
 

 

Projeto Poesia Viva – ViralizaPoetar: semeie 

poesia nestes tempos de pandemia! 

 

https://www.facebook.com/viralizapoetar 

 

Página do FACEBOOK criada pelo PROJETO POESIA VIVA, Academia de Letras, Artes e 

Ciências Brasil de MARIANA e pela escritora Aldravista, Andreia Donadon Leal /para 

divulgar VÍDEOS-POEMAS de acadêmicos, escritores, profissionais da área da saúde, 

escolares artistas e parceiros da ARTE LITERÁRIA VIRTUAL. 

https://www.facebook.com/viralizapoetar 

 

ViralizaPOETAR: Semeie Poesia nesta Pandemia! 

O projeto tem a missão de exibir nas redes sociais, videos-poemas de 

escritores/ jornalistas/ amigos e parceiros da cidade de Mariana/MG. 

O objetivo é contribuir com a divulgação da cultura literária/ 

"viralizaPOETANDO o ambiente com literatura/ a arte que fala ao coração.  

 

Os vídeos deverão ter duração de até 2 minutos/ gravados na horizontal.  

Enviar o vídeo pelo messenger da página do Facebook ou para o Whatsapp: 

31 98893-3779 

Os vídeos será postados nesta página e divulgados em diversas plataformas. 

Vamos espalhar a CULTURA DA PAZ e bons fluidos através da POESIA - 

a oração dos que amam!  

Andreia Donadon Leal - escritora e idealizadora do ViralizarPOETAR: 

semeie poesia nestes tempos de pandemia! 
 

https://www.facebook.com/viralizapoetar
https://www.facebook.com/viralizapoetar


 

 

POESIA E FORMAÇÃO CONTINUADA DE LEITORES EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

 O ano de 2020 será marcado na história pela pandemia do Novo Corona-vírus, 

Covid-19, que se alastrou por todos os cantos do planeta, matando centenas de milhares 

de pessoas e impactando fortemente na economia, na organização das sociedades e nas 

esferas individuais e psíquicas dos sujeitos. Em decorrência desse horrível contexto 

podemos destacar ações que se orientam sob condições bastante antagônicas no cenário 

brasileiro: a popularização de novas tecnologias da comunicação versus a ainda incipiente 

distribuição de renda, que limita, por outro lado, o acesso adequado a aparelhos e redes 

de transmissão de rede; também é necessário mencionar o frágil e sucateado sistema 

público escolar e o evidente descaso e despreparo com um currículo escolar que amplie 

horizontes na formação de leitores e estimule potenciais produtivos da arte.  

Essas condições, anteriores à pandemia, escancaram-se neste atual momento em 

que vivemos, agravando a situação de milhões de brasileiros em idade escolar e também 

fora dela. Neste âmbito, o Projeto Poesia Viva – a poesia bate à sua porta, mediante a 

impossibilidade de contato, impelida pelo distanciamento social, buscou maneiras de 

manter o contato com seus alvos, ainda que restrito quanto ao alcance em determinados 

contextos sociais. Foi por causa da preocupação com os (des)rumos que as vivências 

familiares e educacionais estão tomando que surgiu, então, o Projeto Poesia Viva – 

ViralizaPoetar: semeie poesia nestes tempos de pandemia. Esta iniciativa social é uma 

ação que tem por objetivo atenuar, no máximo de pessoas que puder alcançar, os efeitos 

gerados pelo distanciamento, as sensações e os sentimentos gerados pela iminência da 

doença e pelas dificuldades econômicas pelas quais a maioria da população passa nesse 

ano, bem como manter o propósito de proporcionar formação e incentivo contínuos a 

leitores de todas as idades.  

Para este esforço, a despeito de suas limitações sociais já postas em evidência, a 

nova versão do projeto conta com o apoio de jornalistas (de Minas, Rio de Janeiro e 

Brasília), artistas (como a atriz Inês Peixoto, entre outros), acadêmicos, instituições 

públicas e privadas de ensino (como o CEFET – Rio Pomba, MG, escolas públicas dos 

municípios de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana, Santos Dumont, entre outros), 

escritores, profissionais da saúde, crianças, jovens e adultos.    



  

A abrangência tem se dado principalmente por plataformas de comunicação como 

página do Facebook, Youtube e Whatsapp, Google meet e sites de instituições para 

chamada de conferências on line sobre o projeto, configurando-se por abordagens de 

envio de vídeos curtos e de textos poéticos que não demandem grande gasto de dados de 

internet.  

Outro aspecto relevante é a participação, o envolvimento e a intermediação de 

profissionais da área da saúde, como médica, cuidadora, enfermeira, psicóloga e 

neurologista num esforço multisetorial das dissidências provocadas no sujeito em 

isolamento.  

 

QUER PARTICIPAR DO VIRALIZAPOETAR: semeie poesia 

nestes tempos de Pandemia? 

Os vídeos deverão ter duração de até 2 minutos/ gravados na 

horizontal. 

Enviar o vídeo pelo messenger da página do Facebook ou para o Whatsapp: 

31 98893-3779 

Os vídeos será postados nesta página e divulgados em diversas 

plataformas. 

Vamos espalhar a CULTURA DA PAZ e bons fluidos através da 

POESIA - a oração dos que amam! 

 

Andreia Donadon Leal - escritora e idealizadora do ViralizarPOETAR: 

semeie poesia nestes tempos de pandemia! 

 

 

  



Registros de atividades relacionadas ao novo formato do Projeto:  

 

 

Gravação para a TV Panfletu's, matéria especial sobre incentivo à leitura nesses tempos de isolamento 

social. Acervo da autora deste projeto. 

 

 

 



 

 
Conferência on line sobre Aldravia na formação do leitor literário. Arquivo pessoal da autora deste 

projeto.  
 

 

 



 
 

Preparação de kits para distribuição; higienização e embalagem. Arquivo pessoal da autora deste projeto.  

 

 

 

 
Conferência on-line. Arquivo pessoal da autora deste projeto. 



 

 

 

 

 
Prints de declamações de poemas feitos a partir de gravações enviadas ao projeto. Acervo da autora deste 

projeto.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

  



 

 

 
Prints de declamações de poemas feitos a partir de gravações enviadas ao projeto. Acervo da autora deste 

projeto.  

 

 

 

 



 

Prints de declamações de poemas feitos a partir de gravações enviadas ao projeto. Acervo da autora deste 

projeto.  

 

 

 

 

Prints de declamações de poemas feitos a partir de gravações enviadas ao projeto. Acervo da autora deste 

projeto.  

 

 



 

 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A poesia possui um enorme potencial transformador de vidas e da educação de 

crianças, jovens e adultos. Por meio dela, nós do Projeto Poesia Viva, em sua versão 

original e agora também com novo formato, buscamos empreender uma tentativa de 

resgatar um pouco da magia que a poesia e a literatura têm sobre as pessoas. A leitura de 

poesias, poemas, contos e crônicas remonta a antigas práticas de contação de histórias e 

“causos” que tanto povoam/povoaram o nosso imaginário.  

Sem desconsiderar a leitura silenciosa e seus prazeres, entendemos ser necessário 

também o resgate da leitura em voz alta, bem como sua difusão e suas vicissitudes sobre 

o letramento de brasileiros e brasileiras. Diante do novo formato e das limitações impostas 

pela pandemia do Covid-19, esta ação de inovação social almeja um modesto alcance de 

lares e espaços outros que possam ser também transformados positivamente. Esse é o 

nosso mais profundo desejo para este atual momento.  

 


