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RESUMO  
 
Este resumo é o resultado de uma pesquisa feita no Referencial Curricular de Roraima, 
componente Língua Portuguesa
sob qual perspectiva curricular, tradicio
Entendendo que a arte poética é um dos caminhos que pode livrar a humanidade da 
barbárie.  
 
Palavras-chave: Referencial Curricular
 
INTRODUÇÃO 

 
As palavras, entidades mágicas carregadas de significados
diversos mundos, a poesiaé fundamental na formação do educando porque 
conhecimento e afetividade. A adolescência
momento ideal para o manejo
lugar da poesia no currículo do Ensino Médio. 
do trabalho com alunos dessa faixa etária 
capital de Roraima.Nessa etapa da Educação Básica acontece um estreitamento com a 
Literatura e a poesia, mas é atrelado à historicização das escolas literárias ou suporte às 
regras gramaticais. Embora evidenciado o maior contato, 
leitura e escrita, deixando de lado todo o conhecimento que a arte pode proporcionar
Assim, o objetivo dessa pesquisa é 
Curricular de Roraima, intencionando entender se ele se funda em uma perspectiva 
tradicional ou crítica,destacando
 
MATERIAL E MÉTODOS
 

Para a execução dessa investigação, foi utilizada como metodologia a pesquisa 
bibliográfica, pois segundo Severino (2016), “[...] se realiza a partir do registro 
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disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 
artigos, teses [...]”.  Além dessa
documental uma vez que foi dada especial atenção à documento oficial que ainda não 
havia recebido nenhum tratamento (GIL 2008). Para dar significação ao que foi 
observado, utilizou-se de abordagem 
entre sentidos e significados que se mostram sob diferentes perspectivas (BICUDO, 
2011), olhando sob diversos ângu
intenção de capturar neste a nuance curricular basilar.

 
RESULTADOS E DISCUSS
 

Nas vias tradicionais, segundo Silva (2005), o conhecimento que 
currículos escolares é científicoe desinteressado um
gerais, existe o trabalho que precisa ser feito e o cidadão precisa trabalhar, assim, sob a 
aparente égide da neutralidade os currículos escolares atendem todas as camadas 
sociais. Porém, sob essa tarja existe o interess
comportamentos que concretizam

Em contrapartida, lutando contra a exclusão seletiva que acontece 
conteúdos massificantes (PACHECO, 2017), surge
currículo como uma arma a serviço do poder e do controle, porém 
desempenhar um outro papel e a escola ser o lugar de combate às desigualdades, um 
espaço de enfrentamento e luta.

Sobre o poder da 
humano viver sem o sentimento fabulado que
preenche, como uma necessidade universal
lembra que “A poesia é conhecimento, poder, salvação [...]. Operação capaz de 
mundo [...]”. Assim, na intenção de não deixar o adolescente empacar nem adormecer 
(ANDRADE, 2021), o texto poético vai muito além de fazer versinhos rimados e se 
torna uma verdadeira possibilidade de libertação

 
Quando elabora uma estrutura, o po
de coerência gerado pela força da palavra organizada [...] o caráter de coisa 
organizada da obra literária torna
organizar a própria mente [...], mas capazes de organizar a vi
(CANDIDO, 2011, p. 179)
 

Considerandocompreender o papel da poesia no Referencial Curricular de 
Roraimaelaborado em 2012, 
implantado. Observou-se, em Língua Portuguesa/Literatura, que o Refere
separado por séries e bimestres divididos em quatro partes
local, conteúdos e sugestões. Foi 
paralelo entre conteúdos e sugestões
havia nenhuma ligação entre o conhecimento postulado e as atividades propostas. 
Mesmo quando, no bimestre estudado, a Literatura se refer
sugestão do uso desta que vá além da historicização
bimestredo 2º anoonde o estudo
sugestão de transportar Castro Alves para a realidade do adolescente de Ensino Médio, 
este, segundo Snyders “possui febre criadora, tem capacidade de amar e animar o 
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mundo”. Como não associar as paixões do autor
as vivida pelos adolescentes

Como resposta, pode
disciplina de Língua Portuguesa/
marcado pela intenção formativa voltada ao automatismo,
alongamento das fileiras dos trabalhos subalternos e escravizantes que se perpetuam nas 
famílias dos estudantes de escolas públicas. 
 
CONCLUSÕES 
 

Assim, ao se discutir a 
conhecimento, procura-se atribuir a esta o poder de
válvuladeescape, mas como 
capazes de refazer o próprio caminho
imposta ao adolescente ao se deparar com o mercado de trabalho, onde tem que matar o 
próximo para não morrer de fome. 
pela janela quando se está 
através do Referencial Curricular de Roraima, 
teorias tradicionais, apartando
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