ruptura com a tradição poética, já foi carac-
terizada como avessa ao público, excessivamente obscura, ou carregada de uma 
simbologia privada, particular de cada poeta. Hoje, mais de 150 anos após suas 
primeiras invenções, sucedidas diversas gerações e experiências dentro de uma 
verdadeira “tradição da ruptura”, termo de Octavio Paz (Paz, 1984, p. 16), fica cla-
ro que se trata de uma estrutura lírica que demanda uma nova relação, um outro 
pacto de leitura.

Talvez seja contraditório tentar abordar o contexto da produção poética de Neru-
da a partir das palavras de Octavio Paz, uma vez que, como atesta Gonzaga (2009), 
os dois, tendo sido amigos, romperam relações e se mantiveram como desafetos a 
partir da estada do chileno no México em funções diplomáticas. Entretanto, embora 
dissonantes, podemos pensar nas suas poéticas como elementos complementares, 
que podem ser vistos como polos opostos do mesmo eixo. Para Paz (1984), portan-
to, o que marca a produção da poesia moderna é tomar o passado em um gesto 
de ruptura crítica colocando em seu lugar o signo dúbio da mudança constante, da 
própria transformação histórica.

A compreensão de Neruda sobre o significado de tal consciência histórica não 
abria espaço para uma poética distanciada da realidade política do mundo. Como 
diplomata em Paris, garantira refúgio e passagens para o Chile para sobreviventes 
da Guerra Civil Espanhola que tentavam escapar do franquismo. Nessa época, o 
chileno escreveu o longo poema “España em el corazón” (“Espanha no coração”), 
publicado em 1937, e posteriormente incluído no livro Terceira residência, de 1947. 

Juntando elementos da poética vanguardista com um posicionamento político, 
na formulação de uma voz poética marcada pela realidade da América, o escritor 
publica seu livro mais conhecido, em 1950, Canto geral.
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ção política que, em 1970, culminou em uma pré-candidatura à presidência do 
Chile, abdicada para ceder espaço ao amigo Salvador Allende. Em 1971, o amplo 
reconhecimento internacional se consolida com o prêmio Nobel de Literatura. 
Dois anos depois, em 1973, o governo de Salvador Allende cai diante de um gol-
pe de Estado e da implantação de uma das ditaduras mais sangrentas da Améri-
ca. Neruda morre poucos dias depois do golpe. À época, a versão oficial era de 
que um câncer de próstata contra o qual o escritor lutava teria sido a causa. Em 
2011, a partir do depoimento, para uma biografia, do motorista que trabalhava 
com o poeta, foi levantada a hipótese de assassinato por agentes do novo regime 
(https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/09/cultura/1447089245_554884.html, 
acesso em janeiro de 2021). Em 2013, o corpo de Neruda foi exumado, e o gover-
no chileno iniciou uma investigação. Tendo descoberto a presença de uma bac-
téria não associada ao câncer, em 2015, foi revista a posição oficial sobre a morte 
do poeta. A tese mais provável atualmente é a de que Neruda foi assassinado 
(https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/05/cultura/1446716786_968782.html, 
acesso em janeiro de 2021).

De todos os poetas hispano-americanos, o mais publicado no Brasil é Pablo Neru-
da. Comumente traduzido no Brasil por escritores, também poetas, a maioria das 
obras foi traduzida por personalidades como Olga Salvary e Paulo Mendes Campos.

Poemas de Pablo Neruda para jovens, nesse sentido, apresenta um marco 
diferencial: é o primeiro livro traduzido por Marília Garcia, poeta carioca radicada 
em São Paulo. Por um lado, mantém-se a tradição de termos a tradução de poe-
sia feita por alguém com destaque no trabalho autoral com a linguagem poética. 
Por outro, temos a tarefa atribuída a uma autora cujo primeiro livro foi publicado 
no século XXI, o 20 poemas para o seu walkman, lançado pela Cosac Naify e pela 
7Letras em 2007. Esse título faz referência ao livro de outro poeta modernista, 
20 poemas para ler no bonde, publicado em 1922 por Oliverio Girondo. Desde 
2007, Marília publicou outros cinco livros e tem se destacado também como tra-
dutora de poesia moderna e contemporânea — já tendo traduzido Gertrude Stein 
e completado uma tese de tradução sobre o francês Emmanuel Hocquard. Desse 
modo, Neruda ganha uma interpretação nova de uma poeta contemporânea bra-
sileira, aproximando-se do jovem leitor brasileiro.

A ilustração, como colocamos, ficou a cargo de Odilon Moraes, artista paulista, 
com vasta experiência em escrever e ilustrar livros infantis e juvenis, tendo como 
destaques recentes os livros Lá e aqui e Rosa, escolhidos para a honrosa lista White 
Ravens, da biblioteca da juventude de Munique e agraciados com diversos prêmios. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/09/cultura/1447089245_554884.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/05/cultura/1446716786_968782.html
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O primeiro foi criado em parceria com Carolina Moreyra e mostra de forma muito 
sensível o olhar de uma criança diante da separação dos pais. O segundo, estilística 
e tematicamente mais próximo dessa obra de Neruda, é um delicado livro sobre o 
universo de Guimarães Rosa.

José Morán é o responsável pela seleção dos poemas, bem como pela divisão 
em seções, conforme também já mencionado anteriormente. Editor e pesquisa-
dor espanhol, Morán trabalha na casa editorial Susaeta, responsável pela edição 
original do livro e pela coleção “Poesía para niños”, que apresenta poetas como 
Federico García Lorca, Gloria Fuertes e, claro, Pablo Neruda.



20

P
O

E
M

A
S

 D
E

 P
A

B
L

O
 N

E
R

U
D

A
 P

A
R

A
 J

O
V

E
N

S PROPOSTAS DE ATIVIDADES I

APRESENTAÇÃO

De acordo com a BNCC, a etapa do Ensino Médio é o momento de apresentar 
aos estudantes uma formação sistemática com relação à produção artística e literá-
ria. Desse modo, desenvolveremos ao longo de nossa proposta de atividades uma 
abordagem que permita a identificação e o enfoque de procedimentos poéticos de 
Neruda, permitindo seu cotejo com textos e abordagens semelhantes e/ou diferen-
tes de outros contextos de produção. Como traz o documento: 

Nesse sentido, a tradição literária tem importância não só 
por sua condição de patrimônio, mas também por possibi-
litar a apreensão do imaginário e das formas de sensibilida-
de de uma determinada época, de suas formas poéticas e 
das formas de organização social e cultural do Brasil, sen-
do ainda hoje capazes de tocar os leitores nas emoções e 
nos valores. Além disso, tais obras proporcionam o contato 
com uma linguagem que amplia o repertório linguístico dos 
jovens e oportuniza novas potencialidades e experimenta-
ções de uso da língua, no contato com as ambiguidades da 
linguagem e seus múltiplos arranjos.

Está em jogo, também, nesta etapa, um trabalho mais 
sistemático com a escrita literária, o fazer poético, cujo tra-
balho é lento e demanda seleções e experimentações de 
conteúdo e de recursos linguísticos variados, tendo em vis-
ta um interlocutor. Com isso, tais escolhas podem funcionar 
como processo de autoconhecimento, ao mobilizar ideias, 
sentimentos e emoções. (BRASIL, 2018, p. 523-524). 

Podemos salientar dois pontos importantes: primeiramente, a ideia bastante cla-
ra de que determinada forma de sensibilidade na produção artística se dá a partir 
de um contexto, relacionando-se com elementos sociais e culturais diversos. Não 
seria, inclusive, injusto dizer que se reconhece na passagem que a arte constitui 
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justamente a área na qual as tramas do sensível e do cognoscível individual se 
relacionam e se tecem junto ao desenvolvimento das relações coletivas e sociais. 
Assim, embora o documento mencione nominalmente a realidade brasileira, está 
claro que não apenas ela mantém relação com realidades culturais e sociais do 
entorno, como há laços históricos compartilhados por países sul-americanos e la-
tino-americanos e que eles se refletem na produção cultural e artística de dife-
rentes países. O outro ponto que gostaríamos de destacar é justamente a indica-
ção do Ensino Médio como etapa de escolaridade que apresenta a possibilidade 
de abordagem mais complexa da literatura com múltiplos arranjos da linguagem, 
permitindo, por um lado, a análise dos efeitos de sentido na obra e, por outro, a 
exploração criativa e incorporação de tais mecanismos a construções autorais. Em 
tal dinâmica processual, prevê-se que, a partir das experimentações e dos usos, o 
estudante possa conhecer melhor sua sensibilidade, aprimorando sua percepção 
linguística e se sensibilizando para realidades psíquicas e potenciais subjetivos.

Dentro de tal perspectiva que propomos, nesse primeiro conjunto de atividades, 
uma investigação sobre a interrogação e seus modos poéticos de exploração. Haveria, 
portanto, uma poética do questionamento, explorada por Neruda e por outros auto-
res, e que vale a pena descobrir em sala de aula como exercício de reflexão sobre a 
linguagem e de autopercepção. Tal desenvolvimento contempla:

• o diálogo entre a dinâmica do conhecimento de usos comuns da língua e o aces-
so a usos específicos, por textos de circulação mediada por instituições culturais; 

• a importância de garantir o protagonismo do estudante na construção de 
seu processo de aprendizagem, de modo a concretizar sua autonomia e sua 
reflexão crítica; 

• a importância do trabalho com diferentes códigos comunicativos, gêneros dis-
cursivos de diferentes registros linguísticos, diferentes mídias, diferentes con-
textos históricos e socioculturais; 

• o desenvolvimento da percepção sensível no tratamento da própria realidade 
psíquica e da realidade alheia, em um processo de amadurecimento de pro-
cessos de convívio emocional e social.

As atividades propostas envolvem um percurso que vai da experiência leitora à 
produção textual. Pretendemos enfatizar também possibilidades de trabalho que 
privilegiem e valorizem a ambientação com os meios e a cultura digitais, favorecen-
do os multiletramentos, conforme preconizado pela BNCC.
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A atividade deve compreender os seguintes expedientes a serem realizados em 
sala de aula: 

• Promover uma discussão coletiva sobre o gesto linguístico de perguntar, de 
modo a levantar que perguntas usamos cotidianamente, quais delas realmente 
procuram saber respostas, quais motivos levam alguém a indagar a outra pes-
soa alguma coisa. e quais são os objetos culturais que apresentam o questio-
namento: citações de indagações conhecidas por serem de repertório cultural 
e literário, como “Ser ou não ser, eis a questão” de Hamlet, ou de indagações 
disseminadas pela cultura de modo geral, como “Existe vida após a morte?”;

• Conduzir um debate coletivo sobre a diferenciação entre perguntar como in-
vestigação, perguntar como testagem e perguntar como gesto performativo, 
a partir de referências a circunstâncias específicas, tais como: a pergunta nas 
ciências, a pergunta no espaço escolar, a pergunta nas conversas cotidianas;

• Abordar textos distintos que apresentem um trabalho sobre a indagação, dis-
cutindo aspectos como a inspiração na interrogação infantil ou o trabalho po-
ético sobre o ato de perguntar e de deslocar as perguntas (desenhos como 
o do boneco de palito na forma de ponto de interrogação de Arnaldo Antu-
nes (publicado no livro Tudos, disponível em: http://arnaldoantunes.blogspot.
com/2010/04/interrogacao.html, acesso em janeiro de 2021), canções como 
“Oito anos”, composta por Paula Toller, gravada posteriormente por Adriana 
Calcanhotto no projeto Partimpim (disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=lw-1-oWhfT0, acesso em janeiro de 2021), poemas como “Uma par-
tida com Hilary Kaplan”, de Marília Garcia (7Letras, 2014);

• Trabalhar os elementos linguísticos da forma interrogativa (a diferença prosó-
dica da frase, o ponto de interrogação, os pronomes interrogativos), compa-
rar com outros códigos linguísticos se pertinente (que incluem a possibilidade 
de inversão de ordem sintática na construção da pergunta, como o inglês, o 
francês, ou que usam marcas de pontuação inovadoras, como o espanhol).

O objetivo do percurso inicial é não apenas valorizar de forma oral a experi-
ência prévia trazida pelo estudante, como também provocar nele a identificação 
e a autorreflexão, compreendendo como determinado ato de fala pode adquirir 
diferentes papéis de acordo com o contexto sociocultural. Nesse sentido, também 

http://arnaldoantunes.blogspot.com/2010/04/interrogacao.html
http://arnaldoantunes.blogspot.com/2010/04/interrogacao.html
https://www.youtube.com/watch?v=lw-1-oWhfT0
https://www.youtube.com/watch?v=lw-1-oWhfT0


23

M
A

N
U

A
L

 D
O

 P
R

O
F

E
S

S
O

R

interessam as reflexões linguísticas que tomem a forma da frase interrogativa de 
um ponto de vista tanto gramatical quanto discursivo. Mesmo a forma como nós 
percebemos ou denominamos o gesto de indagar passa por uma mediação so-
cial. A prática da sala de aula deve desenvolver uma espécie de mediação entre 
os motivos para um questionamento, percebidos individualmente, e os textos, as 
formas discursivas em que as questões necessariamente vão adquirir um modo de 
existência específico. Aqui, há ainda a possibilidade de se colocar em perspectiva 
a própria instituição escolar, no sentido de mostrar em que medida suas perguntas 
estão esvaziadas da ideia de investigação, funcionando mais como testagem per-
formativa de repertório de conhecimento adquirido. 

Assim, entende-se como objetivo da atividade o desenvolvimento do previsto pela 
BNCC quanto a habilidades previstas no trabalho com as competências da área de 
Linguagem e suas Tecnologias: “Analisar criticamente textos de modo a compreen-
der e caracterizar as línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, cultural, 
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.” (BRASIL, 2018, p. 494).

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

Para essa atividade, a proposta é dividir a seção “As perguntas” do livro em cinco 
grupos, que realizam a leitura e debatem seis grupos de perguntas cada um.

Depois da leitura, o grupo deve questionar, tendo em mente as discussões reali-
zadas no primeiro momento, de que modo o autor modificou as funções sociais do 
gesto de perguntar, que relação existe entre essas perguntas poéticas que não pro-
curam respostas mas que de algum modo parecem renovar o espanto, se distancian-
do simultaneamente das perguntas motivadas pela curiosidade em saber algo e das 
perguntas de testagem performativa. Em seguida, propõe-se trabalhar para valorizar 
a leitura comparativa, com os poemas originais do Livros das perguntas de Neruda, 
ainda em grupos. A proposta é ler entre um e três poemas de onde o organizador 
retirou as perguntas do livro que está sendo lido.

A partir de uma conversa com os grupos, é possível mapear o conjunto de infe-
rências dos(as) estudantes, explicitando que, se no momento inicial, a observação 
social das perguntas levava a uma reflexão sobre o gesto de indagar, depois dessa 
atividade, percebe-se que os modos de deslocamento poético de Pablo Neruda 
parecem reinventar esse gesto. Com isso, é interessante mapear como eles enten-
dem também o segundo deslocamento, dos poemas do Livro das perguntas para 
a forma sequenciada de lista em Poemas de Pablo Neruda para jovens.

O estudante-leitor desenvolve mais e melhor sua autoconsciência linguística e lei-
tora se puder se deter igualmente à estrutura composicional de algumas perguntas, 
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estabelecer que o autor simultaneamente integra elementos surreais e um estranha-
mento das sensações de modo a criar questionamentos poéticos que são irrespondí-
veis, no entanto. Eles não envolvem, portanto, os conhecimentos do leitor, mas sua 
percepção sobre si mesmo e o lugar que ocupa. Isso já seria um modo de apreensão 
significativo do trabalho poético com o gesto de questionar.

Cabe ao professor, portanto, criar as condições e sugerir os instrumentos para que 
o(a) estudante consiga realizar a sua leitura de modo autoconsciente, discutindo 
como a linguagem poética, instaurada a partir de um deslocamento dos funciona-
mentos cotidianos da ordem social e linguística. Entende-se que, assim, o trabalho 
de leitura literária mantém como um de seus focos o preconizado pela BNCC: 

Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas 
e culturais, considerando suas características locais, regionais 
e globais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as lingua-
gens artísticas para dar significado e (re)construir produções 
autorais individuais e coletivas, exercendo o protagonismo 
de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de 
saberes, identidades e culturas (BRASIL, 2018, p. 490).

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Como conclusão da atividade, propomos o desenvolvimento de um vídeo que 
funcione como um “guia para fazer perguntas que te tirem do lugar”. Assim, man-
tendo a disposição dos grupos, deve ser proposta aos estudantes uma apropriação 
linguística das perguntas poéticas. Cabe a cada grupo desenvolver um conjunto de 
orientações para quem queira formular “questionamentos poéticos” sobre a exis-
tência, demonstrando como criar, a partir de reflexões próprias, essas perguntas 
e como as construir a partir do deslocamento de perguntas já existentes. Um dos 
caminhos possíveis é trabalhar com perguntas de exercícios escolares, procurando 
substituir expressões e palavras com vistas a torná-las perguntas poéticas. A ideia 
é que o “guia” seja gravado, usando ilustrações, fotografias, cenas com pequenos 
scripts ou outros recursos de imagem. Se não houver condições para uma grava-
ção, pode ser feita uma apresentação para a turma com cartazes que mobilizem 
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igualmente esses materiais visuais, sugerindo como as imagens também produzem 
dúvidas, interrogações.

Dessa forma, trabalharemos com uma diversidade de registros: da oralidade à 
escrita, do código visual ao código verbal. Uma vez produzidos os textos, pode-se 
publicar virtualmente o material. Compreendemos que, assim, trabalham-se ques-
tões e habilidades relativas às multisemioses e multimodalidades acionadas pelos 
gêneros do mundo digital, tornando possível a compreensão de que: 

Não se trata de substituição ou de simples convivência de 
mídias, mas de levar em conta como a coexistência e a con-
vergência das mídias transformam as próprias mídias e seus 
usos e potencializam novas possibilidades de construção 
de sentidos (BRASIL, 2018, p. 487).
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APRESENTAÇÃO

Ao estabelecer os diferentes campos que compõem os saberes da área da Lingua-
gem e suas Tecnologias, a BNCC formula sobre o campo artístico o seguinte: 

... é o espaço de circulação das manifestações artísticas em 
geral, contribuindo para a construção da apreciação estética, 
significativa para a constituição de identidades, a vivência de 
processos criativos, o reconhecimento da diversidade e da 
multiculturalidade e a expressão de sentimentos e emoções. 
Possibilita aos estudantes, portanto, reconhecer, valorizar, 
fruir e produzir tais manifestações, com base em critérios es-
téticos e no exercício da sensibilidade (BRASIL, 2018, p. 489). 

Desse modo, devemos entender que a abordagem das artes tem como papel, no 
trabalho com o Ensino Médio, não apenas a apreciação estética e o reconhecimento 
de efeitos de sentidos para usos linguísticos específicos (como visto na primeira pro-
posta de atividades), mas também a construção de processos subjetivos que envol-
vem desde a produção de identificações até o reconhecimento do que é diverso nas 
expressões sociais e culturais. De alguma maneira, fica sugerido que as artes têm um 
papel especial na mediação entre o ser humano e suas instâncias de coletividade. 

Dentro dessa perspectiva, a BNCC aponta que nenhuma arte precisa da pecha 
de “arte política” para ser compreendida como uma forma da ação que intervém 
em um espaço que é dividido, que é atravessado por disputas sociais simbólicas. 
Trata-se, portanto, de um campo discursivo que permite trazer à tona o conjunto de 
questões que demarcam o debate contemporâneo a partir de um ponto de vista que 
promova a sensibilização do indivíduo e facilite processos de elaboração e de ama-
durecimento emocional. Em sala de aula, um desafio comum é encontrar formas de 
estabelecer uma consciência dos processos coletivos envolvidos na representação 
artística sem tornar a obra um mero pretexto para o debate de outras finalidades. 
Uma possibilidade de lidar com tal desafio é apresentar a obra como apenas mais 
uma das opiniões sobre certo assunto. O caráter político de uma obra artística, mui-
tas vezes, se revela na sequência de suas leituras, na reinvenção dos seus processos, 
na costura de seus múltiplos efeitos.
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Assim, na primeira proposta de atividades, nos voltamos para análise de um proce-
dimento linguístico e poético específico, possibilitando uma reflexão mais profundada 
sobre limites e fronteiras entre vida e arte. No desenvolvimento da segunda proposta 
de atividades, sugerimos trabalhar com um dos efeitos estéticos que compõem a po-
esia nerudiana, a saber, a produção de um sentimento de reconhecimento histórico 
de uma forma subjetiva americana, em especial latino-americana. Como se sabe, um 
dos principais livros de sua obra, Canto geral, aborda esse tema de modo explícito, 
formulando o que alguns estudiosos já chamaram de épica enciclopédica americana. 
O adjetivo “enciclopédica”, no caso, vem pelo conjunto de informações geográficas, 
históricas, ecológicas, climáticas etc. movimentadas pelos poemas. Há um risco, en-
tretanto, de o trabalho escolar, ao se aproximar desses materiais, ser captado pelas 
estratégias tradicionais de “valorização do local/nacional”, reproduzindo uma espécie 
de discurso cívico ou patriótico em que o texto literário vira instrumento de uma rela-
ção de poder. Então, que outras opções temos para abordar o tema do pertencimento 
espacial/local, na forma que a poesia de Neruda trabalha tal assunto?

A nossa proposta pretende integrar diferentes saberes em articulação multi e 
transdisciplinar, justamente, para dar visibilidade ao fato de que a poesia trabalha 
com a concretude de elementos pequenos e cotidianos em lugar da abstração dos 
símbolos nacionais. É por meio de uma análise mais detida que podemos ver que 
determinada observação de um detalhe do cotidiano pode ecoar um conjunto de 
relações sociais, culturais, geográficas, ecológicas que apontam para uma forma de 
viver comum. Nesse sentido, a nossa proposta busca uma aproximação com o po-
ema “Ode ao tomate”, que, a partir de uma análise do comum como estratégia de 
reconhecimento de partilha social, promove uma relação de identificação profunda 
com aspectos biológicos, históricos e culturais nas formas humanas de nos relacio-
narmos com o espaço em que vivemos.

A BNCC, ao abordar as competências relativas à área das Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias, aponta o fato de que: 

A contextualização dos conhecimentos da área supera a 
simples exemplificação de conceitos com fatos ou situa-
ções cotidianas. Sendo assim, a aprendizagem deve valo-
rizar a aplicação dos conhecimentos na vida individual, nos 
projetos de vida, no mundo do trabalho, favorecendo o 
protagonismo dos estudantes no enfrentamento de ques-
tões sobre consumo, energia, segurança, ambiente, saúde, 
entre outras (BRASIL, 2018, p. 549). 



28

P
O

E
M

A
S

 D
E

 P
A

B
L

O
 N

E
R

U
D

A
 P

A
R

A
 J

O
V

E
N

S Na integração entre as práticas de leitura poética e os saberes sobre Vida e Evo-
lução, cabe demonstrar como espécies indígenas ao território hoje conhecido como 
América Latina foram integradas em processos de desenvolvimentos de plantio e 
cultivo globais, mudando hábitos do mundo. Ou seja, ao recuperar uma história 
ecológica das Américas, valorizando os saberes e cultivos dos povos originários, 
inclusive, é possível pensar na relação entre vida cotidiana e história, entre trabalho 
humano e transformações planetárias. Tal desenvolvimento contempla:

•  o diálogo entre a dinâmica do conhecimento entre saberes de áreas diver-
sas, movimentando biologia, ecologia, antropologia, na leitura de um poe-
ma que abarca elementos concretos e cotidianos para o reconhecimento de 
habitantes de um lugar; 

•  a descoberta de diferentes aspectos sociais implicados em um texto poético, 
com reconhecimento de temporalidades diversas — do passado das Américas 
no presente cotidiano, do coletivo dos povos na vida individual;

•  o reconhecimento da integração entre aspectos climáticos, ambientais e cul-
turais na construção da vida e do cotidiano das sociedades e na articulação 
das possibilidades e das potencialidades dos diferentes projetos humanos e 
dos planos de vida de cada um.

ATIVIDADES PRÉ-LEITURA

A atividade deve compreender os seguintes expedientes a serem realizados em sala 
de aula: 

•  Promover uma discussão coletiva sobre o que constitui a história da América 
do Sul, a partir das informações sobre suas especificidades climáticas e sua 
evolução biológica. Nesse primeiro momento, é fundamental que haja um es-
paço para integrar outros saberes, em um projeto interdisciplinar com as Ciên-
cias Biológicas, de modo que os professores da área possam articular debates 
e palestras sobre algumas espécies animais e vegetais nativas da América 
Latina — em especial, o tomate; 

•  Promover uma discussão coletiva sobre o quanto os próprios estudantes reco-
nhecem outras espécies animais e/ou vegetais nativas do espaço americano e 
de que maneira acham que isso influencia seu cotidiano. Convide-os a refletir 
se há uma relação entre os modos de as culturas se relacionarem com o meio 
ambiente e se estabelecerem em sociedades;
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•  Abordar textos culturais que tematizem elementos vegetais e animais nativos 
da América do Sul e/ou da América Latina. Esse é o momento de aprofundar 
o debate, especificando que, embora alguns elementos de natureza tropical 
tenham se adaptado facilmente ao clima do Brasil, aparecendo frequentemen-
te na lírica popular, são muitas vezes importadas. Isso ocorre com a manga e a 
banana, por exemplo, que são nativas do sudeste asiático. Algumas possibili-
dades são a canção “Caju em flor”, gravada por Nana Caymmi, e o filmes Ilha 
das Flores, dirigido por Jorge Furtado, que começa abordando o percurso de 
um tomate do ponto de vista da produção e do consumo;

•  Debater de que modo os padrões de produção e consumo do capitalismo 
globalizado afetam a dinâmica entre local e mundial, mudando a percepção 
de pertencimento ou formulando de que modo essa sensação pode aparecer 
em diferentes culturas brasileiras e americanas. Esse debate pode ser comple-
mentado com informações sobre como os povos originários do Brasil pensam 
essa relação com o espaço, em contraste com os modos de produção dos 
processos coloniais.

Entendemos que a oportunidade da integração interdisciplinar pode ser um mo-
mento valoroso para, de modo integrado à reflexão sobre os textos, trabalhar habi-
lidades previstas na BNCC, como:

Discutir a importância da preservação e conservação da 
biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e 
quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das 
políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do 
planeta (BRASIL, 2018, p. 567).

ATIVIDADES DURANTE A LEITURA

Para essa atividade, a proposta é ler coletivamente o poema “Ode ao tomate”, 
com explanações sobre os trechos que enfatizam os aspectos de referência a ele-
mentos locais específicos, seja as menções explícitas ao Chile, seja a caracteriza-
ção do verão em dezembro, marcando o clima prevalente do hemisfério sul. O 
texto funciona especialmente como catalisador de novos sentidos para a reflexão 
proposta por não apenas debater a relação de um poema com o cotidiano con-
creto e compartilhado por diversas populações, mas colocar de modo implícito 
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espaço. Aqui a participação de professores da área de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas, em especial do saber de geografia, vai ser um excelente agregador ao 
conteúdo discutido. A leitura do poema pode ser permeada por contextualização 
sobre a constituição do clima nos diferentes países da América do Sul, com maior 
atenção aos casos chileno e brasileiro. De que forma o clima interfere na constru-
ção de valores culturais? 

Além disso, é importante ao longo da leitura sublinhar as diferentes sensações 
subjetivas que aparecem associadas a comer o tomate, sugeridas pela sequência 
de metáforas, que retomam o motivo tropical do calor e do verão, reforçado pela 
composição cromática do quadro do poema. Nesse sentido, ao final da leitura, é 
preciso reconhecer na busca pelo frescor nas frutas, os elementos que unem as 
diversas populações sob um signo comum latino-americano. Desse modo, fica per-
ceptível que o poema pode trazer, plasmado em seu sentido, não tanto um perfil 
histórico e social, biogeográfico de um conjunto populacional, mas a sensação de 
viver em determinado espaço, de se inserir a partir de seu cotidiano individual em 
um conjunto mais amplo da cultura. Uma das sugestões mais produtivas do poema 
é o trabalho sutil na construção das imagens, seja na sugestão de um casamento 
ao descrever a preparação da salada com a junção do tomate a outras espécies 
vegetais, seja na sugestão de uma apreensão cosmológica de que na alimentação 
homem e terra se unem. Trata-se de texto que parece investigar os elementos 
sociológicos e antropológicos na relação complexa entre os sujeitos e seus luga-
res, por isso, ainda mais proveitoso para que em sala de aula se volte a atenção à 
relação do próprio livro e dos poemas com suas culturas. A ênfase em tais ques-
tões é trabalho fundamental para o desenvolvimento de competência prevista pela 
BNCC: “Compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que 
permeiam as práticas sociais de linguagem” (BRASIL, 2018, p. 492).

ATIVIDADES PÓS-LEITURA

Cada estudante deve produzir uma espécie de registro de autoetnografia, com re-
flexões biográficas, sobre como entende as suas relações com a cultura dos povos 
latino-americanos. Para tal, ele deve ser orientado a comentar fatores como maior 
ou menor identificação com a leitura dos textos em sala de aula e as discussões 
e pesquisas sobre as espécies vegetais e animais nativas do território e suas re-
lações culturais. Para entender o conceito de autoetnografia, busque o professor 
de Sociologia, para que o estudante se aproxime do repertório investigativo da 
pesquisa etnográfica e antropológica. 
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O texto deve refletir também sobre a relação entre os modos de ser e de sentir de 
uma cultura e a produção artística, analisando o impacto que ela pode ter na vida do 
indivíduo ao produzir uma sensação de pertencimento. Na proposta de criação tex-
tual deve haver orientação para que sejam preenchidos os requisitos: (a) juízo crítico 
sobre o tema e o modo como o poema e outros textos analisados o tematizam; (b) 
explicitação do ponto de vista do autor, de modo crítico expresso com domínio da 
forma culta; (c) relação entre a percepção individual e elementos coletivos de vivên-
cia e de integração cultural. 

De um modo geral, o estudante deve tentar com o texto se haver com a pergunta: 
a minha vida no presente se relaciona com a vida de diferentes povos que estão e 
estiveram nesse território? De que maneira? A partir de que seres (vegetais, animais 
etc.), que hábitos e objetos culturais, que vivências e sensações? Assim, o estudan-
te buscará refazer ou recriar o gesto do poeta, mas em outro registro e em outro 
gênero textual. Trabalha-se, portanto, com as diferenças entre os gêneros e com 
diferentes níveis de monitoração do discurso, desenvolvendo uma das habilidades 
previstas na BNCC:

(EM13LGG402) Empregar, nas interações sociais, a varieda-
de e o estilo de língua adequados à situação comunicativa, 
ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso, respeitando 
os usos das línguas por esse(s) interlocutor(es) e sem pre-
conceito linguístico (BRASIL, 2018, p. 494).
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S APROFUNDAMENTO — A LINGUAGEM DA POESIA, A LIN-

GUAGEM DA VIDA

Questões de linguagem poética

A primeira reflexão que fazemos, ao lermos Poemas de Pablo Neruda para jovens, 
é sobre a natureza da linguagem poética, uma vez que, antes mesmo de uma dife-
renciação de gêneros discursivos, ela por vezes se coloca como uma constituição ou 
formulação distinta da própria linguagem. No ensaio “Sobre a origem da poesia”, 
Arnaldo Antunes (2006) busca uma sociogênese da língua e da poesia. Tal empreen-
dimento busca discorrer sobre os sentidos possíveis do ato poético, ou ainda da lin-
guagem poética, na contemporaneidade. O ensaio traz o entendimento de que não 
são os primórdios do rito da língua que atraem o poeta, mas colocar a tensão entre 
a poesia e a prosa, ou de maneira talvez mais precisa, entre a poesia e os discursos 
de base referencial. 

Aqui, claramente, a herança concretista se anuncia, através de Jakobson (1995) e 
de suas funções da linguagem. Como se sabe, a interação verbal foi descrita pelo 
linguista a partir de seis termos: remetente, mensagem, destinatário, contexto, con-
tato e código. Aos termos remetente, destinatário e contexto, teríamos as figuras 
respectivamente análogas das três pessoas do discurso. O código seria a estrutu-
ra compartilhada, algo próximo da langue saussuriana. O contato seria o meio ou 
suporte através do qual a interação se faria possível e a mensagem seria o próprio 
texto em sua materialidade verbal. Cada uma das funções da linguagem estaria 
correlacionada a um dos termos, e onde a ênfase recaísse, denotando uma predo-
minância em uma área, tornaria reconhecível a função. O teórico chegou então à 
concepção que, na função poética, a ênfase se voltaria à materialidade do texto, ou 
melhor, a uma indissociabilidade entre mensagem e contexto. Jakobson (1995) sa-
borosamente ilustrou a concepção com a seguinte história: “Um missionário censu-
rou seu rebanho africano por andar despido. ‘E o senhor?’, responderam os nativos, 
apontando-lhe para o rosto, ‘não anda também despido em alguma parte?’ ‘Bem, 
mas é meu rosto.’ ‘Pois bem’, retorquiram os nativos, ‘conosco, tudo é rosto.’ Assim 
também, em poesia, qualquer elemento verbal se converte numa figura do discurso 
poético” (Jakobson, 1995, p. 161).

Efetivamente, se o mundo ocidental se estruturou pelas oposições entre o rosto e 
o corpo, a mente e a matéria, nem esse fenômeno é universal, nem suas categorias 
podem ser pretendidas como coextensivas ao humano. Nesse caso, o autor também 
alude a uma outra possibilidade: se, na sociedade ocidental, assistimos à dissociação 
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entre assunto e corpo do texto, possibilitando o discurso prosaico e o juízo sobre 
determinado tema; na poesia, tais unidades não conhecem a dissociação. A sociogê-
nese da poesia é, na verdade, a sociogênese da prosa, seja a última percebida como 
degeneração ou imperfeição da primeira ou não. A história da linguagem é a história 
da tensão entre as camadas da poesia e da conversação.

Paz (1972), ao diferenciar prosa de poesia, diz que aquela se caracteriza pelo 
movimento linear, pela tendência à marcha, enquanto esta estaria relacionada ao 
movimento circular e à dança. Mais importante, para o autor, entretanto, é identi-
ficar a prosa como resultante de um trabalho artificial do intelecto sobre a língua, 
uma forma de contrariar as tendências naturais da própria linguagem. Tal se dá 
porque a prosa seria um exercício de crítica e de análise, um esforço por impor 
clareza ao que tende ao ritmo e ao contínuo. A partir da identificação da poesia 
como ritmo — e ele frisa que não está tratando de metro, ou seja, de medida —, 
Paz afirma que ela é a tendência natural da língua, uma vez que o ritmo “não só é 
o elemento mais antigo e permanente da linguagem, como ainda não é difícil que 
seja anterior à própria fala” (Paz, 1972, p. 82). 

A poesia pode então ser eleita como contemporânea a todos os tempos e oni-
presente em todos os povos, enquanto a prosa é fruto da desconfiança contra as 
tendências naturais do idioma. Por ignorar o progresso e a evolução, a poesia, se 
já associada aos princípios, está no horizonte da linguagem. 

O ensaio de Arnaldo Antunes “Sobre a origem da poesia” retoma tais questões 
de modo decisivo: “A origem da poesia se confunde com a origem da própria lin-
guagem” (Antunes, 2006, p. 323). A questão não é um “por que se dá a poesia”, 
ou seja, não se indaga a partir de que contexto a linguagem poética pôde se con-
figurar pela primeira vez, senão em que ponto da história da linguagem se tornou 
possível desmembrar mensagem e contexto. A poesia, identificada com um uso 
primário, com a infância da língua, em que é possível recuperar a integridade en-
tre nome e coisa, é enigma que nega o que constitui a modernidade, e nega, em 
última análise, as culturas do homem civilizado. 

Talvez um momento do livro Poemas de Pablo Neruda para jovens em que esse 
lampejo, entre temporalidades diferentes, apareça de maneira intempestiva e des-
concertante esteja nos excertos dos poemas do Livro de perguntas. Trata-se de uma 
das oito obras de publicação póstuma que o poeta chileno deixara preparadas. Ao 
selecionar as perguntas para esta coletânea, sugere-se que Neruda inventou uma 
nova forma poética: a pergunta. Assim, o livro vai formulando a seguinte ideia a par-
tir de seus recortes: como podemos pensar a interrogação como uma forma de fazer 
poesia ou uma forma de habitar a linguagem poética?
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transitividade, o fato de elas aparentemente negarem a própria forma interrogativa, 
no sentido de que não buscam como objetivo uma resposta. Seja por seu conteúdo 
inusitado, ou surrealista, o que elas buscam é renovar o espanto do homem ao lidar 
com uma experiência, como olhar o céu noturno. Desse modo, elas parecem recupe-
rar uma atividade quase infantil de quem não pergunta tanto pela curiosidade ou pela 
informação, mas pela necessidade de reafirmar um certo espanto diante do mundo.

Nesse deslocamento da interrogação, temos um exemplo bastante singular de 
como a linguagem pode ser trabalhada para deixar de ser “fala sobre alguma coisa” 
para se tornar a “vivência da coisa”. De uma maneira ou de outra, o que as reflexões 
sobre a especificidade da linguagem poética vão advogar é que, no poema, está a 
vida inteira. A poesia se coloca não só como oásis que contamina o deserto dos dis-
cursos referenciais, mas também como possibilidade de intuição concreta ou ideal 
prático de uma vida plena. No limite, o que tais reflexões anunciam, na poesia, é 
uma experiência radical em que linguagem e vida não se dissociam.

A poesia e seus gêneros

Dito isso, podemos passar para as considerações sobre as formas poéticas como 
unidades discursivas compreensíveis. No diálogo A República, escrito por volta 
de 380 a.C. por Platão, ao tratar dos postos e cargos necessários em uma cidade 
ou estado ideais, a produção poética será alvo de uma primeira reflexão que a 
subdividirá conforme suas diferentes formas. O segundo texto que sabidamente 
estabelece diferenças entre os tipos de criação poética é a Poética (também tra-
duzida como Arte poética), de Aristóteles. Trata-se de um conjunto de anotações, 
provavelmente registrado entre os anos 335 a.C. e 323 a.C., que era utilizado nas 
aulas do filósofo no Liceu, sendo conhecido como parte de seus textos acroamáti-
cos (textos para transmissão oral a alunos) ou esotéricos (textos para iniciados em 
certa disciplina/assunto). 

A Poética de Aristóteles, diferentemente do texto platônico, não busca estabele-
cer um juízo moral da atividade de criação estética verbal, ou o estabelece somente 
na medida em que constitui uma hierarquia de tipos conforme seus objetos temáti-
cos e efeitos atingidos. De qualquer modo, o texto estagirita parte da investigação 
positiva dos elementos de constituição do texto poético, apontando a possibilidade 
de distinção entre espécies poéticas distintas conforme os seguintes critérios: (i) os 
meios (que incluem os elementos — musicais, visuais, gestuais — e as partes e uni-
dades do discurso poético — tipo de verso, medidas etc.); (ii) os objetos (trata-se 
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de uma observação temática da natureza das personas/personagens que figuram 
no texto criado, isto é, se eles são pessoas boas ou más, melhores ou piores que o 
público contemporâneo); (iii) a maneira (aqui o texto do filósofo de Estagira prati-
camente repete as categorias platônicas, afirmando que os textos podem se apre-
sentar narrativamente pela boca de uma personagem, ou na primeira pessoa sem 
alteração, ou apenas deixando as personagens proferirem seus discursos em cena, 
por meio da ação dramática).

Nessa visão tradicional, o gênero poético é compreendido então de modo norma-
tivo: todas as possibilidades de produção poética estariam fixadas nos quadros de 
lírico, épico e dramático e seus diversos subgêneros. Entende-se, assim, que haveria 
três princípios de regulação genérica: as normas/padrões de composição, que fixam 
o estilo específico de cada gênero; a hierarquia entre os gêneros (a tragédia como 
superior à comédia, por exemplo; ou o dramático e o épico como mais universais que 
o lírico); e a pureza, isto é, a ausência de mistura de um gênero com outro.

Dentro desse modo de compreensão tipicamente europeu, os gêneros da cria-
ção literária por muito tempo serão considerados unidades fixas, cujo domínio 
cada poeta/criador objetiva para comprovar seu engenho e sua sagacidade. A 
partir de finais do século XVIII, os próprios autores se conclamarão contra as con-
cepções modelares, as regras estritas, desenvolvendo formas mistas, indefinidas 
e francamente opostas ao gênero como modelo fixo, cujas unidades para a cria-
ção verbal se encontram preestabelecidas. Esse processo é tanto fundante quanto 
concomitante da ideia de literatura — vista como discurso específico e prática 
artística autônoma.

De um modo geral, a compreensão de que se compõem obras artísticas em gê-
neros é produzida pela própria comunidade de artistas e leitores/ouvintes/recep-
tores. Hoje, diferentes formas artísticas se compreendem, se não necessariamente 
do ponto de vista do fazer, pelo menos do ponto de vista de uma expectativa, de 
um horizonte compartilhado por comunidades de leitores, a partir da noção de gê-
neros específicos. Dentro da canção popular brasileira, boa parte das disputas e 
dos embates estéticos e políticos diz respeito à fixação, ao longo do século XX, do 
que seriam os elementos característicos do gênero samba. Trota (2011), por exem-
plo, discute como se fixa uma identidade do gênero ligada ao imaginário mítico de 
seu nascimento (reuniões informais em comunidades sociais de camadas populares), 
que leva por exemplo à recusa do que se vai conhecer como o pagode romântico da 
década de 1990. Efetivamente, ao longo dessa década, os embates serão entre um 
samba que assimila códigos do mercado pop internacional e um samba que quer se 
chamar e se considerar de raiz, por ater-se a típicos traços genéricos.
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as palavras de Adão na primeira manhã. Antes, os autores se valem de partes, unida-
des fixadas previamente pelo histórico criativo e comunicativo. Essas partes e unida-
des dizem tanto respeito a elementos de composição quanto a efeitos/sentidos dese-
jados. Assim, se em um filme de terror, não registro experiências de tensão emocional 
e/ou medo, posso me sentir frustrado em minhas expectativas com relação a esse gê-
nero específico. O horror, como gênero narrativo, difunde-se a partir do processo de 
colonização das Américas e fixa-se principalmente no século XIX, associado ou não às 
experiências do neocolonialismo, e fundamentalmente à constatação da derrocada 
da ideologia civilizatória do, assim chamado, ocidente. Nesse sentido, espera-se co-
mumente que ele me apresente traços de violência tida como “bárbara”, vale dizer, 
explícita e potencialmente injustificável, aleatória ou inapreensível pela organização 
que certas comunidades produzem sobre o mundo. O ponto de virada, no final do 
século XIX, será justamente quando as narrativas de horror começam a desmontar a 
própria ideologia civilizatória, revelando os povos que se creem civilizados capazes 
da mesma violência que se considerava elemento de barbárie.

Desse modo, diferenciam-se hodiernamente dois critérios, ou dois âmbitos dis-
tintos de inscrição do gênero: os modos enunciativos que se ligam mais claramente 
às expectativas de leitura e dizem respeito a uma curva tanto temática quanto de 
elementos verbais que envolvem certa persona discursiva (maior ou menor eleva-
ção do discurso, movimentação emocional no acompanhamento da leitura, maior 
ou menor adesão do espectador/leitor/ouvinte ao sentimento produzido ou às 
ideias construídas pelo texto etc.), e que são compreendidos regularmente pelas 
definições de épico (ou narrativo), lírico e dramático; e os tipos textuais, que com-
preendem formas exteriores, historicamente constituídas — tipo de verso, tipo de 
texto poético (canção, soneto, haicai etc.), tipo de texto em prosa (conto, romance 
etc.) e sequências narrativas com significados específicos (a narrativa policial, a 
narrativa fantástica, a narrativa de horror).

A compreensão atual dos gêneros, portanto, não fixa regras, nem o conjunto de 
possibilidades de criação literária, mas admite a existência de formas mistas, com-
postas de junção de gêneros, como de formas indefinidas, de indeterminação de 
gênero. Entretanto, ela apura como em cada comunidade de recepção o conjunto 
de gêneros previstos funciona de modo mais ou menos programático, como um ho-
rizonte de expectativas que o texto pode frustrar ou atender.

De um modo geral, os gêneros clássicos, hoje compreendidos como modos 
enunciativos, foram descritos a partir de seus objetivos ou registros diversos. O 
lírico se caracterizaria por sua natureza enunciativa, em que o poeta, utilizando 
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um eu entendido como não necessariamente autobiográfico, mas como perso-
na sugerida pelo texto, constrói ou fixa (alguns diriam “recorda”) uma paisagem 
poética/sensível. Trata-se, portanto, de elementos do mundo ou do imaginário 
corpóreo, psíquico que se encontram articulados numa relação de inscrição devi-
do à intensidade afetiva do momento. Por motivos conceituais, ou emotivos, ou 
psicológicos, o texto lírico canta aquilo que se quer recordar, no sentido etimoló-
gico de trazer ao coração.

O épico visaria à apresentação narrativa, podendo acumular diversos episódios, 
mesmo que apresentando certa unidade de ação — ele não seria orientado a partir 
da expectativa do fim, e sim a partir da passagem de um conjunto de episódios a 
outro de modo regular, sem querer antecipar ou criar um horizonte final claro. De 
um modo geral, o épico se ocuparia da pergunta “de onde vem?”, isto é, colo-
ca um conjunto de questões sobre o imaginário das origens ou daquilo que funda 
uma realidade. Muitos textos épicos exerceram um papel fundamental nas nações 
e Estados antigos e modernos, fixando as origens, as características e os valores 
patrióticos — como aconteceu no Império Romano. Nos textos épicos iniciais, os 
heróis aparecem a partir de suas ações sem que seja necessária uma organização de 
problematização lógica do enredo. Até o século XIX, outro elemento que distinguia 
o épico era certa ideia de superioridade dos personagens apresentados, seja por 
serem heróis guerreiros, seja por terem uma conduta moral idealizada. É assim que 
certo imaginário épico se encontra presente em diferentes narrativas de aventura, 
em ideais guerreiros e narrativas de fantasia contemporâneas. Os gêneros da prosa 
fictícia literária moderna — romance e conto — combinam elementos do épico e do 
dramático, aproximando-se da predominância de um ou de outro. Os exemplos que 
fundam o gênero épico e são considerados modelares por boa parte da produção 
poética e literária até os dias de hoje são os poemas homéricos.

O gênero dramático se caracteriza pela apresentação dialogada, sem presença de 
narrador, por um lado, e por outro pela orientação problemática do enredo, isto é, 
há um conjunto de problemas, ou um embate fundamental, que produz um desen-
volvimento orientado no sentido da antecipação de seus possíveis desdobramentos 
ou da sua solução. Como os personagens não são descritos, nem abordados temati-
camente por um narrador, a ideia é que seu caráter se revele exclusivamente a partir 
de seu discurso e de suas ações, propiciando momentos de grande carga afetiva, 
com discursos marcados por paixões, ou pela demarcação em certo conjunto de fra-
ses e unidades simbólicas. A ideia é que no estilo dramático cada parte esteja ligada 
à outra, funcionando como sua complementação do ponto de vista narrativo, ou da 
sequência emocional/lógica. Há uma relação entre o todo e cada uma de suas partes 
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ria perda da compreensão e do desenvolvimento de cada curva narrativa de um ou 
mais personagens. As ações são consideradas como problemáticas, ou polêmicas, 
oferecendo-se não só para a apreciação estética, mas para o juízo ético ou moral do 
espectador. É assim que a comédia de costumes, por exemplo, seleciona hábitos 
ou tipos sociais tidos como ridículos, e que serão julgados como impertinentes. A 
principal subdivisão do gênero se dá entre comédia e tragédia, fixando duas possi-
bilidades de desenvolvimento narrativo: uma voltada ao questionamento da ordem 
da natureza ou do universo, outra ao questionamento de costumes e hábitos da vida 
social na orientação de uma pergunta pelo que seria a boa vida.

O poeta e seus gêneros

Neruda, na esteira da produção da vanguarda e de diversos movimentos modernis-
tas, pode ser caracterizado como alguém que trabalhou numa constante mescla e 
reelaboração dos modos lírico e épico. Nesse sentido, dois elementos são marcantes 
em sua poética: o desejo de produzir uma poesia que seja representativa da América 
e a diversidade de dicção e de modos de trabalhar discursivamente o poema. Ora, 
o primeiro desses elementos é de clara inspiração épica. 

Vamos retomar o poema “Nas alturas de Machu Picchu (XII)”, presente em Poemas 
de Pablo Neruda para jovens, que foi publicado originalmente dentro do livro Can-
to geral. Ao longo da série poética de 12 partes, o sujeito lírico se dirige ao homem 
que viveu e trabalhou na construção de Machu Picchu. O primeiro verso desse poe-
ma já anuncia o que veremos, ao convidar o interlocutor para um movimento que é 
simultaneamente de ascensão e de nascimento, o poeta se torna um semelhante, ao 
usar o vocativo “irmão”. O homem do passado histórico das Américas e o homem do 
presente do século XX das Américas se encontram. Para tal, é preciso que o primeiro 
estenda a mão do fundo do passado, da própria terra. Trata-se de uma transmutação 
paradoxal, já que seu corpo não pode voltar, já que sua identidade se perde nos dife-
rentes trabalhadores que ali viveram, é preciso que ele erga sua mão ao poeta, conte 
sua história, e através do corpo vivo do poeta, da sua voz, os dois ganhem nova vida. 
Por um lado, os homens do passado americano ganham novas possibilidades de 
falar, através do poema, do poeta; por outro, o próprio poeta tem o seu corpo trans-
formado. Aqui, o último verso aponta que, em poesia, não estamos lidando apenas 
com a linguagem, com o aspecto social da vida, mas também com o sangue, com 
o interior constitutivo da própria subjetividade do poeta — e a partir dele, do leitor.

O espaço do poema é, em última análise, para Neruda, um espaço de reflexão so-
bre a variedade, a diversidade, os outros que constituem o próprio sujeito. Talvez, se 
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valer a pena voltarmos a um dos elementos iniciais que apresentamos, ao comentar as 
competências a serem desenvolvidas no percurso da Educação Básica, naquele que 
justamente fala sobre autoconhecimento e autocuidado, podemos, a partir do mergu-
lho que fizemos na poesia de Pablo Neruda, chegar à seguinte formulação: conhecer 
a si é conhecer-se como outro, na forma mesma do contato, da amizade, da solida-
riedade. A descoberta que a poesia ensina é a da multiplicidade, da cisão do próprio 
sujeito, que aprende a cuidar de si na medida em que se aceita como diverso, na me-
dida em que exercita o contato com os outros. Assim, se dá a empatia, na descoberta 
de que, no meu sentimento de pertencimento, na minha construção de laços afetivos, 
os outros compõem a matéria das minhas palavras e do meu sangue.

O poeta chileno, conforme pudemos perceber em Poemas de Pablo Neruda 
para jovens, explorou formas diversas de composição artística: dos modos típicos 
da poesia tradicional, como o soneto (caso de “Sua casa ecoa como um trem ao 
meio-dia”) e a ode, à produção de imagens marcadamente surrealistas, com influên-
cias da vanguarda. O que atravessa sua poesia, de um ponto a outro, é a capacidade 
de se irmanar, de ver no outro um semelhante, e de, enfim, amar. O exercício da sua 
leitura em sala de aula deve buscar meios de resgatar na nossa linguagem e na nos-
sa vivência a capacidade de expandir nossas subjetividades, de nos reconhecermos 
como outros e de nos reconhecermos nos outros.
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S SUGESTÕES DE REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES

As propostas de referências abaixo elencadas preveem alguns tipos de intertextu-
alidades dos poemas do livro com textos de diferentes registros, diferentes mídias 
e diferentes gêneros. Também se baseiam em diferentes modos de intertextu-
alidade: no caso dos filmes (O carteiro e o poeta e Neruda), temos filmes que 
abordam a vida do autor da obra lida, trabalhando também o pensamento de 
Neruda sobre poesia em uma estratégia de sensibilização para o mundo da poesia 
(caso de O carteiro e o poeta) e sua vida política (caso de Neruda). Por se tratar 
de assunto nem sempre comum à sala de aula, julgamos que a poesia e a lingua-
gem poética precisam ser abordadas com diferentes estratégias e materiais. Nesse 
sentido, apontamos o documentário Ervilha da fantasia sobre o poeta brasileiro 
Paulo Leminski e um artigo de divulgação científica sobre pesquisa conduzida pela 
Universidade de Liverpool sobre os efeitos da leitura. Por fim, como estratégia de 
aproximação de poéticas próximas, apontamos outras referências de livros de po-
esia ou romances de escritores chilenos. No caso do livro de poemas de Nicanor 
Parra, pode-se fazer um contraponto curioso, uma vez que o título de sua antologia 
de seus versos de antipoesia sugere o oposto da antologia nerudiana que esta-
mos abordando, imaginariamente se adequando apenas para leitores maiores de 
cem anos. Já a ficção de Roberto Bolaño, em Amuleto, tematiza eventos políticos 
e luta por liberdade de modo semelhante ao modo como viveu Neruda e como 
este se coloca em sua poesia. Assim, pretende-se costurar essas sugestões a um 
conjunto de referências que enquadre um painel temático, poético e bibliográfico 
conectado às propostas de Neruda em sua poesia e em sua vida. Entende-se que, 
desse modo, por um lado, diversificam-se as referências para aprofundamento da 
matéria textual e, por outro, se trabalham formas distintas de usar a linguagem em 
um mesmo eixo de sentido.

Artigo de Divulgação Científica

DINO. “Poesia: o gênero literário que faz bem ao cérebro do leitor”. 
Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/dino/poesia-o-genero-literario-
que-faz-bem-ao-cerebro-do-leitor,bd9a20548d2200b82e822b6434c9f7d953py
rw18.html>. 
Acesso em janeiro de 2021.
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Filmes

Ervilha da Fantasia (1985). Direção: Werner Schümann.

O carteiro e o poeta (1994). Direção: Michael Radford.

Neruda (2016). Direção: Pablo Larraín. 

Poesia

PARRA, Nicanor. Só para maiores de cem anos. São Paulo: Editora 34, 2018.

Romance/ Novela

BOLAÑO, Roberto. Amuleto. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
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O livro reúne poemas, letras de canção, entrevistas e ensaios de Arnaldo Antu-
nes. Em um desses ensaios, o artista especula sobre a origem da linguagem po-
ética, apresentando material relevante para a reflexão sobre a especificidade da 
poesia e do seu trabalho em sala de aula.
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Obra clássica do filósofo de Estagira, do século IV a.C. Trata-se do primeiro vo-
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mento “ocidental”. Constitui referência da maioria dos cursos de Teoria Literária nas 
Faculdades de Letras do país.

ASSEF, Marlova. Pablo Neruda e a tradução da poesia hispano-americana no Brasil. 
In: PEREIRA, Germana Henriques; VERÍSSIMO, Thiago André. (Org.). Historiografia 
da tradução: tempo e espaço social. Campinas: Pontes, 2018.

Capítulo de livro sobre tradução que se detém sobre a tradução da poesia hispa-
no-americana no Brasil, de modo geral, e aborda o destaque da tradução da obra 
de Pablo Neruda em particular, com levantamento de dados de edição por ano, 
década etc.

BLOOM, Harold. O cânone ocidental. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
Obra do renomado crítico norte-americano, em que ele defende sua visão sobre 

literatura e valor estético, analisando o que entende constituir o cânone, isto é, o 
conjunto das mais exemplares obras da literatura ocidental desde o Renascimento 
até o século XX. Em um dos capítulos, ele trata especificamente da obra de Jorge 
Luis Borges, com ênfase no seu trabalho de ficcionista, e da poesia de Pablo Neruda.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Base nacional co-
mum curricular. Brasília, DF, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.
gov.br/wpcontent/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf>. Aces-
so em agosto de 2020.

O documento define políticas reguladoras para a educação nacional, estabelecen-
do objetivos focais para as atividades escolares e uma compreensão geral norteado-
ra para o currículo da educação básica brasileira.
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DALCIN, Andrea Rodrigues. Um escritor e ilustrador (Odilon Moraes), uma editora 
(Cosac Naify): criação e fabricação de livros de literatura infantil. Campinas: UNICAMP, 
2013 (Tese de doutorado).

Tese de doutorado em Educação que tematiza a obra de Odilon Moraes, como 
ilustrador e como autor de livros infantis e juvenis.

DINO. Poesia: o gênero literário que faz bem ao cérebro do leitor. Disponível em: 
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-cerebro-do-leitor,bd9a20548d2200b82e822b6434c9f7d953pyrw18.html>. Acesso 
em janeiro de 2021.

Artigo de divulgação científica que relata pesquisas empreendidas pela Universi-
dade de Liverpool sobre possíveis efeitos cognitivos advindos da leitura de poesia. 
Trata-se de material útil para a discussão e aclimatação dos estudantes ao trabalho 
com poemas.

GONZAGA, Vera Lígia Mojaes Migliano. A poesia plural de Pablo Neruda. Araraquara: 
UNESP, 2009 (Tese de doutorado).

Tese de doutorado que traça um panorama da vida e da obra de Pablo Neruda, 
enfatizando sua diversidade de estilo e de produção ao longo da carreira de escritor.

JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1995.
O livro reúne artigos e ensaios do formalista russo, contemplando sua teoria da 

comunicação e o desenvolvimento dos elementos comunicativos e das funções da 
linguagem. Apresenta, também, ensaios específicos em que o teórico se debruça 
sobre o tema da linguagem poética.

MONEGAL, Emir Rodriguez. Pablo Neruda: el sistema del poeta. In: Revista ibero-
-americana. Vol. XXXIX, n. 82-83, 1973. 

Artigo que apresenta um panorama da obra de Pablo Neruda, a partir da defesa 
do ponto de vista de que ela contempla uma unidade na sua diversidade. De acordo 
com o autor, essa unidade seria encontrada no elemento profético de linha simbolis-
ta-surrealista que atravessa os diferentes momentos da poesia do chileno.

NERUDA, Pablo. Livro das perguntas. Porto Alegre: L&PM, 2010.
Um dos oito livros póstumos publicados pouco após a morte de Neruda. Trata-se 

de publicação de interesse para cotejo entre o material selecionado para a antologia 
Poemas de Pablo Neruda para jovens e a publicação original.
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S PAZ, Octavio. Os filhos do barro: do romantismo à vanguarda. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1984.

O livro é um ensaio do também poeta e escritor mexicano, Octavio Paz, que abor-
da a lírica moderna a partir de seus aspectos históricos e poéticos. O ensaio analisa 
diversos autores dentro do que denomina “uma tradição da ruptura”, cobrindo a 
produção poética de países de língua inglesa, francesa, castelhana e portuguesa nos 
séculos XIX e XX.

______. Signos em rotação. São Paulo: Perspectiva, 1972.
Trata-se de um conjunto de ensaios, também escrito por Octavio Paz, tendo 

poesia como tema. O primeiro ensaio, em especial, aborda a diferença entre a lin-
guagem poética e a prosa. Os ensaios combinam elementos de análise com con-
ceitos da teoria e da ciência da literatura e com conceitos filosóficos e de outras 
ciências humanas.

PLATÃO. A República. São Paulo: Hemus, [s/ d].
Um dos diálogos da fase tardia do clássico filósofo grego. Trata-se de uma das 

elaborações mais acabadas da idealização de um sistema social racionalmente orga-
nizado. Em alguns trechos do diálogo, o personagem Sócrates debate o lugar social 
da poesia e do poeta, produzindo um dos primeiros registros ocidentais de reflexão 
teórica sobre poesia.

SABOGAL, Winston Manrique. Relatório oficial: “altamente provável” que Neruda 

tenha sido assassinado. Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/05/
cultura/1446716786_968782.html>. Acesso em janeiro de 2021.

______. Os últimos dias de Pablo Neruda, segundo seu motorista. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/09/cultura/1447089245_554884.html>. 
Acesso em janeiro de 2021.

Duas reportagens que apuram os acontecimentos em torno da primeira denún-
cia e da investigação acerca das causas da morte de Pablo Neruda. A mais recente 
aponta a posição oficial atualmente corrente do governo chileno de considerar que 
o poeta foi assassinado pela ditadura de Pinochet.

SCHÜMANN, Werner. Ervilha da fantasia. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=9DnzO1OTYnU>. Acesso em janeiro de 2021.
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Trecho de documentário sobre o poeta catarinense Paulo Leminski, que publicou 
seus livros de poesia, romances e ensaios no Brasil na segunda metade do século 
XX. O documentário, gravado na década de 1980, em linguagem ágil e acessível 
aos jovens, propicia um diálogo sobre poesia e linguagem poética pertinente à 
abordagem em sala de aula.

TROTTA, Felipe. O samba e suas fronteiras: “pagode romântico” e “samba de raiz” 
nos anos 1990. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2011.

O livro apresenta uma pesquisa sobre gêneros poéticos em canções e seu desen-
volvimento na década de 1990 no Brasil. Trata-se de um exemplo útil para debater 
a relevância do conceito de gênero na atualidade, tematizando a interpretação e o 
horizonte de expectativas e valores sociais envolvidos na atribuição e classificação 
de determinados gêneros.


