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RESUMO 

 

 

A Presente dissertação procura descrever o trabalho com cordéis em uma turma de EJA da 

Escola Estadual Tomaz de Araújo, situada em Acari-RN. A pesquisa foi realizada sob a luz de 

duas categorias: oralidade e escrita. Analisando as dificuldades observadas no tocante ao 

gosto pela leitura e escrita nessa modalidade de ensino, foi pensado em um projeto que 

pudesse minimizar essas barreiras. Elegemos, portanto, o cordel como gênero ideal para atrair 

a atenção dos alunos em razão de elementos como a rima, a musicalidade, a linguagem 

simples, temas próximos da realidade dos alunos. O objeto de estudo da pesquisa foi a 

recepção dos alunos aos cordéis de Antônio Francisco, dados o lirismo e encantamento 

observados nos cordéis desse poeta popular, propício, portanto, para transmitir valores 

humanos essenciais à vida moderna, visto que o capitalismo e a corrida desenfreada pelas 

possessões materiais faz com que os valores éticos, sociais e humanos sejam menosprezados. 

O trabalho está pautado quanto à estética da recepção em Jauss (1994) e Iser(1996); No 

tocante aos estudos da poesia nos detivemos nas teorias de 

Candido(1988);Pinheiro(2007);Moisés(2007); Moisés (2012) e Kirinus(2011); Quanto às 

orientações metodológicas referentes ao ensino lançamos mão de Freire(2014); 

Esclarin(2006) e da Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos(2002); Para 

refletirmos sobre a cultura popular e a literatura de cordel nos pautamos em Batista(1977); 

Abreu(2001) e Kunz(2001); Evidenciamos que a partir do trabalho com cordéis os alunos 

passaram a gostar de ler e melhoraram a escrita. 
 

 

Palavras-chaves: Antônio Francisco; EJA; cordel; ensino; valores ético-sociai
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ABSTRACT 

 

 

The present dissertation tries to describe the work with twine in a EJA class of Tomaz de 

Araújo State School, located in Acari-RN. The survey was conducted in the light of two 

categories: oral and written. Analyzing the difficulties observed regarding the taste for 

reading and writing this type of education was thought of a project that could minimize these 

barriers. Elected, so the line as an ideal genre to attract students' attention because of elements 

such as rhyme, musicality, simple language, themes coming from the reality of students. The 

research study object was the reception of students to strings of Antonio Francisco, given the 

lyricism and enchantment observed in twine that popular poet, suitable therefore to convey 

essential human values to modern life, since capitalism and unbridled race by material 

possessions makes the ethical, social and human values are looked down upon. The work is 

guided as to the aesthetics of reception Jauss (1994) and Iser (1996); With regard to poetry 

studies we stopped the theories of Candido (1988); Pinheiro (2007), Moses (2007); Moses 

(2012) and Kirinus (2011); As for the methodological guidelines for the teaching of hand 

launched Freire (2014); Esclarín (2006) and the Curriculum Proposal for the Youth and Adult 

Education (2002); To reflect on popular culture and the string literature in we base on Batista 

(1977); Abreu (2001) and Kunz (2001); We showed that from the work with twine students 

began to enjoy reading and writing improved. 

 

 

Key-words: Antônio Francisco; Adult education; line; education; ethical and social values.
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

A presente dissertação surgiu como resultado de uma observação de um fato 

recorrente: a poesia tem ocupado um espaço mínimo no interior das escolas, sendo restrita 

apenas a servir de pretexto para o ensino da gramática ou mera interpretação de texto, por 

essa razão, foi pensado em uma intervenção por meio de um projeto que procurasse 

apresentar o texto poético em suas funções mais relevantes: sensibilizar o leitor e provocar 

sensações. Vale ressaltar aqui a teoria de Rosenblatt (1994) em O leitor, o texto, o poema_ a 

teoria transacional da obra literária
1
, em que ela classifica o ato de ler de acordo com dois 

tipos de leitura: a leitura eferente e a estética. Para ela a poesia deve estar inserida no segundo 

tipo, visto que a leitura eferente se dirige para o resíduo da leitura, enquanto que na estética a 

atenção está focalizada na experiência vivida durante a leitura. 

O universo a ser desvendado é a poética de Antônio Francisco, a qual é repleta de 

imagens, que fala das coisas simples da natureza, e que usa a fábula para tratar de temas que 

envolvem as várias esferas do ser humano: o social, político, o ético, o humano. 

O presente estudo se justificou por três razões: a primeira se deve ao encantamento 

que a literatura exerce sobre o leitor, de modo peculiar, o texto poético; a segunda, por 

acreditar que a escola é o espaço em que deve se fortalecer essa mediação entre leitor e texto 

poético; a terceira por considerar que a poesia necessita ser experimentada no aspecto 

catártico, ou seja, o leitor precisa se sentir seduzido pelo texto poético, de modo que ele 

deseje mergulhar em sua estrutura profunda e deixar-se envolver, tendo em vista que uma das 

funções da literatura é a fruição, como nos afirma Gebara sobre a empatia que deve haver 

entre texto e leitor: 

 
 

Uma das razões para essa aparente empatia pode estar no caráter marginal 
que a ela se atribui. O desgaste típico de textos como contos, romances, 
crônicas e outros, causado pela obrigatoriedade da leitura, ainda não atingiu 
os poemas. As frustrações e os sucessos decorrentes das atividades com 
poesia em sala de aula permanecem virtuais, à espera do contato. Outro 
motivo para a predileção pode ser encontrado na história de leitura de cada 
um- as primeiras experiências com as palavras, a descoberta da comunicação 
oral imediatamente acrescida de outros prazeres, como a emissão e o 
encadeamento dos sonhos até o desvelar do grande mistério da escrita- os 
sinais gráficos que se tornam imagens, materializados em histórias e 
informações dentro de nós. (GEBARA, 2002, p.14) 

                                                                   
1 Trata-se de uma tradução livre do título da obra da The reader, the text, the poem: transactional theory of the 
literary work, da crítica literária americana, Louise Michelle Rosenblatt. 
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E esse aspecto lúdico leva ao extravasamento das emoções, e é justamente o aspecto 

mágico que a literatura popular possui que consideramos como fundamental para o letramento 

literário dos alunos da Eja, de modo mais específico, através do universo do poeta Antônio 

Francisco. Ratificando os poderes que a poesia possui Octavio Paz, em seu livro O arco e a 

lira, nos fala: 

 

 “A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de 

transformar o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza; 

exercício espiritual, é um método de libertação interior. A poesia revela esse 

mundo; cria outro. Pão dos eleitos; alimento maldito. Isola; une. Convite à 

viagem; regresso à terra natal. (...)” (PAZ, 1982, p.5) 

 
 

Atualmente, vem se delineando na academia mudanças no tocante à introdução do 

popular. Até pouco tempo atrás no meio acadêmico apenas a leitura dos clássicos era 

referência e é nítido que tem havido uma abertura para a literatura de cordel, de modo mais 

evidente no Nordeste, embora nas escolas o espaço para a literatura regional seja mínimo, 

bem como o acesso ao acervo dessa natureza. O ensino da literatura no geral ainda não é 

atraente para o alunado. A que se deve essa constatação? Onde esse fato se origina? 

O texto literário, mais especificamente, a poesia, não é abordado dentro do espaço 

escolar com frequência, porque muitas vezes o professor não possui uma empatia com o texto 

poético, seja porque quem o iniciou na leitura não tinha paixão por esse gênero ou porque 

nunca conseguiu perceber a poesia sem a preocupação didática, querendo encontrar nos 

versos apenas explicações lógicas como em um texto com fins meramente informativos. 

A poesia precisa ser apresentada na sala de aula de modo que aborde todos os 

aspectos: fonológico, sintático, morfológico, semântico. Cada um desses campos conduzirá o 

leitor a unir as pontas do construto textual, para que o texto adquira significado em sua 

totalidade. Esses aspectos configuram-se em pistas textuais em que cada um deles é relevante. 

A escolha pelo cordel foi feita de modo bastante intencional, uma vez que a 

oralidade atrai o leitor e considerando o leitor ejeano, em todo o seu quadro deficitário de 

letramento. Quando um poema é lido, torna-se mais fácil a sua internalização. É como se cada 

palavra ecoasse no ouvido e desembocasse no coração. Uma vez o emocional ativado, torna-

se mais fácil atingir a compreensão do lido. 

Outra característica evante para a escolha é o lirismo trazido pelas fontes populares. 

O cordel de Antônio Francisco é de uma poeticidade incrível, a escolha de palavras simples, 

mas que ao mesmo tempo conduz o ser humano a uma viagem por sensações e sentimentos 

que o humanizam. E é justamente essa a principal finalidade da poesia: produzir catarse, 
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purificar a alma. O conceito de catarse foi trazido por Aristóteles, no seu livro “Poética”, 

como sendo o sentimento de terror e piedade que a tragédia (gênero poético) deve provocar 

nos espectadores, quando o herói, ou seja, o herói trágico, passa da ventura para a desventura 

por ter cometido um “ato falho”. A catarse, então, seria a purificação dessas emoções. A boa 

poesia apela para os sentidos e o eu lírico que nela se inscreve conduz o leitor a uma 

identificação, de modo que ambos se encarnam. É a partir daí que o texto poético sai de um 

âmbito particular e se torna universal. Pensando dessa forma, o nosso trabalho, cujo objetivo 

principal é lançar propostas de ensino de leitura pelo cordel, encontra-se assim estruturado: no 

primeiro capítulo, discorremos sobre a poesia popular e sua função social na sala de aula. 

Levamos em consideração as contribuições de Candido (1988) e Iser (1996). Enfatizamos os 

aspectos de fruição e humanização que o cordel oferece. Tratamos ainda da importância de se 

beber da fonte popular, as origens do cordel e os porquês do mesmo retratar a cultura 

nordestina. Tratamos também dos aspectos da oralidade e das memórias na recitação e o 

engajamento do cordel com o social. 

No segundo capítulo falamos sobre a biografia do poeta Antônio Francisco, a 

visibilidade que ele tem adquirido através dos seus cordéis, sendo considerado o novo 

“Patativa do Assaré” por muitos críticos e mostramos uma breve análise de dois cordéis dele: 

Os animais têm razão (2001), enfatizando nele a fruição e os valores éticos e Aquela dose de 

amor (2001), o qual escolhemos pelo belo lirismo contido nele e o resgate de valores 

humanos que evoca: uma carta de salvação à humanidade. 

No terceiro capítulo intitulado “Um baú de histórias” retratamos a realidade da 

modalidade EJA, discorremos sobre a relevância de se harmonizar a teoria com a prática em 

sala de aula, enfatizamos que apesar das dificuldades o aluno Ejeano é capaz de perceber a 

arte e frui-la esteticamente; Mostramos os desafios e algumas possibilidades metodológicas 

através dos mapas de leitura, que intitulamos lexicográficos e semantográficos a fim de 

facilitar a compreensão crítica do texto. 

Nas considerações finais, arrematamos alguns pensamentos que se foram formando 

ao longo da pesquisa e aplicação e apontamos alguns caminhos para a melhoria do ensino de 

Educação de Jovens e Adultos, a partir da aplicação do cordel em sala de aula. 

 

[...] 
 

O velho disse: - Senhor  
Não quero lhe ofender  
Mas se está com tanta fome  
E não tem o que comer 
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Mate a fome com este pão  
Deixe este pássaro viver ! 

 

Eu disse: - Muito obrigado  
Pode guardar o seu pão  
Eu gasto mais do que isto  
Com a minha munição  
Eu mato só por prazer  
Eu caço por diversão. 

 

O velho disse: - É normal Esse orgulho do senhor 

E todo esse egoísmo Que tem no interior  
É porque falta em seu peito 
 

Aquela dose de amor. 
 

[...] 
 

(Aquela dose de amor – Antônio Francisco)
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1 A POESIA POPULAR E SUA FUNÇÃO SOCIAL NA SALA DE AULA 

 

A literatura é um bem que deve ser assegurado a todos os seres humanos. Assim 

como a alimentação, o vestuário, a necessidade de transcendência, de liberdade, sentimos 

sede de sonhar, pois são os sonhos que nos fazem viver de forma plena. Antônio Candido 

ratifica esse direito à literatura 

 

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo 

da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo a que me referi 

parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e 

cuja satisfação constitui um direito. (CANDIDO, 1988, p.175) 

 

O texto literário, visto como um objeto artístico precisa ser apreciado, seja através da 

oralidade, seja por meio da escrita. Torna-se nítido que a oralidade tem sido visualizada no 

âmbito escolar como desprestigiada ou menos importante que a palavra escrita. Na realidade, 

ambos os aspectos são necessários à significação total do texto. O que procuramos defender 

aqui é a importância da oralidade para despertar o interesse pela leitura do texto poético, visto 

que nos primórdios da história literária a poesia era basicamente oral, os textos eram 

declamados e esse fator gerava um encantamento nas pessoas que os ouviam. 

Os estudos acadêmicos iniciados na década de 90, além dos programas voltados para 

a formação leitora, proporcionaram o surgimento de encontros poéticos, seminários e oficinas 

voltados para a leitura de poesia, objetivando devolver a voz ao texto poético. Manoel de 

Andrade, falando sobre poesia e oralidade em poetas como Drummond, Quintana, Pessoa, 

dentre outros, vai nos dizer que: 

 

Esta ânsia de dar voz para a poesia não é, por certo, apenas um grito contra a 
indiferença editorial, mas também um oportuno pretexto para um saudoso 
reencontro do verso pronunciado e também a reconquista de uma fraterna 
beleza no mundo onde a competição vai fechando os caminhos da 
solidariedade humana e das expressões superiores do espírito

2
.
 

 

Veremos, portanto, como se estabelece essas mesmas relações no confronto do leitor 

com o texto de cordel. O cordel, como nos propusemos abordar, torna-se um texto apropriado 

para ser trabalhado em sala de aula devido a vários aspectos: rima, musicalidade, lirismo, 

simplicidade vocabular, escolhas do tema. Tudo pautado em valores que merecem ser 

internalizados e por onde sentimos mais intensamente a poeticidade que existe no cordel. Para 

Moisés (2012, p.15): “poesia é, antes de mais nada, representação de voz humana, vale dizer 

                                                                   
2 Palavrastodaspalavras.wordpress.com/2008/11/04/poesia-e-oralidade-por-manoel-andrade/ 
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som, massa sonora, ritmos audíveis, musicalidade em potencial. Portanto, antes de tentar 

entender um poema, é preciso que você o diga em voz alta.” 

A oralidade deve ser uma estratégia capaz de seduzir o leitor para dentro do texto. O 

aspecto oral deve ser o ponto de partida para adentrar outros aspectos, e potencializar o 

receptor para a tessitura global de significados. Uma vez atraídos pelas suas redes, a poesia 

se instaura e a busca pela construção de sentidos ocorrerá de modo prazeroso. 

A poesia pode ser comparada a um jogo, graças à linguagem peculiar que ela traz 

consigo. E isso se torna envolvente, pois sobre ela paira um segredo a ser descoberto. Quanto 

mais o leitor se familiariza com o texto poético, mais ele vai adentrando nesse universo 

mágico e desvendando os mistérios do texto. O texto literário é instigante principalmente por 

não trazer um conhecimento lógico, dando margem para vários questionamentos. A esse 

respeito Iser (1996, p. 107) discorre: “A assimetria de texto e leitor estimula uma atividade de 

constituição e esta atividade ganha uma determinada estrutura graças aos lugares vazios e às 

negações do texto, ajustando o processo interativo.” 

Para o autor, esses lugares vazios são essenciais a todas as obras literárias, visto que 

através deles as interpretações e os sentidos vão sendo construídos pelos leitores. O não dito 

percebido na leitura em voz alta, possui uma função relevante no texto poético, pois até no 

implícito há intencionalidade e o leitor vai se debruçar para captar essas mensagens 

subjacentes. 

A poesia popular, por conter temáticas bem características do universo nordestino, e 

por possuir uma linguagem simples, porém bela, faz com que os lugares vazios sejam 

preenchidos, se não adequadamente, mas de forma satisfatória. 

 

1.1 POESIA COMO FRUIÇÃO E HUMANIZAÇÃO 
 
 

No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o 

delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, 

Lá onde a criança diz: Eu escuto a cor dos passarinhos. 

[...] se a criança muda a função de um verbo, Ela delira. 

E pois. Em poesia que é voz de poeta, Que é a voz de 

fazer nascimentos. O verbo tem que pegar delírio.  

Manoel de Barros 

 

A linguagem da poesia é um apelo para os sentidos, uma vez que a construção 

poética faz um convite ao leitor a brincar com as palavras. Esse trecho da poesia de Manoel 

de Barros ilustra  bem o aspecto prazeroso da linguagem. O leitor precisa se deixar seduzir. 

Ao ler poesia, necessário se faz abandonar a visão da leitura com fins meramente 
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informativos. É inegável que a leitura traz informações novas, as quais ampliarão a visão de 

mundo dos seres humanos. No entanto, a leitura de versos muitos além. Tendo em vista que a 

literatura, como outras formas de artes possui como função também a fruição, o 

entretenimento. E muitas vezes o ser humano vive em uma corrida capitalista tão desenfreada 

que não percebe a importância da contemplação, da relevância da leitura como deleite. 

Antônio Cândido nos fala sobre o direito ao universo ficcional (1988): Ora se ninguém pode 

passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura 

concebida no sentido amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, 

que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. 

Nenhum ser humano consegue viver sem a alimentação, vestuário, condições 

essenciais para uma vida digna, assim também sem a capacidade de sonhar. E nesse sentido, a 

literatura propicia a satisfação dessa necessidade na medida em que conduz o leitor a viver 

outras realidades diversas da que experimenta no cotidiano. No caso da poesia, a emoção 

ocorre quando há a identificação entre leitor e eu lírico, então gera um sentimento de catarse, 

o qual significa um extravasamento das emoções, levando a uma purificação interior. O eu 

lírico diz exatamente o que o leitor está sentindo ou alguma vez já sentiu e ainda sensações 

que gostaria de vivenciar. A literatura possui esse poder mágico de confessar o indizível e 

conduz ao transbordamento das emoções. 

Há ainda outro caráter da literatura e não menos relevante, que é o humanizador. Ao 

ler uma poesia, cordel, algo do gênero lírico, o leitor muitas vezes se identifica e se emociona 

e esse transbordamento ocorre por causa do poder que a literatura tem de tocar os seres 

humanos através da sensibilização. Candido entende, 

 

por humanização (já que tenho falado tanto nela) o processo que confirma no 

homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a 

aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 

emoções a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 

percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A 

literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna 

mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. 

(CANDIDO, 1988, p.180) 

 

A escolha por se trabalhar com o gênero poesia, mais precisamente com o cordel se 

deve ao fato de que a poesia, ao contrário de outros gêneros como o romance, o conto, a 

crônica, possui outros elementos que levam o aluno a fazer uma leitura não linear e ampliar 

assim, o modo de ler, visto que no texto poético não é só o conteúdo que deve ser levado em 

consideração; mas conteúdo e forma que se unem criando um todo harmonioso, em que os 
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níveis sintáticos, fonológicos e semânticos constituem importantes pistas para o leitor entrar 

em contato com a significação global do texto. A proposta Curricular para a educação de 

jovens e adultos também reforça a importância de se enfatizar os textos literários em sala de 

aula: 

 

O texto literário visto como obra de arte realiza essa função estética, pois é 

uma representação que “diz” tanto pela expressão como pelo conteúdo. 

Quem escreve um texto literário recria o mundo nas palavras; o que se diz é 

tão importante quanto o como se diz. Daí a necessidade de estudar os 

múltiplos recursos da linguagem: o uso figurado das palavras; o ritmo e a 

sonoridade; as sequências por oposição ou simetria; repetições expressivas 

de palavras ou de sons. Esses conteúdos são importantes para conhecer a 

função estética da linguagem, em que é possível utilizar, por exemplo, o 

significante das palavras para manifestar significados mais profundos do 

texto, para explorar novos sentidos, revelando assim novas maneiras de ver o 

mundo.(PCNS PARA A EJA, 2002, p.15-16) 

 

Constatou-se ao longo de vários anos que o trabalho dos professores com a poesia 

ainda não ocorre de forma satisfatória. Quais serão os reais motivos que estão por trás dessa 

constatação? Esse problema começa primeiramente pelo próprio livro didático. Na grande 

maioria dos livros didáticos, as propostas para se trabalhar com poesia estão atreladas a 

questões gramaticais, a interpretações de textos. Dessa forma se extrai todo o prazer que deve 

ser visualizado na poesia como a beleza da rima, o ritmo, as construções semânticas, a 

musicalidade. A leitura do texto poético privilegia a leitura estética, diferentemente da leitura 

eferente em que a atenção se dirige para o resíduo da leitura, naquele tipo de texto de acordo 

com Gebara (2002): a atenção está localizada na experiência vivida durante a leitura. Por essa 

razão ela diz que: 

 

Um primeiro passo para nós leitores é enfrentarmos os textos literários, visto que 

eles se revelam como objetos privilegiados para a leitura estética, pois o leitor 

tem de voltar sua atenção para uma série de elementos, tais como a sequência 

das palavras, o som e o ritmo que elas trazem para o leitor, os contextos de uso 

dessas palavras, as sugestões conscientes ou não que elas promovem nele, os 

usos das estruturas tanto no âmbito comum quanto no literário, chegando até aos 

implícitos relacionados às sensações, às idéias, ao sentido e aos sentimentos. 

(GEBARA, 2002, p.14) 

   

Outro fator para o insucesso de se trabalhar com a poesia em sala de aula é a não 

identificação do professor muitas vezes com esse gênero textual, quer pela dificuldade em 

visualizar as múltiplas e possíveis significações das palavras quando inseridas no poema ou 
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pela não intimidade com o texto literário.  E isso acaba refletindo, uma vez que não se pode 

incentivar o gosto por determinada coisa quando não se aprecia. 

 

Contrapondo-se aos objetivos de outros tipos de leitura, o texto poético não busca ter 

fins meramente informativo/educativos nem se preocupa apenas com a veracidade dos fatos. 

Até mesmo porque a verdade poética nem sempre precisa ser real. Mas está voltado para a 

criação de um mundo a partir da observação dos fatos pelo olhar do poeta. Kirinus nos fala a 

respeito da poesia, 

 

É outra verdade a verdade poética. Ela não corresponde à lógica que permeia o 

universo do real, do objeto concreto, tátil e comprovadamente visível, como 

corresponderia à expectativa dos seres que aguardam experimentar e verificar 

fatos e feitos que se sustentam na empobrecida dinâmica de causa e efeito, ou na 

expectativa puramente funcional. É uma verdade que transcende o realismo 

filosófico, racional ou científico. (KIRINUS, 2011, p. 22) 

 

A linguagem poética nos eleva a alma, lança-nos para um estado de sublimação, para 

fora de nós mesmos. Um bom poema provoca em nós um êxtase absoluto que a partir desse 

momento as palavras passam a habitar nosso íntimo. Por essa razão o projeto em questão 

trabalha a poesia de Cordel, por ser um gênero textual que liberta o ser humano das tensões, 

que traz lirismo e preenche o ambiente com poeticidade. É uma proposta para tirar a poesia de 

um estado de morbidez, o qual não deve estar associado a ela e mostrá-la de forma viva, em 

verdadeira ebulição. 

A poesia, como um objeto estético é capaz de provocar um estado de contemplação 

que torne a audição e a visão mergulhadas no teor do que está sendo dito. O estado 

contemplativo é o passaporte para o sentimento de catarse. A esse respeito Kirinus (op.cit, p. 

51) nos diz: 

 

A contemplação do mundo exige uma postura receptiva inicial. 
Aparentemente estática e invisível, sem pressa, em algum momento irrompe 
com o novo, provocado pelo imaginário operante. Então o estático promove 
o estético. A contemplação indaga, pergunta, responde e torna a perguntar. E 
mais, o estado, ou o estando contemplativo exige uma consciência sistêmica, 
isto é, sentir-se parte do universo contemplado. A consciência contemplativa 
não necessita de operações matemáticas, ela é, em si mesma, operante. 

 

Quando contemplamos uma obra de arte, espera-se que ela provoque em nós 

sensações, que cause ao mesmo tempo um estranhamento, e esse estranhamento é proveniente 

da desacomodação e ampliação dos modos de pensar. Por essa razão, os sentimentos gerados 
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através da arte podem ser muito contraditórios. Acima de tudo porque a literatura tem função 

humanizadora e o ser humano é paradoxal. Nos cordéis de Antônio Francisco, o poeta faz 

com que o ser humano tome consciência de seus atos através do choque, do peso das palavras. 

 

1.2 BEBENDO DA FONTE POPULAR 

 

A literatura de cordel é uma poesia folclórica e popular 

com raízes no Nordeste do Brasil. Consiste, basicamente, 

em longos poemas narrativos chamados “romances” ou 

“histórias”, impressos em folhetins [...] tem 

características tanto populares quanto folclóricas, ou seja, 

é um meio impresso, com autoria designada, consumido 

por um número expressivo de leitores numa área 

geográfica ampla, enquanto exibe métrica, temas e 

performance da tradição oral. Além disso conta com a 

participação direta do público, como platéia. (CURRAN, 

1998, p.17) 

 

Por muito tempo valorizou-se na arte apenas o erudito, o nacional e estrangeiro. O 

regional, no qual a literatura popular está inserida era vista como produção inferior, algo 

produzido por pessoas sem escolarização. E que nem deveria receber o status de arte. As 

academias passaram a visualizar o cordel e os cordelistas com outro olhar. A partir de então a 

literatura popular adquiriu 

visibilidade e o cordel passou então a entrar na sala de aula; embora de forma ainda bem 

acanhada, 

tímida. Mas é o espaço da sala de aula em que ele deve entrar e cumprir bem o seu papel: 

valorizar a cultura regional, mostrar o lirismo presente na simplicidade, provocar empatia no 

leitor. 

Para que haja fusão entre texto-autor-leitor é necessário que haja um conhecimento 

prévio, que Iser (1996) denomina horizonte de expectativas, ou seja, conhecimentos 

partilhados entre texto e leitor, os quais precisam ser satisfeitos. Os tópicos discursivos 

precisam chamar a atenção do leitor a fim de que ele crie expectativas em relação à obra. Do 

contrário será quase impossível que “os lugares vazios” sejam preenchidos adequadamente.  

O Cordel, por ser um texto produzido no Nordeste, evoca vários temas muito nossos: 

a fauna, a beleza do sertão em tempos de chuva, a problemática da seca, das desigualdades 

sociais, as figuras ilustres do Nordeste, os valores socialmente aceitos ou desaprovados pelos 

cidadãos e isso é importante no sentido de causar empatia nos alunos, público alvo desta 

dissertação. Candido em: “O direito à literatura” nos afirma: 
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A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve servir para 
justificar e manter uma separação iníqua, como se do ponto de vista cultural 
a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis, dando lugar a dois 
tipos incomunicáveis de fruidores. Uma sociedade justa pressupõe o respeito 
dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as 

modalidades e em todos os níveis é um direito inalienável. (CANDIDO, 
1988, p. 191) 

 

Nas academias havia uma forte tendência para supervalorizar a cultura erudita e 

considerar a literatura produzida pelo povo como uma escrita estigmatizada. E isso aconteceu 

por muito tempo. A cultura considerada erudita corresponde principalmente aos grandes 

clássicos nacionais, aos grandes nomes da literatura, e eram eles que ganhavam destaque nas 

recomendações de leituras escolares obrigatórias. E inúmeras vezes, os escritores regionais 

eram deixados à margem, os alunos nem mesmo os conheciam. 

Quando se falava em popular, vinha logo ao imaginário das pessoas algo produzido 

por pessoas iletradas, analfabetas, ou seja, que não tiveram acesso à escola. Era como se a 

produção dessas pessoas nem merecesse o status de literatura, vista, portanto, como produção 

inferior. No entanto, há que se considerar que como é algo produzido pelo povo, retrata os 

valores, as formas de pensar, costumes, tradições e tudo o que diz respeito à imaginação e 

criatividade de uma considerável camada da população em termos quantitativos. A literatura 

popular, assim como a erudita, pode influenciar positivamente as pessoas e contribuir na 

formação de valores, oferecer fruição e a capacidade de refletir de forma crítica sobre a 

realidade que as norteia. 

 

1.2.1 O cordel: origem e retrato da cultura nordestina 

 

O cordel é uma escrita muito característica da região Nordeste. No entanto, é uma 

forma de expressão universal que nasceu na Europa após a invenção da imprensa e a partir daí 

se difundiu. Entre suas principais características está o fato de ser uma espécie de poesia 

narrativa e de caráter popular, assim como faz parte dessa cultura os mitos, as parlendas, as 

adivinhações, os trava-línguas, as canções de ninar, os provérbios e muitos outros. O que 

todas essas formas de expressão têm em comum é o fato de serem preferencialmente 

transmitidas de forma oral, perpetuando-se assim graças à memória dos indivíduos e dos 

grupos. 

Foi na idade média, por volta dos séculos XI e XII, que se desenvolveu e se 

disseminou por toda a Europa esse gênero de literatura popular. Com a invenção da imprensa, 

por volta de 1450, parte dessa literatura oral que circulava na Europa começou a ser publicada 
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em pequenos livretos, feitos de papel barato e vendidos a baixo custo. Iniciava-se assim a 

literatura de folhetos. 

Em Portugal, esses livretos ganharam várias denominações como folhetos, folhas 

volantes, literatura de cegos e finalmente cordel. A primeira definição folhas volantes se deve 

ao fato de muitas vezes o poeta imprimir uma obra pequena, de poucas páginas ou até mesmo 

um poema curto, e então o fazia em folhas soltas. Recebeu ainda o nome de literatura de 

cegos porque durante algum tempo vigorou uma lei que somente os cegos poderiam vender 

esses folhetos em praças públicas e em feiras; essa medida foi resultado de uma reivindicação 

feita pela irmandade do Menino Jesus dos Cegos de Lisboa. E por fim chegou ao nome cordel 

porque os folhetos eram expostos à venda e pendurados em barbantes ou cordão, palavra que 

em provençal se traduz como cordel, a qual acabou se generalizando tanto em Portugal como 

no Brasil. 

Nos primeiros séculos, a literatura popular foi obra de diversos tipos de artistas, entre 

os quais destacamos os jograis, trovadores e menestréis. Eram cantores ou poetas andarilhos 

que viajavam de corte em corte, de cidade em cidade, divertindo o povo, os reis e os nobres 

com sua arte, que combinava poesia, mímica, drama e música, trazia com eles divertimento e 

informação. 

Com o feudalismo, as pessoas viviam presas a terra, e por esse motivo, muito 

fechadas em si mesmas, só saiam dos feudos por motivo de guerra ou peregrinação a lugares 

santos. Como não existiam meios de comunicação como os de que dispomos atualmente, 

esses poetas levavam para as pessoas conhecimento e ao mesmo tempo entretenimento. Por 

essa razão eram muito apreciados e esperados com alegria. Assim, os trovadores, jograis e 

menestréis desempenhavam o papel de agentes culturais, animadores e narradores. Com sua 

memória extraordinária, perpetuavam histórias das mais variadas tradições, criando uma rede 

de comunicação entre as diversas culturas presentes na Europa. Possuíam ainda a função de 

repórteres, uma vez que levavam informações e notícias de um local para outro aos 

camponeses e senhores sobre o que ocorria pelo mundo afora. 

Não podemos esquecer também que a arte popular de Espanha e Portugal recebeu 

influência ainda dos árabes. Existiam seguidores do Islã que eram poetas cantadores, os quais 

se apresentavam em praças públicas e eram chamados de medajs. Estes cantavam velhos 

contos de origem asiática celebrando a memória e divulgando os feitos heroicos de seus 

guerreiros. Nesses cantos, os medajs eram sempre acompanhados de instrumentos como 

rabecas, alaúdes, adufes e castanholas.  
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Essas duas tradições de artistas populares: de um lado os jograis, menestréis e 

trovadores e, de outro, os medajs, podem ser considerados os ancestrais da nossa cultura 

popular, os quais corresponderiam atualmente aos nossos violeiros, repentistas e poetas 

populares. 

O cordel é, portanto, a transposição para a forma escrita de poemas, canções, 

aventuras e epopeias recitadas, lidas em voz alta ou cantadas por poetas e violeiros, em praça 

pública, sempre postados no meio de um grande círculo de ouvintes que acompanham suas 

apresentações com enorme atenção e interesse. 

Os primeiros folhetos de cordel chegaram ao Brasil trazidos na bagagem dos 

colonizadores portugueses em fins do século XVI ou, no máximo, no século XVII; bem no 

início da nossa colonização. Junto com essa literatura popular impressa importada vieram 

também artistas e poetas que desenvolveram aqui uma literatura oral nos moldes daquela que 

se praticava em Portugal. 

Curiosamente, somente três séculos após a chegada desses livretos importados e do 

aparecimento dos nossos próprios artistas populares, lá pelo fim do século XIX, é que 

surgiram os primeiros folhetos de autoria de poetas brasileiros, na região Nordeste do país. O 

paraibano Leandro Gomes de Barros, o qual é considerado pelos pesquisadores como o 

primeiro autor popular a imprimir e vender histórias em versos na forma de folhetos, o que 

ocorreu por volta de 1890. 

No Brasil, o cordel encontrou um local propício para se desenvolver, visto que o 

nosso país possui uma diversidade étnica muito grande: formada pela miscigenação do índio, 

do português e africano, os quais trouxeram contribuições bastante significativas para a nossa 

cultura e esse encontro não ocorreu de forma esporádica, se fez de forma estável; Houve 

tempo suficiente para a fusão de influências. Fatores também de formação social contribuíram 

para isso, de acordo com Batista: 

 

A organização da sociedade patriarcal, o surgimento de manifestações 

messiânicas, manifestações da memória popular. provocando   desequilíbrios  

econômicos  e sociais,  as lutas de família. Deram oportunidade   

entre outros fatores, para que  se verificasse o surgimento  de grupos de 

cantadores como instrumentos do pensamento coletivo, das manifestações 

da memória popular. (BATISTA, 1977, p.4) 

 

Outro fator de ordem cultural, o qual se pode citar como propiciador do 

desenvolvimento do cordel foi o predomínio, na época, de um Brasil predominantemente rural 

em que prevaleciam as formas orais de comunicação. O isolamento espacial dos agricultores, 
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com as longas distâncias entre as fazendas, levou à valorização das feiras livres e os 

momentos de encontro da comunidade como as festas tradicionais, especialmente religiosas. 

Nesses eventos, os poetas e cantadores reinavam absolutos, não só por desempenharem 

função semelhante à dos jograis e menestréis, mas pelo fato do próprio espetáculo de suas 

apresentações constituírem um motivo para as reuniões sociais. 

 

1.2.2 A valorização da oralidade e das memórias no cordel 

 

Devido à conservação de vários traços da oralidade, O cordel pode se caracterizar 

como uma literatura de “oralidade mista”, como afirma Paul Zumthor (2001), visto que é 

predominantemente oral, mas se utiliza da escrita para a sua corporificação. Durante o final 

do século XVIII e século XIX a maior parte da sociedade não tinha acesso ao saber 

sistematizado. Era através da recitação de cordéis pelos cantadores ou repentistas que as 

pessoas adquiriam conhecimentos e também se divertiam. Daí a importância do cordel, uma 

vez que tanto contribuía para a instrução, tendo em vista que ele funcionava como uma 

espécie de cartilha, as pessoas memorizavam os versos e tentavam reproduzi-los através da 

escrita. E também constituíam fonte de socialização e fruição, visto que a distância espacial 

entre as fazendas era notória, então esses encontros serviam também para reunir as pessoas e 

propiciar entretenimento: era nos alpendres ao som das rabecas que os cantadores e poetas 

recitavam seus versos e as pessoas ficavam em grande euforia, maravilhadas com o encanto e 

beleza do som que as palavras lhes transmitiam. 

Nas cantorias da literatura oral no Nordeste, encontramos duas espécies de poesia: 

uma que está sempre na memória dos cantadores, chamada de “obra feita” e outra que é 

improvisada, chamada de repente, tendo como assunto algo momentâneo, pode também ter 

como propósito saudar uma pessoa da casa ou do local onde aconteça o evento; constitui-se 

no verdadeiro improviso e é muito comum principalmente em desafios entre cantadores. 

As cantorias e pelejas são comuns na região Nordeste. A peleja muitas vezes 

chamada de desafio é um aspecto da cantoria, isto é, quando dois cantadores se encontram e 

vão revelar seus conhecimentos se utilizando para isso de sextilhas, martelos, décimas, 

martelos agalopados, gemedeiras, etc. Estes são os gêneros da cantoria. Nos folhetos de 

cordel as pelejas representam uma de suas partes mais expressivas, pois traduzem o gênio 

criador dos contendores na disputa. 

O caráter oral é bastante valorizado na cultura popular porque se constitui na verdade 

em relíquia a memorização dos versos pelos cantadores. Ora, a poesia é um tipo de linguagem 
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carregada de elementos que favorecem a memorização: as rimas, o ritmo, as repetições, a 

musicalidade, todos esses traços que marcam a poesia e ajudam o ouvinte a decorar o texto. 

É necessário visualizarmos também as transformações existentes no Cordel de 

Portugal e no do Brasil. A primeira delas prende-se ao fato de que no Brasil nunca existiram, 

como houve em Portugal, os cordéis escritos em prosa; toda a nossa produção de folhetos 

sempre foi exclusivamente em versos. Tal diferença talvez possa ser explicada pela 

composição da sociedade sertaneja daquele período, constituída em sua maioria por homens 

iletrados, que não podiam se apoiar no texto escrito e que, portanto, dependiam da própria 

memória para reter as histórias. 

Com relação à escolha de temas, os nossos cordelistas souberam adaptar os folhetos 

com muita criatividade ao contexto brasileiro. Ora recriando histórias tradicionais, ora falando 

de novos assuntos e personagens que melhor representavam a sociedade local. Nessas tramas 

sempre havia intrigas de amor e aventura, as quais tinham como base as histórias medievais. 

Entretanto, os nobres europeus se transformavam aqui na figura do patrão ou do fazendeiro 

rico e as princesas eram as filhas dos fazendeiros; no lugar do valente cavaleiro entra em cena 

o vaqueiro corajoso e forte, que luta pelo amor da inacessível donzela. 

Também foi expressiva no Brasil a presença de cordéis que exploraram 

acontecimentos e feitos relativos a grandes personagens da nossa história. Personagens como 

Antônio Conselheiro, o líder de Canudos; Lampião, rei do cangaço; o padre Cícero Romão, o 

“Padim Ciço”; o presidente Getúlio Vargas; o presidente Tancredo Neves e ainda os folhetos 

buscavam retratar fatos circunstanciais em relação à sociedade de cada época. 

Atualmente, os locais de circulação dos cordéis mudaram, eles não mais são 

vendidos em feiras livres, pendurados em barbantes e ali mesmo recitados. Com as novas 

tecnologias midiáticas é possível ter acesso ao cordel através de sites, cds, dvds, sebos e 

livrarias. E é comum até mesmo nas grandes cidades que haja apresentações de cordelistas em 

eventos culturais locais e nas universidades. Porém, constata-se que apesar de todas essas 

facilidades, as pessoas ainda não têm acesso a esse tipo de literatura por falta de maior 

divulgação e de prestigio da literatura popular, na qual o cordel está inserido. 

 

1.3 O CORDEL ENGAJADO COM O SOCIAL 

 
 

A literatura, como outras formas de arte, além de possuir como função a ludicidade, 

é centrada no receptor e esse não é passivo, mas interage com o objeto de diversas maneiras. 

À medida que ele faz leituras, nem o objeto nem ele são os mesmos. Ambos se modificam. E 
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esse se constitui em um dos viés da arte: promover a reflexão, o debate, causando assim 

desacomodação e resgatando valores éticos, sociais, políticos, religiosos, causando 

transformação social. Roberta Monteiro Alves
3
 se interrogando sobre a necessidade de se 

levar o cordel para a sala de aula diz que 

 
 

O aluno de hoje precisa enxergar o mundo além de si mesmo, sob pena de, 
não o fazendo, ficar à margem do próprio mundo em que vive, já que a 
modernidade se faz presente e exclui aqueles que não preenchem seus 
requisitos ou se contentam com o superficial. Paralelamente a isso, a 
necessidade de mudar o contexto socioeconômico em que vivemos tem se 
tornado urgente e só pode ser alcançada mediante uma educação crítica, 
voltada para os preceitos sócio interacionistas. 

 

Pensando na criticidade que os cordéis de Antônio Francisco podem despertar nos 

alunos, elegemos, primeiramente, Os Sete Constituintes ou os Animais Tem Razão (2001). 

Nele, o poeta fala sobre os temas sociais como a injustiça, a desigualdade, a cobiça, a 

destruição do planeta, mas o final é sempre repleto de positividade. Por mais que haja tantos 

sentimentos negativos no mundo contemporâneo ele evidencia que ainda há solução para os 

problemas da humanidade através da reflexão, do arrependimento, da captação das boas 

energias e sentimentos e principalmente por meio da arte. 

Neste cordel, que se constitui em uma fábula em forma de versos, o poeta se utiliza de 

sete animais que dialogam entre si, falando sobre as suas ações em relação às ações do ser 

humano, 

tendo o eu lírico como narrador e observador desses diálogos. No texto os animais discorrem 

sobre algumas atitudes e títulos que são pejorativamente lançados sobre eles, quando na 

verdade, seriam melhor aplicados ao ser humano. O trecho em que a cobra dialoga com os 

outros animais falando sobre a maldade humana, é um exemplo valioso: 

 

É certo, eu tenho veneno 

Mas nunca fiz um canhão. 

E entre mim e o homem, 

Há uma contradição 

O meu veneno é na presa, 

O dele no coração. 

 

Há  nele um  lirismo  belo,  uma  poeticidade  incrível,  em  que  os  animais  tidos  

como “irracionais”, ensinam aos humanos, conhecidos e diferenciados dos primeiros pela 

                                                                   
3 ALVES, Roberta Monteiro. Literatura de Cordel: por que e para que trabalhar em sala de aula. In: 
http://www.seer.ufs.br/index.php/forumidentidades/article/viewFile/1815/1601. Acesso em 21/07/15. 

 

http://www.seer.ufs.br/index.php/forumidentidades/article/viewFile/1815/1601
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“racionalidade”, a amarem, a serem bons, a não destruírem a natureza, a não serem egoístas. 

Convém aqui transcrever o pensamento de Candido a respeito do aspecto humanizador da 

literatura, o qual capacita os seres humanos a libertarem-se do caos. 

 

 

(...) Em palavras usuais: o conteúdo só atua por causa da forma, e a forma 
traz em si, virtualmente, uma capacidade de humanizar devido à coerência 
mental que pressupõe e que sugere. O caos originário, isto é, o material bruto 
a partir do qual o produtor escolheu uma forma, se torna ordem; por isso o 
meu caos interior também se ordena e a mensagem pode atuar. Toda obra 
literária pressupõe esta superação do caos, determinada por um arranjo 
especial das palavras e fazendo uma proposta de sentido. (CANDIDO, 1988, 
p.178) 

 

Carlos Felipe Moisés (2007) fala na poesia como uma espécie de coadjuvante da 

Educação. Para ele, o processo de aprendizagem pela poesia, ou a chamada “ensinança 

poética”, como é comumente utilizada nas Escolas, difere daquela que ensina aos alunos “um 

modo de ver”, ou seja, aquela que proporciona aos alunos um modo de ver, ou seja, os 

devaneios poéticos servem como estímulos, cujos resultados podem ser verdadeiros 

exercícios de criatividade. Para isso, é preciso que o leitor esteja motivado a ver o texto e, no 

caso em questão, o cordel, como se estivesse vendo pela primeira vez. Desse modo, 

 

a poesia não espera e não aceita que conhecimentos se acumulem para 
formar um todo homogêneo e coeso; para a poesia, esse todo não passa de 
miragem ou impostura. [...] Em matéria de conhecimento, desde que se trate 
de poesia, o único pré-requisito é estar apto a ver, enquanto ato inaugural, a 
semente de qualquer árvore do saber. A poesia, em suma, sempre atuou e 
continuar a atuar no sentido contrário ao esforço dos séculos, que veio 
culminar na entronização da idéia de que 
o ser humano não passa de máquina que produz e consome [...] (p. 22, 
itálicos do autor). 

 

Pensando dessa forma, podemos dizer que o uso do cordel em sala de aula pode e 

deve favorecer uma aprendizagem que una a visão de mundo dos alunos da EJA e suas 

fantasias. Que o cordel possibilite a reflexão crítica e social, contribuindo assim para o 

desenvolvimento cultural de cada um, transformando-o em cidadão atuante dentro do seu 

contexto social. O aluno da EJA precisa, na Escola ser tratado como ser capaz de distinguir, 

pelo cordel, além dos aspectos sociais, aspectos estéticos ali inseridos. Ou seja, conforme nos 

diz Benevides Soares, 

 

no processo educativo, por exemplo, procuramos atingir a razão, mas 
também a emoção, isto é, corações e mentes – pois o homem não é apenas 
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um ser que é capaz de amar e de odiar, que é capaz de sentir indignação e 
enternecimento, que é capaz de criação estética. (SOARES, 2004, p. 65) 

 

Pensando dessa maneira pode-se visualizar o cordel como o gênero ideal para se 

trabalhar em sala de aula o conteúdo e a forma, tendo em vista que os dois aspectos caminham 

de mãos dadas. Se por um lado é importante a metrificação, a rima, o ritmo para trazer beleza 

ao poema, por outro lado, o lirismo presente no cordel, a perfeição de imagens ao falar sobre a 

natureza, sobre os sentimentos, o ser humano, contribuem para trazer harmonia ao que está 

sendo dito e o resultado é a empatia do leitor. 

 

Pinheiro em seu livro Poesia na sala de aula cita um pensamento de Eliot em um 

ensaio intitulado “A função social da poesia”: 

 

Ao exprimir o que as outras pessoas sentem, também ele está modificando 
seu sentimento ao torná-lo mais consciente; ele está tornando as pessoas 
mais conscientes daquilo que já sentem e, por conseguinte, ensinando-lhes 
algo sobre si próprias. (PINHEIRO, 2007.p.30) 

 

 

O interessante da poesia de acordo com Pinheiro seria esse aspecto de descoberta, 

pois mesmo sendo algo individual, própria do poeta, o texto poético acaba conduzindo o 

leitor, na medida em que interage com o poema, a descobrir-se como humano, a desenvolver a 

cota de humanidade necessária para pensar e refletir, visualizando a si mesmo como ser 

social, capaz de sentimentos positivos e elevados, e desse modo, descobrindo algo positivo 

sobre si na esfera dos sentimentos humanos. 

Por sua vez Thomson (1977) nos fala sobre a poesia quando envolta sob o prisma da 

fantasia e da realidade. 

 

O artista conduz os outros homens a um mundo de fantasia, onde seus 

anseios se libertam, afirmando desse modo a recusa da consciência 

humana em aceitar o condicionamento do meio: mobiliza-se assim um 

potencial de energias submersas que, por sua vez, regressam ao mundo 

real para transformar a fantasia em realidade. (THOMSON, 1977, p.118) 

 

Relacionando o pensamento de Thomson com o público alvo da presente dissertação, 

os alunos da EJA, há um entrelaçamento entre teoria e prática, visto que pensamos no 

trabalho com o 

cordel por considerar esse gênero propício para a fruição em sala de aula, para o exercício da 

reflexão, em uma tentativa de mesclar a fantasia com a realidade difícil deles. Desse modo, à 
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medida que possibilita o despertar do devaneio, da imaginação, também apela para a 

construção de sonhos, uma vez que a poesia convida ao social, ao aluno sair do seu 

comodismo, das influências do meio para enxergar as potencialidades das energias submersas 

no interior de cada um, e desse modo, lutar para transformar a realidade, ou seja, ver como se 

estivesse vendo pela primeira vez. 

 

[...] Eu de tanto ouvir falar Dos danos que a fome faz,  

Um dia eu sai atrás da casa que ela mora.  

Passei mais de uma hora Rodando numa favela  

Por gueto, beco e viela, mas voltei desanimado,  

Aborrecido e cansado. Sem ter visto o rosto dela. 

Vi a cara da miséria Zombando da humildade, 

 Vi a mão da caridade num gesto de um mendigo 

 Que dividiu o abrigo, a cama e o travesseiro,  

Com um velho companheiro Que estava desempregado, 

 Vi da fome o resultado, Mas dela nem o roteiro. 
 

(A Casa que a fome mora – Antônio Francisco)
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2 ANTÔNIO FRANCISCO: UM TECEDOR DE SONHOS 

 

2.1 O AUTOR 

 

Antônio Francisco Teixeira de Melo nasceu na cidade de Mossoró-RN no dia 21 de 

Outubro de 1949. Filho de Francisco Petronilo de Melo e Pêdra Teixeira de Melo. Poeta 

popular, compositor, xilógrafo e recitador. O poeta é uma pessoa que vive de modo simples, 

que possui como hobbie passear de bicicleta pela cidade regando poesia e colhendo amizade 

conforme ele próprio afirma. Já exerceu diversas profissões como: Pintor de parede, soldado, 

servente, garçom, marchante, etc. como ele mesmo declara em seu cordel autobiográfico: 

 

Já fui soldador, soldado, plaqueiro 

Pintor de parede, de letra e servente 

Garçom, cobrador, vigia, gerente 

Marchante de bode, de porco e carneiro, 

Já fui vendedor, sapateiro e armeiro, 

Vendi cajarana, cajá e limão 

Limpei de enxada, apanhei algodão, 

Vendi tapioca, jornal e revista. 

Já fui jogador de bola e ciclista, 

Fiz bomba caseira e soltei foguetão. 

 
 

Antônio Francisco é bacharel em História pela Universidade Estadual do Rio Grande 

do Norte- UERN. Um dado interessante é que só começou a escrever após os quarenta e cinco 

anos de idade. Atualmente costuma viajar pelo Brasil recitando seus cordéis cheios de lirismo 

e emoção e tem sido muito elogiado pela crítica atual que o considera o novo Patativa do 

Assaré. E coincidentemente no dia 15 de maio de 2006 passou a ocupar na Academia 

Brasileira de Literatura de Cordel- ABLC, a cadeira número 15 pertencente à Patativa do 

Assaré. 

Apaixonado pela vida, em seus cordéis procura retratar um mundo no qual a 

convivência entre os seres humanos possa ocorrer de forma pacífica e em equilíbrio com o 

meio ambiente, para isso ele prega que a humanidade não cultive sentimentos como o 

egoísmo, a cobiça, a falta de amor ao próximo, a falsidade. O poeta Antônio Francisco 
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possui sentimentos elevados e deseja transmitir esses valores ao público. Dotado de imaginação e 

criatividade para compor seus cânticos de amor à humanidade, ao recitar possui toda a teatralidade 

de um ator, pois consegue captar os olhares da plateia e atraí-la para si, a qual fica extasiada diante 

da beleza de seus versos. Antônio não é só voz, mas também emociona através dos movimentos 

corporais, que juntamente com a voz produz uma harmonia perfeita. Como afirma João Maria 

(2012, p.10) em um dos prefácios de seu livro Veredas de Sombras: 

 
 

Antônio compartilha sua existência com seus escritos e  chama a nossa 
atenção para sentimentos humanos atropelados e pisados por uma multidão 
anônima, fútil, indiferente e omissa. Com seus versos pede socorro para 
outra humanidade, aquela descalça de fé e esperança num mundo mais justo 
e menos desigual. Com seus versos clama para que apuremos o olhar e 
miremos os escombros injustos e perdidos de nossa sociedade. Com seus 
versos, aproxima-nos do cheiro das flores, árvores e frutos, do balançar dos 
ventos, do tilintar dos cacos da lua, dos ramos do Sol, da vida. 

 

Antônio Francisco é um menestrel de uma sensibilidade ímpar. Utilizando uma 

linguagem simples, canta em seus versos um hino de amor à humanidade, pois seus escritos 

cheios de sinestesias falam ao coração do sertanejo por retratar a fauna e a flora do sertão de 

uma maneira bela, acaba dessa forma, conseguindo provocar sentimentos positivos no leitor 

como amor, arrependimento, piedade, compaixão. E acima de tudo oferece esperança, tendo 

em vista que o poeta é antes de qualquer outra coisa um sonhador. Não de um sonho qualquer, 

mas de um grande sonho, o qual os seres humanos deveriam nutrir que é viver em um planeta 

onde todas as pessoas pudessem viver com dignidade, em paz e união, onde não houvesse 

espaço para o preconceito, o desamor, o ódio e a corrupção. A respeito dele, Clotilde Tavares 

no prefácio de um dos livros, Minha obra é um cordel afirma: 

 

Dono de um rico imaginário, povoado de metáforas sobre a condição humana, seus 

poemas nos levam a outras paragens de onde, distanciados, podemos observar esta 

nossa vida errada e desastrada neste planeta, a destruir a natureza, a semear o 

desentendimento, a não praticar o amor. A despeito disso, os seus poemas sempre 

são concluídos com uma nota límpida e clara de esperança, nos fazendo acreditar que 

esse mundo velho sem porteira, mesmo todo errado e troncho, ainda tem jeito. 

(TAVARES, 2011, p.11) 

 

O menestrel de Mossoró pode contribuir muito para a tomada de consciência das 

pessoas em relação à vida, aos valores humanos, à conscientização ambiental. Antes de ser 

um escritor, ele é um exemplo de ser humano. Um homem humilde, batalhador, que valoriza 

as riquezas do cotidiano e encontra inspiração para escrever seus versos nas pessoas e espaços 

de sua cidade, seu bairro, enfim, de sua gente, e visualiza a arte de versejar como uma forma 
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de enaltecer e tornar conhecida por outras regiões a cultura sertaneja. Em seu cordel 

autobiográfico fala Antônio: 
 

Agora só resta dizer obrigado 

E pedir a vocês que comecem a dizer 

Que o nosso cordel jamais vai morrer 

Enquanto existir um poeta inspirado 

O rolo de corda no chão do mercado 

Um pinto quebrando a casca do ovo 

Um velho contando o que fez quando novo 

Um grito no céu, na terra um corisco 

E um dos cordéis de Antônio Francisco  

Gritando e cantando na boca do povo. 

 

2.2 A OBRA 

 

A obra do poeta Antônio Francisco é a reunião de folhetos que juntos resultam nos 

seguintes livros: Dez cordéis num cordel só (2001); Por motivos de versos (2005); Veredas de 

Sombras (2007); Sete contos de Maria (2009); todos republicados na coleção completa Minha 

obra é um cordel, junto com a obra inédita O olho torto do rei, publicado em 2011. Além de 

dois CDs: Os animais têm razão e Entre cordas e cordéis, os quais contêm poesias recitadas e 

musicadas. Possui ainda um livro publicado em parceria com a poetisa Curraisnovense, Maria 

Maria, com o título Algodão e Sal. Ou seja, trata-se de uma obra vasta e ainda em processo de 

construção, dada a vitalidade de seu autor. 

 

2.2.1 Fruição e valores éticos: Os animais têm razão 

 
 

[...] O juazeiro, seu moço,  
É pra nós a resistência, 

A força, a garra e a saga,  

O grito de independência  

Do sertanejo que luta  

Na frente da emergência. [...] 
 

(Os animais têm razão - Antônio Francisco) 

 

 

O trecho acima foi extraído do cordel Os animais têm razão, o qual está inserido no 

livro: Dez cordéis num cordel só. Esses versos são realmente de uma sensibilidade fantástica. 
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Nele o eu lírico se encontra na paisagem da caatinga, debaixo de um Juazeiro quando escuta o 

diálogo de sete animais: 

 

E foi debaixo de um deles 

Que eu vi um porco falando, 

Um cachorro e uma cobra 

E um burro reclamando, 

 Um rato e um morcego 

E uma vaca escutando. 

 
 

Os animais começam a conversar sobre o comportamento humano. Cada animal é 

personificado como na fábula, no entanto, apesar desse cordel, analogamente à fábula, possuir 

um caráter moralista, o caráter lúdico nele é superior. A característica mais interessante nesses 

versos é que traços marcantes nos animais podem se revelar mais inerentes ao próprio homem 

do que aos bichos. 

O porco é quem começa a falar, logo ele que é conhecido por sua sujeira argumenta 

que o homem tem se revelado um animal totalmente imundo e que não se preocupa com seu 

próprio hábitat, tornando-se, portanto, superior a ele, tido como porco em termos de 

sebozeira. Ele diz em relação aos homens: 

 

Já sujaram os sete mares 

Do Atlântico ao mar Egeu, 

As florestas estão capengas, 

Os rios da cor de breu 

E ainda por cima dizem 

Que o seboso sou eu. 

 

O diálogo que o rato trava com os outros bichos elucida a imagem que o ser humano 

tem do animal roedor. Uma vez que quando alguém não tem escrúpulos, não possui 

honestidade, é completamente vil, é colocada nessa pessoa a alcunha de rato. No entanto, ele 

fala em seu próprio favor e denuncia o mau caratismo do ser humano: 

 

 

O homem, sim, mente e rouba, 

Vende a honra, compra o nome, 
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Nós só pegamos a sobra 

Daquilo que ele come 

E somente o necessário 

Pra saciar nossa fome. 

 

Já o discurso da cobra pauta-se nas inverdades que de acordo com ela o homem diz a 

respeito. Ela é tida pela humanidade como um animal peçonhento, falso, venenoso. Mas ela 

utiliza-se de vários argumentos para se defender e ainda por cima revidar os predicados 

negativos que o homem lhe outorga: Ela alega que o homem é “cruel, mata a cobra, estoura o 

fel,” e ainda por cima “descarrega todo o ódio em cima da cascavel”. E a cobra ainda 

arremata que a diferença principal entre ambos (ela e o homem) é que o veneno dela é na 

presa enquanto o dele é no coração. 

O burro, por sua vez, conhecido por todos por ser um bicho totalmente desprovido de 

inteligência, demonstra ter uma lucidez superior a do homem. Afirma estar estressado por 

sofrer com a violência desse último “sem nunca ter revidado”. E logo o rato retruca: 
 

[...] 

Você sofre porque quer. 

Tem força por quatro homens, 

Da carroça é o chofer... 

Sabe dar coice e morder, 

 Só apanha se quiser. 

 

O cachorro, por sua vez, argumenta que o homem tem sido bem mais violento que 

ele, “um quebra cabeça humano sem prumo e sem direção”. O bicho alega ainda que não 

consegue entender o comportamento humano, pois os homens: 

 

 

Se odeiam, fazem guerra 

E tudo o quanto é ruim 

E a vacina da raiva 

Em vez deles, dão em mim. 

 

No cordel Os animais têm razão a preocupação estética do poeta também se faz 

notável. Ele é composto de 35 estrofes, em que as 34 estrofes são compostas em sextilhas e a 

última estrofe é composta de septilhas. Há a predominância nos versos da utilização de sete 
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sílabas poéticas, o que contribui para dar harmonização ao que está sendo lido. Ferreira na 

coleção Minha obra é um cordel pontua que 

 
 

É por uma série desses valores semântico-poético-sociais que entendo esta 

primeira cria de Antônio Francisco como um recreio para o coração e para o 

espírito do leitor de poesia, um ninho de metáforas e um cristal de ideias 

positivas que somam para o engrandecimento de nossas letras e de qualquer 

literatura.  (FERREIRA, 2011, p.83) 

 

2.2.2 Aquela dose de amor: uma carta de salvação à humanidade 

 

Aquela dose de amor é outro cordel de uma linguagem simples, mas que encanta por 

sua capacidade de tocar o coração humano e alertar para as ações desastrosas que o ser 

humano tem realizado. Composto de 32 estrofes todas em forma de sextilhas. Antônio 

Francisca utiliza nele um vocabulário simples como: Juriti, rolinha, espingarda, velhinho, pão, 

formiga, pelicano, cabeça, juízo, sentimentos. 

Verifica-se na obra de Antônio Francisco que seus versos partem de uma realidade 

comum e a partir do cotidiano ele mescla a realidade com a fantasia e cria uma história mítica 

ou lendária, onde o sobrenatural opera com o intuito de fazer o homem refletir e mudar de 

atitude em relação à preservação da fauna. 

No cordel em questão o narrador se encontra na própria aldeia em que mora e está 

atirando em uma juriti quando surge um ancião que começa a dialogar com ele. Um certo dia 

eu estava/ao redor da minha aldeia/ Atirando nas rolinhas,/ caçando rastros na areia,/Atrás de 

me divertir/ Brincando com a vida alheia. Depois disso o narrador atira em uma juriti que cai 

adiante, voando. E então surge um velhinho “com um taco de pão na mão”: 

 
 

O velho disse: _ “Senhor, 

Não quero lhe ofender,  

Mas se está com tanta fome  

E não tem o que comer,  

Mate a fome com este pão,  

Deixe este pássaro viver.” 

 
 

No diálogo que o narrador trava com o ancião, ele (o narrador) diz caçar apenas por 

diversão, não para saciar a fome. O velho atribui a culpa desse orgulho e egoísmo à falta de 

amor no coração humano. 
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O velho disse: - “É normal 

Esse orgulho do senhor 

E todo esse egoísmo 

Que tem no interior. 

É porque falta no peito 

Aquela dose de amor”. 

 

O homem predador se sente comovido com as palavras do velho e pede que ele lhe 

conte a história daquela dose de amor. O ancião começa dizendo que isso ocorreu porque o 

pai deste pediu, ao fazer o mundo, que este lhe ajudasse com o último dos animais, ou seja, 

com o ser humano. E aí surge também uma explicação simbólica para a figura do velhinho. O 

pai seria a figura de Deus (o criador) e o velhinho poderia simbolizar seu filho Jesus Cristo. 

 
 

Pai me disse: - Filho, eu fiz 

Da formiga ao pelicano; 

Botei veneno na cobra, 

Bico grande no tucano, 

Agora estou terminando 

Este animal ser humano. 

 

No entanto esse cordel não possui apenas um cunho moralista, mas há uma mescla 

de humor que remete o leitor à fruição, a deliciar-se com a construção de uma linguagem 

despojada de artifícios ao mesmo tempo em que fala ao coração da humanidade. E o aspecto 

mágico trazido pela arte, na qual a literatura popular se encontra inserida é justamente esse: da 

não intencionalidade, visto que apesar de não pretender catequisar ou ensinar, acaba por 

transmitir ensinamentos. E o ancião falando sobre o ser humano: 

 
 

Mas ficou meio sem graça 

Este animal predador... 

O couro não deu pra nada,  

A carne não tem sabor,  

Na cabeça tem juízo, 

Mas, no peito, pouco amor. 
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O pai do ancião pede que ele o ajude a consertar o ser humano ajudando esse último 

a amar e a tirar do peito o desejo de matar. Para conseguir tal intento pede que vá à casa dos 

sentimentos e pegue a dose de amor, a qual se encontra perto do pote do mal e coloque no 

peito do animal (homem). E a confusão da narrativa poética ocorre justamente nesse trecho, 

pois o velhinho deixa a dose se perder no caminho e acaba se confundindo e pegando o pote 

errado. Ao invés de colocar amor no peito do ser humano, o ancião, sem querer, coloca o seu 

inverso (ódio). O pai (criador) acaba notando a troca por meio das atitudes do homem: 

 

Mas logo no outro dia  

Meu pai sem querer deu fé 

 Do animal ser humano 

Chutando um sapo com o pé 

E no outro ele mangando  

Dos olhos do caboré. 

 

 

Esse cordel é composto de uma beleza imagética, em que o ritmo, o léxico e a 

sonoridade contribuem para que o leitor viaje com Antônio Francisco fazendo uma 

retrospectiva na historia da humanidade. A partir daí, visualize então, a ausência total de amor 

no ser humano e através da tomada de consciência trilhe outros caminhos que não os que 

apontam para a total destruição. O pai do ancião fala: 

 
 

Esse bicho inteligente  

Com esse ódio profundo 

Com pouco amor nesse peito 

 Não vai parar um segundo  

Enquanto não destruir 

A última célula do mundo. 

 

E é por essa ausência de amor no coração dos homens que eles não sabem ser 

generosos, são hipócritas, traem uns aos outros, amam o poder e os bens materiais mais do 

que ao próximo. Sobre a falta da dose de amor: 

 
 

Sem ela vocês trucidam  

E batizam os crimes seus.  
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Na era medieval 

Queimaram bruxas e ateus 

 E perseguiram os hereges  

Usando o nome de Deus 

Sem ela, foram pra África 

E fizeram a escravidão... 

Com os grilhões do preconceito 

Escravizaram o irmão 

Com a espada na cintura 

E uma bíblia na mão. 

 

A partir da contação da história pelo ancião, o narrador muda de atitude, fica 

comovido e não tem mais coragem de atirar na juriti que foi chumbada, joga fora a espingarda 

e sai procurando a dose de amor e ainda apela para outras pessoas: 
 

Se acaso algum de vocês 

Tiver a felicidade 

De encontrar aquela dose, 

Eu peço por caridade 

Derrame todo o sabor 

Daquela dose de amor 

No peito da humanidade. 

 

Iremar Leite Ferreira fala sobre a obra de Antônio Francisco: 

 

E estava ele a me fazer entender o instinto predador do ser humano, talvez 

colocando em si a carapuça que, também, a mim servia muito bem. Ler 

Antônio Francisco é caminhar nas estradas de barro no lombo de um burro 

choutão, é observar a enfieira de arretirantes margeando os caminhos, é se 

banhar nos rios e nas lagoas depois da pescaria, é abrir o borná e poder 

oferecer farinha com rapadura, é descobrir a magia de penetrar nos nossos 

sonhos, o caminhar entre reis e rainhas, é se assustar nos castelos mal-

assombrados, é ver todos os tipos que compõem nossa gente, é ser mais 

fraterno e mais irmão, é ser o que há de melhor no mundo: ser nordestino. 

(FERREIRA, 2011, p.27) 

 

Como Ferreira nos afirma, ler Antônio Francisco é nos aproximarmos mais da nossa 

cultura, é valorizarmos a nossa região, os nossos costumes e vivermos viagens emocionantes 

pelo imaginário com variadas paisagens e personagens e experimentarmos as mais diversas 
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sensações e através destas internalizarmos sentimentos altruístas como a fraternidade e o 

amor, e tornamo-nos assim, seres humanos melhores. 
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3 UM BAÚ DE HISTÓRIAS 

 

3.1 HARMONIZANDO A TEORIA COM A PRÁTICA EM SALA DE AULA 

 

Para além de qualquer intenção específica que a poesia 

possa ter, (...) há sempre comunicação de alguma nova 

experiência, ou uma nova compreensão do familiar, ou a 

expressão de algo que experimentamos e para o que não 

temos palavras – o que amplia a nossa consciência ou 

apura nossa sensibilidade. 
 

(ELIOT, 1991, p.29) 
 

 

A escolha por se trabalhar com a poesia em uma turma de Eja levou em consideração 

o fato de que os alunos que ingressam na escola vivem uma realidade difícil, a qual muitas 

vezes se torna causa de evasão escolar, tendo em vista que são jovens e adultos trabalhadores, 

que precisam trabalhar o dia todo, cuidar de suas famílias e à noite conciliar a rotina diária 

com o estudo. 

Refletimos que o cordel, por ser um gênero de fácil compreensão vocabular, por 

retratar a cultura do Nordeste e por oferecer um leque de temas comuns ao universo dos 

alunos, poderia gerar identificação, causando nos educandos um sentimento de empatia. 

Ademais, o cordel é um excelente instrumento para exercitar a criatividade, a 

capacidade de criar e sonhar do aluno. Vive-se uma realidade tão dura que os alunos 

procuram na escola também a possibilidade de viver uma situação diversa da que experiência. 

É importante ressaltar que, se os seres humanos não possuem projetos de vida, sonhos os 

quais possam nutrir, a existência se torna vazia e sem sentido. Portanto, eis aí o 

imprescindível papel da literatura: de Salvação, de resgate do homem por meio da 

sensibilização. Conduzir o aluno a conhecer outras realidades, outros mundos e assim ampliar 

os modos de visualizar a vida e interagir com o mundo atual de modo mais amplo é o que se 

pretende por meio desse trabalho de dissertação. 

 
 

O tratamento do texto literário oral ou escrito envolve o exercício de 

reconhecimento de singularidades e propriedades que matizam um tipo 

particular de uso da linguagem. É possível afastar uma série de equívocos 

que costumam estar presentes na escola em relação aos textos literários, ou 

seja, tomá-los como pretexto para o tratamento de questões outras (valores 

morais, tópicos gramaticais) que não aquelas que contribuem para a 

formação de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, 

os sentidos, a extensão e a profundidade das construções literárias. (Pcns de 

Língua Portuguesa do fundamental 2, 1998, p.27) 
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A ideia de o texto literário ser priorizado em sala de aula é reforçada pelos Pcns por 

ter ele múltiplas funções na formação leitora. Como o texto literário é não linear, cumpre ao 

educador a importante tarefa de explorar os inúmeros recursos de que ele dispõe através dele 

por meio das sutilezas, construções de sentido, particularidades. E à medida que o aluno vai 

percebendo a estrutura profunda que subjaz o texto poético ele vai ampliando o seu 

vocabulário, a visão de mundo se enlarguece, a capacidade interpretativa se torna mais 

aguçada, e o educando torna-se um leitor proficiente, que é o objetivo principal do ensino 

fundamental: fazer com que o aluno se aproprie da leitura e da escrita de forma efetiva. 
 

É visível que nas últimas décadas, a forma de ensinar passou por algumas 

transformações, sendo assim, a concepção de professor como o único detentor do 

conhecimento ficou ultrapassada. A forma como a sociedade está estruturada se modificou e a 

educação, a qual é construída por esses mesmos seres sociais também se transformou. A partir 

de então, o professor é visto como um mediador e a gramática normativa deixou de ser 

visualizada como o foco do ensino da língua materna. 
 

O processo ensino-aprendizagem atualmente está voltado para a aquisição das 

práticas de letramento, ou seja, para a capacidade do aluno de fazer uso efetivo da leitura e da 

escrita no seu dia a dia. E para isso, evidenciou-se que a aprendizagem precisa ocorrer através 

da interação do professor com os alunos. Cabendo, pois, ao docente o papel de introduzir aos 

alunos os diferentes gêneros textuais que circulam socialmente, mostrando a função e a 

utilização de cada um a fim de que o aluno não se visualize como um ser à margem ou 

excluído de uma sociedade que prestigia a escrita. 
 

Os alunos da Eja, apesar de todas essas modificações em relação ao papel do 

professor, da forma de se trabalhar com a gramática, a importância de considerar os gêneros 

que circulam socialmente, ainda alimentavam uma visão de aprendizagem na qual se tinha o 

professor como o centro do ensino e as atividades repetitivas como algo essencial para 

reforçar a aprendizagem. Entretanto, foi-se mostrando as especificidades cobradas 

socialmente para que eles pudessem se inserir nesse mundo do letramento. E então se falou da 

importância da leitura do texto literário, seja ele crônica, conto, romance, poesia. E a partir 

daí, situou-se o projeto de dissertação direcionado à literatura de cordel. Carlos Felipe Moisés 

falando sobre a linguagem poética em relação às demais nos fala: 

 
 

A linguagem poética se distingue das demais por seu acentuado poder de 

síntese, pela infinita variedade de seus expedientes e pela capacidade que 

tem o poeta de falar nas entrelinhas. Podemos admitir que poesia seja um 
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jogo de subentendidos, linguagem cifrada, repleta de nuanças e 

ambiguidades, constituindo, assim, um poderoso desafio à nossa 

sensibilidade e argúcia. (MOISÉS, 2012, p.17) 

 
 

Ao lidar com as ambiguidades, subentendidos e o jogo que se esconde nas 

entrelinhas, os educandos estão adquirindo a capacidade de interpretar, de inferir significados, 

e consequentemente, vão adentrando cada vez mais no universo da linguagem. E é justamente 

esse o principal objetivo dos professores no mundo atual: aguçar essa capacidade 

interpretativa, não apenas de textos, mas também da realidade circundante do alunado. 

Não há nada mais gratificante para os educadores que perceberem os alunos 

descortinarem o mundo com olhar de descoberta. E a linguagem poética tem essa 

peculiaridade, essa apropriação, e concomitantemente, um aspecto mágico que envolve os 

indivíduos, deixando-os suspensos entre a fantasia e a realidade. 

Para trabalhar com o referido projeto de dissertação foi necessário romper com 

algumas construções mentais que alguns alunos nutriam a respeito do fazer didático, de que 

conteúdos trabalhar em sala de aula e até da própria metodologia que o professor utilizava. 

Foi explicado para eles que não basta apenas ter um domínio das regras da gramática 

normativa, mas é cobrado do aluno atualmente que ele interprete diversos textos, que ele 

tenha boa competência oral e escrita e saiba adequar a linguagem de acordo com o contexto 

comunicativo e social. E visto que a linguagem poética tem o poder de síntese interpretativa, 

aguça os sentidos, seriam abordados em sala de aula vários outros gêneros textuais, mas 

seriam privilegiados os textos em cordel, particularmente os de Antônio Francisco, cordelista 

mossoroense, cuja obra já tem sido comparada por alguns críticos à de Patativa do Assaré. 

Nesse sentido os Pcns de Língua Portuguesa do fundamental 2 discorre: 

 
 

Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto com unidade 
de ensino e a noção de gramática como relativa ao conhecimento que o 
falante tem de sua linguagem, as atividades curriculares em Língua 
Portuguesa correspondem, principalmente, a atividades discursivas: uma 
prática constante de escuta de textos orais e leitura de textos escritos e de 
produção de textos orais  e  escritos,  que devem  permitir,  por  meio  da  
análise  e reflexão  sobre  os  múltiplos  aspectos envolvidos,  a expansão  e  
construção  de instrumentos  que permitam ao  aluno, progressivamente, 
ampliar sua competência discursiva. (op.cit. 1998, p.27) 

 

E trabalhando nessa perspectiva que os Pcns ressaltam: o texto como unidade de 

ensino, começamos a preparar os alunos para o texto em cordel, para isso, procurou-se 

sensibilizar os alunos para a linguagem poética. Mostrou-se a eles que a poesia se diferencia 

dos textos em prosa pela linguagem plurissignificativa, a estrutura em versos, a rima, o ritmo, 
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o lirismo. Para alcançar tal intento, levou-se para os educandos poesias diversas e enfatizou-se 

através dos textos os elementos que caracterizam o texto poético. 
 

Interessante era a concepção que os alunos tinham: a de quem escrevia poesia eram 

apenas as pessoas românticas e apaixonadas. Foi explicado a eles que a poesia, tem sim, a 

função de expressar o sentimento, por isso há lirismo impregnado nela, mas não possui apenas 

essa função, visto que ela pode também retratar a realidade social, denunciando, por vezes, 

problemas encontrados na sociedade. 

Depois do processo de sensibilização para o texto poético em que foram recitadas 

poesias, trabalhados os aspectos fonológicos, sintáticos, estruturais e semânticos; Foi 

introduzido o cordel através de um poema de Patativa do Assaré (autobiografia em versos) e 

interpretado. 

Em uma aula posterior trabalhou-se com os alunos a intertextualidade através de dois 

textos poéticos com o mesmo tema: a mulher, com a ressalva de terem sido escritos em 

épocas distintas. O primeiro escrito pela poetisa portuguesa Florbela Espanca no início do 

século XX e o outro por uma poetisa da atualidade. Como haviam sido trabalhados os 

conteúdos substantivos e adjetivos solicitou-se aos alunos que procurassem nos textos os 

adjetivos que retratavam a mulher. E eles iam interagindo e percebendo como a forma que a 

mulher de cada época era retratada no poema refletia a forma como as poetisas visualizavam a 

mulher e ao mesmo tempo o papel e direitos da mulher em cada época histórica. Como a 

mulher no início do século passado ainda não havia conquistado autonomia nem direitos de 

escolha, a mulher expressa no poema era uma mulher dependente das vontades masculinas, 

submissa, frágil. Ao passo que a mulher retratada na segunda poesia era uma mulher mais 

independente, menos submissa, mais rebelde. O aspecto mais interessante nessa aula é que os 

alunos usaram conteúdos gramaticais como pistas textuais para se chegar ao todo semântico e 

as várias interpretações possíveis. 

Em aulas posteriores apresentou-se aos alunos o cordel Os animais têm razão do 

poeta mossoroense Antônio Francisco. A professora fez a leitura do poema de forma 

dramática, debateu-se o texto. Perguntou-se aos alunos a respeito do assunto central do texto, 

questionou- 

se a respeito dos valores que o cordel em questão procurava retratar. Em seguida voltou-se 

para o discurso de cada animal, perguntou-se o que eles achavam da atitude dos animais em 

relação ao ser humano. Depois cada aluno incorporou a voz de um animal e escolheu-se uma 

das alunas para fazer a voz do eu lírico que narra a história. Eles gostaram bastante de 

participar de forma mais ativa. Alguns mostraram uma entonação melhor, conseguiram 
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expressar-se com voz mais dramática, outros leram de forma mais tímida, sem a devida 

entonação que a poesia pede, mas o mais importante é que os objetivos foram atingidos: fazer 

com que eles percebessem o caráter social do cordel de Antônio Francisco e a importância da 

oralidade para a leitura do texto poético. Após o momento de leitura individual, debate e 

leitura compartilhada houve o momento de produção textual, no qual foi solicitado aos alunos 

que criassem um texto no qual os animais tivessem vida e dialogassem entre eles. Como nem 

todos demonstravam habilidade para escrever em forma de versos, falou-se que poderiam 

escrever uma fábula. 
 

Outro texto trabalhado foi o cordel Aquela dose de amor, também do cordelista 

Antônio Francisco. Leu-se com a entoação própria que a poesia exige e logo depois se 

procedeu aos questionamentos. Os alunos consideraram o texto muito bonito porque havia 

muito sentimento dentro dele de acordo com alguns educandos. Foi um texto bastante 

propício para a retomada de valores humanos, tendo em vista que por mais que o poema não 

procure ter o papel de doutrinador, acaba por transmitir valores, visto que o ser humano é 

composto por sentimentos positivos e negativos, e a poesia por seu caráter lírico faz os seres 

humanos transbordarem emoções edificantes e humanizadoras. Kirinus afirma que há na 

poesia um renovado aspecto humanizador: 

 
 

Não apenas o criador de poesia, mas também o leitor de poesia nutrem-se desta 

renovada humanização no momento da leitura. Parece que se instala um 

reservatório simbólico e organizado no receptor no momento da leitura literária. 

A literatura em geral, e a poesia em particular, nutre de símbolos o leitor e o 

alimenta de significados fundamentais para sua relação com o mundo, com ele 

mesmo e com nossa destinação humana como seres vivos e existentes na 

amplitude da palavra ser. Assim, a leitura de literatura promove o movimento 

circulatório fundamental para animar e reabastecer nossa consciência de palavras-

símbolos que conversem com nossos desejos, anseios, receios. (KIRINUS, 2011, 

p.107) 

 

De acordo com Kirinus a poesia, por meio do simbólico, passa a nutrir a relação 

dos seres humanos com o mundo, consigo mesmo e com as palavras. E essa relação é 

bastante produtiva, visualizando-se que através das palavras em forma simbólica os homens 

internalizam os seus sentimentos e os aprimora. 

Ao conviver com os alunos equivalentes ao 5º e 6º período da Eja, percebemos os 

anseios, os desejos, a vontade de progredir, aprender coisas novas. São pessoas de faixas 

etárias diferentes e histórias de vida diversificadas. No entanto, podemos traçar um perfil de 

objetivos que são compartilhados pela maioria dos alunos: o desejo de possuir uma vida 
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melhor financeiramente e de concluir o ensino médio. E o professor começa a se questionar: 

Como deve ser a minha prática docente para que eu possa fazer os alunos atingirem o seu 

objetivo? Que conteúdos priorizar? Freire, dialogando sobre a prática docente fala sobre a 

educação enquanto intervenção sobre o mundo: 

 
 

Outro saber de que não posso duvidar um momento sequer na minha prática 

educativo-crítica é o de que, como experiência especificamente humana, a 

educação é uma forma de intervenção no mundo. Intervenção que, além do 

conhecimento dos conteúdos bem ou mal ensinados e/ou aprendidos, implica 

tanto o esforço de reprodução da ideologia dominante quanto o seu 

desmascaramento. Dialética e contraditória, não poderia ser a educação só 

uma ou só a outra dessas coisas. Nem apenas reprodutora nem apenas 

desmascaradora da ideologia dominante. (FREIRE, 2014, p.96) 
 

 

Enquanto mediadores do processo educativo, não podemos negar a importância de 

oferecermos aos alunos os conteúdos que serão relevantes para a vida cotidiana deles. Mas 

não podemos nos restringir apenas à apreensão de conteúdos para que consigam um emprego 

melhor. Torna-se igualmente necessário conscientizá-los de que precisam ler o mundo e suas 

contradições, entender as ideologias das classes dominantes, de modo que possam ser pessoas 

críticas, sujeitos de suas vidas e não apenas reprodutores da ordem social vigente, visto que a 

educação deve possibilitar intervir de forma consciente sobre a realidade circundante. 

 

3.2 O ALUNO DA EJA CAPAZ DE PERCEPÇÃO E FRUIÇÃO ESTÉTICA 

 
 

A democracia deve também garantir o acesso aos bens e 

serviços em igualdade de oportunidades a toda a 

população, pois a democracia autêntica só é possível no 

marco da justiça e da equidade.  

(ESCLARIN, 2006, p. 128) 

 

As palavras de Esclarín ilustram de forma eficaz a função que a educação deve 

desempenhar enquanto promotora da igualdade de direitos entre as pessoas. E se o professor 

não visualiza o seu papel como fundamental nessa mediação de acesso aos bens culturais, ele 

estará privando os alunos do acesso à democratização. Os educadores precisam enxergar seus 

alunos como seres capazes de criar, inovar, de não apenas repetir o já existente, mas de 

visualizar o mundo de forma mais ampla, pois do contrário eles dificilmente conseguirão 

chances para se inserirem no mundo globalizado que exige diversas competências. 

A literatura, como outras formas de arte, possibilita ao ser humano alargar os 

horizontes para além da própria existência. Reportando-nos aos alunos da EJA, há muitos 
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empecilhos para que a aprendizagem ocorra de forma satisfatória: são pessoas que possuem 

uma faixa etária muito diversificada (jovens, pessoas amadurecidas e idosos juntos na mesma 

sala), são pessoas que pararam de estudar há alguns anos, precisam conciliar a rotina diária de 

criação dos filhos, trabalho e família com o estudo, o cansaço e a baixa autoestima são fatores 

que também contribuem para a desmotivação. No entanto, o educador necessita vislumbrar 

dentro dessa realidade concreta as possibilidades para que seu aluno amplie as possibilidades 

de inserção no mundo. Ele deve ensinar ao aluno não só a leitura como decodificação do 

signo gráfico, mas a fazer leituras de mundo (dos problemas sociais, políticos, econômicos) 

para que ele possa se tornar um cidadão capaz de interagir socialmente e ter uma visão crítica 

e abrangente da realidade que o rodeia. 
 

Tendo em vista que a maior parte dos alunos visualiza a escola como o espaço para a 

sociabilidade, já que muitos não possuem outros meios de entretenimento. O espaço escolar 

então passa a não ter tanta relevância no sentido de aquisição do conhecimento. Esses alunos 

valorizam mais a qualidade do que aprendem do que a quantidade. Em virtude da baixa 

autoestima, acreditam que não conseguem captar muitos conhecimentos e se tornam inibidos 

para participarem da aula de forma oral. Visualizando, portanto todos esses agravantes, 

aumenta a responsabilidade do professor, visto que não possui apenas a tarefa de transferir 

conhecimentos, mas, sobretudo, de fazer com que esses alunos possam acreditar em si 

mesmos, recuperando a autoestima, que por vários fracassos escolares anteriores, ficou 

comprometida e mediar o processo de aprendizagem, valorizando cada avanço e cada 

descoberta dos alunos de modo a conquistar a confiança deles. Paulo Freire nos fala a respeito 

da importância da construção dos sujeitos como seres histórico-sociais: 

 

 (...) Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de 

comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo 

isso, nos fizemos seres éticos. Só somos porque estamos sendo. Estar sendo 

é a condição, entre nós, para ser. (FREIRE, 2014, p.34) 

 

O interessante no processo educativo, assim como na vida, é a consciência da 

mudança, da tomada de posição e por sermos seres histórico-sociais, podemos nos 

transformar, modificar o pensamento e rompendo com o que está posto, evoluirmos. Paulo 

Freire em seu discurso fala sobre a capacidade de escolha, de valoração, de decisão. 

Reportando-se para a sala de aula, o educador precisa enxergar que o educando tem o direito 

de conhecer outras realidades além da sua realidade concreta, para isso, o professor precisa 

apresentar aos alunos objetos de arte, poesias, músicas, livros, teatro. Só assim vai ser 
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assegurada a ele a democratização dos bens artísticos e a oportunidade de apreciação desses 

bens. A partir daí ele vai apurando o olhar sobre a arte, descobrindo assim, seus gostos e 

visualizando a si mesmo como ser capaz de apreciar e até mesmo produzir arte. 

Convém ressaltar que não há nada mais alentador e confortante para o docente do 

que perceber o olhar de descoberta do aluno diante de algo que toca a sensibilidade dele. Se 

na recitação de uma poesia ou de uma música que ele leva, há um brilho no olhar do aluno, o 

professor também se ilumina. E Antônio Cândido fala sobre a necessidade que o ser humano 

possui de fruição, a qual é possível através da literatura: 

 
 

(...) A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser 

satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma 

aos sentimentos e à visão de mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e 

portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa 

humanidade. (CANDIDO, 1988, p.186) 

 

Essa fruição da literatura é algo que nos humaniza e que nos enriquece como 

pessoas. O professor precisa conseguir que os alunos queiram ter uma visão de mundo mais 

ampla. No entanto ele só alcançará tal intento se ele valorizar primeiramente os 

conhecimentos prévios deles. Uma vez que a autoestima da maioria dos alunos da Eja não é 

elevada, é mister que os discentes percebam que não há discriminação entre o saber popular 

construído nas vivências cotidianas e trazido por eles com aquele saber erudito que a escola 

propicia. É preciso unir os saberes a fim de que a escola seja vista como um espaço 

aconchegante, lugar para o diálogo, para a aquisição de novos saberes, de troca, de ampliação 

das leituras de mundo e onde se produz cultura. Cândido fala sobre a falta de igualdade na 

aquisição dos bens culturais, entre estes o acesso à literatura: 

 

A organização da sociedade pode restringir ou ampliar a função desse bem 

humanizador. O que há de grave numa sociedade como a   brasileira é que  

ela mantém com a maior dureza a estratificação das possibilidades, tratando 

como se fossem compressíveis muitos bens materiais e espirituais que são 

incompressíveis. (CANDIDO, 1988, p. 186)  

 

De acordo com Antônio Cândido cada sociedade elege bens indispensáveis à vida, os 

quais ele denomina de bens incompressíveis. Infelizmente para algumas culturas, a leitura e a 

fruição que a mesma proporciona não se caracterizam como algo elencado como primordial, o 

qual não poderia faltar. E ele afirma que na sociedade brasileira ocorre um fato muito 

problemático: a distinção entre cultura popular e cultura erudita como se fossem categorias 
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distintas e excludentes. Quando na verdade há aspectos muito positivos tanto na cultura 

popular quanto na erudita, é preciso, pois, que as pessoas extraiam o que há de melhor em 

ambas e mesclem os seus elementos. 

A sala de aula deve ser o espaço para a descoberta, para a magia, no qual os alunos 

possam descobrir os seus interesses e as suas identidades culturais. O texto em cordel é um 

ótimo recurso para conduzir o aluno a retratar a cultura, a deixar-se embalar pela 

musicalidade, ritmo e rima contidos nos versos, e assim, sentir-se em estado de contemplação. 

E Kirinus nos diz: 

 

O que chamamos de estado contemplativo é, na verdade, um estado estando. Isto 

é, um estado de intensa pregnância e de energia catalisadora que o surpreendemos 

em tempo gerúndio. Esse estado denota o momento em que o ser é plenamente 

espectador, indagador e dialogante com o mundo. Lembra o momento em que o 

templo grego permitia ao contemplador o ato pleno de estar presente no templo. 

Isto é, ser contemplado pela tensão estética que se instala entre o mundo interior e 

o mundo exterior. Assim, olhar, corpo e espírito, numa intensa captura, 

permaneciam unidos à concretude do antigo templo grego. (KIRINUS, 2011, 

p.50) 

 

E é através desse estado contemplativo por parte do espectador que ocorre a fruição. 

Quanto mais atenta a pessoa está ao que está sendo dito, quanto mais aquelas palavras, gestos,  

mímicas passam a habitar o seu íntimo, ao mesmo tempo que proporciona deleite. A 

apreciação pode gerar o riso, a contemplação, o olhar aguçado, a apreensão. A literatura 

proporciona essa purificação da alma, pois lança o nosso olhar para além do que está sendo 

dito, ou seja, para um estado de devaneio, em que o mundo exterior e o interior se fundem. 

Muitas vezes os educadores não se dão conta do quanto a sua função é relevante para 

a história da humanidade, tendo em vista que é através do olhar do educador que os alunos 

começam a enxergar o mundo sob outra ótica. A leitura de inúmeras obras, por vezes, é 

apresentada ao aluno em sala de aula, uma vez que a maioria dos lares não se constitui em 

ambientes de letramentos. Quanto à educação de jovens e adultos, os alunos passaram muitos 

anos sem acesso a ela. Esse fato exige por parte do docente uma tomada de atitude que resgate 

o gosto pela leitura, que essa leitura flua de forma leve, gerando empatia e fruição. E Moisés 

colabora com esse aspecto de ludicidade que a poesia carrega em si mesma: 

 
 

O verdadeiro conhecimento de poesia pede que nos dediquemos a ela por 

prazer, não por obrigação. E pede também que não se perca de vista o 

sentido lúdico, o sentido de jogo e brincadeira que o lidar com as palavras 

pode implicar. O físico e o astrônomo não têm o privilégio de brincar com as 
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palavras, mas para o poeta o humor que se possa extrair delas é sempre bem-

vindo. (MOISÉS, 2012, p.14) 

 

Esse aspecto de aparente brincadeira pode ser um dos ímãs capazes de atrair o leitor 

a gostar de poesia e a querer se enredar na teia de significações que as palavras tecem. 

Aliados ao ritmo, a rima, a musicalidade que principalmente os versos em cordel trazem em 

si. São elementos que seduzem o leitor, visto que não estão presentes apenas os signos 

gráficos, mas também o aspecto sonoro, os gestos. Como Moisés esclarece sobre a sonoridade 

e o sentido das palavras: 

 
 

A razão é simples: em poesia (na boa poesia), som e sentido estão sempre 

bem casados, um se alimenta do outro, e a familiaridade com a música 

potencial das palavras o levará com mais segurança à camada dos sentidos 

[...] (MOISÉS, 2012, p.15) 
 

 

É necessário ressaltar que o ser humano sente necessidade de ficção como uma 

alternativa para conviver com a realidade. Assim como no momento do sono nós 

descarregamos as tensões do dia a dia através do sonho, também através da fabulação 

mergulhamos em um mundo fantástico em que os nossos desejos criam vida. Há em nosso ser 

uma necessidade de transcendência, a qual pode ser alcançada por meio de algo que nos eleve 

espiritualmente, a ideia de um ser superior, Deus, mas também através do conceito de beleza e 

harmonia, estado em que a poesia nos coloca. Sobre ela paira a aura do indizível, do 

sinestésico, e é por essa razão que a vida é repleta de poesia e há uma tendência natural para 

que as pessoas se sintam atraídas pelo encantamento que o texto poético produz. 

Morin (1998, p.43) nos fala sobre esse estado que a poesia nos lança: “O objetivo 

que permanece fundamental na poesia é de nos colocar num estado segundo, ou, mais 

precisamente, fazer com que esse estado segundo converta-se num estado primeiro”. Através 

desse estado que Edgar Morin fala, busca-se sensibilizar as pessoas para o convívio com os 

outros, consigo mesmo e com a linguagem, em outras palavras, deseja-se que a fantasia opere 

sobre a realidade, transformando-a. 

 
 
3.3 ALUNOS, ESCOLA E CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM 

 

 

O ambiente escolar não deve se preocupar apenas com os aspectos cognitivos, mas 

deve visualizar as condições de aprendizagem. O aluno, acima de qualquer outra coisa é um 

ser humano, dotado de inteligência, mas também de sentimentos, de recordações marcantes, 
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de fatos que interferiram em suas vidas, quer positivamente ou negativamente. E todos esses 

sentimentos e recordações terminam influenciando a aprendizagem, gerando muitas vezes a 

evasão e o fracasso escolar. 
 

No contexto da educação de jovens e adultos, esse é um fato bastante corriqueiro. Os 

alunos ao retornarem aos estudos, muitas vezes vêm cheios de traumas relacionados a 

insucessos escolares anteriores, com baixa autoestima e com insegurança. O papel do 

professor será de fundamental relevância para que esses alunos possam se sentir confiantes e 

estimulados. Para isso torna-se imprescindível que o educador valorize as vivências dos 

educandos, os conhecimentos prévios, as opiniões e que seja sensível ao que acontece na vida 

dos alunos, apoiando-os e encorajando-os a dar prosseguimento à carreira escolar. O ideal é 

que o professor conheça um pouco da vida cotidiana dos alunos (família, trabalho, como 

visualiza o estudo, talentos e dificuldades). Dessa forma criará entre professor e alunos um 

sentimento de empatia, confiança e de bem querer e consequentemente a aprendizagem se 

tornará mais prazerosa. 

No livro didático utilizado na Eja nos anos finais, na parte final contendo o guia de 

orientações didáticas, a autora reforça a importância de algumas características que o 

educador de Jovens e adultos deve possuir: 

 
 

Diante das características e necessidades do aluno da EJA, o educador precisa 

reconhecer que é preciso ter flexibilidade  e  tolerância.  Flexibilidade  para  lidar 

com a desigualdade e a carência dos discentes, que já possuem uma gama de 

conhecimentos e habilidades; tolerância para permitir que cada um caminhe em sua 

aprendizagem no seu ritmo próprio, em um movimento autônomo de descobertas 

significativas, com base em suas experiências e nos conhecimentos adquiridos. 

(FERREIRA, 2013, p.8) 

 

A autora enfatiza essas duas características porque as considera essenciais para se 

trabalhar com jovens e adultos. E o professor precisa ter a consciência de que é importante ser 

flexível para lidar com as diferenças e tolerante para entender que cada aluno tem um ritmo 

próprio, uns avançam mais rápido, outros de forma mais lenta, mas o importante é o caminho. 

Esses traços envolvem também o respeito, uma vez que o professor deve visualizar que para a 

maioria dos alunos da Eja, o estudo não é uma prioridade, mas veem a escola como um 

espaço para a socialização. Geralmente o que o alunado desse nível de ensino prioriza é o 

trabalho, o qual lhes garante a sua sobrevivência e da família. A escola, então, se torna um 

ambiente no qual eles vão criar laços de amizade, adquirir mais conhecimentos, se livrarem da 

ociosidade e se sentirem mais humanos. 
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É preciso, pois, que a escola se aproxime da realidade do aluno o máximo possível. 

Para que ele perceba que os seus anseios estão sendo respondidos e que o conhecimento 

obtido através das vivências que ele compartilha na escola também é valorizado e tão 

importante quanto o conhecimento sistematizado que a instituição escolar lhe oportuniza. 

Paulo Freire nos fala de forma pragmática sobre o educar respeitando-se os saberes do 

educando: 

 

Por isso mesmo pensar certo coloca o professor ou, mais amplamente, à 

escola, o dever de não só respeitar os saberes com  que  os  educandos,  

sobretudo os das classes populares, chegam  a  ela saberes socialmente   

construídos  na prática comunitária, mas também, como há mais de trinta 

anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses 

saberes em relação com o ensino dos conteúdos. (FREIRE, 2014, p.31) 

 

É interessante o entrelaçar a prática e a teoria porque os alunos podem visualizar que 

o saber trazido pela escola não é tão distante do saber compartilhado por ele socialmente. Ao 

mesmo tempo em que a escola valoriza os saberes prévios dos alunos, precisa também 

apresentar o “novo” para que o educando não se sinta excluído das inovações, das novas 

linguagens apresentadas no mundo contemporâneo, em que a cada dia as pessoas têm acesso a 

inúmeras informações de forma instantânea e rápida, do falar adequado a cada contexto 

comunicativo. 

Reportando-se à escola em que o projeto de dissertação foi colocado em ação, trata-

se de uma escola com uma história de construção educativa bastante antiga. A Escola 

Estadual Tomaz de Araújo possui 106 anos de existência e já funcionou nos turnos matutino e 

vespertino, havia grande número de alunos matriculados. É situada na cidade de Acari, 

próxima á matriz de Nossa Senhora da Guia. Atualmente funciona apenas no turno noturno 

com a modalidade Eja com três turmas de alunos: uma equivalendo ao nível da educação 

fundamental básica (sala multisseriada que corresponde do 2º ao 5ºano), em que o objetivo 

nesse nível é o letramento e apropriação de cálculos matemáticos simples. Duas outras turmas 

que correspondem ao Ensino Fundamental 2 (6º e 7º ano) e outra (8º e 9º ano). A turma na 

qual o projeto foi aplicado corresponde ao 8º ano, que no ano passado cursava o 6º e 7º anos. 

A aplicação do projeto em questão teve início em 2014 e foi finalizado no primeiro semestre 

de 2015. 

Quanto aos alunos, o ano passado a turma começou com 30 alunos e terminou com 

15. Alguns alunos casados deixaram de estudar por causa do trabalho, procurando melhores 

condições de vida para si e sua família; outros, mais jovens, por possuírem uma baixa 
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autoestima, não acreditando em si mesmos preferiram desistir a tentar e ainda algumas 

senhoras por considerarem cansativo conciliar os afazeres domésticos, o cuidado com a 

família e o estudo. No entanto, apesar desse forte empecilho em se trabalhar com a 

modalidade Eja, o qual consiste na evasão escolar e na baixa frequência escolar, ainda assim, 

consideramos bastante instigante trabalhar com os alunos Ejeanos, uma vez que há uma troca 

bastante significativa de vivências compartilhadas em sala de aula, o carinho e consideração 

que eles nutrem pelo professor e o interesse em adquirir novos conhecimentos, aliados ao 

desejo do professor de fazê-los criarem gosto pela leitura e adquirirem mais habilidade na 

escrita, são fatores que oferecem sustentabilidade ao nosso trabalho. 

No tocante à vida pessoal dos alunos, os mesmos possuem as mais variadas 

profissões: são donas de casa, pedreiros, vendedores, pessoas que trabalham no comércio, 

domésticas, taxistas, pessoas que cultivam a terra, trabalhadores de cerâmica. A grande 

maioria dos alunos não apenas estudam. E é muito alentador ver a força de vontade que 

possuem de descortinarem o mundo do conhecimento. Algumas vezes estão presos ao ensino 

tradicional, mas com paciência a docente vai mostrando os caminhos e possibilidades, bem 

como a importância da leitura na sociedade em que vivemos. É viável citarmos aqui o que 

Paulo Freire coloca como imprescindível que o docente tenha na relação com os educando, a 

disponibilidade para o diálogo: 

 

Como professor não devo poupar oportunidade para testemunhar aos alunos 

a segurança com que me comporto ao discutir um tema, ao analisar um fato, 

ao expor minha posição em face de uma decisão governamental. Minha 

segurança não repousa na falsa suposição de que sei tudo, de que sou o 

“maior”. Minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que 

ignoro algo a que se junta a certeza de que posso saber melhor o que já sei 

e conhecer o que ainda não sei. Minha segurança se alicerça no saber 

confirmado pela própria experiência de que, se minha inconclusão, de que 

sou consciente, atesta, de um lado, minha ignorância, me abre, de outro, o 

caminho para conhecer. (FREIRE, 2014, p.132) 

 

E é essa consciência de incompletude, de estarmos abertos ao diálogo, por sabermos 

inconclusos, não possuímos todas as respostas, que podemos aprender. Enquanto educadores 

precisamos ter a humildade para reconhecermos que temos um conhecimento parcial e 

aconselharmos os discentes a pesquisarem, a quererem ter uma aprendizagem mais 

aprofundada, não se contentarem com a superficialidade. Entretanto, há tanto a aprender que a 

cada dia descobrimos que nunca chegaremos ao conhecimento absoluto, visto que ele é 

inexorável. 

 



 
 
 
 
 

51 
 

 

3.4 PROPOSIÇÕES DE MAPAS DE LEITURA A PARTIR DO OBSERVADO 

 

Para trabalharmos com o cordel em sala de aula, primeiramente foi realizado de 

março a agosto de 2014 um trabalho de sensibilização através da recitação de poesias de 

autores variados para que os alunos pudessem perceber o quanto a linguagem poética se 

diferencia de outros gêneros pela linguagem plurissignificativa, o lirismo mais acentuado, a 

rima, o ritmo e acima de tudo, ressaltou-se que a linguagem poética não tem como objetivo 

simplesmente informar como os têm os textos referenciais. A poesia deve ser visualizada e 

apreciada pela sua beleza estética, a construção de imagens sinestésicas que captam a atenção 

do leitor e o convida à imaginação, à apreciação contemplativa, ao transbordamento das 

emoções, à identificação com o que está sendo dito. Abordaremos a seguir os encontros em 

que o projeto de dissertação começou a ser aplicado na íntegra. 

 

Encontro do dia 03/09/2014 

 

Nessa noite foram trabalhados com os alunos dois intertextos com o tema mulher. 

Um deles da poetisa Portuguesa Florbela Espanca que pertenceu ao final do século XIX e 

início do século XX e o outro pertencente à poetisa Brasileira seridoense Isabel Macedo, a 

qual é contemporânea. Foi mostrado aos alunos que os textos se aproximam pela temática, os 

dois versam sobre a mulher, ao mesmo tempo em que se distanciam pela forma como a 

mulher é retratada em cada um deles. Como já se havia trabalhado os adjetivos, pediu que eles 

percebessem os adjetivos utilizados em cada poesia a fim de construir com eles a 

interpretação dos poemas. 

 

Texto 1 

Poesia de Florbela Espanca 

 

A Mulher II 

 

Ó mulher! Como és fraca e como és 

forte! Como sabes ser doce e 

desgraçada! Como sabes fingir quando 

em teu peito 

A tua alma se estorce amargurada! 
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Quantas morrem saudosas duma imagem 

Adorada que amaram doidamente! 

Quantas e quantas almas endoidecem 

Enquanto a boca ri alegremente! 

 

Quanta paixão e amor às vezes têm 

Sem nunca o confessarem a ninguém 

Doces almas de dor e sofrimento! 

 

Paixão que faria a felicidade 

Dum rei; amor de sonho e de saudade, 

Que se esvai e foge num lamento! 

 

Texto 2 
 

Poesia de Isabel Macedo 
 

 

Retrato 

 
 

Qual o melhor traço que retrato? 

A minha face 

O meu riso 

A minha lágrima 

Outrora menina acanhada 

Hoje metida. 

Edificava meus castelos de livros 

Hoje desfaço e refaço 

A vida 

O caminho 

O amor. 

Brinco de 

poetar É preciso 

poetizar A vida. 

Enquanto menina: 

Doce 
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Risonha 

Alegre. 

Como mãe 

Fizera-me 
 

Sensata 
 

Protetora 
 

Puro amor. 
 

Como mulher: 
 

Felina 
 

Estilhaçada 
 

Enigma 
 

A ser decifrado 
 

Pelo bicho 
 

Homem. 

 

Os alunos foram construindo através do campo semântico a imagem que se tem da 

mulher nessas épocas históricas distintas. No primeiro texto a mulher se mostra ainda 

submissa. E a própria escolha lexical ajuda bastante a traçar o perfil dessa mulher (fraca, 

forte, doce, desgraçada, amargurada); Muitas vezes a mulher sofria por um amor platônico, 

não correspondido e por essa razão acabava gerando sofrimento como nos afirma os versos 9 

e 10:  “ Quanta paixão e amor às vezes têm/ Sem nunca o confessarem a ninguém.” A mulher 

dessa época não tinha a liberdade que se tem atualmente de viver amores de forma livre. A 

figura feminina estava atrelada à masculina, e por esse motivo ela nutria esse estigma de 

submissão, de sofrimento, de espera da vontade masculina. A própria estrutura dos versos em 

forma de soneto mostra a mulher presa ainda a padrões. 

No segundo poema, a mulher apresenta, várias faces, ela tem um lado infantil, outro 

de mãe e outro mulher. São vários papéis que ela constrói. Como menina (doce, risonha, 

alegre); no papel de mãe (sensata, protetora, puro amor); enquanto mulher (felina, estilhaçada, 

enigma); A mulher vista nesse poema conduz a própria vida desfazendo e refazendo a vida, o 

caminho, o amor. E essa mesma mulher vai se visualizar como um ser paradoxal, repleto de 

contradições (acanhada, metida); Uma incógnita, um enigma a ser desvendado pelo gênero 

masculino; como o eu lírico nos fala pelo “bicho homem”. 
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Nessa aula a interação ocorreu de forma bastante satisfatória. Os educandos 

participaram ativamente da interpretação
4
 dos dois poemas através de questionamentos 

direcionados pela professora:  

_ Como a mulher é retratada no texto 1? O aluno A1 responde: 

_ É fraca, forte, doce, desgraçada. A professora diz: 

_ Muito bem. 

Uma aluna A2 retruca: 

_ Professora, mas isso não é contrário não? 

_ Sim, muito bem observado. Mas por que será que isso acontece? O aluno A3 responde: 

_ As mulheres são mesmo complicadas de se entender. Até na poesia. Sei não, professora, 

nunca vou entender mulher. 

_ Realmente, não somos fáceis de sermos entendidas. No poema 1, a mulher se transforma em 

fraca ou forte, doce ou desgraçada de acordo com o sentimento que recebe do homem. 

Uma aluna A4 fala: 

_ Ainda bem que as coisas mudaram. A mulher hoje não é mais besta não. Se o homem for 

ser ruim, ela bota um par de chifres nele ou então não quer mais nem saber do cachorro. 

O A1 falou: 

_ É mesmo. Mulher é artigo de luxo. Só tem quem tem condição de aguentar o 

trampo. 

A professora retruca: 

_ É por isso que o eu lírico, ou seja, quem fala no poema 2 afirma desfazer e refazer a vida, o 

caminho, o amor. O que é que vocês compreenderam em relação ao que foi dito? 

Uma outra aluna A5 responde: 

_ Ah, professora, a mulher não aguenta muita coisa hoje não. Não é como quando eu me 

casei, que as pessoas ficavam para sempre com aquela pessoa até que Deus chamasse. E 

quando o marido ou a mulher morria, não queria mais casar. Hoje as mulheres por qualquer 

coisinha deixa o marido e arruma outro. 

A aluna A4 diz: 

_ Graças a Deus que é assim. Quando não dá certo é melhor cada um para o seu lado. A 

professora diz: 

                                                                   
4 As interpretações foram escritas conforme verbalizadas pelos alunos, sem nenhuma correção. 
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_ Bem, pessoal, agora que nós debatemos muito os dois poemas e vimos formas diferentes de 

visualizar a mulher, vamos ter um momento para produzir um texto falando sobre a mulher. 

De preferência em forma de verso, mas quem não conseguir pode fazê-lo em prosa. 

A aluna A6 diz: 

_ Eu mesma não sei fazer verso não. A professora responde: 

_ Não tem problema, pode ser um texto em prosa. A aluna A6 retruca: 

_ E que diabo é isso, professora? 

_ É um texto em linha contínua, uma redação, como vocês estão acostumados a falar - A 

professora responde. 

Mostraremos aqui dois textos produzidos pelos alunos: um que apresenta um grau maior de 

dificuldade e outro que demonstra mais facilidade com o processo de escrita. 

 

Texto B1 

A Mulher 

A mulher trabalhadora e aquela que se levanta de manhã para cuida do café para seu 

esposo trabalha e bota seus filho para escola para trabalha e da conta de arruma sua casa cuida 

dos filhos e muitas as vezes o seu companheiro não dão valor. 

Tem muitas mulheres que se interessa pelos melhores empregos e outras na 

agricultura e tem delas que trabalha pinturas e em contuições de cisternas costuras e corte 

linha e outras, e aquelas também que sempre esta do lado companheira em tudo que precisar e 

nas horas difícil dano o apoio na hora de conselho.  

A mulher precisa de agradecimento 

Percebe-se no texto B1 que no plano das ideias faltou um desencadeamento. O texto 

apresentou um início misturado com o meio e não há uma conclusão. Tornou-se nítido 

também que há alguns equívocos em relação à grafia de algumas palavras e em relação à 

concordância. Evidenciou-se a ausência do r indicando infinitivo quando deveria haver: cuida, 

trabalha, bota, arruma e esta ao invés de cuidar, trabalhar, botar, arrumar e estar. Outro 

problema que o texto apresenta é a falta de pontuação, principalmente no final das frases. 
 
Texto B2 

 

Mulher 
 

Quando fala em mulher, preta morena mulata, branca ou loura. Todas elas são 

indolatradas. Alguas são discriminadas, mais a maioria são bastante amada. Por isso eu vejo a 

mulher, uma grande expiração de vida. Para toda humanidade nu trabalho sempre procura 
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trabalhar com qualidade, se é pobre ou se é rica, não importa, a sua beleza estar sempre com 

um poquinho de vaidade. Vaidade que é preciso, porque mulher linda, e linda de qualque 

jeito, se alguém, põe um defeito, um outro logo desfas, e esse defeito logo fica para tras. 

Obrigado mulher por existir. 

O texto B2 mostra um desencadeamento das ideias melhor que o texto B1. Apesar de 

do ponto de vista formal, ele estar estruturado em prosa, o conteúdo dele é mais poético. Há 

nele alguns equívocos no tocante à ortografia e à concordância. Mas percebe-se que algumas 

vezes o aluno comete alguns desvios, mais por falta de atenção do que por desconhecer a 

variável padrão da língua, uma vez que ele escreve a palavra mulher sem o r, e logo adiante 

escreve de forma correta. Percebe-se nele a presença da rima, a qual é um elemento bem 

característico do texto em verso. 

 

Encontro do dia 25/09/2015 
 

Nesse dia foi lido o cordel de Antônio Francisco “Os animais têm razão”. A 

professora fez a leitura do cordel com entonação de acordo com o diálogo de cada animal. 

Logo após esse momento cada aluno incorporou a fala de um animal. Ao todo foram oito 

alunos que participaram. Uma vez que no texto aparecem sete animais e o narrador. Alguns 

participaram de forma mais desinibida, outros de modo mais acanhado. Mas o mais 

importante é que o objetivo foi atingido, os alunos puderam perceber a poesia de forma viva, 

em verdadeira ebulição. E por mais que não tenha a intenção, esse cordel conduz o ser 

humano a repensar suas ações em relação ao meio ambiente, sobre a forma de agir sobre o 

mundo, o respeito e os sentimentos positivos que deve nutrir para com os outros seres 

humanos como a solidariedade, o amor, a bondade, a fraternidade. Depois que a leitura foi 

feita, houve um momento para refletirmos sobre o que o texto coloca. Perguntou-se aos 

alunos sobre o que o texto falava. O aluno C1 disse: 
 

_ Ele fala sobre animais conversando. Ao que a professora incita eles a falarem: 

_ E sobre o quê eles conversam? Outro aluno C2 diz: 

 _ Sobre o que o homem faz de errado. Polui o meio ambiente, explora os animais, maltrata os 

outros. 

A professora diz: 

_ E aí, vocês concordam com que os animais falam a respeito do ser humano? A aluna C3 

responde: 
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_ Com Certeza, professora. O homem faz as coisa sem pensar. Até matar outro por qualquer 

besteira. Uma vez lá no sítio um irmão matou outro só por causa de terra. 

A professora retrucou: 

_ Realmente é um absurdo o que acontece atualmente. As pessoas matarem o semelhante por 

algo banal, sem importância nenhuma. A vida humana se tornou muito barata. Por essa razão, 

nos cordéis de Antônio Francisco ele procura chamar a atenção dos seres humanos para se 

sensibilizarem a respeito das ações danosas ao meio ambiente e ao semelhante. E aí, vocês 

gostaram do cordel lido? 

O aluno C5 afirma: 

_ Com certeza, Isabel. 

A professora incita os alunos a opinarem: 

_ E do que mais vocês gostaram nesse cordel? A fala de qual animal? A aluna C3 diz: 

_ Eu achei o que a cobra diz bastante invocado porque muitas pessoas têm a língua venenosa, 

joga veneno para todo lado. 

Outro aluno C5 foi interrompendo dizendo: 

_ Eu achei massa o que o porco falou que o homem suja tudo e ainda diz que ele é que o 

seboso. 

A aluna C6 disse: 

_ Mas o melhor mesmo foi o que o burro falou que não ia trocar o juízo com o do homem. O 

burro quis ser mais inteligente que nós. 

O aluno C2 interveio afirmando: 

_ Olhe, que muitas vezes é mesmo. Tem hora que somos piores do que os jumentos. O aluno 

C7 foi logo dizendo: 

_ Pois o que eu gostei foi do rato falando que o burro sofre porque quer, pois ele sabe dar 

coice e morder, só apanhava se quisesse. 

Ao passo que a aluna C8 afirmou: 

_ O mais legal de todos foi o cachorro dizendo que o homem odeia, faz guerra e tudo o que é 

ruim e quem recebe a vacina é ele, o cachorro, é mesmo uma injustiça. 

A professora falou à turma que eles iriam produzir um texto no qual os animais 

tivessem vida e conversassem como as pessoas. Disse ainda que o texto poderia ser uma 

fábula, o qual tinha sido um gênero já trabalhado em sala de aula ou poderia ser em versos 

como os textos em cordel também explorados. Muitos alunos optaram por escrever uma 

fábula. Tornou-se perceptível que alguns demonstraram maior sensibilidade aos problemas 

ambientais, outros nem tanto. Essa constatação também diz respeito à dificuldade de escrita 
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que se percebeu em alguns alunos. A seguir transcreveremos dois textos, um de uma aluna 

com mais dificuldade na escrita e outro de um aluno com mais facilidade. 

 

Texto C2 

 

Um burro que vivia numa fazenda que trabalhava carregando agua nos barios todos 

os dia de madrogada um dos empregado da fazenda ia pega agua para os afazer da fazenda 

para coizinhha. 

O burro já vivia tão cansado que já não conseguia mas trabalha o empregado batia 

tamto que o burro pediu desculpas e disse: muito obrigado me perdoe se fui grosseiro E que 

eu ando estressado de tanto apanhar do homem sem nunca ter revido 

O Burro não sabia mais o que fazer de tanto apanha ele fazia de tudo para agrade 

mais não adiantava o homem não dava atenção o pobre de jumento não sabia mais o que 

fosse. 

Tornou-se perceptível no texto C2 que a aluna apreciou bastante o diálogo do burro 

no cordel Os animais têm razão que até transcreveu a fala desse animal no texto e criou a sua 

fábula se baseando nos maus tratos que o burro sofre do ser humano. Tornou-se nítido que 

faltou um pouco mais de detalhes, de imaginação na história. Seria interessante que o texto 

tivesse a presença do discurso direto a fim de dar mais vida ao que estava sendo dito. 

Quanto aos aspectos gramaticais, percebeu-se a presença de muitas palavras escritas 

contrariamente ao padrão da norma culta da língua como em madrogada (ao invés de 

madrugada), coizinha (no lugar de cozinhar), mas (ao invés de mais), tamto ( no lugar de 

tanto), 

revido ( ao invés de revidado), fosse( no lugar de fizesse), apanha ( ao invés de apanhar), 

agrade (ao invés de agradar), mais (no lugar de mas), barios (ao invés de barris). Outros 

problemas que se pode apontar no texto foram a falta de pontuação nas frases, acentuação nas 

palavras e concordância com os termos anteriores. 

 

Texto C3 

O homem e as andorinhas 

 

Todo dia e dia de observar chegou a tarde eu mim sentei de frente a praça e observei 

as andorinhas a voar que liberdade bonita que liberdade infinita fiquei olhando aqueles 

passaros a voar e mim senti prisioneiro eu mim senti como um guerreiro a lutar contra meus 

próprios irmãos que aqui na Terra a natureza e diferente você não e dono dos seus próprios 
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poderes você não e compreendido muitas vezes nem ate mesmo por seus filhos que lhe 

cerram de armadilhas que eles mesmos aprontam e observei as andorinhas novamente ela é 

liberta e não passa por provações que o humano não consegue entender que a ignorância essa 

mania de esta sempre em primeiro lugar meu caro amigo as andorinhas elas não querem saber 

de você elas preferem não ti fazer instinto a andorinha parece se racionais e nos parecemos ser 

inrracionais. 

Percebeu-se no Texto C3 que o aluno não escreveu uma fábula propriamente dita 

nem um texto em versos, embora a linguagem utilizada no texto se aproxime bastante do texto 

poético. Evidenciou-se que se trata de um texto reflexivo, no qual a andorinha representa 

todos os animais e o comportamento dela é comparado ao do ser humano. É um texto 

descritivo que apresenta características dos textos dissertativos argumentativos. É visível que 

o aluno refletiu bastante sobre a fala dos animais no cordel. E bem como no cordel, o narrador 

observa os fatos. 

No cordel “Os animais têm razão”, o narrador observa os animais dialogando a 

respeito do comportamento humano. No texto O homem e as andorinhas, o narrador está em 

uma praça e começa a observar as atitudes das andorinhas e compará-la com as dos homens. 

Em relação ao texto C2 o texto C3 mostra um amadurecimento melhor, a linguagem menos 

elementar. Há, no entanto alguns problemas também no tocante à pontuação das sentenças, 

uma vez que o leitor fica sem respirar pela ausência de vírgulas e pontos. Apresenta ainda 

alguns desvios ortográficos em relação à norma padrão da língua. Como o pronome obliquo 

mim, ao invés de me; ti (no lugar de te); a palavra ingnorancia ( ao invés de ignorância); 

inrracionais ( no lugar de irracionais); se (ao invés de ser); nos( ao invés de nós); Evidencia-se 

ainda a ausência de acentuação nas palavras (e, ate, pássaros, a sem crase); No final do texto 

há um problema de concordância (a marca de plural quando devia estar no singular: “A 

andorinha parece se racionais” ao invés de “A andorinha parece ser racional”. 

 

Encontro do dia 12/11/2014 

 
 

Nesse dia após recitar a poesia de Patativa do Assaré que fala sobre a mulher, a qual 

consiste em um desafio entre dois cantadores populares. Nele um deles fala só aspectos 

positivos sobre a mulher, ao passo que o outro fala mal da mulher, possui uma visão negativa 

da figura feminina. E após recitar outras poesias falando sobre a natureza, solicitou-se aos 

alunos que se reunissem em grupos em torno de 4 ou 5 pessoas e escrevessem um texto em 
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forma de cordel. Foi sugerido a eles vários temas como: A mulher; Festa da padroeira; A 

água; Drogas; A natureza; 

A professora optou pelo trabalho em grupo devido à dificuldade de escrita observada 

em alguns alunos; Ressaltando que quase todos os grupos conseguiram escrever em versos, 

exceto um dos grupos. Então foi permitido que esse grupo escrevesse em prosa mesmo. A 

seguir transcreveremos o texto do grupo que escreveu em prosa e em seguida um dos textos 

que consideramos que foi bem desenvolvido. 
 

 

TEXTO D1 
 

Festa 

 

_ Festa de Nossa Senhora Daguia e a mais eu gosto, que tem novenas, estuamengo da 

bandeira, que tem animação nas Ruas tem parque, Bandas nas Ruas que faz partes da festa de 

Nossa Senhora Daguia, eu quero Nossa Senhora Daguia mim ter muita saúde pra eu continua 

a caminho pra igreja eu quero que Deus mim caminhe que ele mim muita paz pra nós. 

Observamos no texto D1 que o título do texto está bastante genérico quando deveria 

ter relação com festa da padroeira ou Festa de Nossa Senhora da Guia. O texto poderia ser um 

pouco maior, tendo em vista que só possui um parágrafo. Há alguns desvios em relaçãoà 

ortografia. A palavra “estuamengo” ao invés de hasteamento; o verbo ser na forma “e” sem 

acento agudo; “ter” no lugar de “der”; o pronome “mim” foi utilizado no lugar de “me”; o 

verbo continuar sem o “r” que coloca o verbo no infinitivo; 

A pontuação também está ausente como a falta de espaço para iniciar o parágrafo e 

algumas vezes se apresenta desnecessária como o uso do travessão no início do texto, tendo 

em vista que não indica a fala de ninguém, não há necessidade de que apareça. O grupo de 

alunos demonstrou dificuldade em relação a um desenvolvimento expandido do tema; uma 

vez que introdução, desenvolvimento e conclusão apareceram todos juntos. 
 

Em relação à temática escolhida evidenciou-se que os alunos a escolheram por 

possuírem uma fé católica bastante firme. O texto fala a respeito das coisas que há na cidade 

na época da festa da padroeira e depois pede a proteção da santa padroeira da cidade de Acari. 

A seguir transcreveremos o texto que consideramos bem desenvolvido pela forma 

como foi escrito, respeitando a forma (versos de 3 estrofes com 4 quadrinhas) e também a 

presença da rima. Outro fator que valorizamos no texto foi a preocupação social, tendo em 

vista que uma das funções da poesia é expressar a relação do eu lírico com a realidade que o 

cerca. 
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TEXTO D2 

 

A Água 

Água é fonte de vida 

Elemento da natureza enriquecida. 

Com ela vivemos melhor 

Acabamos com o que à de pior. 

Água para o nosso sertão Hoje quase não tem 

mais não. Se essa situação não mudar 

Em situação crítica vamos ficar. 

Água temos que economizar Para nossa vida 

melhorar. Porque se não economizar Nós 

todos vamos sede passar. 

Percebemos no texto D2 que os alunos que o escreveram entenderam bem como o 

texto em versos é construído, respeitando a questão da quebra das linhas e as relações de 

sequências entre os versos que se seguem. As quadras mostram ainda a presença de rimas 

emparelhadas e cruzadas. O texto demonstra também uma preocupação com o social, uma 

temática urgente nos dias atuais que é a escassez de água e fala sobre a importância de se 

economizá-la a fim de que não falte. O texto não apresenta problemas graves no tocante à 

ortografia, apenas um desvio: a troca no quarto verso da primeira estrofe do verbo haver (há) 

pelo à; o que não compromete o entendimento global do texto. 

 

Encontro do dia 17/12/2014 

 

Nessas aulas a professora trabalhou com os alunos um texto coletivo através da 

explosão de ideias e palavras. Os alunos falaram várias palavras que lhes vinham à mente 

naquele momento, as quais foram colocadas no quadro. Pediu-se a uma das alunas que 

escrevesse no caderno, em seguida foram se formando as frases e estrofes. Cada aluno dava a 

sua contribuição ajudando a formar as frases. A seguir colocaremos as palavras citadas pelos 

alunos e logo em seguida como ficou o texto coletivo construído pelos alunos e professora. 

No entanto, o texto foi sendo refeito, visto que algumas palavras precisavam ser trocadas. 

Então, a professora sugeria, outras vezes eram os alunos que faziam a sugestão. E dessa forma 

as quadrinhas foram sendo criadas. 
 

Lista de palavras 
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Fim do ano 

Paz 

Alegria 

Jesus 

Amor 

Fraternidade 

Animação 

Coração 

2015 

Luz 

Nascimento 

Irmão 

Chegando 

Seduz 

Todas as pessoas 

Saudade 

Acreditar 

Invadir 

Novo tempo 

começar 

 

Fim do ano 

 

O fim do ano está chegando 

Vamos todos se animar. 

Muita alegria e paz para todos 

Que 2015 vai chegar. 

 

A saudade vai ficar 

Um novo tempo vai começar. 

Com esperança no coração 

Vamos acreditar. 
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O nascimento de Jesus 

Nos traz paz e luz. 

É um momento lindo  

Que a todos seduz. 

 

Deixe o amor e a emoção invadirem. 

A fraternidade 

E o amor ao irmão 

Fazerem morada em seu coração. 

 

Essa construção do texto coletivo pelos alunos e pela professora foi bastante 

interessante, visto que os educandos puderam vislumbrar que a poesia é um jogo de palavras 

aliado a outros elementos como a rima e o ritmo, e por essa razão não deixa de ter um aspecto 

lúdico. 

 

 

Encontro do dia 28/05/2015 

 
 

Nesse dia foi marcado com o poeta Antônio Francisco uma noite especial, na qual o 

cordelista recitou vários cordéis dele para os alunos da EJA. Foi uma aula maravilhosa, os 

alunos ficaram em estado de êxtase diante do espírito brincalhão do poeta mossoroense. Além 

de recitar, Francisco contou piadas e anedotas. Com o espírito simples e ao mesmo tempo 

cativante, logo no início gerou empatia nas pessoas. Alunos e professores foram desde o 

primeiro contato conversando, querendo saber um pouco mais sobre a vida do poeta popular. 
 

A apresentação começou com a fala da direção da Escola Estadual Tomaz de Araújo. 

Depois a professora Isabel falou que a presença do poeta popular Antônio Francisco estava 

finalizando de modo especial o trabalho desenvolvido por ela na turma equivalente ao 5º e 6º 

Períodos da Eja sobre a poesia do cordelista mossoroense e em seguida leu a biografia de 

Antônio Francisco. Antes disso o poeta já estava sentado próximo aos alunos, totalmente 

íntimo da plateia. É impressionante o modo como o poeta se relaciona com o público: de um 

jeito totalmente humilde, amigo, aberto. E durante a recitação a forma como ele gesticula 

transporta o público para a fabulação. O poeta tem o poder de teatralizar os cordéis que 

escreve de tal maneira, que parecia que o público estava em transe durante a apresentação. 

Entre os cordéis recitados estavam a Autobiografia em forma de versos; Aquela dose de amor; 

Meu sonho; Os animais têm razão; A casa que a fome mora; Balance a rede do mundo e 
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terminou a apresentação com os Três Martelos da amizade. O poeta também contou com a 

participação de um convidado que é fã de Antônio Francisco e também apreciador da cultura 

popular e gosta de recitar como hobbie; O nome dele é Almir Campos e atualmente reside na 

cidade de Acari. O mesmo recitou com Francisco A casa que a fome mora; Os animais têm 

razão e Os três martelos da amizade, e recitou sozinho outros versos criados por poetas 

populares diversos. Almir Campos, bem como Antônio Francisco possui a capacidade de 

teatralizar e os alunos ficaram bastante atentos à apresentação. 

Após a apresentação, os alunos estavam empolgados. Queriam tirar fotos com o 

poeta Antônio Francisco, dar um abraço no cordelista e comprar os cordéis autografados por 

ele. Antônio Francisco mostrou-se totalmente disponível, paciente e feliz por ver a 

repercussão e o alcance do seu trabalho. 

 

3.5. OS LEXICOGRÁFICOS E OS SEMANTOGRÁFICOS 

 

 

Partindo das dificuldades constatadas, tanto de escrita quanto de leitura, apresentadas 

pela turma, propomos desenvolver, para as próximas turmas da EJA, atividades que possam, 

ao mesmo tempo, cobrir as deficiências de escrita e de leitura. Atividades estas que, partindo 

da palavra, possam atingir, no final, uma rede de sentidos abarcados, também, pela leitura. 

Tomando como pontos de partida os cordéis de Antônio Francisco, Os animais tem razão e 

Aquela dose de amor, trabalhados com esta turma, organizamos, primeiramente, os 

lexicográficos. 

Considerando o conceito de léxico enquanto acervo de palavras, no nosso caso, de 

Língua Portuguesa, a intenção é mostrar para os alunos ejeanos o quão importante é o saber 

que adquirimos com o significado das palavras dicionarizadas. Sobretudo mostrar para eles 

que, além do sentido, que chamamos denotativo, posto que denota o que representa, as 

palavras podem apresentar um sentido que chamamos de conotativo ou figurado, ou seja, para 

que este sentido figurado seja apreendido, faz-se necessário relações de sentidos que somente 

a leitura e sua compreensão pode estabelecer. 

Tomamos, portanto, o cordel Os animais tem razão, para elaborarmos o que aqui 

denominamos de lexicográfico, isto é, um gráfico no qual os alunos irão preencher 

estabelecendo relações de sentido com as palavras temas utilizadas pelo poeta, dentro da 

história contada em verso. No primeiro, será trabalhado as relações de sentidos denotativos. 

Assim, os alunos, de posse do dicionário, preenchem o gráfico com, pelo menos, duas 

características dos animais em questão: 
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Lexicográfico 1  

 

No segundo lexicográfico já temos uma elaboração maior uma vez que os alunos 

irão se defrontar com o sentido figurado. A relação será estabelecida em função do que os 

animais pensam do homem, no cordel. O professor encaminha proposições de sentido, 

relacionando que características desses animais são atribuídas ao homem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexicográfico 2 
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De posse dos lexicográficos partimos para os semantográficos, cujas construções 

envolvem não somente a palavra, mas o enunciado que envolve cada personagem e suas 

respectivas caracterizações, desta vez focalizando o caráter social da preocupação que gira em 

torno da fala dos animais. O professor irá trabalhar o eixo dos sentidos mais implícitos do 

texto, provocando os alunos a preencherem os vazios de que fala Iser (1996). Desse modo, os 

alunos irão reconhecer, através de algumas palavras que se encontram nas falas dos animais, 

que o homem hoje se acha em posição de animal irracional, tamanha a irracionalidade das 

ações que praticam. Nesse estágio ele já é capaz de inferir que uma expressão como, por 

exemplo, “as florestas estão capengas” equivale a “desmatam”, ou algo que o valha. Portanto, 

nós teríamos o nosso primeiro semantográfico, ou seja, um gráfico que estabelece relações de 

sentido para além do expresso no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semantográfico 1  

 

 

Com todas as informações acima, os alunos já são capazes de organizar pequenos 

textos, em cujas ideias podemos vislumbrar a compreensão de cunho social repassada pelo 

cordel. Aqui o aluno ejeano (e quaisquer outros alunos) desconstruirá, através da reflexão 

conjunta, professor/aluno, no decorrer das aulas, as noções maniqueístas de bondade e 

maldade, esta última sendo própria dos animais irracionais e passará a visualizar o homem na 

totalidade de seus defeitos, buscando meios para que, enquanto homens, sejam melhores que 

o homem descrito pelos animais no cordel. O cordel fabulado de Antônio Francisco deixa 
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uma mensagem importante para o aluno ejeano: através do comportamento do homem eles 

poderão traçar formas de agir em relação ao seu semelhante, em relação aos animais e à 

natureza e em relação a si mesmo enquanto seres capazes de transformação. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Ao término dessa dissertação podemos tecer algumas considerações a respeito de se 

ter trabalhado o texto poético em sala de aula, de forma mais específica o texto literário 

popular. O cordel mostrou-se atraente, prazeroso mesmo para os alunos, tendo em vista que 

os temas retratados pelo poeta Antônio Francisco fazem parte do entorno social interiorano 

(falam sobre a fauna, a flora, a conscientização ambiental, os valores éticos e humanos); a 

oralidade é outro elemento que atraiu a atenção dos educandos e os conduziu a se envolverem 

com a leitura, aliada à rima e ao ritmo que esses versos trazem consigo. Esse fato contribuiu 

para causar empatia no leitor e fez com que houvesse interação entre autor-texto-leitor e desse 

modo, os lugares vazios que Iser (1996) aponta, bem como os horizontes de expectativa que 

Jauss (1994) ressalta, pudessem ser preenchidos, se não completamente, mas de forma 

positiva. 

No entanto, necessário se faz relatar que o processo de introdução do gênero poesia 

não ocorreu de modo totalmente satisfatório, visto que os alunos procuravam encontrar para 

os versos explicações lógicas. E como no texto poético a realidade quase sempre é imaginária, 

criada pelo eu lírico que se inscreve no poema. Foi preciso um longo trabalho de 

sensibilização através da recitação de poesias diversas a fim de que os alunos visualizassem o 

texto poético de forma sensível, lúdica, sem preocupações em extrair dele respostas. 

Ressaltamos ainda na pesquisa dois aspectos do texto poético que são positivos para 

o alunado: o caráter humanizador da poesia que Candido (1988) faz referência, conduzindo, 

portanto, os seres humanos a repensarem suas ações e o aspecto da catarse (liberação das 

emoções), através desse extravasamento, as pessoas tendem a passar por uma purificação 

interior, tornando-se seres humanos melhores e mais completos. 

Tratamos da origem do cordel e o fato dela estar atrelada à oralidade, visto que nos 

primórdios era uma espécie de narrativa a ser recitada. Surgiu na Europa e depois se difundiu 

por outras regiões. No Brasil, principalmente no Nordeste encontrou um lugar propício para 

se desenvolver, visto que a região era predominantemente rural e prevaleciam as formas orais 

de comunicação. Desse modo, os poetas e cantadores reinavam absolutos e desempenhavam a 

função de agentes culturais, levando divertimento para as pessoas. Por isso eram comuns as 

cantorias e pelejas. A peleja, também chamada de desafio consistia em uma disputa entre dois 

cantadores que revelavam seus conhecimentos e a capacidade de criar versos rimando. Com a 

modernidade, a estrutura dos folhetos mudou, bem como os locais de circulação desses 

cordéis. Os folhetos deixaram as feiras livres e estão disponíveis em outros espaços como 
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sebos, livrarias e em outras mídias como cds, dvds, sites, blogs. É comum também os 

cordelistas serem chamados a declamar seus versos em eventos locais e Universidades. 

Discorremos também a respeito da vida e da análise de duas obras do poeta Antônio 

Francisco: Os animais têm razão e Aquela dose de amor. Dada a visibilidade que o poeta 

Mossoroense tem conquistado no Nordeste e até em outras regiões, considerado por alguns 

críticos como o novo “Patativa” pelo lirismo de seus versos, visto que sua obra ainda está em 

construção, pois o poeta se encontra vivo e dinâmico, apresentando-se em eventos nas 

Universidades e emoutros órgãos, demonstrando uma maravilhosa capacidade de 

memorização e teatralidade. Nas duas obras anteriormente referidas, por meio da reflexão, 

Francisco mostra aos seres humanos como viver uma vida em harmonia com o ambiente, com 

os animais e com os outros, repensando suas atitudes, ao mesmo tempo em que favorece a 

ludicidade. 

Do ponto de vista da educação tratamos das modificações que vêm se delineando em 

relação ao modo de se ensinar, a forma como a gramática normativa tem sido visualizada e a 

função do professor nesse processo. Atualmente o professor não é visto como único detentor 

do conhecimento e a gramática normativa deixou de ser o foco das aulas de Língua 

Portuguesa. Têm sido enfatizadas as práticas de letramento e o papel do professor como 

mediador; cabendo, pois, ao docente a introdução dos diferentes gêneros que circulam 

socialmente a fim de que o aluno não se sinta excluído de uma sociedade multi-letrada. Nesse 

contexto percebeu-se a necessidade de trabalhar textos diversos e por que não privilegiar o 

texto poético? Tendo em vista que o texto literário possui esse poder de síntese, de aguçar o 

sentido interpretativo, exigindo que o aluno faça uma leitura não linear, percebendo o que está 

nas entrelinhas e desse modo, ampliando os modos de ler, é que o cordel foi eleito adequado 

para esse fim. 

Relatamos ainda os desafios em se trabalhar com a modalidade Eja. Entretanto 

visualizamos que a educação não se deve omitir enquanto promotora de igualdade de direitos 

entre as pessoas. E o papel do educador reside justamente na mediação do acesso aos bens 

culturais, nos quais os textos poéticos estão inseridos. Apesar dos empecilhos na Educação de 

Jovens e Adultos para que a aprendizagem ocorra de forma satisfatória, tais como faixa etária 

diversificada, anos sem frequentar a escola, cansaço físico, evasão escolar, baixa autoestima, 

entre outros, há nos rostos desses alunos um forte desejo de melhorar as condições de vida, 

ampliar seus conhecimentos e se inserirem na sociedade que exige inúmeras competências e 

Multiletramentos. Por essa razão o cordel se mostrou relevante por conduzir os alunos a um 
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estado de sonho, em que se mesclam a fantasia e a realidade, operando sobre a imaginação e 

conduzindo a lugares mágicos. 

Evidenciamos também que o professor ejeano precisa ter três elementos que são 

essenciais para que seu trabalho obtenha êxito: flexibilidade, respeito ao ritmo do aluno e 

abertura para o diálogo. Visto que durante a aplicação dos mapas de leitura pudemos 

comprovar o avanço dos alunos em relação à leitura e à escrita. Porém esse avanço não se deu 

de forma instantânea, mas paulatinamente, uma vez que cada aluno possui um ritmo próprio, 

uns se identificam mais com o texto poético, outros não possuem tanta empatia. No entanto, 

cremos que os objetivos foram alcançados, tendo em vista que os cordéis de Antônio 

Francisco propiciaram a reflexão, a ludicidade, estimularam a leitura do texto poético e 

aperfeiçoou a escrita dos alunos. 

Podemos ainda apontar que trabalhar a poesia em sala de aula foi relevante também 

pela gama de possibilidades que o texto poético trouxe em si: enriqueceu o léxico armazenado 

na mente dos alunos; libertou os educandos das tensões. Como Candido (1988) tão bem 

enfatiza a literatura como um bem incompressível, nada mais propício do que o cordel para 

fazer o aluno adentrar no universo mágico da fabulação e do sonho. E, a partir daí, possibilitar 

a aquisição de sentimentos positivos como o respeito, a solidariedade, o amor ao próximo e a 

eliminação de sentimentos negativos e danosos ao ser humano como o ódio, a cobiça, o 

desejo de vingança, o egoísmo. 
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Cordéis trabalhados em sala de aula 

 

AQUELA DOSE DE AMOR 

 

Antonio Francisco 

1 

Um certo dia eu estava 

Ao redor da minha aldeia 

Atirando nas rolinhas, 

Caçando rastros na areia, 

Atrás de me divertir 

Brincando com a vida alheia. 

2 

Eu andava mais na sombra 

Devido ao sol muito quente, 

Quando vi uma juriti 

Bebendo numa vertente. 

Atirei, ela voou. 

Mas foi cair lá na frente. 

3 

Carreguei a espingarda, 

Saí olhando pro chão, 

Procurando a juriti 

Nos troncos do algodão, 

Quando surgiu um velhinho 

Com um taco de pão na mão. 

4 

O velho disse: - “Senhor, 

Não quero lhe ofender, 

Mas se está com tanta fome 

E não tem o que comer, 

Mate a fome com este pão, 

Deixe este pássaro viver.” 
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5 

Eu disse: - Muito obrigado, 

Pode guardar o seu pão... 

Eu gasto mais do que isso 

Com a minha munição. 

Eu mato só por prazer, 

Eu caço por diversão. 

6 

O velho disse: -“É normal 

Esse orgulho do senhor 

E todo esse egoísmo 

Que tem no interior. 

É porque falta no peito 

Aquela dose de amor. 

7 

Se eu tivesse botado  

Ela no seu coração, 

 Você jamais mataria  

Um pardal sem precisão, 

 Nem dava um tiro num pato 

Apenas por diversão.” 

8 

Eu fiquei muito confuso 

 Com as frases do ancião. 

Aquelas suas palavras  

Tocaram meu coração  

Derrubando meu orgulho  

E a vaidade no chão. 

9 

Me vali da humildade  

E disse: - Perdão, senhor, 

Desculpe a minha arrogância,  

Mas lhe peço um favor,  

Que me conte essa história 
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 Sobre essa dose de amor. 

 10 

O velho disse: - “Pois não. 

 Vou explicar ao senhor  

Porque mesmo sem querer 

 Sou o maior causador 

De hoje em dia o ser humano  

Ser tão carente de amor. 

11 

Isso tudo aconteceu  

Há muitos séculos atrás 

Quando meu Pai fez o mundo  

Terra, mares, vegetais. 

 Me pediu pra lhe ajudar  

No último dos animais. 

12 

Pai me disse: - Filho, eu fiz  

Da formiga ao pelicano; 

 Botei veneno na cobra, 

 Bico grande no tucano, 

 Agora estou terminando  

Este animal ser humano.  

13 

Mas ficou meio sem graça 

 Este animal predador... 

O couro não deu pra nada, 

 A carne não tem sabor, 

 Na cabeça tem juízo, 

Mas, no peito, pouco amor. 

14  
Por isso que eu lhe chamei  

Pra você lhe consertar,  

Botar mais amor no peito,  

Lhe ensinar a amar 
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E tirar dessa cabeça 

O desejo de matar‟. 

15 

Depois disse: - Filho,  

vá Amanhã lá no quintal,  

No casa dos sentimentos, 

 Perto do pote do mal... 

Traga a dose de amor 

E bote nesse animal. 

16 

De manhã eu fui buscar 

Aquela dose sozinho, 

Mas na volta me entreti 

Brincando com um passarinho 

Perdi a dose do amor 

Numa curva do caminho. 

17 

Quando eu notei que perdi, 

 Voltei correndo pra trás, 

 Procurei em todo canto, 

 Mas cadê eu achar mais.  

Aí eu fiz a loucura 

Que toda criança faz. 

 18 

Voltei, peguei outra dose  

Igualzinha a do amor,  

O vidro da mesma altura,  

O rótulo da mesma cor... 

Cheguei em casa e botei  

No peito do predador. 

19 

Mas logo no outro dia  

Meu pai sem querer deu fé  
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Do animal ser humano  

Chutando o sapo com o pé  

E no outro ele mangando  

Dos olhos do caboré. 

20 

Vendo aquilo pai chorou,  

Ficou triste, passou mal, 

Me chamou e disse: - „Filho, 

O bicho não tá normal. 

O que foi que você fez 

No peito desse animal?‟ 

21 

Quando eu contei a verdade 

De tudo aquilo que eu fiz 

Pai disse tremendo a voz: 

Eu sei que você não quis, 

Mas você botou foi ódio  

No peito desse infeliz. 

22 

Esse bicho inteligente  

Com esse ódio profundo,  

Com pouco amor nesse peito  

Não vai parar um segundo  

Enquanto não destruir 

A última célula do mundo.  

23 

Depois daquelas palavras,  

Chorei como um santo chora. 

 Quando foi à meia-noite 

Eu saí de porta afora  

E nunca mais eu pisei 

Na casa que meu pai mora. 

 24 

Daquele dia pra cá  
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É esta a minha pisada, 

Procurando aquela dose  

Em todo canto da estrada,  

Pois, sem ela, o ser humano  

Pra meu pai não vale nada. 

 25 

Sem ela, vocês humanos  

Não sabem dar sem pedir,  

Viver sem hipocrisia,  

Ficar por trás sem trair 

 Nem distante do poder  

Nem discursar sem mentir. 

 26 

Sem ela, vocês trucidam  

E batizam os crimes seus. 

Na era medieval  

Queimaram bruxas e ateus  

E perseguiram os hereges 

 Usando o nome de Deus.  

27 

Sem ela, foram pra África 

E fizeram a escravidão... 

Com os grilhões do preconceito 

Escravizaram o irmão 

Com a espada na cintura 

E uma bíblia na mão‟. 

28 

O velho disse: - “Perdoe  

Ter tomado o tempo seu. 

 Consertar vocês, humanos, 

É um problema só meu.” 

Aí o velho sumiu  

Do jeito que apareceu. 

29 
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E eu fiquei ali em pé  

Coçando o queixo com a mão,  

Pensando se era verdade 

As frases do ancião  

Ou se era tudo fruto  

Da minha imaginação. 

30 

E naquele mesmo instante  

Vi passando na estrada  

A juriti que eu chumbei 

 Com uma asa quebrada,  

Mas não tive mais coragem  

De atirar na coitada. 

31 

Joguei fora a espingarda,  

Voltei olhando pro chão  

Procurando aquela dose 

 Nos troncos do algodão  

Pra guardá-la com carinho 

 Dentro do meu coração. 

32 

Se acaso algum de vocês  

Tiver a felicidade 

De encontrar aquela dose, 

 Eu peço por caridade  

Derrame todo o sabor 

 Daquela dose de amor  

No peito da humanidade. 
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Meu Sonho 

(Antônio Francisco) 

 

Cansado de ler jornais, 

Fui me deitar descontente. 

Pensando em tudo que li, 

Adormeci lentamente. 

E sonhei que eu acordava 

Num planeta diferente. 

 

Era um planeta coberto 

De plantas de todas cores, 

As lagoas orquestradas 

Por marrecos cantadores 

 

E as abelhas bailando 

Por entre as pétalas das flores. 

Búfalos, zebras, elefantes, 

Ali bem perto pastando... 

 

Alces, gazelas, girafas 

Pela relva saltitando 

E na linha do horizonte 

Os dinossauros passando. 

 

Fiquei um tempo pasmado, 

Depois saí caminhando, 

Seguindo o curso de um rio 

Com os peixinhos pulando, 

As flores exalando o cheiro 

E a floresta cantando. 

 

Logo mais vi uma cena 
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Que tocou meu coração: 

Três crianças dentro d’água 

Desenganchando um salmão 

Que tinha ficado preso 

Nas pedras do ribeirão. 

 

Tiraram o peixe pra fora, 

Cada qual o mais contente. 

Um deles passou a mão 

 

No peixe suavemente 

E depois o colocaram 

Dentro d‟água novamente. 

Depois eu parei pra ver, 

Perto de uma pedreira, 

 

Quatro homens construindo 

De pedra uma cadeira... 

Eu perguntei a um deles: 

_ Por que não faz de madeira? 

 
 

Disse: _ “Não temos coragem 

De cortar um árvore bela 

Pra fazer uma cadeira 

Somente pra sentar nela. 

Achamos melhor ficarmos 

Sentados na sombra dela.” 

 

Com esta simples resposta,  

Sem querer me envergonhei. 

Pra disfarçar a vergonha, 

 Numa pedra me sentei. 

 _ Aonde fica a cidade, 
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 Por favor?, eu perguntei, 

 

Disseram: _ “Siga esta trilha 

Com o nome de Liberdade. 

Logo mais tem uma placa 

Que indica Felicidade... 

Vá por onde a seta indica 

Que chegará na cidade.” 

 

Quando eu peguei a estrada, 

Que comecei a andar, 

Sentou-se um pássaro em meu ombro 

E começou a cantar. 

Naquele instante eu senti 

Um cheiro de paz no ar. 

 
Voando na minha frente, 

Ia outro passarinho. 

Ia na frente e voltava 

Cantarolando baixinho. 

Como quem dizia: _ “Venha! 

Eu lhe ensino o caminho." 

 

Quando eu entrei na cidade 

 Parei de frente a um galpão  

Todo murado de pedra, 

 Na frente um grande portão 

 

Com um letreiro escrito em cima: 

“ Hospital do coração.” 

Abaixo, do lado esquerdo, 

Tinha um painel estupendo: 
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Em cada canto uma lâmpada 

Apagando e acendendo 

Com o fundo cor de prata 

Com letras góticas dizendo: 

 

“ Aqui se encontram internados 

Os que sofrem de ingratidão, 

 De egoísmo e inveja, 

 Rócio, ódio e ambição,  

Cobiça e outros males 

Que envenenam o coração.” 

 

Quando eu olhei para o lado, 

Tinha um senhor me olhando. 

Com um sorriso nos lábios 

E o seus olhos brilhando, 

Botou a mão no meu ombro 

E saímos conversando. 

 

Ele dizia baixinho: 

“ _ Pode ficar à vontade... 

Vamos caminhar comigo  

Pelas ruas da cidade 

E conhecer de pertinho 

A nossa Felicidade.” 

 

Eu andava olhando as casas 

Brancas da cor de marfim, 

Portas e janelas de vidro 

Com cortinas de cetim, 

Todo quintal uma horta, 

Toda calçada um jardim. 
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Quando chegamos na praça, 

Eu parei, passei a mão 

Numa estátua de ouro 

Parecida com Sansão 

Só que, em vez de uma queixada, 

Era uma enxada na mão. 

 

Eu perguntei para o homem: 

“_ É de um parlamentar? 

Ele me respondeu 

Com um sorriso no olhar: 

“_ É de um agricultor, 

O nosso herói popular.” 

 

Perguntei:_ Aquela outra? 

A que está de fronte erguida, 

A do pedestal de bronze 

Elegante e bem vestida 

Respondeu: “_ Foi quem criou 

A matemática da vida. 

 

Pois tirou multiplicar, 

Somar e subtrair... 

Deixou nossa matemática 

Apenas com dividir, 

Ensinando ao cidadão 

Aprender a repartir.” 

 

Naquele instante avistei 

Na sombra de uma mangueira, 

Dois meninos consertando 

Uma velha forrageira 

E outro, mais afastado, 

Limpando uma talhadeira. 
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Eu disse: _ Perdão, senhor, 

Não quero lhe aborrecer, 

Mas o que estão fazendo, 

Por favor, posso saber? 

Respondeu: _ “Estão brincando 

De brincar de aprender.” 

 

As crianças daqui brincam 

Com paquímetro de aço puro, 

Esquadro, régua, compasso, 

Martelo de ferro duro- 

São brinquedos de infância 

E ganha pão do seu futuro. 

 

Quando saímos da praça, 

Vi num pé de buriti 

Uma linda águia azul 

Ao lado de um bem-te-vi. 

Eu perguntei: _ Onde fica 

O zoológico daqui? 

 

Respondeu: _ “Não temos jaulas 

Nem gaiolas na cidade. 

Aqui animais e pássaros 

Convivem com liberdade, 

Para nós é mais barato 

Criá-los fora da grade.” 

 

Eu disse: _ No meu planeta, 

Se um pássaro cantar bem, 

Vai morrer por trás das grades 

Sem ter matado ninguém 

E cantar pra seus algozes 

A troco d‟água e xerém. 
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O meu planeta, senhor, 

Do seu é bem diferente. 

No meu, o pai vai ao shopping, 

Leva seu filho inocente, 

Compra armas de brinquedo, 

E dá a ele de presente. 

 

Já aqui neste planeta 

O agricultor tem nome. 

No planeta onde eu moro 

Esse pobre passa fome... 

Lavra a terra, planta, colhe 

E muitas vezes nem come. 

 

Lá, a gente mata um alce, 

Tira as vísceras do coitado, 

Depois enche ele de pano, 

Deixa o alce empalhado 

Para mostrar no futuro 

O que tínhamos no passado. 

 

Infeliz do jacaré 

Que o bicho homem vê ele 

Porque, além de matá-lo 

E comer a carne dele, 

Faz um sapato de couro 

Pra ficar pisando nele. 

 

As águas dos nossos mares 

De sujas mudam de cor... 

Ele disse: _ “Espere, pare, 

Não fale mais, por favor!... 

Me diga somente o nome 

Do planeta do senhor. 
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Eu disse: _ “Sou de um planeta 

Que só vivem em pé de guerra, 

Onde fabricam doenças, 

Onde a justiça mais erra... 

Uma gaiola de loucos 

Com o nome “ Planeta Terra”. 
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Os olhos daquele homem 

Aumentaram a sua luz 

E perguntou: _ “É verdade 

Que lá fizeram uma cruz 

Pra crucificar um santo 

Com o nome de Jesus?” 

 

Fui responder: _ É verdade, 

Nós matamos nosso Rei. 

Fui falar, abrir a boca, 

Faltou voz, eu não falei, 

Quis correr, não tive forças. 

Faltou fôlego, me acordei. 

 

Acordei para chorar 

Debruçado no meu leito. 

Daquele sonho pra cá, 

Nunca mais dormi direito. 

Ora tentando esquecer, 

Ora pensando em fazer 

O mundo daquele jeito. 
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Os animais têm razão (Antônio Francisco) 

 

1 

Quem já passou no sertão  

E viu o solo rachado 

A caatinga cor de cinza, 

 Duvido não ter parado  

Pra ficar olhando o verde 

 Do Juazeiro copado. 

2 

E sair dali pensando:  

Como pode a natureza 

Num clima tão quente e seco, 

 Numa terra indefesa. 

 Com tanta adversidade 

 Criar tamanha beleza. 

3 

O Juazeiro, seu moço,  

É pra nós a resistência, 

 A força, a garra, e a saga, 

 O grito de independência 

 Do sertanejo que luta 

 Na frente da emergência. 

 4 

Nos seus galhos se agasalham  

Do periquito ao cancão. 

É hotel do retirante 

 Que andam de pé no chão, 

O general da caatinga  

E o vigia do sertão. 

5 

E foi debaixo de um deles 

 Que eu vi um porco falando, 

 Um cachorro e uma cobra  
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E um burro reclamando,  

Um rato e um morcego 

E uma vaca escutando.  

6 

Isso já faz tanto tempo 

 Que eu nem me lembro mais. 

Se foi pra lá de Fortim,  

Se foi pra cá de Cristais; 

 Eu só me lembro direito 

 Do que disse os animais. 

7 

Eu vinha de Canindé 

Com sono e muito cansado, 

Quando vi perto da estrada 

Um Juazeiro copado. 

Subi, armei minha rede 

E fiquei ali deitado. 

8 
 

Como a noite estava linda, 

Procurei ver o cruzeiro, 

Mas, cansado como estava, 

Peguei no sono ligeiro. 

Só acordei com uns gritos 

Debaixo do Juazeiro. 

9 

Quando eu olhei para baixo  

Eu vi um porco falando,  

Um cachorro e uma cobra  

E um burro reclamando,  

Um rato e um morcego 

E uma vaca escutando.  

10 

O porco dizia assim: 

_ “Pelas barbas do capeta! 
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Se nós ficarmos parados 

A coisa vai ficar preta... 

Do jeito que o homem vai 

Vai acabar o planeta. 

11 

Já sujaram os sete mares 

Do Atlântico ao mar Egeu, 

As florestas estão capengas, 

Os rios da cor de breu 

E ainda por cima dizem 

Que o seboso sou eu. 

12 

Os bichos bateram palmas, 

O porco deu com a mão, 

O rato se levantou 

E disse: _ “Prestem atenção, 

Eu também já não suporto 

Ser chamado de ladrão. 

13 

O homem, sim, mente e rouba, 

Vende a honra, compra o nome. 

Nós só pegamos a sobra 

Daquilo que ele come 

E somente o necessário 

Pra saciar nossa fome.” 

14 

Palmas, gritos e assovios 

Ecoaram na floresta. 

vaca se levantou 

E disse franzindo a testa: 

_ “Eu convivo com o homem, 

Mas eu sei que ele não presta. 
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15 

É um mal-agradecido,  

Orgulhoso, inconsciente,  

É doido e se faz de cego, 

Não sente o que a gente sente, 

 E quando nasce é tomando  

A pulso o leite da gente. 

16 

Entre aplausos e gritos,  

A cobra se levantou, 

 Ficou na ponta do rabo 

E disse: _ “Também eu sou  

Perseguida pelo homem  

Pra todo canto que vou.  

17 

Pra vocês o homem é ruim, 

 Mas pra nós ele é cruel. 

Mata a cobra, tira o couro, 

 Come a carne, estoura o fel. 

Descarrega todo o ódio 

 Em cima da cascavel. 

18 

É certo, eu tenho veneno,  

Mas nunca fiz um canhão.  

E entre mim e o homem,  

Há uma contradição 

O meu veneno é na presa,  

O dele no coração. 

19 

Entre os venenos do homem, 

O meu se perde na sobra... 

Numa guerra o homem  mata 

Centenas numa manobra, 

Inda tem cego que diz: 
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“Eu tenho medo de cobra. 

20 

A cobra inda quis falar, 

Mas, de repente, um esturro. 

É que o rato, pulando, 

Pisou no rabo do burro 

E o burro partiu pra cima 

Do rato pra dar-lhe um murro. 

21 

Mas, o morcego notando, 

ia acabar a paz,  

Pulou na frente do burro 

E disse_ “ Calma, rapaz!... 

Baixe a guarda, abra o casco 

Não faça o que o homem faz.” 

22 

O burro pediu desculpas 

E disse:_ “ Muito obrigado, 

Me perdoe se fui grosseiro,  

É que eu ando estressado  

De tanto apanhar do homem  

Sem nunca ter revidado. 

 23 

O rato disse: _ “Seu burro, 

Você sofre porque quer. 

 Tem força por quatro homens, 

 Da carroça é o chofer... 

Sabe dar coice e morder 

 Só apanha se quiser.”  

24 

O burro disse: _ “Eu sei 

Que sou melhor do que ele. 

Mas se eu morder o homem 

Ou se eu der um coice nele 
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É mesmo que estar trocando 

O meu juízo no dele. 

25 

Os bichos todos gritaram: 

_ “Burro, burro... muito bem!”  

O burro disse: _ “Obrigado, Mas aqui ainda tem 

O cachorro e o morcego  

Que querem falar também.  

26 

O cachorro disse: _ “Amigos, 

Todos vocês têm razão... 

O homem é um quase nada  

Rodando na contramão,  

Um quebra- cabeça humano  

Sem prumo e sem direção. 

 27 

Eu nunca vou entender 

 Porque o homem é assim:  

Se odeiam, fazem guerra  

E tudo quanto é ruim 

E a vacina da raiva 

Em vez deles, dão em mim.” 

28 

Os bichos bateram palma 

E disseram: _ “Vá em frente.” 

Mas o cachorro parou, 

Disse: “Obrigado, gente, 

Mas falta ainda o morcego 

Dizer o que ele sente.” 

29 

O morcego abriu as asas, 

Deu uma grande risada 

E disse:_ “ Eu sou o único 

Que não posso dizer nada 
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Porque o homem pra nós 

Tem sido até camarada. 

30 

Constróis castelos enormes 

Com torre, sino e altar, 

Põe cerâmica e azulejos 

E dão pra gente morar 

E deixam milhares deles 

Nas ruas, sem ter um lar.” 

31 

O morcego bateu asas,  

Se perdeu na escuridão,  

O rato pediu a vez,  

Mas não ouvi nada, não.  

Peguei no sono 

E perdi o fim da reunião.  

32 

Quando o dia amanheceu  

Eu desci do meu poleiro. 

Procurei os animais, 

 Não vi mais nem o roteiro, 

Só vi umas pegadas  

Debaixo do Juazeiro. 

33 

Eu disse olhando as pegadas: 

 Se essa reunião 

 tivesse sido por nós,  

estava coberto o chão  

De piúbas de cigarro, 

 Guardanapo e papelão. 

34 

Botei a maca nas costas  

E saí cortando o vento. 

Tirei a viagem toda  



 
 
 
 
 

97 
 

 

Sem tirar do pensamento  

Os sete bichos zombando  

Do nosso comportamento. 

35 

Hoje, quando vejo na rua  

Um rato morto no chão,  

Um burro muito piado,  

Um homem com um facão 

 Agredindo a natureza, 

 Eu tenho plena certeza: 

 Os animais têm razão
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Biografia  - Antônio Francisco 

 

Sou Antônio Francisco Teixeira de Melo 

Nasci onde às vezes neblina e não chove 

Em mil novecentos e quarenta e nove 

Num berço pacato, pequeno e singelo 

O chão Mossoró foi meu reino e castelo 

Meu mundo encantado, meu norte fecundo 

De gosto me deu este gosto profundo 

De aí por aí de cidade em cidade 

Regando poesia, colhendo amizade 

E colhendo esperança na roça do mundo. 

 

Sou filho de Chico de Perto e Pedrinha 

Criado por Tica de Perto e seu Perto 

Num bairro pequeno afastado e deserto 

Numa pequena e humilde casinha. 

Lá perto de uma lagoa que tinha 

Correndo descalço no seu arrebol 

Plantando batata, pescando de anzol 

Quebrando jurema e pau branco no peito 

Levando alecrim e canudo de eito 

Queimado e tostado dos raios do sol. 

 

Já fui soldador, soldado, plaqueiro, 

Pintor de parede, de letra e servente, 

Garçom, cobrador, vigia, gerente 

Marchante de bode, de porco e carneiro. 

Já fui vendedor, sapateiro e armeiro 

Vendi cajarana, cajá e limão 

Limpei de enxada, apanhei algodão, 

Vendi tapioca, jornal e revista. 

Já fui jogador de bola e ciclista 

Fiz bomba caseira e soltei foguetão. 
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Agora eu estou escrevendo cordéis 

Forjados no fogo da forja da vida 

Coberto de ritmo com rima batida 

Com verso de onze, de sete e de dez. 

Eu sei que não chego na sola dos pés 

 

De Chico, de Pedro, de Zeca e Raimundo 

Mas não vou parar sequer um segundo 

De respirar fundo justiça e sonhar 

De sempre escrever meus cordéis e mandar 

Do meu Mossoró pra o resto do mundo. 

 

Agora só resta dizer obrigado 

E pedir a vocês que comecem a dizer 

Que o nosso cordel jamais vai morrer 

Enquanto existir um poeta inspirado 

O rolo de corda no chão do mercado 

Um pinto quebrando a casca do ovo 

Um velho contando o que fez quando novo 

Um grito no céu, na terra um corisco 

E um dos cordéis de Antônio Francisco 

Gritando e cantando na boca do povo.
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Poesias de Patativa do Assaré Bertulino e Zé Tingó 

 

Zé Tingó 

_ Meu bom dia, Bertulino,  

Como vai meu camarada? 

Já faz um pouco de dia 

 Que eu ando em sua pisada. 

 Com muito cuidado e pressa,  

Fiz até uma promessa 

Pra não vortá sem lhe vê. 

 E vou logo lhe avisando, 

 Eu ando lhe precurando  

Mode proseá com você 

 

Bertulino 

_ Pois não, amigo Tingó,  

Agora nóis vamo a ela  

Vai já encontra um texto  

Que dê na sua panela. 

 Vô preguntá pra você 

 E tem que responde, 

Se é poeta porfundo,  

E rima sem quebrá pé, 

 Vá me dizendo qual é  

A coisa maió do mundo. 

 

Zé Tingó 

_Bertulino, esta pregunta  

Te respondo muito bem. 

Das coisa que anda sem fôrgo, 

 A mais maiô é o trem, 

Mas porém de bicho vivo, 

 Vou lhe falá positivo, 

Do que eu conheço hoje em dia 
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E agora tô lembrado, 

É o boi zebu raciado  

Do coroné Malaquia. 

 

Bertulino 

_Zé Tingó, eu nunca vi 

 Tão tolo assim como tu. 

 A coisa maió do mundo  

Não é trem nem boi zebu. 

Colega, a coisa maió 

 E também a mais mió  

Eu vou lhe dizê qual é, 

Sem demorá um segundo:  

A coisa maió do mundo 

É o grande amô da muié. 

 

Zé Tingó 

_ Eu não creio, pois a minha 

Tem um gênio muito mau. 

Já bateu até em mim  

Com um pedaço de pau. 

 Me tratando com rigô,  

Isto assim não é amô,  

Amô assim ninguém qué.  

Hoje eu me julgo perdido  

Porque andava iludido  

Com trapaça de muié. 

 

Bertulino 

_ Tingó, o cabra valente 

 Que briga com dois ou três, 

 Tando perto de muié,  

Briga até com cinco ou seis.  

Alguém diz que é valentão, 
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 Pula de faca na mão, 

 

Faz medo e faz rapapé. 

 Mas porém tudo é bobagem: 

 O home só tem coragem  

Com grande amô de muié. 

 

Zé Tingó 

Vou lhe mostrá um exemplo. 

Eu vi o Chico Mutuca, 

Rapaz bom e de prestígio 

Que nunca gostou de infuca. 

Amô a uma donzela, 

Ela rapou-lhe a canela, 

Deu nas venta com o pé. 

E foi triste o resultado: 

Ele morreu enforcado 

Por causa desta muié. 

 

Bertulino: 

_ Também lhe mostro um exemplo. 

 Eu vi o véio Jacó 

Cacundo, triste e bizungo 

 Porque não tinha um xodó. 

 Mas topou uma cabrocha  

Com os dois óio de tocha 

 E a sua fala de mé. 

E hoje o véio anda linheiro, 

 Todo engomado e no cheiro, 

Com o grande amô da muié. 

 

Zé Tingó: 

_ O que eu sei é que a muié  

De seu Mané Cajuêro 
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 Pegou com salto de bode, 

 Fugiu com um miçangueiro. 

 E sabe o que aconteceu?  

Seu Mané endoideceu, 

Da vida perdeu a fé.  

Hoje o miserável tá 

 No asilo da capitá 

 Por causa dessa muié. 

 

Bertulino: 

_ Tingó, muié tem milagre.  

O rapaz do Zé Vinvim  

Andava triste e calado,  

Tudo pra ele era ruim.  

A vida não tinha graça, 

Só vivia na framaça  

De um dotô de muita fé. 

 E o remédio não deu jeito, 

 Mas ficou bom e perfeito 

Com o grande amô da muié. 

 

Zé Tingó 

_ Eu não lhe duvido não. 

 Muié tem umas mistura,  

A muié é como veneno:  

Muié mata e muié cura. 

Tem a bonita e a mais feia, 

 Umas anda como oveia  

E outras, como o jacaré. 

 Porém já conheço a fundo 

Que os desmantelo do mundo 

 É por causa de muié. 

 

Bertulino 
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_ Zé Tingó, o dinheiro é grande, 

Com ele tudo se anima, 

Mas o amô de muié 

 Derruba e passa por cima.  

O trabaiadô da roça, 

O vagabundo da troça, 

 O dotô e o coroné, 

Tudo isto que eu tô falando  

Só é feliz encontrando 

Um coração de muié. 

 

Zé Tingó 

Algum pode ser feliz, 

Porém outros corre estreito, 

Porque neste mundo tem 

Coração de todo jeito. 

Todo vivente do chão 

Tem por cento um coração, 

Até mesmo a cascavé. 

E por isto eu penso assim, 

Mora muita coisa ruim 

No coração da muié. 

 

Bertulino 

_ Ninguém fale de muié,  

Seja lá que muié fô. 

Ela foi sempre no mundo  

Jóia de grande valô,  

Desde os tempo de outrora. 

 Veja que Nossa Senhora 

 Se casou com São José, 

E com isto se conhece  

Que até o santo obedece  

Ao grande amô da muié. 
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Zé Tingó 

Porém Eva era medonha, 

Era doida e sacudida, 

Teimou com Deus e comeu 

Uma fruta proibida, 

E ao marido ofereceu. 

E o pobre, quando comeu, 

Que da miséria deu fé, 

Soluçou de arrependido. 

E o mundo ficou perdido 

Por causa dessa muié. 

 

Bertulino 

_ Colega, nunca estudei,  

Eu não sei lê nem conta. 

Mas porém muitas das vez 

 Pego sozinho a pensa 

 Que a terra e sua montanha 

 Com a grandeza tamanha, 

 Do mar com sua maré 

E do mundo a redondeza,  

Ainda não tem grandeza 

Igual o amô da muié. 

 

Zé Tingó 

_ Bertulino, é seu engano,  

Ói minha comparação: 

A muié é como a arapuca 

 E o homem é como o cancão. 

O cancão vê a arapuca  

E pega naquela infuca 

 E mexe e remexe até  

Que fica presa e sujeito. 
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 Pois é deste mesmo jeito  

O bem-querer da muié. 

 

Bertulino 

_ Mas meu colega, Tingó,  

Tu bem pode avalia 

 

Que uma cabeça bonita  

Com os óio de venha cá,  

Deixa o cabra sugigado. 

 Eu já tenho imaginado  

Que até mesmo o luçulé,  

Que anda procurando as arma,  

Se alvoroça e perde a carma  

Vendo as arma da muié. 

 

Zé Tingó: 

_ Colega, vamo deixa, 

Que nem eu nem você tem sorte,  

Porque questão de muié 

Só quem ressorve é a morte. 

 Decidi é impossíve, 

Nesse assunto incompreensíve  

Cada um diz o que qué. 

E até logo Bertulino,  

Grosado véio mofino 

 Adulado de muié.
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Filho de gato é gatinho 

 

Era o esposo assaltante perigoso, 

O mais famoso dentre os marginais, 

Porém, se ele era assim astucioso, 

Sua esposa roubava muito mais 

 

A ladra certo dia se sentindo  

Com sintoma e sinal de gravidez,  

Disse ao marido satisfeita e rindo: 

 _ Eu vou ser mãe pela primeira vez! 

 

Ouça, querido, eu tive um pensamento, 

Precisamos viver com precaução, 

Para nunca saber nosso rebento 

Desta nossa maldita profissão. 

 

Nós vamos educar nosso filhinho 

Dando a ele as melhores instruções 

Para o mesmo seguir o bom caminho, 

Sem conhecer que somos dois ladrões. 

 

Respondeu o marido: _ Está direito, 

Meu amor, você disse uma verdade. 

De hoje em diante eu procurarei um jeito 

De roubar com maior sagacidade. 

 

Aspirando o melhor sonho de Rosa, 

Ambos riam fazendo os planos seus. 

E mais tarde a ladrona esperançosa 

Teve um parto feliz, graças a Deus. 

 

“Ai, como é linda, que joinha bela!”, 

Diziam os ladrões, cheios de amor, 
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 Cada qual desejando para ela 

Um futuro risonho e promissor. 

 

Mas logo viram com igual surpresa 

 Que uma das mãos da mesma era fechada. 

Disse a mãe, soluçando de tristeza: _ Minha pobre menina é aleijada. 

 

A mãe, aflita, teve uma lembrança 

De olhar a mão da filha bem no centro. 

Quando abriu a mãozinha da criança, 

A aliança da parteira estava dentro. 
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APÊNDICE A 

SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

1º Encontro- data: 03/09/2014 (3 aulas de 45 minutos) 

TEMA: Mulher (Intertextualidade em poesias de Florbela Espanca e Isabel Macedo) 

 

OBJETO DE ENSINO: 

1. Poesia Mulher II (Florbela Espanca) 

2. Poesia Retrato (Isabel Macedo) 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Criar gosto pelo texto poético; 

2. Perceber o que é intertextualidade; 

3. Evidenciarem a importância dos adjetivos para a construção de sentidos do texto poético; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Fomentar o debate e a reflexão sobre a visão da mulher no decorrer do tempo; 

2. Refletir sobre os diferentes papéis exercidos pela mulher atualmente e a valorização do 

gênero feminino; 

3. Estimular a produção textual; 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS  

 Cópias das poesias; 

 Quadro branco; 

 Piloto para quadro branco; Caderno; 

 Caneta; 

 

INSTRUMENTOS DE COLETA 

 Mapa de leitura; 

 Produção textual dos alunos; 

 

METODOLOGIA 

Primeiro momento ( 2 aulas de 45 minutos) 



 
 
 
 
 

110 
 

 

Entrega das cópias aos alunos; questionar com eles o tema dos textos (o que há em comum e o 

que é divergente; Em seguida pedir que circulem os adjetivos presentes nos textos e construir 

com os alunos os sentidos; Falar sobre a forma como cada poesia está estruturada (a primeira 

em forma de sonetos; a segunda composta por versos livres); a escolha lexical; a presença e a 

ausência de rima; 

 

Segundo momento (45 minutos) 

Momento para a produção textual (solicitar que escrevam um texto em prosa ou verso falando 

a respeito da mulher); 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ESPANCA, Florbela, v.1. Trocando olhares: O livro D‟ele; Livro das mágoas. Porto Alegre: 

L& PM, 2007.168 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

111 
 

 

2º Encontro- data: 25/09/2014 

TEMA: Leitura do cordel “Os animais têm razão” do poeta Antônio Francisco; 

 

OBJETO DE ENSINO: 

1. Cordel: Os animais têm razão 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Conhecer a literatura de cordel; 

2. Propiciar a intimidade com os cordéis de Antônio Francisco; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Refletir a respeito dos valores éticos e sociais implícitos no cordel lido; 

2. Favorecer o debate e a internalização de valores positivos; 

3. Perceber a magia do aspecto oral na leitura de cordéis; 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS: 

Cópias dos cordéis “Os animais têm razão”; 

 

INSTRUMENTOS DA COLETA:  

Produção textual dos alunos; 

 

METODOLOGIA 

 

Primeiro momento (2 aulas de 45 minutos) 

Falar sobre a temática do cordel e um pouco da biografia de Antônio Francisco que foi quem 

o escreveu. Em seguida pedir que façam a leitura silenciosa do poema; Logo após há a 

recitação do cordel feita pela professora e em um momento posterior a professora pergunta 

aos alunos quem deseja ler o texto. Cada aluno faz a voz de um dos animais e há um também 

para fazer a voz do narrador. 

 

Segundo momento (1 aula de 45 minutos) 

Orientar os alunos para que escrevam uma fábula em forma de versos como o texto lido na 

aula anterior ou em prosa como tinham estudado dias antes. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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MELO, Antônio Francisco Teixeira de. Minha obra é um cordel. 10ª ed. Fortaleza: IMEPH, 

2011. (obra completa) 
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3º Encontro- data: 12/11/2014 (2 aulas de 45 minutos) 

TEMA: Cordéis de Patativa do Assaré 

 

OBJETO DE ENSINO: 

1. Cordel 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Conhecer poesias de Patativa do Assaré; 

2. Perceber a expressividade da literatura de cordel; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Estimular a escrita em versos; 

2. Reconhecer a estrutura formal dos cordéis; 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS: 

 Livro;  

 Caneta; 

 Caderno; 

 

INSTRUMENTO DE COLETA:  

Textos produzidos pelos alunos; 

 

METODOLOGIA: 

Primeiro momento (45 minutos) 

Falar para os alunos um pouco da biografia de Patativa do Assaré e a importância dele na 

literatura de cordel. Em seguida fazer a recitação de alguns cordéis de Patativa. Debater com 

os alunos os sentimentos expressos no cordel. 

Segundo momento (45 minutos) 

Dividir os alunos em grupos de 3 a 5 pessoas e cada grupo irá produzir cordéis com a 

temática que preferir. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANDRADE, Cláudio Henrique Salles. SILVA, Nilson Henrique da. Para gostar de ler. Feira 

de versos: poesia de cordel. São Paulo: Ática, 2005. 
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4º Encontro- data: 17/12/2014 (90 minutos) 

TEMA: Criação de texto coletivo 

 

OBJETO DE ENSINO: 

1. Criação de texto em versos a partir de uma brainstorm (tempestade de ideias); 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Estimular a criação poética; 

2. Exercitar a criatividade; 

3. Ampliar o léxico; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Perceber que escrever poesia não é difícil; 

2. Estimular a construção do pensamento coletivo; 

3. Visualizar o aspecto lúdico da poesia; 

4. Favorecer a interação e espírito de equipe; 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS: 

 Quadro branco;  

 Piloto; 

 Caneta; 

 Caderno; 

 

INSTRUMENTO DE COLETA: 

Escrita de texto coletivo pela professora e alunos; 

 

METODOLOGIA: 

Estimular os alunos a falarem palavras que estão pensando no momento e escrevê-las no 

quadro. Logo após explicar que a turma irá escrever um texto coletivo com as palavras citadas 

por eles. Para isso irão procurar palavras que rimam, trocar vocábulos quando necessários e 

trabalharão em equipe para fazer com que o texto fique interessante. Depois do texto 

finalizado, escrevê-lo no caderno. 
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5º Encontro- data: 28/05/2015(2 horas e 15 minutos) 

TEMA: Apresentação de cordéis 

 

OBJETO DE ENSINO: 

1. Recitação de cordéis pelo poeta Antônio Francisco. 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

1. Apreciar a recitação de cordéis; 

2. Conhecer o poeta Antônio Francisco, bem como a vida e obra. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Favorecer a interação entre os alunos e o poeta Antônio Francisco; 

2. Propiciar momentos de encantamento através da recitação; 

3. Refletir sobre os valores éticos, humanos e sociais extraídos dos cordéis de Antônio 

Francisco; 

 

MATERIAIS DIDÁTICOS: 

 Data show; 

 Caixinhas de som; 

 Microfone; 

 Ambiente temático do cordel;  

 Cordéis; 

 

INSTRUMENTO DE COLETA: 

Cordéis de Antônio Francisco; 

 

METODOLOGIA: 

 Abertura da apresentação pela direção da escola; 

 Apresentação da biografia do poeta Antônio Francisco pela professora Isabel Macedo; 

 Recitação de cordéis e contação de anedotas pelo poeta Antônio Francisco; Apresentação 

do convidado Almir Campos; 

 Apresentação do poeta Antônio Francisco e Almir Campos em conjunto; Questionamento 

dos alunos e funcionários ao cordelista mossoroense; 

 Momento para fotografias, aquisição de cordéis e autógrafos; 
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APÊNDICE B 

TEXTOS PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DA EJA 

 
 

Feliz dia internacional da mulher 

Somos inteligentes 

Somos carinhosas.  

Somos batalhadoras. 

 Somos dedicadas,  

Lindas e sensíveis. 

 Somos românticas  

Sensuais e sinceras... 

Somos mulheres  

Somos guerreiras. 

 Somos donas de casa. 

 Que nada nos defina.  

Que nada nos sujeite. 

 Que a liberdade 

Seja a nossa própria. 

Mulher bonita é aquela que luta. 

Que Deus abençoe todas as mulheres. (J.D. O) 

 

A Mulher 

 

 

A mulher batalhadora é aquela que se levanta de manhã para cuidar do café para seu 

esposo, trabalha e coloca seus filhos para a escola para poder trabalhar e dar conta de arrumar 

sua casa. Cuida dos filhos e muitas vezes seu companheiro não dá valor. 

Tem muitas mulheres que se interessam pelos melhores empregos e outras na 

agricultura, e tem delas que trabalham com pinturas, em construções de cisternas, corte e 

costura e outras coisas. 

Tem também aquelas que estão sempre ao lado do companheiro em tudo que precisar 

e nas horas difíceis dão apoio, aconselham. 

A mulher precisa de agradecimento. 

Feliz dia para todas as mulheres do Brasil. (A.M.D) 
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Mulher 

 

Quando se fala em mulher 

Preta, morena 

Mulata 

Branca ou loura. 

Todas elas são idolatradas. 

Algumas são discriminadas; 

Mas a maioria 

É bastante amada. 

Por isso eu vejo a mulher 

Como uma grande inspiração de vida 

Para toda a humanidade. 

No trabalho sempre procura 

Trabalhar com qualidade. 

Se é pobre ou se é rica 

 Não importa. 

A sua beleza está sempre 

Com um pouquinho de vaidade.  

Vaidade que é preciso, 

Porque mulher é linda de qualquer jeito. 

 Se alguém põe um defeito 

Um outro logo desfaz.  

E esse defeito 

Logo fica para trás.  

Obrigado mulher por existir. (J.C.J) 

 

Mulher 

 

A mulher é amorosa,  

Sensível ou sábia, 

E realizada!  

Mística ou prática 
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Aventureira ou dona de casa. 

Ser mulher é encontrar-se com todas elas. 

Que traz beleza e luz 

Aos dias mais difíceis. 

Que divide sua alma em duas 

Para carregar tamanha insensibilidade e força. 

 Tantas mulheres... 

Beleza única. 

 

Cheias de mistérios e encanto.  

Mulheres que devem ser 

 Lembradas, amadas 

E admiradas todos os dias. 

 Símbolo de amor, 

Perseverança e desprendimento. 

 Guerreira 

Amiga 

Emotiva 

Carinhosa 

Dedicada... 

Poderia escrever aqui milhares de adjetivos... 

Mas todos se traduzem em uma só palavra: Mulher. 

(L.F.L) 

 

 

O burro e o dono 

Um burro que vivia numa fazenda trabalhava carregando água nos barris todos os 

dias de madrugada. Um dos empregados da fazenda ia pegar água para os afazeres da 

fazenda, para cozinhar. 

O burro já vivia tão cansado que já não conseguia mais trabalhar. O empregado batia 

tanto que o burro pediu desculpas e disse: 

_ Muito obrigado, me perdoe se fui grosseiro. É que eu ando estressado de tanto 

apanhar do homem sem nunca ter revidado. 
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O burro não sabia mais o que fazer de tanto apanhar! Ele fazia de tudo para agradar, 

mas não adiantava. O homem não dava atenção. O pobre do jumento não sabia mais o que 

fizesse. 

(J.D.O) 

 

 

O VERSO 

 

Um xique-xique que já passou por muitas secas disse para a palma: 

_ Tanta chuva e não passa por aqui. Será que nós vamos sobreviver? Olha, lá vem 

um calango. Vamos perguntar a ele se vai chover. Olha, mas vem mais gente. Vem uma 

aranha, um elefante, um tigre e uma zebra e vêm por aqui todinhos. E vocês vão para onde? 

_ Vamos atrás de água. O xique-xique falou: 

_ Nós vamos também com vocês. Aí o elefante disse: 

_ Para que vocês vão conosco? A Palma falou: 

_ Aqui não tem mais água, aí a aranha disse: 

_ Você é da seca, não precisa ir conosco porque vocês aguentam seca, 

Palma e xique-xique. 

E o elefante disse: 

_ Não se preocupem não que quando vocês florescerem nós passamos por aqui. Que 

isso é só uma fase. Quando chegar o inverno volta tudo ao normal porque vocês passam pela 

seca e nós animais não aguentamos porque em nós corre sangue nas veias enquanto que vocês 

têm raízes para puxar de longe. 
 

(V.C.F) 
 

 

O homem e as andorinhas 

 

Todo dia é dia de observar. Chegou a tarde. Eu me sentei de frente à praça e observei 

as andorinhas a voar. Que liberdade bonita! Que liberdade infinita! Fiquei olhando aqueles 

pássaros a voar e me senti prisioneiro. Eu me senti como um guerreiro a lutar contra meus 

próprios irmãos. 

Aqui na Terra a natureza é diferente. Você não é dono de seus próprios poderes. 

Você não é compreendido muitas vezes nem mesmo por seus próprios filhos, que lhe cercam 

de armadilhas que eles mesmos aprontam. 



 
 
 
 
 

121 
 

 

Observei as andorinhas novamente, elas são libertas e não passam por provações que 

o humano não consegue entender, que é a ignorância, essa mania de estar sempre em primeiro 

lugar. Meu caro amigo, as andorinhas, elas, não querem lhe fazer instinto. As andorinhas 

parecem ser racionais e nós parecemos ser irracionais. 
 

(W.S.S.G) 

 

 

Fim do ano 

 

O fim do ano está chegando 

Vamos todos se animar. 

Muita alegria e paz para todos 

Que 2015 vai chegar. 

 

A saudade vai ficar 

Um novo tempo vai começar 

Com esperança no coração 

Vamos acreditar. 

 

O nascimento de Jesus 

Nos traz paz e luz. 

É um momento lindo 

Que a todos seduz. 

 

Deixe o amor e a emoção invadirem. 

A fraternidade 

E o amor ao irmão 

Fazerem morada em seu coração. 

 

(Texto criado pelos alunos e a professora Isabel) 

 

 

Festa 

 
 

A festa de Nossa Senhora Da guia é a que eu mais gosto, pois tem novena, 

hasteamento da bandeira, tem muita animação nas ruas, bandas que fazem parte da festa. 
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Eu quero que Nossa Senhora da Guia me dê muita saúde pra eu continuar a caminho 

da igreja. Eu quero que Deus me encaminhe e que dê muita paz pra nós. 

(M.D.S.P e I.C.S) 

 

 
A Água 

 

Temos algo importante 

que queremos falar 

Tudo dependemos dela 

Pra nossa vida continuar. 

Pois fiquem bem atentos 

Vamos da água falar. 

 

É uma grande tristeza 

O que vamos relatar, 

Pois a natureza pedindo socorro está: 

Para cuidar das nossas florestas 

E a água não faltar. 

 

Aqui como em outros lugares 

Também vai ficar, 

Pois o nosso Gargalheiras 

Secando está. 

 

Porém vai o nosso alerta 

Para todos economizar. 

Vamos rogar aos céus 

Para a chuva voltar 

E aqui na Terra a água não faltar 

E os nossos açudes sangrando 

Podermos contemplar. 

( S.W, L.P e F.M) 
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A Água 

 

Água é fonte de vida  

Elemento da natureza enriquecida. 

Com ela vivemos melhor 

Acabamos com o que há de pior. 

 

Água para o nosso sertão  

Hoje quase não tem mais não. 

 Se essa situação não mudar  

Em situação crítica vamos ficar. 

 

Água temos que economizar  

Pra nossa vida melhorar. 

 Porque se não economizar  

Nós todos vamos sede passar. 

 (E.N.N, M.O e J.G.M) 

 

A Natureza 

 

A natureza é um dom de Deus 

Ele nos abençoou com maravilhas 

Com árvores, flores e frutos 

E muitas bênçãos nos deu. 

 

Por isso que devemos preservá-la, 

Pois é de lá que vem 

Os frutos para nos alimentar. 

Para lembrar 

Tem também os animais 

 

Que não devemos maltratar. 

E pra não esquecer  
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Devemos agradecer a Deus  

Tudo que ele criou 

E a vida que ele nos deu.  

(J.D, J.S,S.S e A.A) 

 

Versinhos 

Ao comer a maçã 

Adão caiu em pecado 

A serpente a seduziu 

Mandada pelo diabo. 

 

A festa da padroeira 

É uma festa animada,  

Reúne as famílias  

Para serem abençoadas. 

 

A mulher hoje em dia 

É capaz de qualquer coisa. 

É  Dá a vida pelos filhos 

É  E é uma boa esposa. 
 

(L,E,E e M
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ANEXO C 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: A direção da escola Tomaz de Araújo dá as boas vindas ao poeta. 
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Imagem 2: O poeta Antônio Francisco sentado com os alunos. 
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Imagem 3:Antônio Francisco recitando entre a plateia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Participação de Almir Campos. 
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Imagem 5: Almir Campos e Antônio Francisco recitando juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 6: Recitação de uma poesia pela professora e leitura da autobiografia do poeta. 
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Imagens 7 e 8: momento para aquisição de cordéis e autógrafo de Antônio Francisco. 
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Imagem 9: ambiente referente ao cordel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 10: Cordéis expostos pendurados em barbantes 
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Imagem 11: O poeta fotografando com as turmas da EJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12: A obra de Antônio Francisco exposta. 
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Imagem 13: A professora agradece a disponibilidade do poeta Antônio Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 14: o poeta, a professora e alguns alunos. 
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Imagem 15: O poeta Antônio Francisco autografando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 16: o poeta fotografando com a professora, familiares dela e funcionários da escola. 

 

 


