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Em Teadorar, o poeta de Pasárgada, o pernambucano Manuel
Bandeira, presenteia-nos com 20 poemas sobre o amor, entre eles,
Toada, Segunda canção do beco, Chama e fumo, Cantiga, e Canção.
Acompanhados pelos traços inconfundíveis do artista gráfico e
ilustrador Orlando Pedroso, os textos apresentam o sentimento
amoroso ora marcado pelos impulsos da paixão, ora permeado de
sensualidade, ora o amor simplesmente. Não te doas do meu silêncio:/ Estou cansado de todas
as palavras,/ Não sabes que te amo ?/ Pousa a mão na minha testa:/Captarás numa palpitação
inefável / O sentido da única palavra essencial/ - Amor. Uma leitura apaixonante! Graças ao
estilo ousado e ao mesmo tempo acessível, Bandeira proporciona-nos, com seus versos,
momentos de emoção, fantasia e deleite.
Temas Principais: Amor, Sentimento Amoroso, Relacionamento Afetivo.
Tema Transversal: Ética.

Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura
Objetivos: levantar hipóteses sobre o livro
Em Teadorar, o poeta pernambucano Manuel Bandeira, presenteia-nos com 20 poemas sobre
o amor. Antes de iniciar a leitura do livro, conheça um deles.
Pousa a Mão na Minha Testa
Não te doas do meu silêncio:
Estou cansado de todas as palavras.
Não sabes que te amo?
Pousa a mão na minha testa:
Captarás numa palpitação inefável
O sentido da única palavra essencial
- Amor.
1. Atribua uma cor para o poema. Justifique sua escolha.

Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura
Objetivo: resgatar a leitura do livro
1.
2.
3.
4.
5.

Leia oralmente em grupo os poemas.
Escolha dois de que mais gostou e justifique a sua escolha.
Crie outras ilustrações para estes poemas.
Justifique o título do poema Neologismo.
Crie mais uma estrofe para o poema Cantiga.
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6. Elabore um parágrafo de no máximo dez linhas para explicar o poema Chama e fumo.
7. Acrescente mais uma estrofe no início do poema Toada.

Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura
Objetivo: ampliar o repertório cultural do aluno
1.
2.
3.
4.
5.

Pesquise para saber sobre a vida e a obra de Manuel Bandeira.
Pesquise sobre a cidade natal do escritor.
Pesquise para conhecer o Espaço Pasárgada.
Conheça outros livros ilustrados por Orlando Pedroso.
Pesquise para conhecer outros poetas que também escreveram sobre o amor, entre
eles Luís de Camões, Vinícius de Moraes, Affonso Romano de Sant’Anna, Carlos
Drummond de Andrade, Adélia Prado, Fernando Pessoa e seus heterônimos.
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