
GÊNERO POÉTICO
Ensino Fundamental II e Ensino Médio 

Tema: Juventudes - O eu e o todo

Juventude, do latim, juventus, significa novo, recente, e deste termo 

origina-se jovem, ou seja, aquele que vive a juventude ou na juventude. Mais 

que um tema, o conceito ultrapassou épocas e fez parte de importantes 

reflexões sobre esta etapa da vida. 

Extensiva desde a mais tenra idade até o início da vida adulta, discutir 

sobre a juventude nos obriga a pensar sobre nascer, crescer, aprender, 

questionar e criar, de modo que muitas das forças de mudança e 

transformação das sociedades humanas passaram e ainda passam pela 

essência que se refere a esse momento.

Diversas vezes, não damos a devida atenção para o fato de que eventos 

ou criações tão diferentes entre si, como o nascimento do rock and roll ou os 

amores descritos por Shakespeare, em seu Romeu e Julieta, até a tão 

contemporânea e simbólica Primavera Árabe, somado a um sem número de 

outras grandes situações, têm a juventude como motor. Dessa forma, não é 

errado dizer que muito do horizonte do jovem é fazer com que o novo aponte 

os caminhos e questione estruturas que se cristalizaram.

 Hannah Arendt, filósofa alemã, afirmava que uma das funções da 

escola é apresentar o mundo antigo às novas gerações, garantindo a elas 

condições para se inconformarem e livremente construírem novas formas e 

sentidos com aquilo que apreenderam. 

Sendo assim, atentos ao sentido que deve ter a educação para o jovem, 

num momento tão importante no Brasil e no mundo, em que eles se mostram 

ativos, diversos, propositivos e atentos ao caminho da nação e do mundo, a 

equipe de Língua Portuguesa do Colégio Oswald de Andrade apresenta o 

tema para o gênero poético do Concurso de Escrita de 2020: JUVENTUDES - O 

eu e o todo.  O texto não deverá ultrapassar o limite máximo de 4.200 

caracteres, incluindo espaços.

Abaixo, você encontrará uma coletânea de textos que têm o objetivo de 

servir de inspiração para a sua produção.

Boa escrita!



Texto I
Boas-vindas

Sua mãe e eu

Seu irmão e eu

E a mãe do seu irmão

Minha mãe e eu

Meus irmãos e eu

E os pais da sua mãe

E a irmã da sua mãe

Lhe damos as boas-vindas

Boas-vindas, boas-vindas

Venha conhecer a vida

Eu digo que ela é gostosa

Tem o sol e tem a lua

Tem o medo e tem a rosa

Eu digo que ela é gostosa

Tem a noite e tem o dia

A poesia e tem a prosa

Eu digo que ela é gostosa

Tem a morte e tem o amor

E tem o mote e tem a glosa

Eu digo que ela é gostosa

Eu digo que ela é gostosa

Sua mãe e eu

Seu irmão e eu

E o irmão da sua mãe

Caetano Veloso

Texto II
O adolescente
 
A vida é tão bela que chega a dar medo.

Não o medo que paralisa e gela, 
estátua súbita, 
mas 

esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz 
o jovem felino seguir para frente farejando o vento 
ao sair, a primeira vez, da gruta. 
 
Medo que ofusca: luz! 
 
Cumplicemente, 
as folhas contam-te um segredo 
velho como o mundo: 

Adolescente, olha! A vida é nova... 
A vida é nova e anda nua 
- vestida apenas com o teu desejo!
 
Mario Quintana, Nariz de vidro.



Texto III
Juventude na Grécia

“(...) A princípio, Telêmaco é um jovem desamparado em face da inclemência 
dos pretendentes a sua mãe. Contempla resignado a sua conduta insolente, 
sem a energia necessária para tomar uma decisão que lhe ponha fim. Suave, 
dócil, inábil, é incapaz de renegar a sua distinção congênita perante os 
verdugos de sua casa, e muito menos de manter energicamente os seus 
direitos. Esse jovem passivo, amável, sensível, dolorido e sem esperança teria 
sido um aliado inútil para a luta rude e decisiva da vingança de Ulisses, que no 
seu regresso ao lar seria forçado a enfrentar os pretendentes sem nenhuma 
ajuda. Mas Atena converte-o no companheiro de luta, valente, ousado e 
decidido”. (Jaeger, Werner. PAIDEIA: A formação do homem grego)

Texto IV
Juventude na modernidade

“A família e a escola retiraram juntas a criança da sociedade dos adultos. A 
escola confinou uma infância outrora livre num regime disciplinar cada vez 
mais rigoroso que, nos séculos XVIII e XIX, levou ao enclausuramento total no 
internato. A solicitude da família, da Igreja, dos moralistas e dos 
administradores privou a criança da liberdade de que ela gozava entre os 
adultos. Infligiram-se o chicote, a prisão, em suma, correções reservadas aos 
condenados das condições mais baixas. Mas esse rigor traduzia um 
sentimento muito diferente da antiga indiferença: um amor obsessivo que 
deveria dominar a sociedade a partir do século XVIII.” (ARIÈS, P., História social 
da criança e da família).

Texto V

verbo ser

Que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor. 
Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. 
E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, 
corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce?
É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado tão
depressa, e cabe tantas coisas? Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.
Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher?
Não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer
assim mesmo. Sem ser. Esquecer.

Carlos Drummond de Andrade



Texto VI

[quando eu tiver setenta anos]

quando eu tiver setenta anos
então vai acabar esta adolescência

vou largar da vida louca
e terminar minha livre-docência

vou fazer o que meu pai quer
começar a vida com passo perfeito

vou fazer o que minha mãe deseja
aproveitar as oportunidades
de virar um pilar da sociedade
e terminar meu curso de direito

então ver tudo em sã consciência
quando acabar esta adolescência.

Paulo Leminski

Texto VII

Cinco anos após dar início à Primavera Árabe, ativismo jovem segue em 
ebulição na Tunísia

“A noção de medo foi revisada pelos tunisianos. Saímos às ruas e viramos 
agentes sociais. A revolução foi a minha inspiração. Depois dos protestos de 
2011, fiquei com mais coragem para lutar pelos meus direitos”, conta Asma 
Mansour, 30, fundadora do Centro Tunisiano para Empreendedorismo Social 
(CTES, na sigla em francês).

Disponível em: 
<https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/42908/cinco-anos-apos-dar-inicio-a-primavera-ar

abe-ativismo-jovem-segue-em-ebulicao-na-tunisia> Acesso em: 15 mar. 2020.

https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/42908/cinco-anos-apos-dar-inicio-a-primavera-arabe-ativismo-jovem-segue-em-ebulicao-na-tunisia
https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/42908/cinco-anos-apos-dar-inicio-a-primavera-arabe-ativismo-jovem-segue-em-ebulicao-na-tunisia


Texto VIII
Retrato

Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
– Em que espelho ficou perdida
a minha face?

Cecília Meireles 

MEIRELES, C. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

Texto IX

POÉTICA

Rio de Janeiro , 1954
De manhã escureço
De dia tardo
De tarde anoiteço
De noite ardo.

A oeste a morte
Contra quem vivo
Do sul cativo
O este é meu norte.

Outros que contem
Passo por passo:
Eu morro ontem

Nasço amanhã
Ando onde há espaço: 
— Meu tempo é quando.

Vinícius de Moraes



Texto X
Mobilização estudantil de 2015 - SP

Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Estudantes_fazem_manifesta%C3%A7%C3%A3o_por_melhorias_n
a_educa%C3%A7%C3%A3o.jpg>. Acesso em: 15 mar. 2020.

Para produzir seu texto, considere os seguintes aspectos:

Tema (1,0): 

O poema se refere de forma singular a algum aspecto da juventude?

Adequação ao gênero

Adequação discursiva (3,0):

● O poema apresenta com clareza a linha temática seguida diante do 

assunto proposto?

● O texto fornece elementos para que o leitor identifique sensações, 

ideias e experiências?

● O conteúdo e a linguagem poética utilizado pelo autor constroem uma 

unidade de sentido?

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Estudantes_fazem_manifesta%C3%A7%C3%A3o_por_melhorias_na_educa%C3%A7%C3%A3o.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Estudantes_fazem_manifesta%C3%A7%C3%A3o_por_melhorias_na_educa%C3%A7%C3%A3o.jpg


Adequação linguística (2,5)

● O texto apresenta e usa adequadamente recursos poéticos, como:

a) Organização em versos e estrofes?

b) Efeitos sonoros: ritmo marcado (regular ou irregular) e rimas (regulares 

ou ocasionais)?

c) Repetição de sons, letras, palavras e expressões?

d) Repetição da mesma construção (paralelismo sintático)?

e) Empregos de figuras de linguagem: comparação, metáforas, dentre 

outras, que promovem efeito poético?

● Outros recursos utilizados (pontuação, organização do espaço, posição 

das palavras) produzem efeito poético?

Marcas de autoria (2,0)

● O texto expressa olhar peculiar, livre, lúdico sobre o tema apresentado?

● O autor expressa um olhar pessoal sobre a temática apresentada?

● Ao escrever, o autor considerou diferentes leitores?

● O título do poema motiva a leitura?

Convenções da escrita (1,5)

● O poema segue as convenções da escrita (morfossintaxe, ortografia, 

acentuação e pontuação)?

● O poema rompe convenções da escrita (por exemplo, marcas de 

oralidade ou de variedades regionais e sociais) a serviço da construção 

de sentido no texto e da poeticidade?


