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 A leitura de O barão nas 

árvores, de Ítalo Calvino, no pri-

meiro trimestre, nos fez pensar 

no gesto de Cosme Chuvasco, 

que decide pular os muros que 

sua família construíra em torno 

de si para conhecer sua vizi-

nhança, fazer novos amigos e 

viver aventuras. No sentido de 

trazer esse gesto da ficção para 

o nosso cotidiano, lemos umas 

série de textos, literários e jorna-

lísticos, a respeito dos diferentes 

muros sociais que nos circundam 

e que, por vezes, não percebe-

mos. Dentre estes textos estava o 

Poeminho do contra, de Mario 

Quintana. Durante o trabalho com 

os versos de Quintana, os alunos 

Lourenço e Antônio Janequine, 

da turma da manhã, criaram um 

intertexto muito interessante 

com o rap e o seu conteúdo de 

denúncia e superação de obstá-

culos. É desta contribuição que 

surge o exercício de escrita em 

exposição. Leia o relato da F8M 

sobre esse processo de leitura e 

criação: 
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 Quando estávamos analisando 

o poema de Mario Quintana Po-

eminho do contra, dois alunos 

lembraram do rap MOB79 - Atle-

ta do Ano (Remix) Part. Djonga, 

Don Cesão, BK e Febem [Prod. 

Torres] que fazia referência ao 

tal poema nos versos: 

  

“Jogador caro, eu sou o futuro 

Eles ainda são gandula no pre-

térito 

Tô dando papo de visão, como 

você se sente vendo um preto 

em ascensão? 

Uns X9 conversarão, nós segue 

passarinho já que eles não pas-

sarão”.  

 

 Assim, durante a discussão 

sobre o rap, estilo musical que 

tem muita relação com a língua, 

um dos alunos citou a música 

Desafio de Rima - ABCdário - 

Fabio Brazza (prod BigWiz). En-

tão, adotamos essa ideia e acei-

tamos o desafio.  

 

 Acompanhe o resultado. 
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A abre alfabeto. 

Acesso às armas, assédio, 

Acidentes assustam. 

Abalados, azarados, afasiados! 

Adultos antiéticos atacando Afeganistão, 

Atenção! 

Armas apontadas. 

Ação! 

Aplaudir a afasia 

Apagar a alforria 

Assistir a ascensão 

Alertar a ambição. 
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Bobões burladores 

bobocas burgueses 

brutais brigões 

brigam, burlam, bombardeiam. 

Burocratas burocratizadores 

burocratizam, burlam, brindam 

batalham. 

Bairros bagunçados. 

Black Blocks: 

bondosos? Boçais? 

Baleiam? Baleados? 

Brasília: bandidos 

burlam bens. 

Bizarro! Baixaria... 
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Crítica começa com cultura, 
criticamos corrupção, crime. 

Criminosos cruéis controlam cidades, 
cometem chacinas. 

Crianças controladas cometem crimes, 
criminosos comercializam cocaína, 

comunidade capitalista, comunista, consumista. 
Conclusão: civilização. 
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Diversidade, diferença, 

discriminação. 

Dimensão da depressão: 

Dependência de drogas, 

dinheiro desalmado, 

devasso, 

devastação. 

Defeito de decretação. 

Deputados desumanos 

desviando dinheiro demais, 

desigualdade deslocando dia a dia 

desperdício dos demais. 
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Escolher eleitores 

É estratégia em Estado. 

Engravatados 

Enriquecem 

Esculachando 

Empregados 

– Então, escravo, 

Esqueça escola! 

Embaixo, em escuridão, 

Esconder-se é emergência. 

Ele entra 

Embriaga ela 

Então esquenta e experimenta – 

ESTUPRO É ESQUECIDO. 
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Fome fabrica falência 

Faz farra, faz festa, faz fogo falhar 

Fábrica, fumaça, ferragem ferrada 

Fechando frestas formando farçantes falhando fingir 

Fugir, forçar, falar; falhar 

Faltar, fechar, faixar; falhar 

Fantasiar, ferrar, falir; falhar, 

Falta formar, falta financiar. 

Falta fiscalizar, falta firmar. 

Frescura fingir felicidade, 

Felicidade forçada faz fama, 

Fama faz fantasia, 

Fantasia falida falhando formar falsa festa, 

Fermentando futilidade 

Fortuna forjada 

Fantasia Falida 

Falhar Falhar 

Falhar Falhar 
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Gente grafitando: "golpista!" 

Garotada gritando: "guerra!" 

Grana gasta, greve, gritaria 

grosseria gratuita gera graves greves. 

Garoto, Garota 

Generalizados. 

Gestos gerenciadores, globalização 

gananciosos governando geral. 
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Humanidade hipócrita, histeria harmoniosa. 

Humanos hipnotizados, humilhados. 

Hospício honesto, hóspedes hostis. 

Horizonte horrível, hábito hierárquico 

há honra? 
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Ideias iradas ignorantes 

Imperdoáveis 

Irão impedir 

Inimaginável igualdade. 

Iluminada. 

Improvável. 

Irineu... iutube... 



24 

 



25 

Jovens juram jamais 

julgar justiça. 

Já jornal - juiz - 

julga jovens. 

Jesus jamais julgará 

juízes, jornais, 

jovens. 
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Legado letrado limita luta 

Loucos lançam leis. 

Lágrimas lotam lagoas, 

Ladrões livres liquidam luz, 

Labirinto lotado: 

Liberdade… lembrança! 
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Menino Murilo 

Moleque maioral, método maestral. 

Menó, mas motoqueiro. 

Mundo mentiroso, muleque manhoso. 

Morro, militares matam moradores. 

Mais matança, menos motivo. 

Moço Murilo: “militares mataram minha mãe!” 

Murilo maluco mata muitos militares. 

Mídia maluca, multidão maluca, militares malucos 
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Nessa nebulosa nau 

navio neotropical 

num negócio natural 

nação negligencial. 

Nazismo nacional 

nexo negocial 

nobreza nominal 

narcótico, níquel 

necessidade não normal. 

Náufrago navega 

novato necessita 

nessa novela 

ninguém nada nega. 
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 Durante a exposição das estrofes que você acaba de ler, 

os visitantes puderam interagir com o trabalho. Convidamos 

todos a experimentar nosso exercício, escrevendo versos pa-

ra as letras que faltavam ao nosso poema-abecedário. Depois 

brincamos um pouco com este material dos visitantes, crian-

do novas estrofes.  
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O 
 

Outros olhares: 

Olhe o obscuro 

Óculos ou olho, 

olhando o oprimido. 

Observando o outro, 

omitindo objetivo. 
 

(Maia e Francisco - F8M) 

 

 

Outros Olhares, 

olhe o olho obscuro 

oprimindo o ornitorrinco  

olhando ostra 
 

(Pedro Pontes e Bruno - F8T) 
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P 
Pare pra pensar. 

Por que pensar? 

Pare! 

Para o poeta passar, 

preciso pequenas pílulas 

para “poemar”. 

Pare para a poesia. 

Pare de pensar pequeno, 

POPULAÇÃO. 
 

(Nicolas e Pedro Flaksman - F8M) 

 

Pare para pensar. 

Pare para poesia. 

Pare pro poeta. 

Preciso pequenas 

pílulas para pensar. 

Pensar pequeno? 

Pare! 
 

(Matheus e Luiza - F8T) 
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Q 
 

 

Quando? Quem? Qual? 

Questões. 

Queijo, quiabo, qualidade. 

Queixa. 

Quieto! 

Quanto queremos? 
 

(Antônio Nery, Bento e Rafael - F8T) 

 

 

Queijo questiona quiabo: 

quem queimou? 

Quiabo queimou quarteirão. 

Quarenta queijos quadrúpedes quebraram. 

Queda - d’água! 
 

(Pedro Pontes, Bernardo, Pedro Lima e Murilo - F8T) 
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R 
 

Roncos roubados, 

relíquias. 

Regras revelam. 

resistência, revolução. 

Reis, rainhas roubam razão. 

Retocando rombos restantes, 

rostos resplandecentes. 
 

(Lourenço e João Nucci - F8M) 

 

 

Razão, razoável, respeito reina. 

Regras reais ao rei, rima revoluciona. 

Raiva radiante, rua ri. 
 

(Matias e Dora - F8T) 
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Sol sufocante santista, 

serra santista sacaneando samambaias. 

Sapo sapeca saiu saltitando: 

Sebastião Salgado sacando suas sabedorias. 

Salvador suando sportistas. 

São Sebastião salvando suicidas. 

Sander solando sapatos. 

Stanislas sacando sets! 

Sullyvan saboreando sinucas. 
 

(Gabriel Obon e Breno - F8M) 

 

Serjão sicário, 

sétimo servo, 

saboreia sorvete. 

Saiu sem sentença, 

santíssima safadeza! 

Senhor secuestra, 

sepulta seletiva. 

Sophia, 

Sapo sapeca saltitando 

sai se segurando, 

Saiu! 
 

(Rafael e Juan - F8T) 

S 
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T 

 

Travestis tentam triunfar, 

Temem temer 

Tráfico tenta ter trégua 

Tristeza 

Tantos tomam trono 

Torcidas tornam tudo troféus. 
 

(Liz Mel, Valois e Galetti - F8M) 
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U 

 

Um único universo útil 

uma urgência utópica 

urbaniza, ultrapassa, usufrui 

um usuário ultravioleta. 
 

Uma última universidade ultrapassada 

unidade usual 

upgrade 

união. 
 

(José e Olivia - F8T) 
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V 
 

Vida vai vida vem. 

Verdade valorizada. 

Vagabundo vai. 

Vais Vê. 
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X 
 

 

 

 

Xamã xinga Xogum 

xilofone xexelento 

Xanaína xaveca Xuxa. 

Xenofóbicos xerocam xadrez… 

Xeque-mate! 
 

(Antônio Lins, Matheus, Thiago e Juan - F8T) 

 

Xegaram xorando 

xamando Xangô. 

Xiii! Xô xororô! 
 

Xeretas xeretam...xeretagem! 

Xingadores xingam Xuxa. 
 

Xô xeretas! Xô xingôes! 

Xuxu! 
 

(Clarice, Alice, Maria Clara e Olivia - F8T) 

 

Opa,  
aqui rolou 

uma licença 
poética! 
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Z 
 

Zona zoada, 

zoeiros zoando zanzam. 

Zoios zoiudos. 

Zilhões zangados 

zombam zumbidos. 

Zig - zagueam 

zoom, zoom, zoom 

ziriguidum. 
 

( Alice e Bernardo - F8T) 
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