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AUTOR
Lalau é paulista e nasceu em 

1954. Seu nome é Lázaro Simões 
Neto, mas o apelido já está consa-
grado nas obras do poeta. Traba-
lhou como redator em agências de 
propaganda, escreveu contos e crô-
nicas, foi roteirista de teatro ama-
dor, entre outras atividades, sempre 
ligadas à palavra.

ILUSTRADORA
Laurabeatriz nasceu no Rio de Janei-

ro, em 1949, e atualmente mora em 
São Paulo. Artista plástica, participou 
de várias exposições com pinturas, de-
senhos e xilogravuras, colabora em re-
vistas, fez crítica de cinema e também 
trabalhou em publicidade. 

Juntos, Lalau e Laurabeatriz pro-
duzem literatura para crianças des-
de 1994.

OBRA
Um livro cheio de vida, feito de ima-

gens fortes e palavras singelas.
Palavras miúdas e simples, como 

até, igual, talvez, quem, se e não são o 
ponto de partida para uma obra poé-
tica cheia de rimas e imagens. Os vinte 

e quatro poemas de A poesia pede a 
palavra falam das coisas simples e bo-
nitas – e às vezes profundas e comple-
xas – da vida. Do vaga-lume que brilha 
sozinho numa noite cheia de estrelas, 
à constatação ética e poética do poe-
ma Igual, no qual o poeta mostra que 
mesmo diferentes, somos iguais!

A simplicidade dos poemas des-
perta a sensibilidade e abre um mun-
do de possibilidades a cada leitura. 
Somos despertados para olhar ao 
redor e perceber detalhes e sutilezas, 
pequenas joias que o mundo corrido 
não nos deixa observar. É também 
um olhar para dentro de cada um, 
em que a poesia deixa sempre aque-
le ponto de interrogação, ora alegre, 
ora triste, ora certeza, ora dúvida, ora 
verdade, ora... imaginação!

Lalau parte de apenas uma palavra 
para despertar a sutileza do enfoque 
poético sobre a natureza e as pes-
soas. Muitas vezes, em um pequeno 
verso se esconde toda a mensagem, 
como em Sem, que conclui com a fra-
se “vovô sem vovó”, ou em Quase, em 
que “A bala perdida / atinge a parede”. 
Cada poema capta toda uma história, 
um momento completo, uma alegria, 
angústia ou lembrança.  

Gênero textual:
Poesia

Competências:
Língua Portuguesa, Arte e Ciências

Temas:
Poesia: rima e ritmo / Animais: 
características e necessidades / 

Sentimentos

Categoria:
Fundamental I (3º e 4º anos)
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CLASSIFICAÇÕES



Laurabeatriz completa a seleção de 
temas com incríveis ilustrações que 
ajudam a pensar as palavras.  Texto 
e imagem se harmonizam e revelam 
desafios e perspectivas para sentir e 
pensar poesia.

Destacamos alguns exemplos de 
atividades compatíveis com o apre-
sentado na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.
gov.br/. 
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Preparando a leitura

Língua Portuguesa (EF15LP02)

(EF15LP02) – Estabelecer 
expectativas em relação ao texto que 
vai ler (pressuposições antecipadoras 

dos sentidos, da forma e da função 
social do texto), apoiando-se em 

seus conhecimentos prévios sobre as 
condições de produção e recepção 

desse texto, o gênero, o suporte 
e o universo temático, bem como 

saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra 

(índice, prefácio etc.), confirmando 
antecipações e inferências realizadas 

antes e durante a leitura de textos, 
checando a adequação das  

hipóteses realizadas.

Propor uma conversa com os alu-
nos, iniciando a motivação para a lei-
tura da obra. 

O livro é uma reunião de poemas 
que falam do nosso cotidiano, com 
uma perspectiva diferente. O poeta 
Manoel de Barros disse, certa vez, 
que a poesia é a mais fina destila-
ção da palavra, a essência do ser 
humano. “É o mel da palavra”1, diz 
ele. Como podemos entender essa 
definição do poeta? É importante 
que os alunos possam se expressar 
livremente, ressaltando as suas ex-
pectativas para a leitura.

A professora Nelly Novais tam-
bém escreveu sobre poesia: “[...] a 
essência da poesia arraiga um certo 

1 BARROS, Manoel de. In.: Jornal do Brasil. 
Caderno B. 17/10/2000. 

modo de ver as coisas. [...] Uma visão 
que vai além do visível ou aparen-
te, para captar algo que nela não se 
mostra de imediato, mas que lhe é 
essencial.”2 Mais uma afirmativa que 
demonstra que a leitura de poemas 
deve ir além do texto, captando 
ideias e sentimentos.

No momento que antecede a lei-
tura, outros elementos devem ser 
explorados, como os detalhes e in-
formações da capa (título, autor e 
ilustradora, etc), folha de rosto, pági-
na de créditos (local, editora e data) 
e quarta capa. Conseguimos desco-
brir mais sobre o livro com estas in-
formações? 

Como os alunos interpretam o poe-
ma da quarta capa?

2 COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil: 
teoria, análise, didática. São Paulo: Moderna, 
2000. 7ª ed. 
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A poesia pede a palavra
para ir e vir.

A palavra pede a poesia
para se divertir.

Durante a leitura

Os alunos devem ler/ouvir com 
atenção, observar as ilustrações 
relacionando-as com o texto, não 
interromper a narrativa, expressar 
emoções em relação à história (risos, 
exclamações de espanto, etc).

Após a leitura

Língua Portuguesa
(EF15LP09, EF15LP10, EF15LP11, 
EF15LP18, EF35LP05 e EF04LP03)

(EF15LP09) Expressar-se em situações 
de intercâmbio oral com clareza, 

preocupando-se em ser compreendido 
pelo interlocutor e usando a palavra 

com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado.

(EF15LP10) Escutar, com 
atenção, falas de professores e 
colegas, formulando perguntas 

pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que 

necessário.

(EF15LP11) Reconhecer características 
da conversação espontânea 

presencial, respeitando os turnos 
de fala, selecionando e utilizando, 
durante a conversação, formas de 

tratamento adequadas, de acordo com 
a situação e a posição do interlocutor.

(EF15LP18) Relacionar texto com 
ilustrações.

(EF35LP05) Inferir o sentido 
de palavras ou expressões 

desconhecidas em textos, com base 
no contexto da frase ou do texto.

(EF04LP03) Localizar palavras 
no dicionário para esclarecer 
significados, reconhecendo o 

significado mais plausível para o 
contexto que deu origem à consulta.

Expressar a sua compreensão dos 
poemas por meios de conversas, de-
senhos, etc.

Descrever as imagens do livro, rela-
cionando-as aos poemas.

Identificar palavras desconhecidas 
e analisá-las no contexto dos poemas. 
Se precisar, consultar o dicionário.

Língua Portuguesa
(EF15LP15, EF35LP21 e EF35LP02) 

(EF15LP15) Reconhecer que os textos 
literários fazem parte do mundo do 

imaginário e apresentam uma dimensão 
lúdica, de encantamento, valorizando-
os, em sua diversidade cultural, como 

patrimônio da humanidade.

(EF35LP21) Ler e compreender de 
forma autônoma, textos literários 

de diferentes gêneros e extensões, 
inclusive aqueles sem ilustrações, 
estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores.

(EF35LP02) Selecionar livros da 
biblioteca e/ou cantinho de leitura 

da sala de aula e/ou disponíveis 
em meios digitais para leitura 

individual, justificando a escolha e 
compartilhando com os colegas sua 

opinião, após a leitura.
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O professor é o grande motivador 
que fará com que o interesse dos alu-
nos seja cativado para a história. As 
atividades relacionadas à educação 
literária devem ser prazerosas e di-
vertidas, aproximando as crianças do 
mundo mágico e lúdico da literatura. 

Pesquisar e ler/ouvir textos de ou-
tros gêneros (poesia, quadrinhos, 
biografias, informativos, etc), de acor-
do com o seu interesse pessoal, esta-
belecendo preferências por temas e 
autores. Pesquisar informações sobre 
autores e outras histórias na internet. 

Língua Portuguesa
(EF35LP23, EF35LP27 e EF35LP28)

(EF35LP23) Apreciar poemas 
e outros textos versificados, 

observando rimas, alterações e 
diferentes modos de divisão dos 

versos, estrofes e refrões e seu 
efeito de sentido.

(EF35LP27) Ler e compreender, com 
certa autonomia, textos em versos, 
explorando rimas, sons e jogos de 

palavras, imagens poéticas (sentidos 
figurados) e recursos visuais e sonoros. 

(EF35LP28) Declamar poemas, com 
entonação, postura e interpretação 

adequadas.

Pedir a cada aluno que escolha um 
poema da obra para ler em voz alta. 
Após a leitura, compartilhar com os 
colegas sua opinião sobre os poemas 
escolhidos.

Procurar outros livros de poesia na 
biblioteca da escola, na sala de leitura 
ou no cantinho de leitura da sala de 
aula. Dentre as obras selecionadas, 
escolher seus poemas favoritos. 

Observar os poemas abaixo. Assim 
como na obra de Lalau e Laurabea-
triz, eles também mencionam ani-
mais. O pequeno, da poeta Roseana 
Murray, é conhecido como haicai, um 
poema menor em forma, mas não 
em conteúdo. O segundo é de Mari-
na Colasanti. O que eles têm em co-
mum? No que são diferentes?
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gato preto-branco
no fim da rua e da noite
confunde a Lua1

Cachorro, gato, passarinho

Cachorro, gato, passarinho
o cachorro abana o rabo
o ovo dorme no ninho.

Passarinho, cachorro, gato
o felino sobe o morro
um cantar chama no mato.

Gato, passarinho, cachorro
um latido rasga o sono
o dia vem devagarinho.2

1 MURRAY, Roseana. Suspiros de luz: haicais. 
Ilustrações de Walter Lara. São Paulo: 
Escarlate, 2018. 
2 COLASANTI, Marina. Tudo tem princípio e fim. 
São Paulo: Escarlate, 2018. 



ESCRITA

Agora que os alunos já conhecem 
vários poemas, que tal criá-los? 
Comece pelo exemplo do haicai, com 
poemas pequenos em forma, que re-
presentam uma ideia.

Língua Portuguesa
(EF03LP07 e EF04LP05)

(EF03LP07) Identificar a função na 
leitura e usar na escrita ponto final, 

ponto de interrogação, ponto de 
exclamação e, em diálogos (discurso 

direto), dois-pontos  
e travessão.

(EF04LP05) Identificar a função na 
leitura e usar na escrita ponto final, 

de interrogação, de exclamação, 
dois-pontos e travessão em 

diálogos (discurso direto), vírgula 
em enumeração e em separação de 

vocativo e aposto.

Selecionar e reescrever um poema 
no formato de prosa. Empregar cor-
retamente os sinais de pontuação.

Arte (EF15AR05 e EF15AR06), Ciên-
cias (EF03CI04 e EF03CI06) e Língua 
Portuguesa (EF35LP18)

(EF15AR05) Experimentar a criação 
em artes visuais em modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade.

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua 
criação e as dos colegas, para 

alcançar sentidos plurais.

(EF03CI04) Identificar características 
sobre o modo de vida (o que comem, 

como se reproduzem, como se 
deslocam etc.) dos animais mais 
comuns no ambiente próximo.

(EF03CI06) Comparar alguns animais 
e organizar grupos com base em 
características externas comuns 

(presença de penas, pelos, escamas, 
bico, garras, antenas, patas etc.).

(EF35LP18) Escutar, com atenção, 
apresentações de trabalhos 

realizados por colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário.

Os poemas e ilustrações da obra fa-
zem inúmeras referências a animais. 
Alguns aparecem nas ilustrações, ou-
tros são mencionados no texto:
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• Através – toupeira
• Apenas – vaga-lume 
• Se – andorinha
• Sem – macaco, camarão
• Igual – flamingo, camaleão, 

rinoceronte, peixe (ilustração)
• Jamais – zebra, leão, pintassilgo
• Coisa – jacaré (ilustração)
• Então – coruja
• Qualquer – joaninha; coruja, onça, 

passarinhos, macaco (ilustração)
• Até – bem-te-vi
• Enquanto – cachorro
• Quantas – sabiá, cambacicas, pardais
• Tanto – formiga, tamanduá
• Muitíssimo – abelha, beija-flor
• Quase – peixe
• Ainda – lagarta, borboleta



Pedir aos alunos que reproduzam 
as ilustrações dos animais da obra. 
Pesquisar as características de cada 
um, organizando-os em grupos (aves, 
peixes, mamíferos, etc). Pesquisar so-
bre os animais que aparecem somen-
te no texto, buscar imagens deles e 

reproduzi-los em desenhos, além de 
pesquisar as suas características e 
incluí-los nos grupos já pesquisados. 
O trabalho poderá ser realizado em 
grupos, com apresentação para a 
turma e organização de mural com 
os resultados das pesquisas. 
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