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Projeto Poema Falado @poema_falado 

O Poema Falado é um projeto de acolhimento digital vinculado à Pró-Reitoria de 

Graduação da Unipampa, que tem como público-alvo a comunidade acadêmica do 

campus Itaqui, especialmente o corpo discente. A intenção principal do projeto é 

incentivar a leitura e contemplação da poesia, de forma a contribuir para a aquisição 

de habilidades comunicativas e de interpretação de texto, além de estimular o 

discente à ampliação de sua visão de mundo. Almeja-se fortalecer, de maneira lúdica, 

o vínculo de todos com a universidade. A interação do projeto com a comunidade 

ocorre através da rede social Instagram®, com o perfil @poema_falado, que já está 

entrando em sua oitava semana de atividades. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pandemia, distanciamento social, suspensão de aulas. Dificuldades 

financeiras para alguns, conflitos familiares - exacerbados pela forçada convivência - 

para outros. A composição dos cenários possíveis é tão complexa quanto a situação 

que se impõe. E o seu enfrentamento tem incluído, mundo afora, a busca de alívio 

através da arte em suas mais variadas formas. “Temos a arte para não morrer da 

verdade”, já havia refletido o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Desde a música 

compartilhada entre vizinhos de suas janelas e varandas até os grandes museus que, 

agora fechados, oferecem tour virtual pelo seu espaço físico, o que se nota 

mundialmente é uma clara percepção, já observada em muitos momentos antes na 

História, da importância da arte em momentos de ruptura com a “normalidade”. Diante 

da insegurança e perplexidade ante à nova realidade, a arte se apresenta como algo 

que conecta, devolve a sensação de pertencimento abalada pelo distanciamento 

social e pode ser uma companhia amiga. Nesse sentido, o projeto Poema Falado se 

coloca como um ambiente virtual de compartilhamento e interação em torno da 

poesia, na pretensão de emanar um pouco de conforto e beleza nestes dias confusos. 

Toda semana, movida por um tema, a equipe do Poema Falado se reúne 

virtualmente para conversar sobre dois poemas previamente selecionados. Nesses 

encontros, conhece-se melhor cada autor, principais temas de sua obra e 

curiosidades sobre sua vida, além de se discutir a compreensão dos poemas, 

relacionando-os com outras obras, músicas e/ou filmes com os quais apresentem 
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intertextualidade. Esses dois poemas são então recitados por discentes da equipe, 

em vídeos que são postados às segundas e quintas-feiras no Instagram®. Outras 

atribuições dos estudantes da equipe incluem, semanalmente, a busca de versos e 

imagens sobre o tema da semana, além da edição dos vídeos. 

Cada semana inicia com a postagem de um texto, escrito por Ariel Melo, que é 

assistente social e colaborador do projeto. São textos reflexivos, que visam a provocar 

o leitor sobre o tema escolhido para o período: 

“A quarentena trouxe para o debate questões importantes... dentre 

tantas recomendações, o distanciamento social. ‘Como assim não 

posso estar com meus amigos, não vou poder visitar minha família, ir 

num barzinho, viajar, criar memórias e tirar várias fotos pra postar nas 

redes sociais?’ Mas será que é só assim que mostramos que estamos 

vivendo e aproveitando a vida? Se ninguém me vê, eu não existo? 

(...) A reflexão que paira no ar é: o que eu aprendo com o meu 

silêncio? Por que eu não aproveito a minha própria companhia? O 

que você faz para transformar a solidão em solitude?” – trecho do 

texto da primeira semana, cujo tema foi, propositalmente, “Solidão”.  

“O amor genuíno não julga. O amor acolhe o igual, o diverso; o amor 

não segrega. É união de um ou mais. É aceitação. É andar juntos ou 

separados. É liberdade de ser e exercer afetos sem medo de olhares 

alheios. O amor pode nos assustar um pouco, se a vida nos 

aproximou de algumas experiências não tão boas. Mas não sejamos 

injustos com o amor - no fundo, ele é a segurança de sermos aceitos 

como somos. Amor é empatia! Amor é agora e, por ser presente, 

alimenta nossas esperanças de dias melhores...” – trecho do texto da 

segunda semana que, a pedido do público, abordou o tema “Amor”. 

E, nesse formato e na sequência, foram postados até o momento textos sobre 

“Liberdade”, “Desigualdade”, “Empatia”, “Saudade”, “Destino” e “Tempo” cada um 

abrindo suas semanas temáticas, que incluíram os vídeos com poemas recitados e 

demais conteúdos.  
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A participação do público, além de percebida pelos comentários, curtidas e 

visualizações dos textos, vídeos e poemas, tem se dado semanalmente através da 

postagem de músicas em suas redes sociais usando templates do Desafio Poema 

Falado, sempre relativo ao tema da semana. Além disso, são previstas outras 

atividades, como a realização de webinários, sorteios, saraus e gincanas no decorrer 

do projeto. O 1º Webinário do Poema Falado, realizado em 3 de junho do corrente 

ano, contou com a explanação do poeta Paulo Cesar Limas, membro da Estância da 

Poesia Crioula de Porto Alegre/RS e da Academia Itaquiense de Letras. Participaram, 

como ouvintes do evento, 40 estudantes do campus Itaqui e, na ocasião, foram 

sorteados três exemplares do livro “Missioneiro e fronteiriço”, de autoria do 

palestrante. Pela participação no evento, será fornecido certificado de horas 

aproveitáveis como Atividade Complementar de Graduação no Grupo IV: Atividades 

Culturais e Artísticas, Sociais e de Gestão. Outra iniciativa para incentivar a 

divulgação do perfil @poema_falado entre os estudantes do campus foi o sorteio do 

livro “Declaração de Amor”, de Carlos Drummond de Andrade, durante a semana cujo 

tema era “Amor”. O 2º Webinário do Poema Falado, a se realizar neste 2 de julho 

com a poetisa paulista Liana Ferraz @lianaferraz, já conta com mais de 80 inscritos. 

As inscrições se encerram dia 02/07 às 13h e podem ser feitas através deste link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejl2S7paOTDJ1syiL_rd1rnhPgHYyVVX

2bCT2epjmdIJDvaw/viewform?usp=sf_link 

O perfil também possui um quadro chamado “Curadoria Poema Falado”, que 

consta da postagem de um vídeo no qual um servidor do campus Itaqui da Unipampa 

sugere um livro de literatura (em prosa ou verso) que tenha lido e gostado muito. É 

uma oportunidade para valorizar a bagagem literária dos técnicos e docentes, assim 

como para os estudantes os conhecerem, e se configura em mais uma ação de 

incentivo à leitura como prática prazerosa e tão importante à formação do indivíduo. 

Os vídeos da Curadoria são postados às quartas-feiras. Já o quadro “Sextou no 

Poema Falado”, claramente postado às sextas, consiste na sugestão de um filme, 

série ou documentário com o tema da semana. Entendendo-se a poesia como uma 

linguagem que perpassa diferentes manifestações da arte, a indicação deste quadro 

é sempre previamente pensada pela equipe, considerando relevância e pertinência 

da obra ao escopo do projeto. 
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O projeto Poema Falado ainda está em seu início mas tem se revelado 

promissor em seu propósito, conforme se percebe no depoimento de Helena de Paula 

Rampelotto, estudante integrante da equipe, que já recitou os poemas “Quando estou 

só reconheço”, de Fernando Pessoa, “A maior riqueza do homem”, de Manoel de 

Barros, e “De longe te hei-de amar”, de Cecília Meireles, expostos em vídeos no perfil 

do projeto: “O projeto tem contribuído muito... Já comentei uma vez e repito, passei a 

ver a poesia de uma forma completamente diferente. No ensino médio, ela era 

colocada de um ponto de vista estrutural - aqui ela é algo simbólico, que realmente te 

faz sentir aquilo que o poeta busca transmitir ao leitor. O projeto me fez ver que nunca 

devemos nos contentar com o pouco que conhecemos a respeito de alguma coisa, 

sempre devemos ampliar nosso conhecimento, pois podemos nos surpreender”. A 

professora Marina Prigol, uma das curadoras do projeto até o momento, também 

revela: “Agradeço ao projeto pela oportunidade de indicar um autor que gosto muito 

e mudou minha vida, o Zygmunt Bauman. Foi um grande desafio e uma ótima 

experiência pra mim. Acho que, com a loucura que estão as redes sociais, a gente 

fica com medo de se expor e ser julgado. Então foi interessante e bem desafiador 

esse exercício. Foi bom para refletir”.  

Aos poucos, espera-se que o projeto Poema Falado contribua para que a 

poesia entre, faça festa e permaneça, provocante, na vida de cada vez mais 

estudantes da Unipampa.  

 

EQUIPE DO PROJETO:  

Lana Carneiro Almeida é coordenadora e orientadora do projeto. Graduada em 

Nutrição pela Universidade Federal da Bahia, possui mestrado e doutorado em Saúde 

Pública pela Universidade de São Paulo. Atua como docente do curso de Nutrição - 

Unipampa, campus Itaqui. E-mail: lanaalmeida@unipampa.edu.br  

Leandro Silveira Fleck é orientador do projeto. Graduado em Letras Espanhol pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, possui especialização em 

Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestrado 

profissional em ensino de Línguas pela Unipampa. Atua como professor de Literatura 
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na rede pública estadual e é Técnico Administrativo em Educação na Unipampa, 

campus Itaqui. E-mail: leandrofleck@unipampa.edu.br  

Jonatan Ariel de Oliveira Melo é colaborador do projeto. Graduado em Serviço 

Social pela Unipampa, possui Especialização em Saúde Coletiva pela Unipampa e é 

membro do Grupo de Pesquisa “Direitos Humanos, Família e Fronteira”. Foi bolsista 

Proext/MEC no projeto “Educação Emocional na Escola: Refletindo sobre importância 

das emoções do educador e seus reflexos no aluno”. Atua como Assistente Social 

vinculado à prefeitura de Itaqui/RS. E-mail: melo.jonatanariel@gmail.com 

Anna Paula Howes Farias é acadêmica do curso de Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia, Unipampa, campus Itaqui. E-mail: 

annafarias.aluno@unipampa.edu.br  

Helena de Paula Rampelotto é acadêmica do curso de Nutrição, Unipampa, campus 

Itaqui. E-mail: helenarampelotto.aluno@unipampa.edu.br  

Helena Mazzucco Sorato é acadêmica do curso de Engenharia Cartográfica e de 

Agrimensura, Unipampa, campus Itaqui. E-mail: 

helenasorato.aluno@unipampa.edu.br  

Mickaele Carneiro Sommer é acadêmica do curso de Nutrição, Unipampa, campus 

Itaqui. E-mail: mickaelesommer.aluno@unipampa.edu.br  
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