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Na concepção dos críticos e dos estudiosos da literatura, a poesia deve 

entremear as demais manifestações artísticas e, nesse sentido, um dos poetas 

que melhor  representa este pensamento é o Arnaldo Antunes, exatamente por 

ser considerado um artista multitalentoso, pois acumula em si as competências 

e as habilidades de cantor, artista visual, letrista, poeta, performer, 

caracterizando-se como um profissional difícil de se definir. Todavia, reconhece-

se a excelência com que trabalho com a palavra, transpondo barreiras e 

fronteiras. Algo que se apresenta como uma oportunidade excepcional para com 

o trabalho da poesia, da música e das demais artes na sala de aula da Educação 

Básica em prol da formação de cidadão críticos e participativos, tal como exigem 

as nossas propostas curriculares vigentes. Desse modo, o objetivo é 

compartilhar oportunidades de ensinar-aprender a arte poética de maneira lúdica 

e criativa, onde os agentes produtores sejam todos os envolvidos no processo 

descentralizando a figura do professor como um ser detentor da verdade 

absoluta na escola e na sociedade, além de propor uma reflexão acerca do atual 

modelo de sala de aula e os conteúdos apresentados à comunidade discente. 

Para tanto, o método adotado será o de revisão bibliográfica, mas também, 

utilizar-se-á o da pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, bibliográfico-

comparativo e documentacional, com orientação analítico-descritiva, frente as 

consultas em suportes diversas sobre os poemas de Arnaldo Antunes e as suas 

diversas iniciativas artísticas, propondo ao educador/leitor uma introdução  a sua 

fortuna crítica, oportunizando o reconhecimento das suas obras.  Recorreu-se 

aos pensamentos de Blanchot (2011); Derrida 1967); Mallarmé (2005 e 2010) 

entre outros grandes nomes para um fundamentação teórica adequada ao 

interesses da pesquisa e, assim, espera-se contribuir com o ensino reflexivo da 

arte poética na sala de aula da Educação Básica contextualizando-a e 

posicionando-a frente as grande e rápidas mudanças sofridas pelo tempo e 

espaço. 
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