A Poesia vai à
Escola…
… e o 12.º A assiste e vive
este universo poético!

Ana Beatriz Machado
Poema sobre Alberto Caeiro e a sua simplicidade:

Gostei muito da declamação deste poema, não só pela imitação dos sons da natureza (realce
da aliteração), mas também pelas pausas, o tom e a mensagem.
Este poema fez-me pensar sobre o excesso de importância que damos a coisas superficiais e
materiais, contrastando com o défice de importância que damos à dimensão espiritual.
Também tive a sensação de que fui transportada para o meio da natureza.

Ana Raquel Nascimento

O poema “A Mulher de Vermelho”, de Angélica
Freitas, foi aquele de que mais gostei. O tema
abordado é forte e importante: o facto de a
aparência física de uma mulher ser tão comentada
é um problema na sociedade que deverá ser
resolvido e que tem de parar. O pensamento
ridículo de que a mulher se veste para provocar é
completamente desumano e desrespeita qualquer
direito que a mulher, como pessoa, possa ter . A
mulher tem voz, opinião, gostos e prazeres e
ninguém tem de a julgar por isso.

ARMANDO MORTÁGUA

O poema que mais me espantou foi, de longe, o “Chatterton”. Considero
um poema de grande quantidade, que transmite uma simplicidade, ou
melhor, uma certeza nas palavras, aparentemente, loucas, do sujeito
poético. Considero, até, que transmite algo, de novo, aparentemente,
hiperbólico, mas que me fascina pela forma desesperada com que o eu
poético encarou todo este enigma que é a vida.

O poema de que mais gostei foi o da autoria de
Paulo Condessa intitulado “As regras do jogo”,
porque é a prova de que a arte da poesia não tem
horizontes. A poesia pode ser encaixada em
qualquer esfera da vida. Para além disso, o tema
do poema foca uma das minhas áreas de eleição o futebol. David Balu

Henrique Resende - Eu gostei de vários poemas que foram
declamados, mas os que mais me cativaram foram: o poema de
Sophia de Mello Breyner Andersen em homenagem ao seu
marido, «Porque», e o poema “A Mulher de vermelho” devido ao
facto de abordar um dos temas mais falados na sociedade que é
“classificar” as mulheres só mesmo por causa da sua roupa.

Diana Cardoso
O poema de que eu mais gostei foi um dos apresentados
criados por Angélica de Freitas, “A mulher de vermelho”. Sinto
que este poema aborda um dos problemas mais graves da
nossa sociedade atual, a clara objetificação que a mulher
sofre diariamente e que continua a ser ignorado e
relativizado e este poema mostrou o quão ridículo e
desnecessário é.

DUARTE BRITO
Gostaria de salientar dois dos poemas mencionados no vídeo: “As Regras do Jogo”, de
Paulo Condessa, e o poema sobre a simplicidade, de Alberto Caeiro.
O primeiro captou-me a atenção com a analogia entre a poesia e um jogo de futebol. Ambos
são proporcionados graças à língua portuguesa, embora uma atividade apresente uma
linguagem mais rica e elaborada do que outra, a poesia com a escrita e os jogos de futebol
com os relatos. Por outro lado, o sujeito poético vai ainda mais longe ao comparar recursos
expressivos a gestos técnicos e a reações do público.
Já no segundo poema quero realçar a capacidade transportadora que me levou a ver e a
sentir todas as sensações descritas por Alberto Caeiro. Este poder (de transporte)
extraordinário é característico da poesia deste heterónimo pessoano. Defendendo que as
sensações devem ser a única consideração aquando da captação da realidade, Caeiro
pretende “ensinar-nos” a valorizar os objetos, pessoas e espaços tal qual eles são,
proporcionando ao leitor um momento de reflexão… para a vida.

Inês Cruz- O poema de que mais
gostei foi um dos da autoria de Sophia
de Mello Breyner Andresen. Este
poema cativou-me, pois a poetisa
dedica este poema, «Porque», ao seu
marido, o que, na minha opinião, é um
gesto muito bonito e sensível.
Gonçalo Oliveira- O poema que mais me cativou foi o
que focava a temática do suicídio, pela forma como
foi declamado e também pela razão referida por
Paulo
Condessa:
“...
os
humanos
fazem
tragicomédias… para suportar melhor a dor”.

João Monteiro
O poema de que mais gostei foi realizado por Alberto Pimenta, “Arte
Poética”. Este poema em particular cativou-me devido à repetição
constante de duas palavras, “floresta” e “virgem”, que acabam por
despertar um sentido diferente e algo malicioso, ao longo do poema.

José Pedro Santos
O poema de que eu mais gostei foi um dos de Sophia de Mello Breyner
Andresen, dedicado ao seu marido.
Para mim, este é o poema que apresenta um significado maior, aquele que faz
o sujeito pensar e refletir sobre o que é dito. O poema ganhou um significado
diferente, também, porque o intérprete, Paulo Condessa, o representa de uma
forma efusiva, o que aproxima ainda mais o ouvinte das palavras declamadas!

Maria Ramadinha
O poema de que eu mais gostei e que
me marcou bastante foi o da Angélica
de Freitas, “A mulher de vermelho”.
Demonstrou uma das visões que
muitos homens, infelizmente, têm.
Pensam que as mulheres se «metem a
jeito», que fazem tudo em função de os
agradar. Nós queremo-nos agradar a
nós.
A forma como foi declamado o poema e
como ele, também, está escrito
demonstra o quão ridículo isso é. Espero
que alguns homens tenham entendido a
mensagem.

Marlene Rodrigues
Apesar de ter gostado imenso de alguns poemas que foram
declamados, um dos de que mais gostei foi o poema de José Carlos
Ary dos Santos, intitulado “Retrato do Pronome Possessivo”. Este
poema cativou-me por vários motivos, um deles relaciona-se com a
declamação, pois fiquei impressionada com a rapidez e a convicção
com que Paulo Condessa o declamou.
Nunca tinha pensado que, no NOSSO dia a dia, usamos inúmeros
pronomes possessivos e nem sequer damos conta.
Para além disso, a frase que Paulo Condessa disse fez-me refletir: “(...)
com tanta posse, tanta propriedade um dia podemos enlouquecer
(...)”.

Marta Rodrigues
Sophia de Mello Breyner
Eu gostei muito do poema que
se dirige a Salazar, porque, na
minha opinião, a poetisa
escreveu-o de uma forma
disfarçada, devido ao regime
vigente, mas, mesmo que não
soubéssemos a quem se
queria dirigir ou qual era o seu
objetivo, se o ouvíssemos, com
atenção, íamos acabar
por perceber. Também gostei muito
da maneira como foi interpretado.
Ao longo do poema, Paulo Condessa foi
diminuindo o volume da sua voz e isso
fez-me lembrar que foi dessa maneira, aos poucos e
poucos, que Salazar tirou a voz aos portugueses.

PEDRO OLIVEIRA
O poema de que mais gostei foi o que mencionava
o tema do suícidio. Na composição, é revelado o
destino de pessoas consideradas génios na nossa
sociedade: o suicídio ou a loucura.
O próprio sujeito poético diz que não está bem, o
que indica que pensa que está no mesmo caminho.
Considero que a declamação feita encaixou
bastante bem no tema.

Pedro Pereira

O poema de que mais gostei foi o das nêsperas, porque o que
aconteceu à nêspera acontece ao ser humano. Não podemos
ficar à espera que as coisas aconteçam, temos de agir em prol
dos nossos objetivos.
Este poema retrata muito bem o ser humano, atualmente, pois
algumas pessoas ficam à espera que o que desejam «caia do
céu« e não «mexem um fio de cabelo», para que essas conquistas
se tornem mais fáceis.

Ricardo Mendes
O poema que escolhi é “Porque os outros se mascaram mas
tu não”, de Sophia de Mello Breyner Andresen.
Pessoalmente, eu aprecio bastante o seu trabalho. Gostei,
particularmente, da sinceridade presente neste “tu”, que,
apesar de apresentar ações diferentes, não as esconde, daí o
nome do poema. Este, ao contrário dos outros, não se
esconde por detrás de uma máscara.

RODRIGO SILVA
O poema de que mais gostei foi “As regras do jogo”, de
Paulo Condessa, pois este faz uma conjugação entre a
poesia e o futebol, como se fossem um único desporto.
Gostando de futebol, foi engraçado ver como o poeta
relacionou as duas realidades, especialmente a maneira
como falou das fintas e das rimas.
Foi também o poema que me despertou mais interesse,
pois o seu tema relaciona-se com o que vivo, no meu
dia a dia, que passa pelo futebol.

Sara Silva -O poema que escolhi foi o de
Alberto Caeiro.
Gostei bastante da forma como foi
interpretado, pois o declamador dá ênfase
aos sons
da natureza, presentes neste
poema, e nota-se que sente o que declama.
O principal tema deste poema é a
importância dada a situações e coisas banais,
enquanto que a natureza á algo que deixamos
sempre de lado, não lhe dando a verdadeira
importância que esta merece .

TIAGO TAVARES
O poema de que mais gostei foi o de Luís de
Camões, o último poema a ser apresentado, cujo
título é: “Verdes são os Campos”.
Achei fascinante o facto de o poema passar a
mensagem de alguém apaixonado por uma pessoa
e que não consegue parar de pensar nela.
A originalidade da declamação do poema também
cativou a minha atenção que mostrou, a meu ver,
que pensar demasiado na pessoa que amamos, a
ponto de se tornar obsessão, pode acabar em
loucura.

O poema que mais apreciei foi “As bruxas de Bruxelas”,
de Angélica Freitas, pois, para além de este ter,
provavelmente, uma relação com Bruxelas, deixando-nos,
assim, com curiosidade sobre o porquê deste nome, gostei
também muito da interpretação e do entusiasmo que o
recitador deu à declamação deste poema.
Inicialmente, declama o poema num tom calmo e, aos
poucos, vai elevando o seu tom e chega mesmo a cantar.

Tiago Anjos

