
111 POEMAS PARA 

CRIANÇAS



O QUE POESIA?

• A Poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do 
gênero literário denominado "lírico".

• Ela combina palavras, significados e qualidades estéticas. 

• A poesia é dividida em versos que, agrupados, são chamados estrofes. As 
origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada, por 
isso a preocupação com a estética, a métrica e a rima.

• A poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e 
visões pessoais. A voz que se manifesta na poesia, ou seja, o sujeito 
poético e fictício criado pelo escritor é chamado de Eu-lírico.

• A poesia está entre as mais antigas formas de arte literária, havendo 
registro de poesias em hieróglifos no Egito 25 séculos antes de Cristo. Na 
poesia moderna, uma das mais importantes ferramentas é a metáfora, 
uma figura de linguagem.

https://www.todamateria.com.br/eu-lirico/


SOBRE O AUTOR:

• Nasceu em Uberlândia, MG, mas mora em Porto Alegre há mais de trinta 

anos. É formado em jornalismo. Já morou na França e no Canadá, enquanto 

fazia doutorado e pós-doutorado. Trabalhou como repórter na Empresa 

Jornalística Caldas Jr. e no jornal Zero Hora. Lecionou na PUCRS. O 

primeiro livro infanto-juvenil que publicou foi “Os Meninos da Rua da Praia”, 

em 1979, que já teve mais de trinta reimpressões.



• OUTRAS OBRAS DO AUTOR:



SOBRE O LIVRO:

• Em comemoração ao aniversário de 20 anos de publicação de 
Boi da cara preta, seu primeiro livro de poemas infantis, Sérgio 
Capparelli fez um apanhado de suas melhores poesias, 
espalhadas em mais de uma dezena de livros, que formam este 
"111 Poemas para Crianças". Os mais diversos assuntos do 
mundo infantil são abordados no livro. Do mesmo modo, a 
seleção de poesias permite às crianças a compreensão de como 
é vasto do domínio da arte poética, que pode cativar tanto pela 
emoção, quanto pela esperteza de jogos de palavras e de sons, 
como por sublinhar fenômenos especiais ou mostrar 
acontecimentos diários e cotidianos da nossa vida. Com projeto 
gráfico da designer Ana Cláudia Gruszynski, "111 Poemas para 
Crianças" é inteiramente ilustrado.





O QUE É UM Sarau Poético?

• Sarau Poético é um evento cultural realizado geralmente em 

casas particulares onde as pessoas se encontram para se 

expressar ou se manifestar artisticamente. ... Bem como 
grupos e associações artísticas e culturais.


