
SEMANA IRENE LISBOA
EXTERNATO JOÃO ALBERTO FARIA



ATIVIDADES NO EJAFde14 NOV a 18 NOV 2022



CARTAZ



DESENHO A - 11ºano



OLHARES DE SOLIDÃO

A exposição Olhares de Solidão apresenta trabalhos dos alunos do Externato João Alberto Faria, Curso 
de Artes Visuais, do 11º ano, que foram  convidados a mergulhar nas palavras que compõem o poema 
“Solidão” de Irene Lisboa, a partir das quais ilustraram a sua obra, escreveram com desenhos o seu olhar.

Trabalhos integrados no objetivo pessoal de exploração plástica contínua, na disciplina de Desenho A, 
produções numa base quadrada de cartolina texturada, com aplicação de pastel d’óleo.

Um conjunto de 12 ilustrações, diferentes perspectivas, onde os alunos se expressaram e criaram uma 
nova mensagem, numa tentativa de desenvolver a plurissignificação do texto de Irene Lisboa.

SINOPSE



Solidão

Cai chuva, chora.
Chora, chora.
Solidão, solidão!

Já não canta o pássaro.
Calou-se a voz, a alegre, a rara.
A que se ouvia solitária.
Cai chuva.

Não sou freira e estou num convento.
A paz, o silêncio, a chuva, os claustros…
Ser freira!

O sequestro, cantar, rezar.
Cai chuva, rude e sem dor.
Tu não choras.
Sou eu que choro.

Que é do pássaro, como cantava?
Voltou, voltou. Pia!
Bendito pássaro, onde estás?
Acompanha-me, já não chove.
Solidão, melancolia. 

Irene Lisboa, in 'Outono Havias de Vir' 
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FRANCÊS - 10ºano



BIOGRAFIA IRENE LISBOA
“J' arrive jusqu'à croire, à cause de la subsistance des éléments du savoir, que tout programme général d’ enseignement serait bon si…”  

                                                         Irene Lisboa 1936. 
  

Non seulement dans le domaine pédagogique, comme aussi dans la littérature, Irene Lisboa a changé le paysage de l’ éducation et de l’ écriture.
Mais qui a été Irene?  

 
Irene do Céu Vieira Lisboa est née à Casal da Murzinheira, dans la paroisse d’ Arranhó, située au comté d´ Arruda dos Vinhos, le 25 décembre 1892. 
Elle a été écrivaine et pédagogue, domaines qui ont occupé sa vie. Pour cela, et parce qu' Irene avait soif de savoir, elle est allée chercher de nouvelles informations 

et idées hors du Portugal retrograde. L’ écrivaine a, donc, étudié en Suisse, en France et en Belgique où elle s´est spécialisée dans les sciences de l’éducation, domaine 
que lui a permis de développer et approfondir le domaine de la pédagogie C'est là qu'elle a connu des personnalités telles que Jean Piaget ou Édouard Claparède.
 

Toujours amoureuse de l´enseignement, Irene a commencé sa vie professionnelle comme professeur d´education de la petite enfance ayant été nommée, plus tard, 
inspectrice principale de l´enseignement primaire et préscolaire. Néanmoins, et malheureusement, Irene a été relevée de ses fonctions à cause de ses idées futuristes et 
visionnaires… 

Le fait d’être une femme, pendant un régime politique réducteur, a conduit l’ auteure à porter comme “masque” la signature de deux hommes, ses deux pseudonymes 
masculins – João Falco et Manuel Soares –  pour pouvoir exposer ses idées. Les deux, avec le pseudonyme féminin,  Maria Moira, ont intensifié  l`âme de cette altruiste, 
dédiée et unique écrivaine!
           Irene dispose d’ une vaste oeuvre littéraire:  romans, essais, feuilletons, pièces de théâtre ou poèmes... Toujours surprenant!
          Décédéé à Lisbonne, le 25 novembre 1958, Irene Lisboa demeure vivant chez nous. Par décision de la municipalité, ses dépouilles ont été transférées du cimetière 
d’ Ajuda, à Lisbonne, pour le  cimetière d’ Arruda dos Vinhos. 
 
 

10º F



POEMA
Pour faire le portrait d'un oiseau  
(Jacques Prévert) 
 
Peindre d'abord une cage  
avec une porte ouverte  
peindre ensuite  
quelque chose de joli  
quelque chose de simple  
quelque chose de beau  
quelque chose d'utile  
pour l'oiseau  
placer ensuite la toile contre un arbre  
dans un jardin  
dans un bois 
ou dans une forêt 
se cacher derrière l'arbre  
sans rien dire  
sans bouger ... 
Parfois l'oiseau arrive vite  
mais il peut aussi bien mettre de longues années 
avant de se décider 
Ne pas se décourager 
attendre  
attendre s'il le faut pendant des années 
la vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau  
n'ayant aucun rapport 
avec la réussite du tableau  
Quand l'oiseau arrive  
s'il arrive  
observer le plus profond silence  
attendre que l'oiseau entre dans la cage  
et quand il est entré  
fermer doucement la porte avec le pinceau  
puis 
effacer un à un tous les barreaux 
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau (…)

Para pintar o retrato de um pássaro

Primeiro pintar uma gaiola
com a porta aberta
pintar depois
algo de lindo
algo de simples
algo de belo
algo de útil
para o pássaro
depois dependurar a tela numa árvore
num jardim
num bosque
ou numa floresta
esconder-se atrás da árvore
sem nada dizer
sem se mexer...
Às vezes o pássaro chega logo
mas pode ser também que leve muitos anos
para se decidir
Não perder a esperança
esperar
esperar se preciso durante anos
a pressa ou a lentidão da chegada do pássaro
nada tendo a ver
com o sucesso do quadro
Quando o pássaro chegar
se chegar
guardar o mais profundo silêncio
esperar que o pássaro entre na gaiola
e quando já estiver lá dentro
fechar lentamente a porta com o pincel
depois
apagar uma a uma todas as grades
tendo o cuidado de não tocar numa única pena do pássaro (…) 10ºF



PORTUGUÊS - 10º e 11ºanos



10ºG

FRASES  
DE  
IRENE LISBOA

“Uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma”
 
“A vaidade não é generosa, é egoísta.”
 
“Ó amor, amor,
que faremos nós de ti
e tu de nós?”
 
“Quem não sai de casa não atravessa montes e vales (…)”
 
“Amor, tão chão de Amor,
que sensível és…
Sensível e violento, apaixonado.
Tão carregado de desejos.”
 
“Ó infinitamente delicadas coisas do espírito!
Amor, que se não tem, se julga ter.”
 
“Cheio do que sonho, não do que sente.”
                   
 
 



10ºG

FRASES  
DE  
IRENE LISBOA

“Escrever assim…
escrever sem arte,
sem cuidado,
sem estilo (…)
Não será escrever!
Mas assim me apetece (…)”
 
 
“Chuvoso maio!
deste lado oiço gotejar
sobre as pedras 
som da cidade…
Do outro havia a chuva no ar
perpendicular, fina
tomava cor
distinguia-se
contra o fundo das trepadeiras
do jardim…”



André Valente 11ºB

Esta obra foi publicada já em 1956 e retoma a história de Começa uma vida, contudo agora a 
narrativa aparece contada na terceira pessoa (Açucena tem 13 anos no início da história e 18 no 
fim). A distância que a autora quer imprimir, utilizando a terceira pessoa, nem sempre é 
conseguida, devido à carga emotiva que os acontecimentos ainda lhe provocam. Também aqui é 
traçado um retrato fiel da sociedade de então (início do século XX), a partir de uma casa rural, 
nesta zona entre Arruda e Sobral, onde figurava um regime patriarcal.É considerada, como a 
anterior, uma obra autobiográfica, muito embora contaminada por aquela ficção de que a memória 
não consegue escapar, passadas quase cinco décadas entre o vivido e a ação de contar da 
narradora, apesar de dizer que “Tudo se passou tal e qual”. Açucena sofre na pele as ações 
maldosas da madrasta e da mãe desta, mais diretamente durante os dois anos em que, tirada do 
colégio, viveu abandonada na quinta da madrinha usurpada pelo pai, que, pouco a pouco, foi 
dominado por aquelas que, no dizer da protagonista, eram umas “cadelas, adventícias...” que tudo 
inventaram para a tirar do caminho; e, indiretamente, até ao momento em que Açucena se vê 
privada de tudo, até da madrinha que foi raptada da casa de Lisboa pelas cadelas, juntamente 
com todos os haveres, poucos, que ainda não tinham sido roubados a esta velha que a criou como 
filha. Açucena, ao longo destes anos, tudo sofreu, tudo perdeu, menos as palavras, instrumentos 
da memória, do pensamento, do vivido... Depois, a mãe, de novo a idealização da mãe, como na 
novela anterior e em muitos outros textos. Começa uma vida e Voltar atrás para quê? são livros 
fundamentais na obra de Irene Lisboa, e, como diz Paula Morão, “é uma pedra de toque 
imprescindível no contexto da literatura portuguesa dos anos 50 – e de todos os tempos”.

Voltar atrás para quê? 
de Irene Lisboa



Francisca Matos e Matilde Nogueira 11ºB

Irene Lisboa Irene Lisboa
Poetisa, nasceu na freguesia de Arranhó (concelho de Arruda dos Vinhos) a 25 de dezembro de 1892 e faleceu a 25 de novembro de 1958.
Foi Escritora e Professora.
 
“Escrever”
 
Se eu pudesse, havia de transformar as palavras em clava.
Havia de escrever rijamente.
Cada palavra seca, irressonante, sem música.
Como um gesto, uma pancada brusca e sóbria.
Para quê todo este artifício da composição sintática e métrica?
Para quê o arredondamento linguístico?
Gostava de atirar palavras.
Rápidas, secas e bárbaras, pedradas!
Sentidos próprios em tudo.
Amo? Amo ou não amo.
Vejo, admiro, desejo?
Ou sim ou não.
E com isto continuando.
E gostava para as infinitamente dedicadas coisas de espírito...
Quais, mais quais?
Gostava, em oposição com braveza do jogo da pedrada,
Do tal ataque às coisas certas e negadas...
Gostava de escrever com um fio de água.
Um fio que nada traçasse.
Fino e sem cor, medroso.
Ó infinitamente delicadas coisas de espírito!
Amor que não se tem, se julga ter.
Desejo dispersivo.
Vagos sofrimentos.
Ideias sem contorno.
Apreços e gostos fugitivos.
Ai! o fio de água, o próprio fio da água sobre vós passaria,
 transparentemente?
Ou vos seguiria humilde e tranquilo?
 
Irene Lisboa



No poema, o sujeito demonstra que não gosta das regras de composição poética e que 
gostaria de escrever livremente, sem dar importância à métrica e ao uso das palavras em 
sentido figurado.
Podemos verificar que, ao longo da composição poética, o sujeito poético aplica aquilo que 
defende na escrita: a irregularidade métrica, rimática e estrófica.
Deste modo, considera que as palavras devem transmitir o que, realmente, queremos dizer, 
sem rodeios. A escrita deve ser direta e objetiva.
Sem dúvida de que o tema deste poema é a escrita. Podemos constatar o desejo do “eu” - 
“transformar as palavras em clava” e que “cada palavra fosse seca, irressonante e sem 
música”, ou seja, a vontade de não seriam ditas ambiguamente mas sim proferidas como se 
de uma “clava” se tratasse, uma arma que disparasse e atingisse o seu alvo, sem duplos 
sentidos.
 No entanto, logo de seguida refere que as palavras têm “sentidos próprios em tudo”, ou seja, 
as palavras podem ser "rápidas, secas e bárbaras", diretas, mas também   "infinitamente 
delicadas coisas de espírito", objeto de outras interpretações, e que firam algumas 
sensibilidades.
Através do eu poético, Irene Lisboa alude ainda ao amor, aos que apresentam dificuldade de 
amar, talvez porque nunca tivessem sido verdadeiramente amados e que, por isso, 
desconheçam a tamanha nobreza de tal sentimento (“Amor que se não tem, se julga ter.”).  
Manifesta, contudo, o desejo de usar uma outra maneira de escrever sobre os sentimentos, 
utilizando “um fio de água”, naturalmente por ser difícil defini-los, por serem vagos e 
imprecisos e raiarem o domínio da subjetividade.



Mariana Rodrigues 11ºB
O poema “Solidão” de Irene Lisboa já é meu conhecido de outros anos. Curiosamente, 
este ano, nas aulas de Desenho A, analisei-o novamente e sobre ele fiz uma ilustração 
pintada a pastel de óleo. Concentrei-me na mulher e no pássaro, na solidão que cada um 
deles sentia e na mulher que olha para o pássaro e nele se revê.
Este poema faz parte da obra “Outono havias de vir latente e triste” assinada pelo 
pseudónimo de Irene Lisboa, João Falco. É um texto triste e melancólico com recursos 
expressivos marcados pelo sentimento do sujeito poético: repetição da palavra “solidão”; 
aliteração do som /ch/ “chora,chora”, “cai chuva”; adjetivação “... a alegre, a rara”;  
enumeração “A paz, o silêncio, a chuva, os claustros” e personificação “cai chuva, 
chora…”.
É assim, facilmente perceptível, que o tema do poema é a solidão. Na primeira estrofe, o 
sujeito poético mostra tristeza e solidão ao comparar a chuva e personificá-la com o 
choro e com a solidão. Na segunda estrofe, este sente-se angustiado pelo 
desaparecimento do pássaro. Na estrofe seguinte, o sujeito poético compara a solidão e 
o sentimento de estar sozinho ao ambiente de um convento e compara-se com uma 
freira. Na quarta estrofe, é reforçada a ideia de solidão e finalmente, na última estrofe, o 
regresso do pássaro representa uma fuga e este sentimento de solidão.
Não posso terminar sem referir a presença marcante desta poetisa no nosso concelho e 
no nosso percurso escolar: Irene Lisboa era escritora, professora e pedagoga e escrevia 
romances, contos, crónicas e poemas. Uma biblioteca em Arruda dos Vinhos tem o seu 
nome e todos os anos falamos sobre a sua extensa obra. 

O Poema “Solidão” 
de Irene Lisboa



ESPANHOL - 11ºano



BIOGRAFIA IRENE LISBOA
Irene Vieira Lisboa nació en Casal da Munzinheira, en la parroquia de Arranhó, en el ayuntamiento de Arruda dos Vinhos, el 25 de diciembre de 1892.

Fue una escritora, maestra y pedagoga portuguesa. Se graduó en la Escola Normal Primaria de Lisboa, luego continuó sus estudios en Suiza, Francia, Bélgica y 
Portugal donde se especializó en Ciencias de la Educación. Esto le permitió escribir varias obras sobre temas pedagógicos. Durante su estancia en Ginebra, gracias a 
una beca del Instituto de Alta Cultura, tuvo la oportunidad de conocer a Jean-Jacques Rousseau.

Comenzó su vida profesional como maestra en una guardería. Em 1932 recibió el cargo de Inspectora Orientadora de Educación Primaria e Infantil. Como 
destaca Rogério Fernandes: «el programa de tal departamento diseñado por Irene Lisboa, reformuló de arriba abajo las funciones de un organismo estatal hasta 
entonces dedicado exclusivamente al control ideológico, administrativo y disciplinario de los docentes.»

 Esta es la razón por la que Irene Lisboa fue apartada de su cargo, primero por funciones burocráticas- fue nombrada en el Instituto de Alta Cultura- y luego, en 
1940, apartada definitivamente del Ministerio de Educación y de todos los cargos oficiales, por se negar a un lugar en Braga. De verdad, fue una forma de exilio para 
una pedagoga incómoda con sus ideas avanzadas.

         
     Irene Lisboa se dedicó por completo a la producción literaria y a las publicaciones pedagógicas, tras jubilarse a los 48 años. Sin embargo, no era libre en la 

expresión de sus pensamientos. «Todo lo que quedó fue la prensa, el libro, la conferencia. La mayoría de sus intervenciones cuentan precisamente con estes 
soportes, pero no hay que olvidar que el control censor ejercido por la dictadura de Salazar sobre la expresión pública del pensamiento ciertamente no le permitió 
transmitir sus opiniones con total claridad.

           
 Esto la llevó a adoptar pseudónimos para escribir sus opiniones, a saber, João Falco, Manuel Soares y Maria Moira.
 Murió en Lisboa, el 25 de noviembre de 1953, un mes antes de cumplir 66 años.

11º E / F



POEMA
Pájaros

Oigo los pájaros afuera,

otros, no los de ayer que ya perdimos,

los nuevos silbos inocentes.

Y no sé si son pájaros,

si alguien que ya no soy los sigue oyendo

a media vida bajo el sol de la tierra.

Quizás es el deseo de retener su voz salvaje

en la mitad de la estación

antes que de los árboles se alejen.

 

Alguien que he sido o soy, no sé,

oye o recuerda,

si hay algo real dentro de mí son ellos,

más que yo mismo, más que el sol afuera,

si es musical la fuerza que hace girar el mundo,

no ha habido nunca sino pájaros,

el canto de los pájaros

que nos trae y nos lleva.

      Eugenio Montejo



INGLÊS - 11ºano



IRENE LISBOA AND MAYA ANGELOU
OUTRO DIA

O melro canta, 
e já quase me é indiferente… 

Mas sempre é uma voz 
que se distingue, 

aflautada e fresca, 
entre os ruídos ingratos 

da manhã: 
pregões de jornais, 

apitos, carros… 
Um vapor parte; 

ouve-se aquela sua zoada  
sem timbre, 

soprada e grave, 
falha de harmonia… 

Melro, canta! 
Tenho o coração murcho  

e triste…

ANOTHER DAY 

the blackbird sings, 
and it's almost indifferent to me...

 But it's always a voice that is distinguished, 
fluted and fresh, 

among the ungrateful noises
 in the morning: 

newspaper cries, whistles, cars…
 A steam leaves; 

you hear that toneless noise,
 blown and serious,
 Harmony failure...

 Blackbird, sing! I have a withered and sad heart…



Pássaro engaiolado
POR MAYA ANGELOU

 
Um pássaro livre salta
nas costas do vento

flutua a jusante
até a corrente acabar
mergulhando a asa

nos raios de sol laranja
atrevendo-se a reivindicar o céu.

Mas um pássaro que se lança 
contra  a sua gaiola estreita
raramente pode ver através

suas barras de raiva
suas asas são cortadas e
seus pés estão amarrados

então abre a garganta para cantar.
 

O pássaro engaiolado canta
com um chilreio temeroso
de coisas desconhecidas

mas ainda ansiadas
e sua melodia é ouvida

na colina distante
porque o pássaro engaiolado

canta a liberdade.
 

 
O pássaro livre pensa noutra brisa

os ventos alísios suaves através das árvores suspirantes
e as minhocas roliças que esperam na relva 

resplandecente ao amanhecer
e ele intitula o céu como seu.

 
Mas um pássaro engaiolado vive no túmulo dos sonhos

sua sombra grita num grito de pesadelo
as suas asas estão cortadas e seus pés estão amarrados

então abre a garganta para cantar.
 

O pássaro engaiolado canta
com um chilreio temeroso
de coisas desconhecidas

mas ainda ansiadas
e sua melodia é ouvida

na colina distante
porque o pássaro engaiolado

canta a liberdade



Caged Bird
BY MAYA ANGELOU

A free bird leaps
on the back of the wind   
and floats downstream   

till the current ends
and dips his wing

in the orange sun rays
and dares to claim the sky.

But a bird that stalks
down his narrow cage

can seldom see through
his bars of rage

his wings are clipped and   
his feet are tied

so he opens his throat to sing.
 

The caged bird sings   
with a fearful trill   

of things unknown   
but longed for still   

and his tune is heard   
on the distant hill   
for the caged bird   
sings of freedom.

 

 
The free bird thinks of another breeze

and the trade winds soft through the sighing trees
and the fat worms waiting on a dawn bright lawn

and he names the sky his own.
 

But a caged bird stands on the grave of dreams   
his shadow shouts on a nightmare scream   
his wings are clipped and his feet are tied   

so he opens his throat to sing.
 

The caged bird sings   
with a fearful trill   

of things unknown   
but longed for still   

and his tune is heard   
on the distant hill   
for the caged bird   
sings of freedom.



PORTUGUÊS - 7ºano



PRODUÇÃO DE POEMAS
A PARTIR DO CONTO ”A BAILARINA”



PRODUÇÃO DE POEMAS
A PARTIR DO CONTO ”A BAILARINA”



Irene Lisboa em dramatizações - 8ºD e 8ºG



IX COLÓQUIO IRENE LISBOA: 
A crónica literária - de Eça a Saramago
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