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RESUMO 
 

Renata Monteiro do Espírito Santo. MUSICALIDADE E SUBJETIVIDADE EM SALA 
DE AULA: DESENVOLVENDO O LIRISMO COM GÊNEROS TEXTUAIS 
POPULARES.  2016. 43 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 
Básica na Disciplina Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
Na Educação Básica, o gênero lírico é considerado pela maioria dos alunos como o 
mais complexo para compreensão leitora e produção textual. A partir dessa 
observação, selecionou-se o cordel e a canção para desfazer esse mito. A partir de 
canções pertencentes a diversos gêneros musicais, curtas-metragens e reportagens, 
buscou-se desenvolver com uma turma de 8º ano a produção textual em verso e 
conhecimentos básicos para a elaboração do texto em versos, como rima, ritmo e 
musicalidade. 
 
 
Palavras-chave: produção textual; prática de letramento; sequência didática. 
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ABSTRACT  
 

 
Renata Monteiro do Espírito Santo. MUSICALIDADE E SUBJETIVIDADE EM SALA DE 
AULA: DESENVOLVENDO O LIRISMO COM GÊNEROS TEXTUAIS POPULARES  
 2016. 43 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina 
Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 
e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
In Basic teaching, the Lyric genre is considered by most students as the most difficult genre 
for reading comprehension and text writing. For this reason, cordel literature and songs were 
chosen to undo this myth. 
Songs from different musical styles, short films and news stories were used to work out text 
writing in verses among 8th graders and improve asthetical awareness such as rhyme, 
rhythm and musicality. 
 
 
Keywords: litteracy; writing; didatic sequence. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 A História da Educação Brasileira mostra que o acesso ao ensino foi um 

privilégio restrito àqueles que tinham poder aquisitivo. Todavia, o desenvolvimento 

de políticas educacionais democratizou o acesso à Educação, permitindo, desse 

modo, que as classes menos privilegiadas pudessem frequentar os bancos 

escolares. 

 Essa observação se torna clara se buscarmos dados de censos produzidos 

pelo IBGE. As informações colhidas mostram que o analfabetismo decresce desde a 

década de 40 do século passado. Entretanto, o “Quinto Indicador Nacional de 

Analfabetismo Funcional (...) revela que só 26% dos brasileiros na faixa de 15 a 64 

anos de idade são plenamente alfabetizados. ” (Bortoni, 2004, p.21). Esse excerto 

traz informações preciosas. Deduz-se, desse modo, ser bastante pequena a 

quantidade de indivíduos que passaram pela Educação Básica e tiveram a 

competência comunicativa desenvolvida em sua plenitude. Além disso, os dados 

informados nos levam a crer que até mesmo alunos sem defasagem idade-série não 

podem ser considerados completamente alfabetizados no segundo segmento do 

Ensino Fundamental, etapa em que, geralmente, a complexidade dos textos exige 

mais desenvoltura da competência de leitura. 

 A partir dos dados do INAF, Cardoso e Cobucci (In: Bortoni-Ricardo,2014) 

mostram com mais clareza o quanto jovens brasileiros de 15 a 24 anos precisam 

avançar suas competências leitora e escrita para que compreendam e produzam 

textos mais elaborados, e assim, possam ser considerados plenamente 

alfabetizados. A tabela a seguir, ilustra as informações anteriores.  

Vejamos: 

 

Grau de 

escolaridade 

versus Nível 

de 

analfabetismo 

Sem 

escolaridade 

Ensino 

fundamental 

(1º 

segmento) 

Ensino 

fundamental 

(2º 

segmento) 

Ensino 

Médio 

Ensino 

superior 

Total 

Total 1.182 3.356 3.238 3.112 1.118 12.006 

Analfabeto 73% 12% 1% 0% 0% 11% 

Alfabetismo 

rudimentar 

24% 52% 26% 8% 2% 26% 
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Alfabetismo 

nível básico 

2% 31% 53% 45% 24% 37% 

Alfabetismo 

pleno 

1% 5% 20% 47% 74% 26% 

Analfabetos 

funcionais 

97% 64% 27% 8% 2% 37% 

Alfabetizados 

funcionais 

3% 36% 73% 92% 98% 63% 

 

Legenda: 

Analfabeto: não decodifica palavras e frases 

Alfabetismo rudimentar: consegue localizar informações explícitas em textos bastante 

curtos, pois a configuração possibilita o reconhecimento do conteúdo. 

Alfabetismo nível básico: consegue localizar informações em textos curtos 

Alfabetismo pleno: capacidade de ler textos longos, orientar-se por subtítulos, localizar mais 

de uma informação conforme as condições estabelecidas, relacionar partes de um texto, 

comparando dois textos, realizando inferências e sínteses. 

 

 Após leitura da tabela podemos concluir que o Ensino Fundamental é 

insuficiente para que o indivíduo seja capaz de compreender textos complexos com 

eficiência. Desse modo, para garantir essa habilidade, é necessário concluir a 

Educação Básica. 

 Em sua maioria, as línguas se expressam tanto pela modalidade escrita 

quanto pela oral. A História nos mostra que muitos povos eram ágrafos. Desenvolver 

um outro meio que não fosse o oral para representar pensamentos, ideias e 

emoções foi um recurso para resguardar o que se considerasse precioso. A escrita, 

indubitavelmente, é uma tecnologia que representa uma grande conquista do 

homem.  

 Inicialmente, dominar a escrita era privilégio das classes dominantes. 

Evolução tecnológica, guerras e revoluções contribuíram para que as classes menos 

favorecidas pudessem ter acesso à escrita. Isso significa que essa camada da 

população obteve a possibilidade de expandir sua competência linguística de forma 

mais completa. 

 Conceituar escrita não é uma tarefa simples. Há definições centradas na 

língua (codificação realizada pelo escritor e decodificada pelo leitor) e no escritor 

(atividade pela qual o pensamento se expressa). Entretanto, optou-se por uma mais 

abrangente: a escrita como processo interacional. Nessa concepção, o autor é ator, 
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sujeito ativo e protagonista. Escolher esse conceito implica ativar modelos sobre 

práticas comunicativas, conhecimentos linguísticos, no que se refere, por exemplo à 

ortografia e à fonética, além de conhecimentos interacionais, como seleção da 

variante linguística, quantidade de informação necessária para a compreensão 

leitora, etc. 

 A linguagem nos revela. Um texto não reflete apenas uma opinião ou 

sentimento. Ele traz consigo informações como faixa etária, gênero, status 

socioeconômico, grau de escolaridade de seu locutor; especialmente na modalidade 

oral. Ademais, escrever ou falar exige escolha de uma variante da língua 

relativamente estável quanto à estrutura. Isso significa que cada vez que 

necessitamos emitir uma mensagem, precisaremos selecionar um gênero textual 

adequado à situação, ao conteúdo, ao objetivo e aos interlocutores.  

Um gênero textual pode ser definido como: 

 

uma combinação entre elementos linguísticos de diferentes naturezas − 
fonológicos, morfológicos, lexicais, semânticos, sintáticos, oracionais, textuais, 
pragmáticos, discursivos, e (...) ideológicos, que se articulam na ‘linguagem 
usada em contextos recorrentes da experiência humana, [e] que são 
socialmente compartilhados. (Motta-Roth, 2006 p.496).  
 
 

Como vemos, um sistema linguístico se organiza em gêneros discursivos 

compartilhados por seus usuários, de modo que estejam adequados à situação. 

 Saber para que, como e por que eleger um texto de acordo com a situação 

comunicativa são habilidades que se desenvolvem na escola. Pensando a língua 

como prática social, os Parâmetros Curriculares Nacionais, propõem que a escola 

ensine a ler e escrever os mais diversos tipos de texto. Tendo como uma de suas 

diretrizes os PCN, em 2011, a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

criou o Currículo Mínimo. Professores da própria rede junto a especialistas tanto da 

Educação, quanto das mais diversas disciplinas uniformizaram o conteúdo curricular 

de toda a rede, permitindo a aplicação de avaliações externas capazes de aferir 

índices de desenvolvimento e também de rendimento dos alunos.  

 Devido a críticas, o CM de Língua Portuguesa / Literatura passou por 

modificações um ano após sua criação. Entretanto, o documento manteve a 

proposta de desenvolver competências e habilidades a partir de gêneros textuais. 

Essa sugestão, entretanto, não tem como objetivo agraciar um documento federal. O 

CM propõe, primeiramente, fornecer ao educando “meios para progressão no 
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trabalho” para só depois mencionar os “estudos posteriores”. Diversos estudos 

linguísticos mostram que a ordem na qual se elencam itens é intencional. Do ponto 

de vista político, ao preocupar-se primeiramente com o aspecto profissional, o 

documento demonstra o quanto a proposta da SEEDUC/RJ objetiva manter a 

clientela discente como proletariado, colocando a formação humanista em segundo 

plano. 

 Acreditamos que a escola, ao procurar tornar o aluno, capaz de compreender 

e produzir discursos adequados a variadas conjunturas, dá-lhe possibilidades de 

ingressar em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, que utiliza como 

instrumentos de avaliação e seleção a produção de textos orais e escritos e a 

compreensão leitora. 

 A influência das Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais norteou a 

proposta curricular da rede estadual de Educação do Rio de Janeiro. Desse modo, a 

análise linguística, a leitura e a produção de texto serão atividades guiadas pelos 

diversos gêneros discursivos.  

 Segundo Bakhtin (1992), os gêneros do discurso podem ser primários 

(comunicação verbal espontânea) ou secundários (comunicação verbal elaborada). 

Ao se observar o CM da SEEDUC/RJ, nota-se a predileção pelo segundo tipo.  

 Essa escolha não é um acaso. Apropriar-se de alguns gêneros só se torna 

possível quando o indivíduo está alfabetizado e, sabemos que a escola é lócus usual 

para a alfabetização. Entretanto, não basta apenas ser alfabetizado, é preciso ser 

letrado. Em outras palavras, o aluno não deve frequentar a escola apenas para 

aprender a ler e escrever de forma mecânica, mas também para apropriar-se de 

práticas sociais relacionadas à escrita. 

 Entretanto, se a Educação Básica tem se mostrado incapaz de fornecer o 

básico ao educando, onde reside o problema? Provavelmente, a resposta a essa 

pergunta apresenta múltiplos fatores. Pensando na solução e não na causa, buscou-

se desenvolver com alunos do 8º ano uma sequência didática que os ajudasse a 

ampliar a competência escrita em língua materna. 

 
2. OBJETIVOS 
 

Nas aulas de Língua Portuguesa, é recorrente alunos caracterizarem o 

gênero lírico como “chato” ou “difícil de compreender”. Com isso, textos poéticos são 

cobertos por um véu mítico que os coloca em um pedestal. Compreender um poema 
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se torna tarefa hercúlea, tamanho o pavor dos alunos aos versos, rimas e estrofes.  

Muitas vezes, o texto é tachado de vilão, quando, na verdade, nem lhe cabe 

esse ‘papel’. A “chatice” e a “dificuldade” provocadas pelo gênero poético são 

oriundas da precária alfabetização do alunado.  

Como mencionado anteriormente, a SEEDUC/RJ propôs que o ensino de 

cada ano se pautasse pelo CM. No 8º ano, “oferecem-se” ao aluno, os seguintes 

gêneros textuais: 

 

1º bimestre Artigo de divulgação científica, fichamento, resumo e relatório 

2º bimestre Texto didático, verbete enciclopédico, apresentação (slide, cartaz), 

debate regrado e seminário 

3º bimestre Cordel e canção 

4º bimestre Texto teatral 

 
 

A tabela mostra o predomínio de textos com linguagem denotativa, como 

podemos observar. Após um semestre em contato com textos objetivos, depois de 

um período de recesso, não é tarefa das mais fáceis para o aluno compreender o 

lirismo de um texto em linguagem predominantemente conotativa. 

A partir dessa observação, pensou-se em como desenvolver a compreensão 

leitora de textos poéticos, desenvolver aspectos artísticos da linguagem 

simultaneamente valorizando o texto literário e a cultura popular. Além disso, 

buscou-se: desenvolver o gosto pelas aulas de ensino de Português, valorizar o 

dialeto não padrão − tornando desvios de norma culta previsíveis e aceitáveis ao 

contexto e prezar a produção textual de modo que o processo ensino-aprendizagem 

fosse significativo e contribuísse para o aluno produzir textos com eficiência.  

 
3. JUSTIFICATIVA 
 
 Conforme observa Kato (1995), a escrita acompanha o indivíduo por toda sua 

existência. A partir dessa reflexão, compreende-se que o domínio dessa habilidade 

seja de extrema importância em uma sociedade letrada. Conclui-se, então, que a 

falta de domínio da modalidade escrita da língua acarretará algumas desvantagens 

ao indivíduo. 

 Observando a história evolutiva da escrita (inexistência da escrita, fase 

semasiográfica e fase fonográfica), percebe-se o quanto nossos antepassados 
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desenvolveram essa modalidade linguística. A fase fonográfica surgiu por volta de 

3100 a. C. Inicia-se com a etapa lexical-silábica, evolui para a silábica e termina com 

a alfabética. 

 Se nossos ancestrais se dedicaram a desenvolver representações gráficas de 

um sistema linguístico, provavelmente, isso decorre da sensibilidade em perceber 

quão frágil é a modalidade oral. 

 É importante observar a importância da palavra falada, sobretudo nas 

sociedades desprovidas da escrita e em classes populares, em que o domínio da 

escrita é precário, muito mais do que nas sociedades letradas. Embora as duas 

modalidades da língua tenham igual importância, a escola valoriza muito mais a 

escrita à oralidade. Inicialmente, o prestígio dos textos escritos em sala de aula 

resulta do uso exclusivo de textos literários produzidos no registro culto para as 

aulas de gramática, pois, são a referência do modelo ideal de língua. A tradição 

perdura com menos força, atualmente, graças ao desenvolvimento dos estudos 

sociolinguísticos, permitindo o trabalho com textos escritos em gêneros 

considerados não literários como material para o ensino de Língua Portuguesa. 

 Sabemos que os gêneros discursivos fazem parte de nosso cotidiano. 

Entretanto, parece ser a escola o espaço em que o aluno terá esse contato de forma 

consciente. É lá que poderá perceber que o uso dos diversos registros linguísticos 

está relacionado à intencionalidade discursiva. Além disso, as constantes e diversas 

leituras serão capazes de influenciar a fala, podendo neutralizar no sujeito a 

diferença entre língua oral e escrita. 

 Contudo, falar e ler parecem estar em polos opostos para grande maioria dos 

estudantes. Muitos alegam que “falar é fácil, escrever é difícil”, pois têm “ideias, mas 

não sabem passar para o papel”. O que leva tantos alunos a considerarem a escrita 

um labor estafante e enfadonho? 

 Provavelmente, como já observado, as dificuldades provêm da alfabetização 

ineficiente. Uma vez que determinadas competências não tenham sido 

desenvolvidas ou solidificadas, à medida que os textos se tornam mais complexos, 

mais difícil será produzi-los. Claro que esse não é o único problema educacional. Há 

muitos outros que podem desencadear a falta de desenvoltura da produção escrita. 

São alguns deles: omissão familiar, ausência de classes especiais e despreparo dos 

docentes. 

 Como o foco da proposta de sequência didática consistia na dificuldade dos 
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alunos em gostar de produzir textos, optou-se por não se deter em outros problemas 

que refletem na sala de aula. Por isso, vejamos então por que os alunos não 

escrevem. 

 Primeiramente, é necessário que haja consciência de que escrever um texto 

não depende única e exclusivamente de aulas de gramática prescritiva. Essa 

afirmação é importante, pois cada falante possui uma gramática interna capaz de 

dar-lhe possibilidades de produzir textos, já que o sistema da língua materna foi 

adquirido antes do ingresso na escola. Então, por que os alunos não escrevem? 

 Segundo Passarelli (2012), há dois aspectos que justificam o pavor discente 

pela produção textual: a ausência de repertório para desenvolver o tema sobre o 

qual se tem de escrever e a falta de domínio dos procedimentos da escrita. Entre os 

dois aspectos, o segundo se relaciona mais à sequência didática realizada; já que 

não se propõe ao aluno escrever textos sobre um tema, mas sim escrever textos a 

partir de outros. 

 Durante o primeiro e segundo bimestres, muitos discentes se mostraram 

desestimulados com as correções e observações presentes em seus textos e, 

muitas vezes, afirmaram que “não sabiam escrever, pois estava “‘tudo errado”. 

Pensando em uma maneira de atenuar o trauma das correções, estimular a 

produção de textos e levar o conhecimento de manifestações populares ao 

educando; optou-se por trabalhar a produção de sequências narrativas em verso, 

sem ênfase no aspecto gramatical. Colocar o educando como autor é torná-lo 

protagonista do processo de letramento. Além dos motivos mencionados, apresenta-

se esse procedimento como estratégia para mostrar que escrever não é “inspiração 

divina”. Boa parte do sucesso na elaboração de um texto escrito consiste em 

dominar a modalidade escrita da língua e utilizar as marcas exigidas pelo gênero 

discursivo adequado à situação. 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Comunicar-se é um processo interpessoal. Toda mensagem − seja ela escrita 

ou oral − tem um objetivo e um interlocutor. Um fator que determina a diferença entre 

elas é a relação entre os interlocutores. Na escrita, há uma distância maior entre 

eles. Na fala, a participação é mais direta e ativa. Independentemente do registro, o 

gênero textual interfere significativamente na interação. Redes sociais, como, por 
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exemplo, o WhatsApp gera mensagens em tempo real, inclusive por áudio. 

Entretanto, o receptor poderá escolher não só a forma como responder, mas, 

principalmente, quando responder. Esse fato torna essa comunicação escrita não 

tão diferente da carta ou do e-mail.  

 Bakhtin (1992) organiza os gêneros textuais em primários (caráter mais 

cotidiano) e secundários (caráter mais abrangente e mais complexo). A partir dessa 

distinção, conclui-se que os gêneros considerados mais literários (poema, canção, 

novela, romance, conto, etc.) estão entre os secundários, segundo a proposta desse 

teórico. A canção apresenta uma característica: o locutor detém o turno, ainda que o 

interlocutor seja coprodutor de seu discurso. Isso significa que o locutor produz o 

texto pensando em um público específico. O mesmo acontece com o cordel que, em 

sua origem, é um gênero próprio para ser apresentado oralmente.  

O texto escrito é produto do conhecimento linguístico, textual, do pensamento 

e das intenções de seu autor. Isso significa que para o leitor compreendê-lo, precisa 

apresentar um nível de conhecimento linguístico, textual e um conhecimento de 

mundo próximos ao do escritor. 

Segundo Rocha (2007), cabe ao professor de Português preocupar-se com as 

diversas competências linguísticas. Isso engloba as duas modalidades de língua: a 

denotativa e a literária. Para cuidar de instâncias tão diferentes, o autor propõe que 

aulas de Língua Portuguesa e Prática Literária sejam separadas. A SEEDUC, em 

2012, criou a disciplina Produção textual para os anos finais do Ensino Fundamental 

e o terceiro ano do Ensino Médio. Segundo o documento, a matéria tem como 

objetivo complementar o trabalho do professor de Língua e Literatura, 

desenvolvendo a produção de textos e promovendo no aluno as habilidades de: 

 

Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para 
sustentá-la; identificar o gênero de diversos textos; identificar a tese de 
um texto; reconhecer efeitos provocados pelo emprego de recursos 
estilísticos; estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios etc. (Currículo Mínimo de 
Produção textual, p.2) 

 
 

Ainda segundo o documento, essas aulas de Produção devem ser em forma 

de oficinas de escrita, nas quais os alunos possam revisar o texto várias vezes, 

amadurecendo a reflexão quanto ao contexto e finalidade daquilo que se produz. 

Essa proposta do CM vai ao encontro do que Rocha idealiza. Para ele, as aulas de 
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“língua literária” devem garantir ao aluno uma liberdade linguística. Desse modo, é 

possível que o discente, por exemplo, utilize seu dialeto. Consequentemente, a 

produção de textos com marcas de oralidade ou linguagem coloquial se torna um 

momento de fruição da estética linguística e elevação da autoestima, já que o 

educando se reconhece naquilo que lhe é solicitado produzir. 

Embora tanto para Rocha quanto para o CM, as aulas de Língua Portuguesa 

não sejam consideradas ideais para oficinas de produção textual, estas se 

mostraram adequada pois “saber Português e saber gramática são duas atividades 

distintas” (Rocha, p.68). A escolha do cordel e da canção para o 3º bimestre do 8º 

ano intrinca o ensino de gramática pois em ambos os gêneros a língua está a 

serviço do autor. A ausência de cuidado em utilizar a língua padrão; potencializa-os 

para o desenvolvimento da produção escrita e da compreensão leitora, ampliando a 

visão de mundo quanto aos temas abordados. Além disso, “o estudo da gramática 

não contribui para o desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno” (Rocha, p.72) 

Enunciados gramaticais são dogmas e, por isso, devem ser aceitos sem qualquer 

contestação. “Regras são feitas para serem seguidas” ou “Isso é desse jeito porque 

sim” são proferidos pelos professores no caso de os alunos questionarem algumas 

prescrições. De que modo essas declarações podem contribuir para aspectos 

cognitivos do educando? Analisar construções linguísticas é saber usar a língua, por 

conseguinte, saber Português. Desse modo, o ensino profundo de gramática é 

improdutivo, e por isso, deve se voltar para alunos do curso superior de Letras. 

A sequência didática ocorreu em uma escola pública estadual. Nesse espaço, 

a heterogeneidade é um fator que reflete significativamente na sala de aula devido 

ao ingresso de alunos de variados segmentos sociais. Desse modo, esses gêneros 

foram considerados ideais para trabalhar a produção de texto, pois a semelhança 

com a modalidade oral da língua aproxima os alunos da literariedade. 

Segundo Terra (2014), uma estratégia para colocar os alunos em contato com 

a leitura literária seria trabalhar obras não canônicas em sala de aula. Embora o 

objetivo não fosse a leitura, a proposta do autor pôde ser aplicada, pois a linguagem 

coloquial e mesmo o registro não-padrão do cordel e da canção permitem ao aluno 

que identifique nesses gêneros, o seu registro.  

O cordel é um gênero popular de origem ibérica. Os livretos expostos em 

cordas – daí a origem do nome − ancoraram no Brasil com a Corte Portuguesa. As 

narrativas em versos têm como característica a marcante presença da oralidade. 
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Essa marca registrada provém das cantorias. A arte de recitar histórias, 

provavelmente, é de influência europeia – canções de gesta, cantigas de amigo, 

amor, escárnio e maldizer. O predomínio da oralidade é também reflexo da baixa 

porcentagem de indivíduos alfabetizados, levando os artistas, de um modo geral, a 

relatar musicalmente os fatos, pois, muitas vezes, até estes não tinham domínio da 

escrita. Métrica e ritmo não são empregados no cordel somente por uma questão 

estética ou estilística. Esses recursos rítmicos eram também uma estratégia para a 

memorização da narrativa. A musicalidade oriunda da disposição das rimas e da 

métrica fixa facilitava a memorização das histórias relatadas tanto para cantadores 

quanto para ouvintes, em grande parte, analfabetos. Ademais, essa prática permitia 

aos audientes a disseminação dessa expressão artística, pois poderiam recordar as 

narrativas e contá-las para outrem. 

 Inicialmente, os folhetos eram produzidos em tipografia de jornal. Com o 

tempo, os próprios poetas passaram a imprimi-los. Os livretos eram vendidos nas 

feiras ou por correio. Apenas na década de 20 do século passado, passaram a ser 

comercializados em mercados públicos. A xilogravura não surgiu junto com o cordel. 

Inicialmente, a capa das narrativas eram fotos de artistas e clichês de cartões 

postais. A partir de 1940, a confecção das capas passou a ser feita com gravuras 

talhadas em madeira e as ilustrações remetiam ao enredo do texto narrado. 

 Quanto à temática, o cordel se mostra bastante eclético. As narrativas 

abordam religiosidade, misticismo, política, acontecimentos cotidianos, aventuras de 

heróis e anti-heróis, etc.  

 O pavão misterioso de José Camelo Rezende é um clássico da Literatura de 

Cordel. Nessa narrativa de aventura, um jovem que reside na Turquia recebe uma 

herança do pai e decide viajar pelo mundo. Durante a jornada, conhece uma donzela 

que vive reclusa. Seu pai, um conde, permite que ela apareça apenas uma vez por 

ano. Exatamente no dia em que pode sair da clausura o personagem principal a vê e 

por ela se apaixona. Obstinado a conquistar a moça, conta com o auxílio de um 

pavão mecânico para o sucesso da empreitada. Esse eixo − herói e “donzela vítima” 

− remete aos contos de fada em que o personagem do sexo masculino vence 

perigos para estar com a moça. A ausência de marcadores que indiquem tempo 

definido é outra característica que faz referência aos contos de fada e torna o enredo 

atemporal, transformando-o em um clássico. A trama, repleta de elementos mágicos 

e com temática universal, permitiu que fosse remontada em forma de curta-
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metragem.   

 A sétima arte é uma opção de lazer que atinge todas as classes sociais. 

Conhecer um clássico da literatura popular através da linguagem audiovisual é um 

estímulo para que o espectador se interesse pela leitura e conheça outras grandes 

obras literárias. 

 De acordo com alguns estudiosos, cordel e canção são gêneros paraliterários. 

Isso significa que estão marginais, se comparados ao romance, por exemplo. O uso 

do verbo “estar” é bastante significativo, pois, a transitoriedade é questão de época. 

Ao analisar a História da Literatura, percebe-se que outros gêneros literários 

também foram considerados menores e, atualmente, não o são. Além disso, os 

critérios utilizados por críticos podem estar impregnados de preconceitos. A rejeição 

pelo que não é fruto de um intelectual pode ser um fator para agrupar esses textos 

no rol da “subliteratura”, já que são produtos culturais da classe dominada. 

 Ainda que paraliterários, dentro daqueles determinados pelo CM do 8º ano, 

foram considerados os mais adequados para uma proposta de produção textual que 

despertasse no aluno a sensação de bem-estar. Sua popularidade é também o 

trunfo permitindo que nas séries vindouras, a linguagem poética cause menos 

estranhamento e desconforto. 

 O termo Literatura apresenta múltiplas definições. Chiappini (In: Geraldi,2011) 

apresenta ao menos cinco acepções. São elas: reflexo de aspectos socioculturais de 

uma nação; sistema de obras, autores e público; disciplina escolar que se mistura 

com a história literária; texto consagrado pela crítica como literário e quaisquer 

textos não consagrados, com intuito literário, conspícuo num trabalho da linguagem 

e da imaginação. 

 Consoante Vicente Ataide (2002), o ensino de literatura apresenta dois vieses: 

histórico e filológico. Neste, obras literárias são pretexto para o estudo de gramática 

prescritiva; naquele, os enredos são analisados pelos prismas social, econômico, 

político e / ou histórico aos quais pertencem. Observando o modo como a Literatura 

é explorada na Educação Básica, conclui-se que a orientação histórica é a preferida 

no Ensino Médio, enquanto a filológica é a opção do Ensino Fundamental. 

 Concebendo a Literatura como qualquer texto consagrado ou não pela crítica 

com perceptível intenção literária do trabalho de linguagem e imaginação, confirma-

se, portanto, que as séries finais do Ensino Fundamental da rede estadual do Rio de 

Janeiro contemplam o ensino de Literatura. Para visualizar essa afirmação, segue 
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uma tabela com os gêneros discursivos que compõem o CM de Língua 

Portuguesa/Literatura do 6º ao 9º ano. 

 

6º ano 

1º bimestre Bilhete e mensagem instantânea (e-mail, post e torpedo) 

2º bimestre História em quadrinhos e tirinha 

3º bimestre Contos de fadas e contos maravilhosos 

4º bimestre Poema 

 

7º ano 

1º bimestre Diário, blog e perfil 

2º bimestre Notícia, reportagem e entrevista 

3º bimestre Narrativa de aventura, suspense e terror 

4º bimestre Regra de jogo, receita e manual 

 

8º ano 

1º bimestre Artigo de divulgação científica, relatório, fichamento e resumo 

2º bimestre Texto didático, verbete enciclopédico, apresentação (slide, cartazes), debate 

regrado e seminário 

3º bimestre Cordel e canção 

4º bimestre Texto teatral 

 

9º ano 

1º bimestre Carta (pessoal, do leitor ou formal) e curriculum vitae 

2º bimestre Conto e crônica 

3º bimestre Romance 

4º bimestre Romance 

 

Ainda que seja uma porcentagem pequena, 27% do CM são compostos por 

gêneros literários. Isso, portanto, não invalida a ausência de contato com a Literatura 

durante o Ensino Fundamental. O que difere o ensino de Literatura no Ensino 

Fundamental para o Ensino Médio é uma abordagem mais preocupada em 

caracterizar os gêneros textuais. Leem-se textos com caráter menos erudito, uma 

vez que tendem a apresentar linguagem mais contemporânea e contextualização 

socioeconômica, política ou histórica opcional. Caberá, pois, ao professor abordar ou 
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não esses aspectos no texto. 

A língua literária − terminologia usada por Rocha (2007) – apresenta 

predomínio das funções poética e emotiva. A Literatura de cordel apresenta 

inclinação mais à narrativa do que à lírica. Entretanto, isso não implica na ausência 

de lirismo, pois como observa Campos (In: Rocha) a conotação é um artifício comum 

ao lirismo e a denotação um engenho da linguagem científica. 

 

5. METODOLOGIA 
 

Ensinar a escrever em um gênero textual não é uma tarefa simples. Para isso, 

o aluno precisa ativar os seguintes conhecimentos: linguístico (aquisição de léxico, 

ortografia, gramática nas diversas situações interacionais), enciclopédico, textual 

(modo de organização, conteúdo, estilo, função e suporte de veiculação) e 

interacional (seleção da variante linguística, quantidade de informação necessária, 

adequação do gênero à situação comunicativa, intencionalidade). 

Para que os alunos produzissem narrativas em verso, foi necessário revisar 

elementos próprios da poesia como verso, rima, estrofe e ritmo. Revisitar esse 

conteúdo foi importante porque, antes de abordar o cordel, os alunos tiveram contato 

com canções. Entende-se como canção um texto escrito em verso, acompanhado 

de uma melodia, próprio para ser cantado, acompanhado por instrumentos musicais 

ou sintetizadores no momento da apresentação. Após relembrar os conceitos 

citados, os alunos assistiram a vídeos com canções de artistas populares como 

Anitta − Na Batida e Luan Santana −Tudo o que você quiser. Após esse momento, 

foi apresentada uma paródia das canções. Em outro momento, os alunos tiveram a 

oportunidade de assistir ao vídeo do Mc Sapão – Vou desafiar você. A partir desse 

vídeo, solicitou-se que escrevessem uma paródia do funk que tivesse como tema o 

universo escolar. Na correção da tarefa, privilegiou-se por formatar o texto, uma vez 

que havia versos longos demais. 

Depois desse trabalho de produção textual, buscou-se desenvolver a 

criatividade. A partir das canções Garotos − Kid Abelha, Todo carnaval tem seu fim − 

Los Hermanos e Toda forma de amor − Lulu Santos (Anexo 15); os alunos deveriam 

completar lacunas com palavras que rimassem, construindo o ritmo da canção. Após 

um período para que os alunos decidissem que palavras usariam se fossem 

letristas, deveriam ouvir as canções e perceber se se aproximaram da escolha dos 
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autores. Nesse momento, não houve qualquer preocupação em considerar a 

adequação das palavras utilizadas. O objetivo da tarefa consistia em desenvolver a 

criatividade. As canções Toda forma de amor e Garotos foram aproveitadas para 

questões de interpretação de texto. 

Após a ambientação com as canções, buscou-se trabalhar com a produção 

textual. Em uma aula, foram exibidos os curtas-metragens Bully, The lighthouse, 

Felicidade e Parcialmente nublado (Anexo 1). Assim que terminaram de assistir aos 

filmes, solicitou-se que escolhessem um deles e reescrevessem a narrativa em 

versos. Novamente, a preocupação se voltava para o formato do texto e sua 

organização.  

Apenas após essas etapas, o gênero cordel foi abordado. Para muitos 

estudiosos, a Literatura de cordel “é sinônimo de poesia popular em verso” 

(MARINHO, p.17). Como sabemos, o cordel chegou ao Nordeste pelos 

colonizadores e essa denominação se justifica pelo fato de os livros serem postos 

para venda em um barbante. Com enredos desenvolvidos em versos, marcados pela 

forte presença da oralidade, e capas que dialogam com os títulos; essa 

manifestação popular é bastante expressiva no Nordeste. Entretanto, não ficou 

restrita a essa região. O gênero cordel é apreciando em Estados como o Rio de 

Janeiro, aonde chegou pelas mãos dos imigrantes que chegaram ao Sudeste em 

busca de melhores condições de vida. 

 Linguagem conotativa, rima, repetição, ritmo e números de versos por estrofe 

são recursos que o cordelista pode explorar na criação dos seus cordéis. Ainda que 

esse gênero textual apresente grande riqueza em sua forma, priorizou-se a sua 

produção em detrimento daquilo que o compõe.  

A fim de ambientar o aluno no universo do cordel, foram exibidas duas partes 

da reportagem produzida pelo programa Globo Rural em seu aniversário de 31 anos 

(Anexo 2). A primeira parte do programa apresentava a origem da Literatura de 

Cordel e mencionava uma de suas obras mais conhecidas, O romance do pavão 

misterioso. A terceira parte apresentava a técnica da xilogravura, os diversos temas 

abordados e as diagramações. 

Após esse momento, os alunos assistiram ao curta de animação O romance 

do pavão misterioso (Anexos 3 e 4), baseado na obra homônima. Assim como 

aconteceu com os outros curtas, o aluno teve que transcrever em versos a trama 

desenvolvida no curta (Anexo 5). Dessa vez, entregaram o texto para uma correção 
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mais minuciosa, que foi devolvido em mãos a cada aluno e, explicou-se cada item 

corrigido. Com o texto em mãos, coube aos alunos reescrevê-lo em folha branca 

para que o cordel pudesse ser produzido. Por fim, a última etapa consistiu na 

confecção da capa. Finalizada a confecção, esse momento exigiu o auxílio de dois 

professores para orientar os alunos na confecção do “carimbo” para impressão da 

capa. Uma vez a capa pronta, o texto definitivo foi acoplado a ela (Anexo 6-13). Os 

livretos reunidos foram expostos em um varal, nos moldes de como é vendido no 

Nordeste brasileiro (Anexo 14). 

 
6. RESULTADOS 
 
 Antes de comentar os resultados, é interessante conhecer a proposta do 

Currículo Mínimo para os gêneros cordel e canção. Seguem abaixo as habilidades e 

competências previstas pelo CM para serem desenvolvidas na esfera de língua, 

leitura e escrita a partir dos gêneros mencionados.  

 

Cordel e canção 

Habilidades e competências LEITURA 

- Comparar os gêneros cordel e canção. 

- Relacionar a escolha vocabular em poemas e canções às 

exigências métricas ou sonoras. 

- Identificar e valorizar a ocorrência de variações dialetais devido 

a fatores geográficos, históricos e sociais. 

- Relacionar a presença da linguagem não-verbal à construção 

do sentido do texto verbal. 

- Identificar as marcas de oralidade. 

USO DA LÍNGUA 

- Identificar os mecanismos de construção ideológica e de 

sentido nos textos (o uso da linguagem figurada como exagero, 

ironia ou sarcasmo). 

- Observar a estrutura formal dos cordéis (número de sílabas por 

verso, de versos por estrofe e rimas). 

- Reconhecer o valor expressivo do adjetivo e das orações 

adjetivas nos gêneros estudados. 

- Reconhecer os termos integrantes da oração. 

PRODUÇÃO TEXTUAL 



27 

 

- Elaborar textos dos gêneros estudados no bimestre. 

 

 Quando os alunos tiveram contato com o cordel, com a apresentação de 

livretos no dia em que assistiram às reportagens do Globo Rural, alguns indagaram 

se os textos não eram poemas. O questionamento, como podemos observar, mostra 

que os alunos associaram os cordéis a um gênero textual comum ao cotidiano 

escolar. Essa capacidade, conhecida como metatextual, orienta a construção e o 

entendimento de textos.  A partir do modelo tipológico “verso, estrofe e rima”, optou-

se por desenvolver a competência metagenérica (conhecimento sobre gêneros, suas 

características e funções). A concatenação poema-cordel foi a chave para que o 

aluno se empoderasse do conhecimento do gênero poético e pudesse desenvolver 

textos narrativos em versos.  

 A produção dos cordéis não seguiu padrões de estrutura formal, com número 

fixo de sílabas por verso, de versos por estrofe e rimas. A reestruturação da 

linguagem audiovisual para versos – mostrou-se como uma habilidade a ser 

desenvolvida. A partir dessa ação, revelaram-se: a subjetividade na narração, uma 

vez que cada aluno descreveu e relatou o que julgava ser mais relevante; a 

dificuldade em narrar devido ao escasso vocabulário e a transigência em redigir uma 

narrativa em versos. 

 

 
7. CONCLUSÃO  
 

 Trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua!  

Olavo Bilac (A um poeta) 

  

O poeta parnasiano traduz a produção de texto para muitos alunos: uma 

tarefa laboriosa. Escrever é uma missão (quase) impossível devido à alfabetização 

deficiente. O parco repertório lexical, resultante da ausência de leitura fora da 

escola; a quantidade insuficiente de aulas de produção de texto e a repetitiva 

produção das mesmas sequências textuais são alguns aspectos que contribuem 

para reforçar e enraizar o mito da escrita como inspiração divina. 

 Trabalhar a produção textual, sem ênfase na gramática prescritiva, parece ser 

a maneira mais adequada para uma turma com baixa defasagem idade-série, porém 
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com limitado conhecimento da gramática normativa. Isso não significa que as aulas 

de gramática sejam inúteis para a produção de texto. Na metodologia utilizada, 

buscou-se ativar, principalmente, os conhecimentos interacional e textual do aluno; 

para que então conseguisse produzir, primeiramente, as paródias e depois as 

sequências narrativas. 

  Por um bimestre, desviar o foco da gramática normativa talvez reflita 

positivamente pelos bimestres vindouros. Esquivar-se das orações adjetivas e 

termos integrantes da oração − conteúdos linguísticos previstos pelo CM, para 

serem ensinados tendo como norteadores o cordel e a canção – pode ter sido de 

grande valia. Privar os alunos de aulas de análise linguística não causou grandes 

impactos na aquisição da norma padrão. Na língua literária, a licença poética 

predomina, facultando os textos de utilizaram o português padrão. Além disso, 

rememora-se que o uso do livro didático nas aulas de História, Geografia, 

Matemática e Ciências possibilitam o contato com a língua culta. Desse modo, os 

discentes não sofreram prejuízos significativos. Além disso, o ensino de gramática 

promoveria um “efeito arrastão” como afirma Rocha (2007 p.78), isto é, a definição 

de um conceito propende a estabelecer relação com outros. Desse modo, o 

desenvolvimento da produção textual se torna impossível. 

 A partir dessa proposta de priorizar por um bimestre a produção de textos, o 

protagonismo incidiu sobre o aluno. Colocá-lo nessa posição e não tachar a 

subjetividade como erro, foram incentivos para sua autoestima, pois contribuíram 

para que se descobrisse como alguém capaz de escrever. Vale ressaltar que o 

cordel é um gênero que permite ao aluno o uso de sua variedade culta. Portanto, 

marcas de oralidade − gírias, reduções vocabulares, colocações pronominais e 

regência verbal diferentes das propostas pela gramática normativa − não foram 

consideradas “erro”. Nos textos, foram corrigidas a grafia e as concordâncias verbal 

e nominal quando não produziam efeito estilístico. 

 Além disso, o uso de outros recursos pedagógicos − material audiovisual, 

atividades lúdicas e oficina de xilogravura – contribuíram para tornar o processo 

ensino-aprendizagem significativo e a noção da produção de texto como algo que 

pode ser prazeroso.  

Levá-los a narrar em versos foi uma estratégia para facilitar o contato com o 

cordel. A narrativa é natural ao ser humano. Conduzir o aluno a recriar em versos um 

clássico da literatura popular é permitir que entenda o texto como uma tessitura que 
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será tecida a partir de seus conhecimentos textuais, linguísticos, enciclopédicos e 

interacionais, tornando o texto coerente e coeso. Reescrever um curta-metragem no 

formato de cordel revelou ser uma prática de produção de resumo. Ainda que o 

ponto de partida não tenha sido um texto em língua padrão, o exercício de 

condensar informações revisitou uma habilidade prevista no 1º bimestre do CM de 

Língua Portuguesa do 8º ano. Desse modo, reforçou-se um gênero textual de ampla 

aplicabilidade, já que pode ser ferramenta para o estudo de diversas disciplinas. 

O trabalho, a partir da sequência didática, iniciado com o gênero canção e 

finalizado com o gênero cordel, caracterizou-se em uma prática de letramento na 

qual os alunos constantemente praticavam a escrita.  

A seleção de diversas canções, o download de vídeos e a reestruturação da 

prática pedagógica contribuíram não só para um processo ensino-aprendizagem 

mais significativo, mas também para um novo modus operandi na prática docente. 

A proposta de estímulo à produção textual provavelmente deixou os alunos 

mais confiantes em escrever, atenuando o fracasso escolar e desenvolvendo a 

competência comunicativa. Essa experiência, sobretudo, sinaliza ao docente a 

possibilidade de se reinventar e, consequentemente, recriar o momento da produção 

textual. 
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APÊNDICE 

 
Consideraram-se gêneros literários no CM de Língua Portuguesa / Literatura da 
SEEDUC/RJ: contos de fada e maravilhosos; poema; narrativa de aventura, 
suspense e terror; texto teatral; conto; crônica e romance. 
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Anexo 15 
 

 
Garotos – Kid Abelha   
 
Garotos ___________ de iludir 

Sorriso, planos, _____________ demais 

Eles _____________ o que mais querem 

Que eu ___________ outra entre outras iguais 

São sempre os mesmos __________ 

De _____________ e tamanho 

Refrão 1 

Garotos ____________ tudo igual 

E quase __________ chegam ao fim 

Talvez você seja ___________ que os outros 

Talvez, quem sabe, _________ de mim 

São sempre os mesmos sonhos 

De quantidade e tamanho 

Refrão 2 

Garotos perdem__________ pensando 

Em __________ e proteção 

___________ de estação 

Desejo sem _____________ 

Qualquer ___________ contra a emoção 

 

Repete refrão 1 

Repete refrão 2 

 

Todo Carnaval tem seu fim - Los Hermanos 

   

Todo dia um ninguém José acorda já _____ 

Todo dia ainda de pé o Zé dorme ______ 

Todo dia o dia não quer raiar o sol do _______ 

Toda trilha é andada com a fé de quem crê no ______ 

De que o dia insiste em _____ 

Mas o dia insiste em _____ 
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Pra ver deitar o _______ 

 

Toda rosa é rosa porque assim ela é ______ 

Toda Bossa é nova e você não liga se é ______ 

Todo o carnaval tem seu fim 

Todo o carnaval tem seu fim 

E é o fim, e é o fim 

 

Deixa eu brincar de ser feliz 

Deixa eu pintar o meu nariz 

 

Deixa eu brincar de ser feliz 

Deixa eu quebrar o meu nariz 

 

Toda banda tem um tarol, quem sabe eu não ____ 

Todo samba tem um refrão pra levantar o ______ 

Toda escolha é feita por quem acorda já ______ 

Toda folha elege um alguém que mora logo ao _____ 

E pinta o estandarte de ______ 

E põe suas estrelas no ______ 

Pra que ____--? 

 

Deixa eu brincar de ser feliz 

Deixa eu pintar o meu nariz 

 

Deixa eu brincar de ser feliz 

Deixa eu pintar o meu nariz 

 

Toda Forma de Amor - Lulu Santos 

   

Eu não pedi pra ________ 

Eu não nasci pra _______ 

Nem vou sobrar de vítima 

Das circunstâncias 
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Eu tô plugado na ________ 

Eu tô curando a ________ 

Às vezes eu me sinto 

Uma mola ___________ 

 

Você é bem como eu 

Conhece o que é ser ________ 

Só que dessa história 

Ninguém sabe o ________ 

 

Você não leva pra casa 

E só traz o que _______ 

Eu sou teu homem 

Você é minha _________ 

 

E a gente vive junto 

E a gente se dá _________ 

Não desejamos mal a quase ________ 

E a gente vai à luta 

E conhece a ________ 

Consideramos justa toda forma de ________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 

 

ANEXO 16 
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