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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem por objetivo levar ao conhecimento da população e ao mesmo 

tempo  homenagear Martins Fontes, o poeta e médico, humanista, natural de 

Santos, São Paulo, e que muito contribuiu para a literatura brasileira tornando 

conhecida sua vida, suas obras, sua dedicação à população da Baixada  Santista e 

ao Brasil. 

 

Busca-se assim, compreender porque tão nobre e rico poeta é pouco citado e lido no 

Brasil. As pesquisas serão realizadas por vários meios de informação como livros, 

revistas, artigos de internet, pessoas que conhecem fatos de sua vida, lugares onde 

viveu e morreu, acervos públicos e privados e em contato com seu atual biógrafo 

oficial, o Sr. Rui Calisto. 

 

Espera-se esclarecer dúvidas e afastar os obstáculos apresentados pelas pessoas 

para não o conhecer, divulgar e reverenciar o poeta, cidadão humanista e médico 

espetacular que foi Martins Fontes.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais características do poeta Martins Fontes era o respeito e 

compaixão pela dor humana que pode ser observada em quase toda a obra.  

Martins Fontes imprimiu em seus poemas sentimentos profundos e intensos de 

Caridade, Gratidão, Solidariedade, Amizade e Amor, dificultando inclusive aos 

estudiosos de sua obra uma classificação exata quanto ao período literário em que 

suas obras se encaixam. Consequentemente, em razão dessa desinformação e 

dificuldade de classificação, alguns professores e alunos não sabem quem foi 

Martins Fontes. Eis aí a necessidade da pesquisa e de um estudo mais aprofundado 

do tema: vida e obra do poeta santista José Martins Fontes – porque inicialmente é 

impossível dicotomizar, uma vez que uma está intrinsicamente ligada à outra. 

 

OBJETIVOS 
 



O presente trabalho tem como meta inicial trazer à luz boa parte da vida e da obra 

do médico e poeta José Martins Fontes. O objetivo ao pesquisar até que ponto seu 

humanismo influenciou sua obra, as características das escolas literárias presentes 

ou não em sua poesia, se há alguma predominância deste ou daquele movimento, 

as escolhas lexicais, o estilo e a influência do contexto social da época em que viveu 

o poeta será para demonstrar aos educadores que essa pluralidade de informações 

não deve ser um entrave, mas o ponto de partida para que estimulem seus 

educandos a se aprofundarem nesse estudo. Somada a isso a pesquisa embasará 

um projeto pedagógico voluntário de visitas às escolas públicas ou particulares, 

entidades comunitárias, para estimular a leitura de um modo geral e em especial a 

de Martins Fontes, distribuição de poesias e incentivo à declamação, à produção e 

interpretação textual, a necessidade de conhecer a língua pátria e à importância do 

humanismo nas relações interpessoais.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa será realizada em livros, revistas, artigos da internet, acervos 

particulares e públicos, por meio de visitas aos lugares onde o poeta viveu, hospitais 

nos quais trabalhou e onde morreu e entrevistas com pessoas da região 

metropolitana da Baixada Santista que conheçam fatos relacionados à vida e/ou à 

obra do autor. Durante a elaboração do trabalho também estão sendo feitas visitas 

às escolas para observar a disponibilidade de materiais nas bibliotecas, a 

acessibilidade a esse material, se os educadores estão capacitados a orientar os 

alunos na busca desse conhecimento e até que ponto eles já tiveram contato com a 

metodologia de pesquisa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Mediante a pesquisa de campo realizada sobre o tema de “Vida e obra de José 

Martins Fontes”, percebeu-se que infelizmente a maioria da população escolar 

desconhece sua vida e suas obras. O que mais causou surpresa foi o fato de que 

uma grande quantidade de professores desconhecem este importante poeta da 

região que marcou história na sua época. Os professores justificam não citar Martins 

Fontes em sala de aula pelos seguintes fatores: não haver uma definição clara sobre 



o período literário de suas poesias; que a gramática da época é desestimulante e de 

difícil compreensão para os alunos; porque não se encontra algo sobre ele nos livros 

didáticos usados em sala de aula que só citam autores mais conhecidos, e que 

acreditam que a maior dificuldade dos alunos em relação à poesia é a interpretação 

textual. 

 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O estudo da vida e obra deste  poeta santista mostrou até o momento, um ser 

estritamente humanista, comprometido com o bem comum e com o que acreditava. 

Ao questionar a forma imposta pela escola parnasiana e ousar atribuir a seus 

poemas um pensamento próprio e uma nova maneira de cunhar seus versos, 

enriqueceu consideravelmente seus poemas. 

 

Observa-se, ao pesquisar sua obra que a mesma está mais comprometida com sua 

maneira particular de ver o mundo, as pessoas e as coisas, do que obedecer às 

regras literárias impostas, por isso a escolha lexical foi feita predominantemente com 

palavras de significado afetivo. O que escreveu, fez de coração, de alma o que não 

pode ser aprisionada em normas e classificações. 

 

Como resultados preliminares observa-se até agora que além do desconhecimento 

sobre a obra do poeta, educadores têm dificuldade em implantar projetos específicos 

em razão do tempo de duração das aulas e porque dispõem de poucos recursos 

tecnológicos e muitas vezes por não receberem estímulos da equipe gestora. 
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