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Apostila: Versos Diversos – é possível fazer poesia!  Por César Obeid 

www.cesarobeid.com.br 

 

Poesia é tudo aquilo 
Que a gente não entende; 

É como comprar um quilo, 
Daquilo que não se vende. 

 

 

QUADRAS (ESTROFES DE 4 VERSOS)  

  

Considere: X: Versos livres e A: Versos que rimam entre si.  

  

 

1__________________________________X 

2__________________________________A 

3__________________________________X 

4__________________________________A 

 

 

SEXTILHAS (ESTROFES DE 6 VERSOS)  

 

 

1 __________________________________X 

2__________________________________A 

3__________________________________X 

4__________________________________A 

5__________________________________X 

6__________________________________A 

 

 

 

SETILHAS (ESTROFES DE 7 VERSOS)  

 

 

1  _________________________________X 

2__________________________________A 

3__________________________________X 

4__________________________________A 

5__________________________________B 

6__________________________________B 

7__________________________________A 

http://www.cesarobeid.com.br/
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Formas 

Poéticas:  

No de 

versos 

por 

estrofe 

Núm

ero 

de 

sílab

as 

poéti

cas 

Posição 

das 

Rimas 

Observações 

Triolé  8  7 ABaAabA

B 

As letras 

maiúscul

as 

indicam 

os versos 

que se 

repetem 

Triolé é uma antiga forma fixa de poesia. Sua 

estrutura consiste de uma ou mais oitavas, com 

apenas duas rimas cada. O primeiro verso é 

repetido no quarto e no sétimo e rima com o 

terceiro e quinto. Já o segundo verso é repetido no 

final e rima com o sexto. 

 

 

 

Quadra  

 

4  5 ou 7  ABBA A quadra é uma das modalidades poéticas 

mais utilizadas em todo o nosso cancioneiro 

popular. Também se faz muito presente em 

muitas brincadeiras de roda, canções etc. 

4 5 ou 7 XAXA Nesta posição de rimas, os versos ímpares 

não precisam rimar. A quadra de sete sílabas 

é, talvez, a forma poética mais utilizada no 

cancioneiro popular dos países de língua latina.   

Quintilha à 

moda 

Limerique  

5 8  e 5  

 

 

AABBA De origem européia, o limerique é uma forma 

poética de uma só estrofe, muito utilizada para 

poemas de humor. São estrofes de cinco  

versos. Quanto à métrica, possuem 8 sílabas 

nos versos  com a rima em “A” e 5 sílabas nos 

versos com a rima em “B”. 

Sextilha  6 5, 7 

ou 10 

AABCCB As sextilhas, também chamadas de sextetos, 

são todas as estrofes de seis versos. 

Poesia 

Visual  

---- ---- ---- A poesia visual é uma antiga composição 

poética na qual os versos sugerem uma forma 

de algo que lhe serviu de tema.   

Carretilha  10  5 ABBAAC

CDDC  

Esta posição de rimas em décimas compostas 

por versos de cinco sílabas foi bastante por 

poetas de diversas tradições.    

 

 

Parelha  

 

 

2 

5,7 ou 

10 

 

 

AA, BB, 

CC, DD, 

EE, FF...   

 

Parelhas são estrofes que possuem dois 

versos. 
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Galope à 

beira mar 

10 Dois 

verso

s de 5 

sílaba

s  

ABBAACC

DDC 

Esta forma poética é muito utilizada pelos 

repentistas de viola e cordelistas nordestinos. 

É considerada uma das estruturas mais 

complexas da nossa poesia popular. Todos os 

versos da estrofe são compostos de dois 

versos de cinco sílabas cada. 

Terça Rima  3, 

última 

estrofe 

4 

7 ABA, 

BCB, 

CDC, 

DED... 

Terça Rima é uma antiga composição poética 

formada por uma série de tercetos e uma 

quadra final. O primeiro e o terceiro versos 

rimam entre si, já o segundo verso rima com 

os versos extremos do terceto seguinte até o 

fim do poema que é finalizado com uma 

quadra, feita acrescentando  um último verso 

rimando com o segundo. 

Oitava de 

cordel 

8 7 AAABBC

CB 

Esta estrofe é muito utilizada pelos poetas 

cordelistas e repentistas nordestinos.  

Vilanela  3, 

última 

estrofe 

4  

7 a1ba2, 

aba1, 

aba2, 

aba1, 

aba2, 

aba1a2. 

 

Vilanela é um poema formado por uma série 

de tercetos e, ao final, uma quadra. O primeiro 

e o terceiro versos da primeira estrofe serão 

repetidos alternadamente ao fim da cada 

terceto subsequente.  

Décima 10  

 

   

  7 

ABABCCD

EED 

 

Acróstico é uma composição poética em que as 

letras iniciais de cada verso, quando lidas na 

vertical, 

formam uma palavra. Os acrósticos podem ou 

não estar 

em estrofes rimadas e metrificadas.  

Sextilha  6 XAXAXA 

Décima  10 7 ABBAACC

DDC 

Esta posição de rimas é muito utilizada por 

improvisadores de vários países. No Brasil, por 

exemplo, a utilizam os travadores gaúchos, os 

cantadores de viola e emboladores 

nordestinos. 

 

 

 

Considere: “X” versos livres e “A”, “B”, “C”, “D”,“E” e “F”  versos que rimam entre si. 
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Construindo Narrativas em Versos:  

 

 

 

1º passo: identificar qual é a sua ideia central, sobre o que você quer escrever?  

2º passo: criar um conflito que sustente a sua ideia central.  

3º passo: escolha dos personagens.  

 

Por exemplo, se a minha ideia central é “a corrupção não vale a pena”, o meu 

personagem central deve ser um grande corrupto que tira vantagem dessa situação. 

Em algum momento (conflito), ele fica sabendo que o seu próprio filho estava sendo  

prejudicado por esta corrupção.    

 

4º passo: transcrever essa história em versos.  

5º passo: fazer uma estrofe de abertura e outra de encerramento.  

6º passo: ler em voz alta e reescrever o que pode melhorar.  

7º passo: ler em voz alta e reescrever o que pode melhorar.  

8º passo: ler em voz alta e reescrever o que pode melhorar.  

9º passo: ler em voz alta e reescrever o que pode melhorar.  

10º passo: ler em voz alta e reescrever o que pode melhorar.  

 

 

 

 

 

Não tenha medo de reescrever....  

 

 

 

De poeta, louco e médico 

Todo mundo tem um pouco; 

Então solte o coração 

E construa um verso louco. 
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Atenção aos exemplos de narrativas em versos:  

 

 

 

Narrador em primeira pessoa:   

 

Certa vez fui viajar  

À pequena Mirantão,   

Fui sozinho descansar,   

Relaxar o coração.  

 

  

Narrador em terceira pessoa:  

 

E somente um bem tinham:  

Uma vaca bem magrinha.   

Mas por falta de pastagem  

Já estava bem sequinha,    

E o leite, antes farto,   

Não saía uma gotinha.  

 

Do livro “João e o pé de feijão em cordel”, de César Obeid. Editora Mundo Mirim.  

 

 

Narrador em terceira pessoa com diálogos:    

 

Nessas férias disse Oscar:  

– Ô manhê quero um cachorro!  

– Você deve estar brincando 

Com um cão aqui eu morro  

Eu prefiro que me leve  

Para um pronto-socorro.  

 

– Mas manhê, eu falo sério  

Eu prometo, vou cuidar.  

– Olha o ovo em que moramos  

Não é pra um bicho ficar! 

Eu trabalho o dia todo  

E não tenho tempo, Oscar.  

 

 

Do livro “O cachorro do menino”, de César Obeid. Editora Moderna.  
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