
 
 

 

PROPOSTA DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

 

 

TÍTULO 

Oficinas de escrita criativa: poesia e conjuntura brasileira contemporânea 

 

DOCENTE RESPONSÁVEL 

Jamesson Buarque (jamessonbuarque@gmail.com – Wpp: 62-9-9162-9076) 

 

ESTUDANTE AUXILIAR 

Keila Mariana Silva (kmarianasilva@outlook.com) 

 

CARGA HORÁRIA 

100 horas 

 

EMENTA 

Orientação à prática da escrita criativa de poesia em língua portuguesa do Brasil por 

oficinas de poesia verbo-voco-visual, de sonetos, de ritmo e harmonia poética, de 

poemas de livre composição, e de práticas poéticas classistas e identitárias. 

 

PÚBLICO 

Estudantes da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás que desejem ou 

que se interessem pela prática escrita de poesia. 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

ESTUDOS LITERÁRIOS 

 



OBS. 

Conforme será dito algumas vezes nesta propostas, há um público específico, sem o 

qual não haveria a oferta desta Prática. 

 

VAGAS 

30 (trinta) discentes de quaisquer cursos da Faculdade de Letras. 

 

APRESENTAÇÃO 

Propõe-se oferecer, conforme as possibilidades de Prática como Componente Curricular 

da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, um conjunto de oficinas, por 

ensino remoto síncrono e assíncrono, de escrita criativa de poesia em língua portuguesa 

do Brasil, consoantes à conjuntura brasileira contemporânea, e isso em face da poesia 

brasileira atual, em termos de seu conjunto de valores poéticos, e do contexto nacional, 

em termos de seu conjunto de valores de mundo. Em ensino e prática de escrita criativa, 

desde sua origem em meados do século XIX nos EUA, remontando aos tratados de 

Poética daquele século à antiguidade grecorromana, a oficina é o modo ou forma mais 

elementar de orientar às pessoas à escrita literária em quaisquer dos gêneros da estética 

verbal (poema, conto, novela, romance, teatro, roteiro e suas variações e hibridismos). 

Devido a sua recente história, como dito, de meados do século XIX para a atualidade, 

bem como devido a sua recente consolidação, de meados do século XX para a 

atualidade, e sua recente consolidação, de entre as décadas de 1970 e 1980 até a 

atualidade, assim como devido a seu boom muito recentemente no Brasil, já atualmente, 

a partir desde o início do século XXI, a escrita criativa colecionou diversos modos de 

ensino-aprendizagem nos âmbitos educacionais escolar e acadêmico, no entanto, não 

inúmeros modos. Há, nisso, comumente dois focos, que são: voltado para o ato criativo, 

considerando a formação da autoria, e voltado para a aplicação de técnicas, conforme 

exemplos. Comumente, o primeiro foco não exclui o segundo, mas a recíproca não é 

verdadeira. Nesta proposta, em um conjunto de catorze oficinas, à guisa de um curso de 

escrita criativa de poesia completo, embora com abordagens específicas, até porque não 

há cursos de escrita criativa completos a rigor, pretende-se suscitar o ato criativo, a 

formação autoral, a partir da aplicação de técnicas, no entanto, de modo que, conforme 

os “Tópicos de atividades”, de oficina a oficina, as técnicas apresentadas sejam 



sobrepostas pelo motivo de escrever poesia em relação à conjuntura social do presente e 

agentes diversos que nisso têm envolvimento, que são as pessoas conforme sua classe 

econômica e sua identidade, mas isso mediante à classe, que é a trabalhadora, e a 

algumas identidade comumente desprezadas ou marginalizadas. 

Conforme o exposto, um gênero poético de tradição secular no Ocidente, o soneto, será 

apresentado mediante certos modos de suas possíveis composição, e, paralelamente, 

uma tradição de décadas, embora que, a rigor, tenha uma história secular, também 

mediante certos modos de sua composição, será apresentada, a poesia verbo-voco-

visual. Já de modo progressivo, serão apresentados modos, digamos, mais livres de 

composição poética. A expectativa é que, mediante os rigores e as liberdades de certas 

técnicas de composição poética em face de motivos de escrever poesia em 

conformidade com a provocação de certos temas, o senso de autoria seja despertado. 

Contudo, como é comum no ensino de escrita criativa, se esse senso não for despertado, 

será inevitável que o senso de apreciação de poesia em face da realidade vivida será 

despertado a quem, acompanhando a proposta desta Prática como Componente 

Curricular segui-la oficina a oficina. 

No mais, a proposta desta Prática como Componente Curricular, no conjunto de suas 

oficinas, tem a forma de uma espécie de game, pois é distribuída em oficinas de 

exercício de desafio criativo. Nesse sentido, em parte, as oficinas despertam a atenção 

sobre o trabalho de finalidade estético-verbal a respeito de alguns elementos de 

composição poética. Já em outra parte, as oficinas despertam a atenção sobre o princípio 

vicário da literatura, mediante o primado da alteridade, e isso em consonância com o 

autoconhecimento de tipo jamais individual ou individualista, porque social ou mesmo 

coletivista, no sentido de consciência de classe e de reconhecimento identitário. 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

Promover um conjunto de oficinas, à guisa de curso de escrita criativa de poesia, 

conforme as possibilidades de Prática como Componente Curricular da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás, de modo a, por meio de certas técnicas de 

composição estético-verbal de poesia, despertar o senso de autoria poética ou, pelo 

menos, de recepção poética apreciativa e crítica. 

 



ESPECÍFICOS 

Orientar à composição de poemas verbo-voco-visuais em relação à conjuntura política 

brasileira da contemporaneidade. 

Nortear, conforme o público, a composição de sonetos mediante variáveis desse gênero, 

com ênfase no experimentalismo e em diálogo com questões típicas das sociedades 

ocidentais na contemporaneidade. 

Praticar técnicas de composição poética a partir de outros poemas, consoante a como 

comumente quem é poeta se forma como tal. 

Observar como a história dada como oficial pode ser variavelmente, de modo bastante 

legítimo, reinterpretada a partir da poesia. 

Conduzir, conforme for possível mediante o público, ao autoconhecimento de ordem 

social, sem, no entanto, impossibilitar as intervenções individuais, de ordem pessoal. 

Possibilitar ao público interessado o cumprimento de horas necessárias à conclusão dos 

cursos de Letras no que diz respeito à Prática como Componente Curricular. 

 

TÓPICOS DE ATIVIDADE 

Exercício de desafio criativo – Nível 1 

Breve exposição da conjuntura da poesia concreta e de seu pretérito. 

Modelo “Lixo Luxo” e “Bozo Criminoso” para seguir. 

Tema político. 

 

Exercícios de desafio criativo – Nível 2 

Modelo poema-labirinto “In utroque Cesar” e “In utroque Cesar ou A luta de classe. 

Tema político. 

 

Exercícios de desafio criativo – Nível 3 

Breve exposição sobre o soneto e sobre “A máquina do mundo”, de Drummond. 

Retirar um soneto do poema “A máquina do mundo”. 

 

Exercício de desafio criativo – Nível 4 

Considerações sobre criptografia – caso Camões e Leandro Gomes de Barros. 

Modelo poema-acróstico “Put a keep are you”. 

Tema discurso de ódio. 

 



Exercício de desafio criativo – Nível 5 

Soneto mesóstico. 

Tema fake news. 

 

Exercício de desafio criativo – Nível 6 

Breve consideração sobre as letras e sons (sobretudo, vocálicos), incluindo os glides, e 

sobre harmonia a respeito de rimas (consoantes, consoantes proximais, toantes e toantes 

proximais), de aliterações e assonâncias. 

Poema ecoico. 

Tema amoroso ou sexual em tempos de pandemia. Caso 1, simples: terminar sempre em 

a, e ou o. Caso 2, mediano 1, terminar sempre em i. Caso 3, mediano 2, terminar sempre 

em u. Caso 4, difícil, terminar sempre numa letras-vogal, considerando as cinco. Caso  

5, dificílimo, terminar sempre num fone-vogal. Nos casos 1, 2 e 3, a quantidade de 

versos é livre. No caso 4, precisa haver cinco versos. No caso 5, precisa haver dezesseis 

versos. De cinco a dezesseis versos (cinco = letras-vogais e dezesseis = vogais-fônicas). 

 

Exercício de desafio criativo – Nível 7 

Soneto decassilábico heroico desafio racha-cuca. Preencher o racha-cuca – Quem fizer 

um, de preferência breve, publico nas minhas redes sociais. 

Tema político. 

 

Exercício de desafio criativo – Nível 8 

Considerações sobre a obra de Oswald de Andrade a respeito da ironia histórica, o 

pastiche e considerações sobre o ritmo. 

Ritmo e ironia histórica. 

 

Exercício de desafio criativo – Nível 9 

Considerações sobre “A rua diferente”, de Drummond, e sobre paráfrase. 

Transcriação do poema “A rua diferente”. 

 

Exercício de desafio criativo – Nível 10 

Considerações sobe a poesia de. 

Poema de registro da classe trabalhadora sobre a incerteza do amanhã. 

 



Exercício de desafio criativo – Nível 11 

Considerações sobre a poesia de Conceição Evaristo, Nelson Maca e Bell Puã. 

Poema de registro da negritude sobre a incerteza do amanhã. 

 

Exercício de desafio criativo – Nível 12 

Considerações sobrea poesia de. 

Poema de registro LGBTQUIA+ sobre a incerteza do amanhã. 

 

Exercício de desafio criativo – Nível 13 

Considerações sobre a poesia de Hilda Hilst, Micheliny Verunschk e Lilian Sais. 

Poema de registro da mulher sobre a incerteza do amanhã. 

 

Exercício de desafio criativo – Nível 14 

Escrita de soneto à italiana com tema político, de discurso de ódio, de fake news, tema 

amoroso, sexual, tema da classe trabalhadora, da negritude, LGBTQUIA+, tema da 

negritude ou da mulher. 

 

METODOLOGIA 

Dois modos de ensino remoto, em consonância com a orientação da Universidade 

Federal de Goiás, serão seguidos, o síncrono e o assíncrono. Pelo primeiro, haverá 

encontros online pela plataforma Google Meet. Nesse modo, os níveis 1, 2, 6, 8, 10, 11, 

12 e 13, conforme os “Tópicos de atividades” serão síncronos. Já os demais níveis (3, 4, 

5, 7, 9 e 14) serão assíncronos. Cada encontro síncrono terá duração de 2 h/a, ou seja, de 

1h40min. Embora o padrão da Universidade Federal de Goiás oriente encontros 

síncronos entre 40 e 50 min, o proposto de 1h40min foi previamente acordado com o 

público. Sobre isso, convém dizer que esta proposta de Prática como Componente 

Curricular decorre da solicitação expressa de quinze estudantes da Faculdade de Letras, 

conjunto com o qual foi mantido prévio diálogo para saber das condições de conduzir 

encontros síncronos no tempo descrito. Sem o atendimento dessas condições, esta 

proposta não seria possível. Tudo a respeito do modo assíncrono, por sua vez, será 

desenvolvido a partir de orientação em texto remetida por e-mail ao público, bem como 

por indicação de vídeos no YouTube a serem postados pelo docente responsável. Em 

tempo, embora isto não seja e também seja metodológico, o docente responsável, que 



antes da solicitação do público, não iria oferecer nenhuma Prática como Componente 

Curricular, não tem condições reais de acompanhar todas as pessoas em termos 

burocrático-didáticos. Para isso, contará com o auxílio de sua orientanda Keila Mariana 

Silva. Nesse sentido, essa aluna será responsável pelo acompanhamento do 

cumprimento das tarefas propostas a cada oficina, no caso, nível, desta Prática como 

Componente Curricular, considerando o cumprimento de tarefas individuais e em 

grupo, logo, apresentação de produtos, presença, e também a ficha, devidamente 

preenchida, do relatório final. O andamento desta proposta, conforme apresentado, será 

algo que equivalente a um game: qualquer pessoa inscrita no público desta Prática 

somente passa de uma oficina para outra, excetuando-se a primeira, mediante o 

cumprimento da oficina anterior, conforme os níveis dispostos nos “Tópicos de 

atividades”. Por sua vez, qualquer atraso não impede de acompanhar regulamente os 

encontros, o ensino remoto síncrono. 

 

AVALIAÇÃO 

Conforme o padrão de avalição da Prática como Componente Curricular da Faculdade 

de Letras da Universidade Federal de Goiás, não haverá nota nem conceito a respeito 

dos produtos a serem apresentados. Logo, a proposta, da parte de cada pessoa do 

público, será cumprida mediante cada produto de cada tarefa mediante os “Tópicos de 

atividades”. Com 100% de produtos apresentados, bem como de presença, cada pessoa 

terá aproveitamento total da Prática. Conforme o padrão da Universidade Federal de 

Goiás, 100% de produtos apresentados com 75% de presença resultarão em 100% de 

aproveitamento. Em câmbio, por sua vez, 75% de produtos, em aproximação, onze dos 

catorze produtos, desde que com 100% de presença, também levarão ao aproveitamento 

total, ou seja, das 100 h da Prática. Quaisquer percentuais inferiores aos descritos, 

levarão à reprovação, uma vez que a Prática, conforme dito, não contabiliza nota nem 

atribui conceito. Será dado como presença está na plataforma Google Meet nos dias e 

horários acordados com o público. A cada encontro, e todos os encontros são 

correspondentes ao ensino remoto síncrono, haverá uma exposição e uma discussão de 

proposta de produto mediante os “Tópicos de atividades”. Esse modo inclui, além de 

exposição e discussão, possibilidades de dúvidas, questionamentos e comentários. 

Quanto ao ensino remoto assíncrono, que dispensa encontro, as tarefas propostas serão 

realizadas em tempo à escolha do público, e o mesmo vale para as tarefas indicadas a 



partir dos encontros, que são síncronos, pois nesse modo de ensino remoto, nenhuma 

tarefa será realizada online, será proposta, incluindo nisso, a devida realização e 

cumprimento. Cada pessoa do público desta prática somente poderá enviar um produto 

de uma oficina como cumprimento de requisito de avaliação mediante o envio do 

produto da oficina imediatamente anterior, com exceção da primeira. 

 

CRONOGRAMA 

Como esta proposta decorre de uma solicitação de estudantes da Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Goiás, a princípio, ao público que fez a solicitação, foi 

disposto o seguinte: dois encontros síncronos em setembro, três encontros síncronos em 

outubro e mais três encontros síncronos em novembro. Com o mesmo público, foi 

previamente acordado que tais encontros aconteceriam em dias de quinta-feira à noite, 

das 19h às 20h40min. É possível haver variação de dia, mas não de horário, devido às 

atividades síncronas matutinas e vespertinas das disciplinas em vigor dos núcleos 

comum, específico-obrigatório, específico-optativo e livre dos fluxos dos cursos de 

Letras. Logo, por hora, a respeito dos encontros síncronos, e todos os encontros são 

síncronos, não há dias específicos a elencar, muito embora o predeterminado seja: 17 e 

24 de setembro, 8, 22 e 29 de outubro, 12, 19 e 26 de novembro deste ano de 2020. A 

rigor, pelo princípio, nada do proposto como ensino remoto assíncrono calha a um 

cronograma, embora deva obedecer a um critério de tempo. Esse, a saber, corresponderá 

ao seguinte: cada pessoa do público somente será considerada algo que apta a cumprir a 

tarefa de uma oficina mediante o cumprimento da tarefa da oficina imediatamente 

anterior, excetuando-se, nessa sequência, a primeira, por ausência de anterioridade. 

 


