
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE  

SUPORTE PEDAGÓGICO 



   

O livro Poemas Colhidos, de 

Simone Paulino, é composto 

por 32 poesias. A maior parte 

dos poemas são curtos. 

Excluindo-se o poema “Não 

somos rosas”, todos os 

poemas não possuem 

indicativo de gênero do eu 

lírico. 

Todas as propostas do 

complemento indicam temas 

que podem ser trabalhados, 

sugestões de questões e 

sugestões de produção 

textual. 

 



  

Abordar a questão do tempo 

e da procrastinação. 

Trabalhar com 

onomatopeias.  

Proposta de questões  

1) O que indica a repetição da 

palavra “amanhã” nos dois 

primeiros e dois últimos 

versos?  

2) Procrastinar significa 

“transferir para outro dia, 

deixar para depois, adiar”. 

Qual verso poderíamos 

relacionar diretamente com o 

conceito de procrastinação?  



3) O que significa o verso “O 

'tic tac' do meu tempo”?  

Proposta de produção textual  

O que você costuma deixar 

para amanhã? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abordar o neologismo. 

Explorar o conceito de 

denotação e conotação. 

Trabalhar com processo de 

formação de palavras através 

de sufixos. 

Proposta de questões 

1) O verbo “remar” é utilizado 

no sentido denotativo ou 

conotativo? Justifique a sua 

resposta. 

2) Perceba a disposição do 5º 

verso. Considerando o que 

está escrito nele, por que ele 



é mais longo que os outros 

versos? 

3) O que indica a repetição da 

palavra “remar” e “reamar”? 

4) A “reamar” é formada a 

partir de quais palavras/ 

sufixos? 

5) Tendo em vista que o 

sufixo “re” significa repetir 

algo, fazer novamente, qual o 

significado da palavra 

“reamar”? 

 

 

 

 



Proposta de produção textual 

Criação de novas palavras 

com o sufixo “re”, indicando 

ações que poderíamos 

refazer em nossas vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabalhar valores humanos. O 

olhar para o outro. 

Abordar o sentido denotativo 

e conotativo. 

Proposta de questões 

1) A palavra brincadeira pode 

expressar o sentido 

denotativo de realizar uma 

brincadeira ou o sentido 

conotativo de agir de má-fé 

com alguém. Em qual sentido 

a palavra “brincadeira” foi 

utilizada na poesia? 

Justifique a sua resposta. 

2) No 2º e 3º verso, o eu lírico 

opõe a figura da “boneca” e 



da “gente de verdade”. Quais 

ações estão ligadas à boneca 

e à “gente de verdade” na 

poesia? 

3) Os três últimos versos 

indicam ações que devem ser 

feitas com “gente de 

verdade”. Na sua opinião, 

que atitudes nas relações 

humanas poderíamos 

relacionar com os versos: 

a) “Se dança”: 

b) “Se enlaça”: 

c) “Se encanta”: 

 

 



Proposta de produção textual 

Que ações empregamos 

quando “brincamos” com 

uma pessoa, tratando-a como 

uma “boneca” e que ações 

empregamos quando 

tratamos o outro como “gente 

de verdade”? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabalhar a questão de 

interlocutor e interlocutário. 

Observar a expressão facial 

como um tipo de 

comunicação não verbal. 

Proposta de questões 

1) Qual a função das aspas no 

1º verso? 

2) A quem o eu lírico se 

dirige? 

3) O que significa a expressão 

“olhos fofoqueiros” no 1º 

verso da 2ª estrofe? 

4) No verso “Os seus que não 

me olham” foi omitida uma 



palavra apresentada nos 

versos anteriores. Que 

palavra é esta? 

5) Qual a possível relação 

entre o eu lírico e seu 

interlocutor? 

Proposta de produção textual 

Quais sentimentos podem ser 

revelados através dos “olhos 

fofoqueiros”? Busca de 

imagens de expressões 

faciais que revelem 

sentimentos. 

 

 

 



 

Trabalhar a oposição razão e 

emoção. 

Proposta de questões 

1) Nos dois primeiros versos 

se estabelece uma relação de 

causa e consequência. 

a) Qual a causa? 

b) Qual a consequência? 

2) A partir do 3º verso o eu 

poético dá ordens a alguém. A 

quem ele dá ordens? 

3) Nos dois primeiros versos o 

eu lírico faz oposição entre 

razão e emoção. Qual palavra 

ele utiliza para designar a 



emoção e qual palavra ele 

utiliza para designar a 

razão? 

4) O eu poético deseja levar-

se pela emoção? Justifique a 

sua resposta. 

Proposta de produção textual 

Produzir uma tabela dividindo 

através de palavras ou 

imagens fatos/ações ligadas 

à razão e fatos/ações ligadas 

à emoção. 

 

 

 

 



  

Trabalhar a questão de 

interlocutor e interlocutário. 

Inferir informações implícitas 

no texto. 

Abordar conotação e 

denotação. 

Proposta de questões 

1) O eu lírico se dirige para 

alguém. Qual a relação entre 

o eu poético e seu 

interlocutor? 

2) O poema fala sobre fases 

do dia. Quais fases estão 

presentes na poesia? 



3) As fases do dia presentes 

na poesia estão no sentido 

conotativo. Qual o momento 

em que o eu lírico prometeu 

encontrar a pessoa amada? A 

qual etapa da vida esta 

fase do dia poderia se 

relacionar? 

4) O eu lírico pede ao seu 

interlocutor para vir “antes da 

noite chegar”. A que etapa da 

vida se relaciona a noite 

descrita na poesia? 

 

 

 



Proposta de produção textual 

Elaboração de uma linha do 

tempo pessoal utilizando as 

fases do dia (manhã, tarde e 

noite) para indicar as etapas 

da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabalho com neologismo. 

Abordar formação de 

palavras através de sufixos. 

Proposta de questões 

1) Como o eu poético 

descreve a doença 

denominada “paixonite”? 

2) O eu lírico compara a 

“paixonite” com outras “ites”. 

Quais são as outras doenças 

citadas? 

3) Qual o remédio indicado 

para “paixonite”? 

4) Sabendo-se que o sufixo 

“ite”, em geral, é usado para 



indicar inflamações, o 

neologismo “paixonite” 

poderia ser definido como 

que tipo de doença? 

Proposta de produção textual 

Criação de um pequeno 

compêndio de “doenças 

sentimentais” utilizando o 

sufixo “ite”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabalho com oposição de 

palavras. 

Proposta de questões 

1) Na primeira estrofe o eu 

poético utiliza duas palavras 

opostas. Que palavras são 

essas? 

2) Na segunda estrofe se 

estabelece uma relação de 

causa e consequência. 

a) Qual é a causa? 

b) Qual é a consequência? 

3) O eu lírico aborda 

constantemente a distância e 

a proximidade. O que está 



próximo e o que está longe do 

eu poético? 

4) Qual é o sentimento 

expresso pelo eu lírico na 

última estrofe? 

Proposta de produção textual 

Distâncias: o que ou quem se 

distanciou e deixou 

saudades? 

 

 

 

 

 

 



 

Reconhecer a voz do eu lírico. 

Inferir informações implícitas 

em um texto. 

Proposta de questões 

1) Os primeiros versos da 

primeira e segunda estrofe 

começam com 

questionamentos. A quem 

são feitas essas perguntas? 

2) Qual o sentimento exposto 

pelo eu lírico ao iniciar as 

duas estrofes com frases 

interrogativas? 

3) Qual o gênero do eu lírico? 

Justifique a sua resposta. 



4) Qual o sentimento que o eu 

poético tem para com seu 

interlocutor? 

Proposta de produção textual 

Análise comparativa entre a 

poesia e as características 

das cantigas trovadorescas 

de amigo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abordar o gênero textual 

“recado”. 

Trabalhar oposição de 

palavras. 

Proposta de questões 

1) O poema apresenta dois 

pares de palavras opostas. 

Quais são esses pares? 

2) Qual foi a finalidade do eu 

poético ao escrever um 

recado para si mesmo? 

3) No verso “Que devia te 

odiar”, o verbo “dever” 

expressa qual sentido? 



4) Tendo em vista que recado 

é uma produção textual curta 

e direta, recrie o possível 

bilhete que o eu lírico deixou 

para si mesmo. 

Proposta de produção textual 

Produção de recados sobre 

fatos que não podemos 

esquecer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abordar a posição das 

palavras na poesia como 

produção de sentido. 

Proposta de questões 

1) Observe o 3º e 6º verso 

(“Vai e volta” e “volta e vem”). 

Que efeito de sentido é 

produzido por esses versos? 

2) O eu lírico compara a 

passagem do vento, a 

saudade e a tristeza. Como 

ele estabelece esta 

comparação? 

3) Qual o efeito de sentido 

produzido pelos 2º, 5º e 8º 



versos nos quais há apenas a 

palavra “bate”? 

Proposta de produção textual 

Lista de sentimentos que não 

se vão como o vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Trabalhar verbos no 

imperativo. 

Inferir informações implícitas 

no texto. 

Proposta de questões 

1) O poema segue uma série 

de ordens do eu poético para 

seu interlocutor. Na primeira 

estrofe, quais são os verbos 

que expressam essas 

ordens? 

2) Releia os dois últimos 

versos da terceira estrofe 

(“Envenena sem matar/ 



Experimentar a minha dor”). 

Qual o sentimento expresso 

pelo eu lírico nesses versos? 

3) Há um trecho que funciona 

como uma espécie de refrão 

no poema. Transcreva estes 

versos. 

4) Na quarta estrofe o eu 

lírico compara o amor mal 

resolvido a outra coisa. Qual é 

esta comparação e qual o 

sentido da mesma? 

 

 

 

 



Proposta de produção textual 

Análise comparativa da 

quarta estrofe com a poesia 

“No meio do caminho” de 

Carlos Drummond de 

Andrade. Construção coletiva 

de um cartaz com as pedras 

que podemos encontrar em 

nossos caminhos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relação entre partes do texto. 

Reconhecimento do uso das 

pontuações de forma 

expressiva. 

Proposta de questões 

1) O título do poema é 

“busca”. No que consiste a 

busca do eu lírico? 

2) Transcreva do poema 

palavras que indicam 

espaços. 

3) Qual o efeito de expressão 

do uso das reticências no 8º e 

10º verso? 



4) O eu lírico expressa um 

desejo e um medo. Qual este 

desejo e qual este medo? 

Proposta de produção textual 

A inscrição no templo de 

Delfos aconselhava “Conheça 

a ti mesmo”. Que relação é 

possível estabelecer entre a 

inscrição do templo e esta 

poesia? 

 

 

 

 

 

 



    

Trabalhar conotação e 

denotação. 

Inferir informações implícitas 

em um texto. 

Proposta de questões 

1) O eu lírico estabelece a 

oposição entre a palavra Sol e 

outras duas palavras. Que 

palavras são essas? 

2) A palavra Sol foi 

empregada no sentido 

conotativo. O que poderíamos 

dizer que significa o Sol nesta 

poesia? 



3) Ao observarmos o último 

verso “Minha alma esteve 

escura demais”, podemos 

dizer que o eu poético usou o 

sentido conotativo ou 

denotativo? Justifique sua 

resposta. 

Proposta de produção textual 

O que podemos fazer para 

deixar o Sol entrar? 

 

 

 

 

 

 



 

Abordar efeito de posição das 

palavras em uma poesia. 

Trabalhar a questão da 

crença/ fé em si mesmo. 

Inferir informações implícitas 

no texto. 

Proposta de questões 

1) Qual o efeito de sentido 

provocado pela repetição das 

expressões “é preciso 

acreditar” e “é preciso crer”? 

2) Na primeira estrofe o eu 

lírico aborda a crença em si 

mesmo. Retire desta estrofe 

um trecho que comprove que 



o eu poético sugestiona que 

deve-se acreditar no 

próprio potencial. 

3) Na segunda estrofe o eu 

poético aborda problemas 

que podemos passar em 

nossas vidas e que podem 

abalar a nossa fé. Quais são 

os problemas citados? 

 

 

 

 

 

 



Proposta de produção textual 

“A crença faz os milagres”: 

busque em revistas, jornais, 

notícias que mostrem o poder 

da crença (independente de 

religião). Construção coletiva 

de painel com notícias que 

mostram que a crença faz os 

milagres. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Inferir informações implícitas 

em um texto. 

Proposta de questões 

1) O eu lírico decreta no 6º 

parágrafo “Quero liberdade 

leve”. Como é esta “liberdade 

leva” desejada? 

2) No 8º verso (“Não quero 

correntes”) o eu lírico 

estabelece uma oposição 

entre correntes e palavras 

expostas nos versos 

subsequentes. Quais 

palavras são usadas em 

oposição a correntes? 



3) O que significa dizer “Eu 

quero surpreender a 

saudade/ de coisas que 

nunca vivi”? 

4) Que relação podemos 

estabelecer entre o 11º verso 

(“Quero não ser tão sã”) e os 

dois últimos versos (“Abro 

asas/ E fujo de mim”)? 

Proposta de produção textual 

Pesquisar personalidades 

históricas que “fugiram de si” 

e conseguiram, por isso, 

realizar grandes feitos. 

 

 



 

Abordar o autoconhecimento. 

Reconhecer os pontos 

positivos da própria 

personalidade. 

Proposta de questões 

1) O refém descrito nos 

quatro primeiros versos está 

sendo levado contra a 

vontade? Justifique sua 

resposta. 

2) No quinto verso o eu 

poético declara “Carrego-me 

por onde for”. Quem é este 

que o eu lírico carrega? 



3) O eu poético indica a 

finalidade de levar-se refém. 

Qual é esta finalidade? 

Proposta de produção textual 

Por que devo levar-me 

sempre comigo? Lista das 

qualidades que me fazem 

insubstituível. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abordar informações 

explícitas no texto. 

Construção de palavras 

através da regressão. 

Proposta de questões 

1) Por que foram utilizadas as 

aspas no 1º verso da 1ª 

estrofe e no 1º verso da 2ª 

estrofe? 

2) Como foi o “adeus” do eu 

poético? 

3) Como foi o “tchau” do eu 

poético? 

4) Os quatro últimos versos 

da última estrofe, ao mostrar 



a palavra “sumindo” perder 

suas partes até se tornar a 

palavra “sumi”, causa qual 

efeito de sentido? 

Proposta de produção textual 

Escolha de uma palavra para 

realizar uma regressão 

semelhante ao efeito dos 

últimos quatro versos do 

poema. 

 

 

 

 

 

 



    

Relação do homem com o 

tempo. 

Proposta de questões 

1) Por que o eu lírico era 

incapaz de parar o tempo? 

2) O que significa o eu lírico 

afirmar que era o tempo que 

o conduzia pela mão? 

3) Qual o sentimento do eu 

lírico em relação ao tempo? 

4) Qual o efeito provocado 

pelo uso das reticências no 

último verso? 

 

 



Proposta de produção textual 

Elaboração de uma 

autobiografia, relatando a 

passagem do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabalhar com palavras e 

expressões opostas. 

Proposta de questões 

1) Como eu lírico define 

saudade? 

2) Paradoxo consiste numa 

proposição aparentemente 

absurda, geralmente 

fundamentada em uma 

oposição. Retire do poema 

um exemplo de paradoxo. 

3) Por que a alma se agarra a 

lembrança? 

 

 



Proposta de produção textual 

Crie definições poéticas para 

a palavra saudade e outros 

sentimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Trabalhar as pontuações 

como recurso expressivo. 

Inferir informações implícitas 

no texto. 

Trabalho com as pontuações. 

Proposta de questões 

1) O eu lírico relaciona as 

pontuações com as fases da 

vida e dá a elas 

características distintas. 

a) A qual fase da vida se 

relaciona a interrogação e 

quais são suas 

características? 



b) A qual fase da vida se 

relaciona a exclamação e 

quais são suas 

características? 

c) A qual fase da vida se 

relaciona as reticências e 

quais são suas 

características? 

d) A qual fase da vida se 

relaciona o ponto final e qual 

sua característica? 

 

 

 

 

 



Proposta de produção textual 

Explorar outras pontuações 

não utilizadas na poesia e 

relacioná-las as fases da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Analisar a disposição dos 

versos como recurso 

expressivo. 

Inferir informações implícitas 

em um texto. 

Proposta de questões 

1) Qual o efeito da disposição 

do 4º, 5º, 6º e 7º versos? 

2) Ao que são comparadas as 

palavras de uma poesia? 

3) Na última estrofe, quais as 

palavras que estabelecem 

oposição? 

 

 



Proposta de produção textual 

Colheita de palavras: 

Confecção de flores, com 

pétalas de palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Reconhecimento do eu lírico. 

Proposta de questões 

1) Quem, possivelmente, é o 

eu lírico? 

2) O eu lírico escreve sobre os 

próprios sentimentos? 

Justifique sua resposta. 

3) A quem, provavelmente, se 

destina esta poesia? 

4) No último verso a palavra 

“Pessoa” está grafada com 

letra maiúscula. Na sua 

opinião, por que isto 

acontece? 



5) Leia o poema 

“Autopsicografia” de 

Fernando Pessoa e indique 

no que as duas poesias se 

aproximam. 

Proposta de produção textual 

Confecção de poemas da 

“Pessoa que cala”. Poemas 

sentimentais e intimistas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abordar a posição dos versos 

como recurso expressivo. 

Proposta de questões 

1) Do que são feitos os 

retalhos que formam o eu 

lírico? 

2) Como eu lírico se define? 

3) A disposição dos últimos 

versos dialoga de que forma 

com o título do poema? 

Proposta de produção textual 

Confecção de um vitral com 

imagens de pessoas, 

momentos que formaram o 

seu ser. 



 

Abordar os pequenos 

prazeres da vida. 

Analisar os recursos 

expressivos através da 

disposição dos versos. 

Proposta de questões 

1) A repetição da palavra 

“haja mais” causa que efeito 

expressivo? 

2) Os parentes foram usados 

no poema com que 

propósito? 

3) Os desejos do eu lírico 

estão ligados às coisas 

simples da vida? Retire do 



texto um verso que comprove 

sua afirmação. 

4) No 33º verso, o que indica 

a forma como foi escrita a 

frase “por todo lado”? 

Proposta de produção textual 

O que ilumina sua vida? : 

Lista com imagens dos 

pequenos prazeres da vida. 

 

 

 

 

 

 



   

Abordar a relação entre 

sonhos e abdicações. 

Inferir informações implícitas 

no texto. 

Inferir informações explícitas 

no texto. 

Proposta de questões 

1) A palavra peso foi utilizado 

no poema no sentido 

conotativo. O que significa 

“peso” neste poema? 

2) O que são as fagulhas 

acesas carregadas no 

caminhar, descrita na 2ª 

estrofe? 



3) O que o eu lírico diz ser 

mais pesado que sonhar? 

4) O eu poética acha valer a 

pena carregar sonhos? 

Justifique com um trecho do 

poema. 

Proposta de produção textual 

O poema aborda 

principalmente os sonhos e 

as abdicações que temos que 

fazer para alcançá-los (o peso 

de sonhar). Descreva qual o 

seu sonho e o que será 

preciso fazer 

para alcançá-lo. 

 



 

 

Abordar a questão da fofoca. 

Inferir informações explícitas 

no texto. 

Proposta de questões 

1) Quantas versões há para 

uma mesma história? 

2) Qual versão é a 

verdadeira? 

3) Qual a relação do título 

com o poema? 

 

 

 



Proposta de produção textual 

Opinião: Enquete pública 

sobre o que as pessoas 

acham da fofoca e se a 

praticam. 

Confecção de gráfico com as 

respostas adquiridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abordar a questão de gênero. 

Inferir informações explícitas 

no texto. 

Inferir informações implícitas 

no texto. 

Proposta de questões 

1) A que característica é 

relacionada a rosa no 

poema? 

2) A palavra presa foi utilizada 

no 3º parágrafo em dois 

sentidos. Quais são esses 

sentidos? 

3) Na segunda estrofe o eu 

lírico diz como as mulheres 



não querem mais ser e como 

elas são atualmente. 

a) Quais características as 

mulheres não querem mais 

ter? 

b) Quais características as 

mulheres têm? 

4) Transcreva da 2ª estrofe 

um trecho que indique a 

independência financeira da 

mulher. 

5) Para quem a mulher 

independente parece 

complicada? 

 

 



Proposta de produção textual 

Não somos rosas: Pesquisa 

sobre mulheres que tiveram 

sucesso exercendo funções 

consideradas masculinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Analisar o efeito de sentido 

provocado pelo 

posicionamento dos versos. 

Inferir informações explícitas 

no texto. 

Proposta de questões 

1) Qual a relação entre o título 

do poema e seu conteúdo? 

2) Existe um processo 

progressivo no texto. O que 

ocorre com a palavra “vive” 

conforme se acrescenta um 

maior número da palavra 

“trabalha” no texto? 



3) Na última estrofe, o que 

indica as reticências no lugar 

onde antes havia a palavra 

“vive”? 

4) Leia a letra da canção 

“Trabalivre” dos Tribalistas e 

indique no que a canção se 

aproxima da poesia lida. 

Proposta de produção textual 

Pesquisa sobre tempo de 

trabalho. Quanto tempo o 

homem contemporâneo 

trabalha. 

Pesquisa com os familiares 

sobre como é divido o tempo 

entre o trabalho e o lazer. 

 



  

Relacionar textos. 

Inferir informações explícitas 

em um texto. 

Abordar o conceito de 

conotação e denotação. 

Proposta de questões 

1) Por que a pessoa descrita 

pelo eu lírico não abriu a 

janela? 

2) As palavras noite e sol 

aparecem em oposição no 

poema. Estas palavras são 

usadas no sentido conotativo 

ou denotativo. Justifique sua 

resposta. 



3) Releia o poema “Deixa o 

sol entrar” e estabeleça uma 

relação entre as duas 

poesias. 

Proposta de produção textual 

Confecção de painel: Divisão 

de sentimentos do lado do 

“Sol” e da “noite”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inferir informações explícitas 

no texto. 

Apresentação do mito de 

Pandora. 

Proposta de questões 

1) O que aconteceu quando 

Pandora abriu a caixa? 

2) O que permaneceu na 

caixa após todos os males se 

libertarem? 

3) Segundo o eu lírico, qual a 

função da esperança? 

Proposta de produção textual 

Leitura do mito de Pandora e 

relação com o poema lido. 



   

Abordar os contos de fadas. 

Inferir informações explícitas 

no texto. 

Proposta de questões 

1) Segundo o eu lírico, do que 

são feitos os sonhos e por 

quem eles são feitos? 

2) No 2º parágrafo, quais 

personagens dos contos de 

fadas são apresentados? 

3) Segundo o eu lírico, do que 

são feitas as histórias? 

4) Segundo o poema, para 

que tipo de leitor são os 

contos de fadas? 



Proposta de produção textual 

Recrie um dos seus contos de 

fadas favoritos, passando-o 

para atualidade. Como seria 

Cinderela, Chapeuzinho 

Vermelho, A Bela e a Fera se 

acontecessem nos dias 

atuais? 

 

 

 

 


