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RESUMO  

 

Uma das preocupações mais recorrentes, entre os professores em geral, é a falta de hábito e de 

gosto dos alunos pela leitura. Consequentemente as avaliações externas em larga escala têm 

evidenciado imensa defasagem na aprendizagem discente quanto às habilidades relacionadas à 

competência leitora. Partindo dessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo desenvolver, 

através de pesquisa-ação, um estudo da obra Iracema com base em uma proposta de sequência 

didática expandida, fundamentada no Letramento Literário de Cosson (2007), com a finalidade 

de apresentar leituras discentes utilizando a Tradução Intersemiótica. Para alcançarmos esse 

objetivo, tomamos por fundamentação teórica os estudos de Cosson (2007) acerca do 

Letramento Literário e da relação escola - literatura, trazendo uma discussão com outros 

pesquisadores sobre a temática, como Calvino (1993), Colomer (2007), Todorov (2017), 

Zilberman (2009), entre outros. Baseamo-nos também em documentos oficiais, como a Lei de 

diretrizes e bases da educação nacional (BRASIL, 2017), os Parâmetros curriculares nacionais 

de língua portuguesa (BRASIL, 1997) e a Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017), 

para discutirmos o espaço destinado à literatura nesses. Apresentamos a Tradução 

Intersemiótica a partir dos estudos de Jakobson (2005), Campos (2015) e Plaza (2013). Por fim, 

discutimos a respeito da obra Iracema e do autor José de Alencar, tendo como base teórica os 

trabalhos de Alencar (2004), Bosi (2006) e Moisés (2003). Ao fim deste trabalho, buscamos 

constatar que a Tradução Intersemiótica e a sequência expandida para o Letramento Literário 

se apresentaram como estratégias eficazes para o trabalho de promoção de Letramento Literário 

em sala de aula, possibilitando a prática de leitura literária de forma mais interativa e prazerosa. 

Portanto, concluímos que este trabalho pode contribuir na busca para que seja assegurado o 

espaço para o Letramento Literário na escola.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento Literário. Tradução Intersemiótica. Sequência didática 

expandida. José de Alencar. Iracema.   
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ABSTRACT 

 

One of the most recurring concerns among teachers in general is the students' lack of habit and 

liking for reading. Consequently, large-scale external evaluations have evidenced an immense 

gap in student learning for skills related to reading competence. Based on this perspective, this 

work aims to develop, through action research, a study of the Iracema work based on a proposal 

of expanded didactic sequence, based on Cosson Literary Literature (2007), with the purpose 

of presenting student readings using the Intersemiotic Translation. In order to reach this 

objective, we take as theoretical basis Cosson 's (2007) studies on literary literacy and the 

relation between school and literature, bringing a discussion with other researchers on the 

subject, such as Calvino (1993), Colomer (2007), Todorov 2017), Zilberman (2009), among 

others. We also base ourselves on official documents, such as the National Education 

Guidelines and Bases Law (BRAZIL, 2017), the National Curriculum Parameters of Portuguese 

Language (BRASIL, 1997) and the National Curricular Common Base (BRASIL, 2017), to 

discuss the space destined to the literature in these. We present the Intersemiotic Translation 

from the studies of Jakobson (2005), Campos (2015) and Plaza (2013). Finally, we discuss the 

work Iracema and the author José de Alencar, having as theoretical basis the works of Alencar 

(2004), Bosi (2006) and Moisés (2003). At the end of this work, we tried to verify that the 

Intersemiotic Translation and the expanded sequence for Literary Literacy presented 

themselves as effective strategies for the work of promoting literary Literacy in the classroom, 

enabling the practice of literary reading in a more interactive and enjoyable way. Therefore, we 

conclude that this work can contribute in the search for the space for Literary Literacy in the 

school. 

 

 

KEY-WORDS: Literary Literacy; Intersemiotic Translation; expanded sequence; Iracema; 

José de Alencar.  
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INTRODUÇÃO 

  

Desde meados dos anos de 1980, os estudos e as práticas pedagógicas voltadas ao ensino 

de Língua Portuguesa no Brasil passaram a ter o texto como fundamento. Isso se fortalece com 

a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), que, segundo Antunes 

(2003, p. 22), apresentam concepções teóricas que “privilegiam a dimensão interacional e 

discursiva da língua e definem o domínio dessa língua como uma das condições para a plena 

participação do indivíduo em seu meio social”. No entanto, a atual realidade do ensino de 

Língua Portuguesa nas salas de aula ainda merece muita atenção. 

Em fevereiro de 2018, o relatório World Development Report, do Banco Mundial, 

estimou que o Brasil levará cerca de 260 anos para atingir a média de leitura estabelecida pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O mesmo relatório 

ainda atesta que mais de 75% dos alunos brasileiros chegam aos 15 anos de idade sem conseguir 

atingir o menor nível de competência no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

(PISA). A notícia, apesar de trazer dados impactantes, não causa espanto na população. Há 

tempos que a crise nacional no ensino de leitura já é um fato. 

Com a preocupação de melhorar esses dados o mais rápido possível, a escola tem 

abordado o ensino de leitura de maneira mecânica e estática, sem preocupação em atribuir 

sentido a esta prática. Quando isso é feito, a literatura perde espaço. Zilberman (2006, p. 12) 

nos lembra que “formar leitores significa preparar sujeitos para o exercício consciente da 

cidadania, a convivência saudável consigo mesmo e com os outros, a experiência lúdica com o 

imaginário”.  

Falar em preparar sujeitos para a cidadania, através da leitura, é ter consciência de que 

a leitura está enraizada em toda relação entre o indivíduo e o universo no qual ele está inserido. 

A escola não pode ignorar isso e precisa assumir o seu papel de incentivar a leitura, planejar o 

desenvolvimento de habilidades leitoras e ressignificar práticas. As velhas fórmulas já não 

funcionam. E sobre essa ressignificação, Cortella (2014, p. 23) nos lembra: “num mundo de 

mudança veloz, estamos nós, no século XXI, nascidos no século XX, usando métodos que 

vinham do século XIX”. E quando dá errado em sala de aula, qual o nosso argumento? ‘Esses 

alunos não sabem nada’ ou ‘eles não querem saber de nada’. Ainda seguindo a linha de 

raciocínio de Cortella (2014), não podemos simplesmente dizer que os alunos não querem ler, 

porque não têm interesse e compromisso com a própria formação. É imprescindível investigar 

e entender esta realidade para que possamos repensar nossas práticas e reverter esse quadro.  
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 É certo que o mercado editorial cresceu bastante nas últimas décadas, mas o acesso da 

população brasileira à leitura infelizmente continua muito aquém do desejado. É lamentável, 

no atual contexto educacional, ainda ouvir professores defendendo que o hábito da leitura é um 

dom que se desenvolve em casa. Essa falsa premissa dá margem para que muitas vezes o 

trabalho voltado para a leitura literária seja entendido como um trabalho em vão, sem 

perspectiva de se atingir o objetivo de despertar leitores entre os alunos. Quando realizamos 

uma experiência de vivenciar a leitura de uma obra literária, em sala com alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, em uma escola da Rede Pública Estadual, no município de Jaguaruana - CE, 

fomos pegos de surpresa com a intervenção de um coordenador pedagógico que indagou: 

“Professor, você não está perdendo muito tempo da sua aula com leitura, não?”. Infelizmente 

esse pensamento do coordenador não é uma exceção, assim como também é infeliz a certeza de 

que muitos dos “educadores/coordenadores” de escolas desconhecem o que defende Oliveira 

(2010, p 42), ao afirmar que “a busca da leitura prazerosa não exclui a aquisição de 

conhecimento, pois jamais deixa de trazer informações ao leitor”. 

Como aborda Oliveira, a leitura e a literatura não excluem a aquisição ou a construção 

de conhecimentos. Muito pelo contrário, elas tornam esse conhecimento significativo, 

incentivando no aluno o hábito à reflexão e ao questionamento, práticas fundamentais à 

aprendizagem. Além da falta de investimento que as escolas sofrem e da formação continuada 

escassa dos professores, a literatura e os estudantes leitores ainda precisam ultrapassar as 

barreiras estabelecidas por um ensino mecânico e tecnicista. 

Também em defesa do espaço do texto literário em sala de aula, Sorenti (2009) sentencia 

que é chegado o tempo, mais do que nunca, de se valorizar o perfil do leitor literário. Nesse 

contexto, a dissertação “Letramento literário e Tradução Intersemiótica: Iracema vai à escola” 

busca proporcionar uma experiência de leitura de uma obra literária, com a certeza de que o 

aluno que passa pela experiência mediadora por meio do Letramento Literário (e poético) 

adequado acostuma-se a refletir sobre o universo no qual está inserido, a questionar o cotidiano 

e a ter um otimismo racional diante da vida.  

Cosson (2007) defende que a literatura ainda é uma experiência a ser realizada. O papel 

da escola, nesse contexto, é de fundamental importância, já que será sua responsabilidade o 

processo de escolarização da literatura, ou seja, o Letramento Literário dos alunos. Desse modo, 

o presente trabalho mostra-se necessário por refletir a realidade supracitada e levar à escola 

algumas reflexões-indagações: como se dá o processo de Letramento Literário dos alunos nas 

escolas? Os alunos têm acesso às obras literárias? Como o contato com uma proposta de 
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sequência didática expandida para leitura de uma obra literária poderia fortalecer o processo de 

Letramento Literário dos alunos?  

 Por letramento, entendemos o “estado ou condição que adquire um grupo social ou um 

indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 1996, p.2). Rojo 

(2010, p. 26) complementa afirmando que o termo “busca recobrir os usos e práticas sociais de 

linguagem que envolvem a escrita”. Como o letramento está associado a práticas sociais, ele 

passa a ser múltiplos: Letramento Digital, Letramento Social, Letramento Crítico, Letramento 

Literário, entre outros. Este trabalho tem como foco o Letramento Literário, mas não há práticas 

de letramento isoladas. Portanto, durante a execução de nossa proposta de Letramento Literário, 

os alunos envolvidos também estarão desenvolvendo seus letramentos digitais, críticos etc..   

 O Letramento Literário não trata exclusivamente de uma apropriação da escrita literária. 

Trata-se na verdade da imersão de um determinado sujeito nos universos da leitura de literatura. 

E exatamente pelo fato de a literatura ser um campo infinito, esse processo não se dá de forma 

repentina, mas é um processo absolutamente possível. Cabe à escola promovê-lo, sendo esta 

uma agência legítima de letramentos. A nossa proposta de Letramento Literário, formulada em 

forma de sequência didática expandida, está fundamentada nos estudos de Cosson (2007).   

 Comungando a necessidade de se formar um leitor que recorre ao texto com diferentes 

objetivos, como defende os PCN, e com consciência de que os nossos alunos estão inseridos 

em um universo de práticas de multiletramentos e textos multissemióticos, valemo-nos da 

Tradução Intersemiótica como meio de propor a sequência didática expandida, distante de 

crenças que propagam a leitura de literatura como prática complexa, inacessível e enfadonha.  

 As primeiras referências de Tradução Intersemiótica estão presentes nos estudos de 

Roman Jakobson (2005). O linguista russo foi o primeiro a definir os tipos possíveis de tradução 

(interlingual, intralingual e intersemiótica). Nosso trabalho, no entanto, está fundamentado nos 

estudos de Plaza (2013), que apresenta uma Teoria Poética Intersemiótica, na qual propõe uma 

operação tradutora essencialmente poética e artística.   

Para este trabalho, selecionamos a obra Iracema: a lenda do Ceará, do romancista José 

de Alencar. Alencar e Iracema já foram objeto de estudo e análise de muitos pesquisadores e, 

mesmo com toda a literatura especializada sobre o autor e obra, consideramos relevante 

apresentar os motivos que nos levaram à escolha desse romance para a aplicação da nossa 

proposta de sequência didática expandida para o Letramento Literário.  

 Como o projeto será executado em uma escola do Estado do Ceará, Iracema ganha 

destaque. Nenhuma outra obra está tão presente no cotidiano dos cearenses quanto ela. A praia 
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mais famosa da capital cearense recebe o nome de Praia de Iracema; o Centro Administrativo 

do Governo do Estado é chamado de Palácio de Iracema; apenas em Fortaleza há três famosas 

estátuas de Iracema, duas na orla da cidade e uma terceira na Lagoa de Messejana. E o nome 

do autor José de Alencar vai muito além. Ele está em ruas, praças, teatros e escolas de todo o 

estado do Ceará.      

A obra retrata a “lenda do Ceará”. Mesmo se tratando de uma lenda, na obra de Alencar, 

os alunos encontrarão explicação para muitas expressões e nomes de cidades cearenses (como 

Aracati e Maranguape). E não se pode negar que, quando conhecemos os autores e o que eles 

escrevem sobre a nossa terra, é uma maneira de conhecermos um pouco mais sobre nós 

mesmos.  

Numa perspectiva mais didático-pedagógica, a obra possibilita um trabalho inter- 

transdisciplinar, já que aborda o início da miscigenação e formação do povo brasileiro: a relação 

entre o índio e o branco. Assim, o enredo da obra permite um trabalho em uma perspectiva 

interdisciplinar, refletindo assuntos pertinentes como a miscigenação e o processo colonização 

nas disciplinas de Geografia e de História; como um trabalho com a disciplina de Artes, já que 

Iracema já foi tão retratada nas artes plásticas e até na música. 

 A estrutura da obra também contribui. O livro contém em média 80 páginas e está 

dividido em 33 capítulos. Cada capítulo tem uma média de menos de três páginas, o que 

possibilita a leitura de um capítulo na íntegra durante uma aula. Utilizaremos a versão 

disponível no Portal Domínio Público1¹, que contém apenas 59 páginas.  

 Por fim, por ser um clássico, justificamos nosso interesse em revisitar mais uma vez a 

obra inesgotável de Alencar.  Iracema é um clássico da literatura brasileira: fato. E, como afirma 

Calvino (1993, p.10), “dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem 

os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de 

lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los”. Sendo assim, almejamos 

oferecer aos alunos exatamente estas melhores condições de leitura.   

                                                             
1 O Portal Domínio Público é uma biblioteca virtual, mantida pelo Governo Federal, com o objetivo de promover 

o amplo acesso às obras literárias, artísticas e científicas já em domínio público ou que tenham a sua divulgação 

devidamente autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro e universal. A obra Iracema encontra-se 

disponível em (http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000136.pdf. 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000136.pdf
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 Nosso projeto, em forma de pesquisa-ação, foi desenvolvido durante as aulas de Língua 

Portuguesa da turma 9º ano A, de uma escola da rede pública municipal localizada na sede do 

município de Jaguaruana – CE, no período de agosto a outubro de 2018.  

 Considerando o exposto, o presente trabalho traz a seguinte questão de pesquisa: como 

uma proposta de sequência didática com base no Letramento Literário proposta para a leitura 

do livro Iracema pode motivar novas facetas de leituras discentes resultando na Tradução 

Intersemiótica? 

 Levando em conta todo o contexto descrito, estabelecemos como objetivo geral: 

desenvolver um estudo da obra Iracema com base em uma proposta de sequência didática 

expandida, fundamentada no Letramento Literário de Cosson (2007), com a finalidade de 

apresentar leituras discentes utilizando a Tradução Intersemiótica. Em decorrência, como 

objetivos específicos pretendemos que os alunos vivenciem uma experiência cultural e literária, 

fortalecendo o seu acesso às obras literárias; apreciem a obra Iracema: lenda do Ceará, assim 

como apreciem prazerosamente o autor José de Alencar, a fim de propagar a leitura de clássicos; 

experienciem uma sequência didática expandida com base no Letramento Literário, proposta 

de Cosson (2007), para a leitura da obra Iracema: lenda do Ceará, de José de Alencar; 

apropriem-se da prática de Tradução Intersemiótica, a partir dos estudos de Plaza (2013), para 

que – assim –  promovam a produção de diversos outros textos verbais, não-verbais e 

multissemióticos, culminando na tradução (adaptação) do enredo de Iracema em uma peça 

teatral.  

 O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: Introdução; Capítulo I, com o 

título “Leitura literária na escola: do Letramento Literário à Tradução Intersemiótica”, que 

apresenta as bases da nossa fundamentação teórica a respeito da relação literatura e escola, 

Letramento Literário e Tradução Intersemiótica; Capítulo II, intitulado José de Alencar e 

Iracema, que aborda acerca do autor e obra, utilizados em nosso projeto; Capítulo III, “Uma 

proposta de intervenção: Iracema vai à escola”, que apresenta a descrição detalhada de toda a 

proposta de intervenção, como sequência didática expandida, para o Letramento Literário; e, 

por fim, o trabalho apresenta as Considerações Finais e os Anexos.  

 

 

 

CAPÍTULO 1 – A LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA: DO LETRAMENTO 

LITERÁRIO À TRADUÇÂO INTERSEMIÓTICA  
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 O desenvolvimento das habilidades de leitura e a construção da identidade de um 

estudante-leitor sempre foram preocupações da escola, no entanto essas muitas vezes se 

restringiam aos documentos oficiais, como o Projeto Político-Pedagógico e as propostas 

curriculares. Na prática, essas pautas ainda merecem ser investigadas, discutidas e/ou 

compreendidas.  

 Neste universo hipermoderno e multicultural no qual estamos inseridos, a literatura 

passou a ocupar um espaço de coadjuvante na esfera escolar. A escola não sabia (ou não sabe) 

em qual situação recorrer à literatura. Mesmo com o aluno do século XXI utilizando cada vez 

mais a escrita e a leitura através das redes sociais, esse estudante não se desenvolveu leitor. 

Argumentamos que esta mudança pode começar na escola, que tem a grande responsabilidade 

e também o desafio de criar projetos educativos que proporcione o desenvolvimento do 

Letramento Literário discente.  

 Neste capítulo apresentamos a base teórica do nosso trabalho. Iniciamos discutindo a 

relação escola e literatura, visitando inclusive os documentos oficiais que fundamentam o fazer 

educacional nas instituições de ensino. Discutiremos ainda o conceito e as práticas de 

Letramento Literário. Por fim, apresentaremos o conceito e o constructo teórico da Tradução 

Intersemiótica, teoria utilizada como ferramenta no nosso projeto de Letramento Literário.  

  

1.1 A LITERATURA E A ESCOLA  

Se a escola deixar de formar leitores, romperá a parceria com a 

literatura e, talvez, veja ameaçada sua própria sobrevivência. 

Regina Zilberman 

  

 Tomando como princípio as palavras de Zilberman (2006, p. 12), que surgem como 

epígrafe, parece ser consenso que um dos papeis primordiais da escola é formar leitores. No 

entanto as avaliações externas em larga escala têm apontado que a escola tem falhado em sua 

missão primordial. É tempo de entender, refletir e ressignificar algumas práticas, fortalecendo 

a parceria com a literatura, para revertermos esse quadro.  

 Vejamos a reflexão de Saraiva & Mugger: 
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Apesar de a maioria da população transferir as causas do insucesso 

educacional do Brasil aos órgãos que respondem pelas políticas do setor ou à 

escola, um ensino de qualidade depende de inúmeros atores sociais, e não 

apenas dos que determinam os rumos da educação ou dos que respondem pelas 

ações pedagógicas: a indiferença da sociedade quanto à formação dos alunos 

é uma das causas do insucesso do ensino brasileiro, particularmente no que 

tange à leitura e à escrita. Assim, embora instâncias específicas sejam 

responsáveis pelo desempenho dos alunos, a participação da sociedade torna-

se benéfica quando atua criticamente, contestando ou referendando o trabalho 

da escola e de seus professores” (SARAIVA; MUGGER, 2006, p. 21). 

 Como exposto acima, a crise da escola está intimamente relacionada à ineficácia das 

instituições educacionais de garantir o acesso dos alunos ao universo da escrita e da leitura. As 

avaliações externas de larga escala alardearam esta crise. Em consequência disso, o ensino de 

Língua Portuguesa tem tomado novos rumos. 

No contexto do estado do Ceará, toda a prática de ensino de Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental – Anos Finais tende a ser praticamente voltada para as avaliações externas, 

como o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (SPAECE) 

e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB). Todo o planejamento, inclusive das 

propostas curriculares, passa a ser a partir das lacunas apontadas pelos resultados dessas 

avaliações. A avaliação do SPAECE tem como objetivo “fornecer subsídios à formulação, 

reformulação e monitoramento das políticas educacionais, além de possibilitar aos professores, 

diretores e gestores educacionais um quadro da situação da Educação Básica na rede pública de 

ensino” (CEARÁ, 2008, p.12).  

O SPAECE tem sua própria matriz de referência para a avaliação em língua portuguesa 

e matemática. Em língua portuguesa, essa matriz aborda exclusivamente habilidades do eixo 

temático do ensino de leitura, divididas em seis tópicos: procedimentos de leitura; implicações 

de suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto; relação entre textos; 

coerência e coesão no processamento do texto; relações entre recursos expressivos e efeitos de 

sentido; e Variação linguística. Esta tem sido a base do trabalho com língua portuguesa no 

Estado do Ceará. 

Consequentemente, alguns conteúdos gramaticais e a literatura têm perdido espaço em 

sala de aula. O curioso é que  em um trabalho voltado para habilidades de leitura, a literatura 

também tenha perdido espaço. Na proposta curricular do município de Jaguaruana de 2017, por 

exemplo, não existe nenhum tópico voltado para o ensino de literatura.  
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Essas avaliações externas, como já citado, focam habilidades de leitura. Em 

contrapartida, em busca de se reverter o quadro negativo, as escolas têm buscado investir em 

estratégias e métodos de alfabetização. Mas, a respeito disso, Rojo nos lembra:  

o que temos no Brasil é um problema com os letramentos do alunado e não 

com sua alfabetização. E nenhum método de alfabetização – fônico ou global 

– pode dar jeito nisso, mas, sim, eventos escolares de letramento que 

provoquem a inserção do alunado em práticas letradas contemporâneas e, com 

isso, desenvolvam as competências/ capacidades de leitura e escrita requeridas 

na atualidade (ROJO, 2010, p. 22).  

A autora é enfática ao dizer que o problema não está na alfabetização. E os resultados 

das avaliações comprovam isso. Em avaliações do 2º ano, em que são analisados aspectos mais 

técnicos do processo de alfabetização, os resultados tendem sempre a ser melhores. Vejamos 

um exemplo: o SPAECE estabelece quatro categorias de desempenho, nas quais escolas, 

cidades e estado vão se encaixando de acordo com os resultados alcançados. As etapas são 

“Muito Crítico”, “Crítico”, “Intermediário” e “Adequado”. A cidade de Jaguaruana, de acordo 

com os resultados do ano de 2017, na modalidade que avalia o 2º ano do Ensino Fundamental 

I encontra-se na categoria “Adequado”. Já na modalidade que avalia o 9º ano, encontra-se na 

categoria “Crítico”. Isso reforça a tese defendida por Rojo: a escola vai bem na missão de 

alfabetizar, mas peca na promoção de eventos de letramento.  

É necessário conscientizar sobre o valor do ensino de literatura, como Zilberman 

(2006,p. 12) afirma: “mostrar que o texto em sala de aula pode, sim, formar leitores, sem deixar 

de preparar o estudante para a vida prática, a expressividade verbal e o desenvolvimento de sua 

imaginação criadora” e, em especial, contribuir para o desenvolvimento de habilidades de 

leitura.   

A escola, portanto, precisa ressignificar seu entendimento a respeito do Letramento 

Literário. Vejamos a situação exposta por Colomer: 

Quando surgiu a preocupação pela leitura das outras crianças, a escola 

pretendeu copiar esse padrão enquanto crescia a ideia de que, se a instituição 

escolar já se encarregava de ensinar o mecanismo da leitura, bastava levar os 

livros até os leitores. (O que se precisava era montar uma biblioteca e enchê-

la com livros selecionados com critérios morais e/ou de qualidade literária.) 

Durante décadas ninguém pensou muito em procurar novas fórmulas para 

fazer as apresentações entre todas essas “novas” crianças e os livros” 

(COLOMER, p.103, 2007). 
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Esse prejuízo, como a autora comenta, durou décadas. E já começou a falhar quando os 

livros eram então os únicos “guardiões do conhecimento”, o cenário se agrava agora que o 

conhecimento está a um clique no telefone que os estudantes carregam o tempo todo nas mãos. 

Logo, é exatamente para proporcionar o mágico encontro entre alunos e literatura, que este 

trabalho surge.  

 

       1.1.1 LDB, BNCC, PCN e PPP da Escola  

 

Já que é papel da escola o processo de escolarização da literatura, ou seja, o Letramento 

Literário, passa a ser também papel da escola a necessidade de se discutir e de planejar a partir 

dessa temática. Esse planejamento precisa partir de uma consulta aos documentos oficiais, 

como assim faremos.  

Iniciaremos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB - Lei 9394), de 

20 de dezembro de 1996. A LDB é a legislação vigente que regulamenta a educação brasileira, 

da educação básica ao ensino superior. Pode haver algum discurso de que a referida legislação 

não valoriza a literatura, já que a palavra literatura é citada apenas uma vez em todo texto da 

LDB, exatamente no § 2, do Artigo 26-A, que aborda o estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena: “§ 2 Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos 

povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 

nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras.” (BRASIL, 2017, p, 21).  

No entanto, o trabalho com a literatura, entendida aqui como temática transdisciplinar e 

não como um conteúdo de Língua Portuguesa, está pressuposto em todos os incisos que 

abordam o objetivo do Ensino Fundamental, nível no qual nosso trabalho será realizado. 

Leiamos os incisos: 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 

gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 

objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 

o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  
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IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

O trabalho com a literatura fortalece a capacidade de aprender através da leitura; leva a 

compreender os ambientes natural e social nos quais se fundamenta a sociedade, ajuda a formar 

atitudes e valores; e pode ser ponto de partida para o fortalecimento de vínculos, solidariedade 

humana e tolerância recíproca. Portanto, a literatura está sim presente em nossa legislação.  

Passemos agora aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Os PCN foram 

publicados no final da década de 1990, com o objetivo de apontar conhecimentos necessários 

para o aluno no processo de construção de sua cidadania. Não se trata de uma proposta 

curricular amarrada, mas sim, de parâmetros norteadores para o trabalho das instituições de 

ensino.  

 Os PCN trazem como um dos objetivos gerais de língua portuguesa para o ensino 

fundamental: “valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados 

pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais 

escritos em função de diferentes objetivos” (BRASIL,1997, p. 42), desse modo, fundamentando 

e incentivando também o trabalho com a literatura em sala de aula.  

 É certo que a escola sempre recorreu à literatura como suporte didático, sendo como 

exemplo do bem escrever, do fazer arte ou até mesmo como recurso para se trabalhar as regras 

gramaticais da norma padrão. No entanto, a perspectiva com a qual se abordavam os textos 

literários começou a ser questionada há tempos, como também está posto nos PCN:  

é possível afastar uma série de equívocos que costumam estar presentes na 

escola em relação aos textos literários, ou seja, tratá-los como expedientes 

para servir ao ensino das boas maneiras, dos hábitos de higiene, dos deveres 

do cidadão, dos tópicos gramaticais, das receitas desgastadas do “prazer do 

texto”, etc. Postos de forma descontextualizada, tais procedimentos pouco ou 

nada contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer as 

sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das 

construções literárias (BRASIL, 1997, p. 37-38). 

 

Já na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o trabalho com literatura na escola 

ganha ainda mais destaque. Antes disso, é necessário apresentarmos a BCNN:  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens 

essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 

preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2017, p. 7). 
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A BCNN traz as competências específicas de todas as áreas de aprendizagens e 

disciplinas que compõem o ensino fundamental. Entre as dez competências específicas de 

Língua Portuguesa para o ensino fundamental, uma está diretamente ligada ao desenvolvimento 

do Letramento Literário:  

9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o 

desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e 

outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 

lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial 

transformador e humanizador da experiência com a literatura (BRASIL, 2017, 

p. 85). 

 

 Como se pode observar, a BNCC propõe e incentiva uma prática com experiências 

literárias de forma clara e direta, propondo inclusive o desenvolvimento do senso estético por 

fruição e não por recomendação dos manuais de ensino sobre o que deve ser valorizado ou não.  

Além de especificar competências específicas de língua portuguesa, a BNCC organiza 

o trabalho com as práticas de linguagem em cinco campos de atuação: campo da vida cotidiana 

(somente anos iniciais); Campo artístico-literário; Campo das práticas de estudo e pesquisa; 

Campo jornalístico/midiático; e Campo de atuação na vida pública, sendo que esses dois 

últimos são apresentando juntos nos anos iniciais, com a denominação Campo da vida pública. 

Vejamos: 

A escolha por esses campos, de um conjunto maior, deu-se por se entender 

que eles contemplam dimensões formativas importantes de uso da linguagem 

na escola e fora dela e criam condições para uma formação para a atuação em 

atividades do dia a dia, no espaço familiar e escolar, uma formação que 

contempla a produção do conhecimento e a pesquisa; o exercício da cidadania, 

que envolve, por exemplo, a condição de se inteirar dos fatos do mundo e 

opinar sobre eles, de poder propor pautas de discussão e soluções de 

problemas, como forma de vislumbrar formas de atuação na vida pública; uma 

formação estética, vinculada à experiência de leitura e escrita do texto literário 

e à compreensão e produção de textos artísticos multissemióticos (BRASIL, 

2017, p.82). 

 

 Percebemos no trecho acima que a BNCC propõe uma formação estética, que esteja 

vinculada à experiência de leitura e escrita do texto literário e o trabalho com textos artísticos 

multissemióticos. A proposta de nosso trabalho une exatamente esses dois campos: leitura de 

texto literário e textos artísticos multissemióticos, construídos através de Tradução 

Intersemiótica. 

 Voltando à divisão por campos de atuação, ela contribui para a seleção de gêneros, de 

práticas e de procedimentos dos professores em sala de aula e também tem uma função didática 
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de possibilitar a compreensão de que os textos circulam dinamicamente na prática escolar e na 

vida social. Tudo isso facilita o planejamento docente.  

 Diante do contexto da nossa pesquisa, vamos nos deter ao campo de atuação artístico-

literário, que está presente na proposta tanto para os anos iniciais como para os anos finais do 

ensino fundamental. Leiamos: 

CAMPO ARTÍSTICO-LITERÁRIO – Campo de atuação relativo à 

participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e 

artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam 

experiências estéticas. Alguns gêneros deste campo: lendas, mitos, fábulas, 

contos, crônicas, canção, poemas, poemas visuais, cordéis, quadrinhos, 

tirinhas, charge/ cartum, dentre outros (BRASIL, 2017, p. 94). 
 

 Como se pode observar, a BNCC especifica um campo para fortalecer as situações de 

leitura e fruição, e até mesmo produção, dos textos literários e artísticos. Pois é exatamente 

neste campo, que nosso projeto irá ser desenvolvido. O propósito deste campo é possibilitar aos 

alunos o contato com manifestações artísticas e produções culturais e, em especial, com a arte 

literária.  

 A BNCC propõe ainda que o trabalho neste campo de atuação seja por meio:  

 

- da compreensão das finalidades, das práticas e dos interesses que movem a 

esfera artística e a esfera literária, bem como das linguagens e mídias que dão 

forma e sustentação às suas manifestações; 

- da experimentação da arte e da literatura como expedientes que permitem 

(re)conhecer diferentes maneiras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, pelo 

confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude de valorização e de 

respeito pela diversidade; 

- do desenvolvimento de habilidades que garantam a compreensão, a 

apreciação, a produção e o compartilhamento de textos dos diversos gêneros, 

em diferentes mídias, que circulam nas esferas literária e artística (BRASIL, 

2017, p. 154). 

   

   Com uma proposta que defende a compreensão acerca do universo das esferas artística 

e literária, a experimentação da arte e da literatura e do desenvolvimento de habilidades que 

fortalecem a relação estudante-literatura, como descrito no trecho acima, não se pode negar que 

o ensino de literatura ganhou mais destaque com a homologação da BNCC. Além dos pontos 

acima é fundamental frisar o incentivo da promoção da formação de um aluno leitor, como 

podemos observar no trecho a seguir:  

Para que a experiência da literatura – e da arte em geral – possa alcançar seu 

potencial transformador e humanizador, é preciso promover a formação de um 

leitor que não apenas compreenda os sentidos dos textos, mas também que 

seja capaz de frui-los. Um sujeito que desenvolve critérios de escolha e 
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preferências (por autores, estilos, gêneros) e que compartilha impressões e 

críticas com outros leitores-fruidores (BRASIL, 2017, p. 154). 

 

 A formação deste perfil de aluno leitor-fruidor exige que a escola desenvolva uma série 

de habilidades, vivências e aprendizagens que permitam compreender e façam refletir sobre os 

modos de produção, circulação e recepção de produções culturais e artísticas, promovendo 

assim o Letramento Literário dos estudantes. 

 A BNCC reconhece ainda o poder da literatura em uma perspectiva transversal e 

transdisciplinar para se discutir temáticas pertinentes, como o respeito e a valorização das 

diversidades:   

Por fim, destaque-se a relevância desse campo [artístico-literário] para o 

exercício da empatia e do diálogo, tendo em vista a potência da arte e da 

literatura como expedientes que permitem o contato com diversificados 

valores, comportamentos, crenças, desejos e conflitos, o que contribui para 

reconhecer e compreender modos distintos de ser e estar no mundo e, pelo 

reconhecimento do que é diverso, compreender a si mesmo e desenvolver uma 

atitude de respeito e valorização do que é diferente (BRASIL, 2017, p.137). 

 

 Há muito que a literatura especializada afirmava o quão necessário é reconhecer o poder 

da literatura. Ainda estamos distantes de onde queremos chegar com o ensino de literatura, que 

é garantir que os alunos concluam o Ensino Fundamental letrados literariamente, mas já ficamos 

mais próximos do nosso objetivo depois da homologação da BCNN.  

 Após visitarmos os documentos oficiais que fundamentam o trabalho educacional 

brasileiro, decidimos estreitar o nosso olhar e fomos analisar o documento que fundamenta o 

trabalho docente na escola em que nosso projeto será aplicado: o Projeto Político-Pedagógico 

(PPP).  

 A Escola de Ensino Fundamental Rachel de Queiroz (nome fictício) apresenta, em seu 

PPP, como missão da escola “Preparar os alunos para se tornarem cidadãos conscientes dos 

seus deveres exercendo seus direitos e contribuindo junto à comunidade para que a mesma 

esteja inserida no contexto socioeducativo” (20172)². O documento apresenta um teor muito 

mais político-administrativo do que político-pedagógico. Utilizamos em nossa análise o 

documento de 2017, pois, de acordo com a direção da escola, o PPP de 2018 ainda não foi 

finalizado.  

 Focando no nosso objeto de estudo, o PPP da escola apresenta em seu Plano de Ação um 

Projeto de Leitura, para ser aplicado de fevereiro a dezembro de 2017, com o objetivo de 

                                                             
2 O PPP da Escola Rachel de Queiroz não é paginado.  
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“estimular os alunos para um processo de leitura permanente para estarem continuamente 

atualizados frente aos desafios e perspectivas do mundo moderno, ajudando-os a se tornarem 

leitores e escritores” (2017). Isso é tudo que há sobre o projeto de leitura. Consultamos a direção 

da escola sobre a existência deste projeto em outro documento, mas foi constatado que não há 

outro registro.  

 Por fim, é necessário salientar que o Plano de Ações da Escola apresenta nove metas: 

envolver os pais nas atividades realizadas na escola; incentivar o resgate dos valores morais; 

elevar a qualidade do ensino aprendizagem; assegurar o cumprimento da Resolução 194/05; 

trabalhar com toda a comunidade escolar conceitos de respeito, responsabilidade, ética, amor 

ao próximo e outros; promover eventos educativos e recreativos; Projetos que serão 

desenvolvidos na escola; Conselho de Classe; e Educação Inclusiva. Para alcançar essas metas, 

foram listadas 49 ações. Em meio a todas, apenas uma ação aborda a leitura, a oitava ação da 

meta “Elevar a qualidade de ensinoaprendizagem”, que diz “Promover projetos de leitura, 

escrita e cálculos”. Percebe-se assim que o trabalho com a leitura e/ou literatura não recebe 

tanta atenção no documento norteador das práticas da escola.  

 Após essa breve discussão sobre os documentos oficiais norteadores da educação 

brasileira e do PPP da escola em que realizaremos o nosso projeto, passemos à discussão acerca 

do Letramento Literário.  

 

1.2 LETRAMENTO LITERÁRIO  

 Aprender a ler é, assim, ampliar as possibilidades de interlocução 

com pessoas que jamais encontraremos frente a frente e, por 

interagirmos com elas, sermos capazes de compreender, criticar e 

avaliar os seus modos de compreender o mundo, as coisas, as gentes e 

suas relações. Isto é ler. E escrever é ser capaz de colocar-se na 

posição daquele que registra suas compreensões para ser lido por 

outro e, portanto, com eles interagir.  

José Wanderlei Geraldi  

 

Como afirma Geraldi (1996, p. 70) na epígrafe acima, a leitura significa ampliar as 

possibilidades de interlocução com pessoas com as quais jamais encontraremos. Desse modo, 

podemos dizer que a leitura literária vai muito além. Ela permite não apenas a interação, mas a 

imersão em ambientes e mentes que nunca imaginaríamos conhecer, permitindo ainda o 

encontro com o nosso “próprio eu”. Assim, a escola acumula estas duas importantes missões: 

ensinar a ler e garantir o Letramento Literário dos alunos.  
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Zilberman destaca que  

O papel original da escola, intermediando as relações entre o ser humano e a 

escrita, amplia-se, convertendo-se na principal ponte entre seu usuário – o 

estudante, que inicia na infância sua trajetória pelo ensino, já que a 

escolarização torna-se obrigatória desde os primeiros anos de vida – e a 

cultura, sendo a aquisição da leitura uma das condições da aprendizagem 

(ZILBERMAN, 2009, p. 22). 

Essa imersão em um universo de novas culturas do estudante que chega à escola é um 

processo lento. Não se insere um aluno no universo da literatura ou das obras de arte de forma 

automática. Até mesmo porque a escola terá de enfrentar algumas especificidades como a 

descrita a seguir: 

Para a maioria [dos alunos], o único lugar onde o encontro com o livro pode 

acontecer é a escola, e pela intermediação do professor. Convém esclarecer. 

Não estou dizendo que todo jovem pode ser transformado em leitor por obra 

e graça de um professor. Não somos tão poderosos assim. Capacitar estudantes 

à leitura, desenvolvendo suas competências linguísticas e textual é uma coisa. 

Transformar alunos em leitores de literatura é outra (CADERMATORI, 2012, 

p.90). 

Infelizmente o aluno que não tem acesso ao livro e à leitura literária antes de adentrar o 

universo escolar não é uma exceção. Sem esse acesso, a vivência de literatura não terá como se 

efetivar. Cabe à escola garantir espaços, tempos e oportunidades para que o aluno possa 

vivenciar a leitura literária. A respeito disso, Paulino & Cosson (2009, p. 74) atestam que  “o 

letramento literário requer contato direto e constante com o texto literário. É, aliás, esse o 

sentido básico do letramento literário”. Nessa perspectiva, Saraiva complementa:  

 

pode-se afirmar que, para legitimar o estudo da literatura, é necessário 

construir práticas de leitura que promovam o encontro entre os textos literários 

e seus leitores, visando, em decorrência disso, deflagrar uma reflexão sobre a 

literatura e sobre a ética dos comportamentos humanos (SARAIVA, 2006, p. 

28). 

 

Cosson (2007) trata em sua obra Letramento literário: teoria e prática, o Letramento 

Literário como o processo de escolarização da leitura. Soares (2011, p. 20), no entanto, traz à 

tona a discussão de que “o termo escolarização é, em geral, tomado em sentido pejorativo, 

depreciativo, quando utilizado em relação a conhecimentos, saberes, produções culturais”. Não 

aprofundaremos esta discussão um tanto quanto subjetiva, e trabalharemos como conceito de 

Letramento Literário adotado por Paulino & Cosson (2009, p. 67): “processo de apropriação da 

leitura enquanto construção literária dos sentidos”. 

O Letramento Literário e o prazer de se ler literatura influenciam significativamente a 

formação acadêmica e cidadã de todos os alunos. Silva e Martins (2010, p. 23) afirmam que 
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“aprendemos a ler, de modo fluente, nas relações estabelecidas em sociedade e nas trocas e 

aprendizagens promovidas na escola”. Acrescentamos: na escola e pela escola. Saraiva & 

Mugger defendem que  

o texto literário se oferece como espaço crítico-reflexivo sobre os usos da 

linguagem e como inquietante interrogação sobre a intuição criadora, de modo 

que sua exploração não se satisfaz com comentários, orais ou escritos, em que 

se quer se percebe o nexo de um sentido articulado, ou em que o amplo 

potencial da transcendência do texto para o mundo seja excluído (SARAIVA; 

MUGGER, 2006, p. 18). 

 Assim, além de um espaço crítico-reflexivo, o texto literário é um espaço legítimo de 

interação. E a aprendizagem se fortalece na coletividade, na estimulação do imaginário do 

estudante, e, nesse aspecto, escola e o professor de língua portuguesa (e literatura) ainda têm 

muito a contribuir, incorporando o trabalho com o texto literário às práticas cotidianas da sala 

de aula. 

Paulino & Cosson (2009) propõem quatro práticas que ajudam a concretizar o 

Letramento Literário na escola. A primeira seria estabelecer uma comunidade de leitores na 

qual se respeite a circulação de textos e que se permita sanar as dificuldades de respostas à 

leitura, garantindo assim a participação ativa do aluno na vida literária. A segunda prática seria 

ampliar e consolidar a relação dos alunos com a literatura, fazendo com que o aluno entenda 

que a literatura também se faz presente em outras formas, e não apenas nos textos reconhecidos 

como literários. A terceira é realizar a interferência crítica, abordando a formação do gosto, 

fortalecendo a aprendizagem da cultura literária. A última é garantir o lugar da escrita na 

interação com a literatura, oferecendo aos estudantes a oportunidade de se exercitarem com as 

palavras, mas não se trata prioritariamente de formar escritores de literatura.  

O trabalho com texto literário quase sempre numa perspectiva historiográfica, também 

contribui para o afastamento da leitura literária, assim como sobre o que é literatura. Esses 

equívocos acompanham os alunos por toda a educação básica. Cereja (2005) realizou pesquisa 

com 134 alunos do 3º ano do ensino médio, na qual indagou “Para você, o que é literatura?”. 

52% dos alunos responderam “Disciplina escolar”; 13%, “arte da palavra”; 12,7%, “Expressão 

de sentimentos e pensamentos”; e 22% não responderam. Não queremos aqui promover debate 

sobre a conceituação de literatura, queremos propor uma reflexão sobre o que os discentes 

pensam a respeito desta tão importante área de conhecimento.  

Não se pode negar que o acesso às obras literárias melhorou bastante nas últimas 

décadas. Escolas de Educação Básica (inclusive as de zona rural) passaram a receber muito 

mais obras do que há 50 anos. A quantidade ainda não é a esperada, mas não se pode ignorar 
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esse avanço. Se o acesso às obras melhorou, se a literatura especializada tem apontado caminhos 

para um trabalho eficaz com o ensino de literatura, por que nossos alunos ainda não são leitores 

literários? De acordo com Cereja, os alunos ainda estão muito acessíveis ao processo de 

Letramento Literário:  

 

Apesar de todas as dificuldades e restrições existentes, principalmente entre 

os estudantes das escolas públicas noturnas, parece haver entre eles uma 

disposição para aprender literatura, ler obras literárias, debater textos literários 

e compartilhar e negociar seus sentidos. Os alunos reclamam, contudo, um 

papel diferente no processo de ensinoaprendizagem, o papel do sujeito, que os 

ajudaria a vencer as próprias dificuldades (CEREJA, 2005, p. 36). 

 

  Conforme já citado, há ainda no universo escolar inúmeros equívocos sobre os objetivos 

do ensino de literatura. Em linhas gerais, se estuda muito sobre literatura, mas não há espaço 

para se estudar literatura. Nesta perspectiva, Todorov (2017, p. 27) sentencia: “na escola, não 

aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos”. 

Nessa mesma linha, Saraiva denuncia que:  

“O descompasso entre o discurso e a prática pedagógica torna-se mais visível 

quando a seleção de obras, a metodologia aplicada à leitura e a finalidade 

atribuída à inserção da literatura nas atividades docentes são analisadas. 

Grande parte dos professores demonstra desconhecer a especificidade do texto 

literário e a função formadora da literatura, atribuindo a razão da escolha dos 

textos literários a aspectos que lhes são exteriores, como a ampliação do 

vocabulário, a assimilação de regras de escrita ou, até mesmo, a preparação 

para exames de mudança de nível de ensino” (SARAIVA, 2006, p. 27). 

 

Diante desse cenário, as práticas de Letramento Literário assumem uma importante 

missão: desmitificar crenças a respeito do trabalho da escola para e com a literatura. Assim,  

Devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, como 

tal, responsabilidade da escola. A questão a ser enfrentada não é se a escola 

deve ou não escolarizar a literatura, (...), mas sim como fazer essa 

escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de 

si mesma que mais nega do que confirma seu poder de humanização” 

(COSSON, 2007, p. 23). 

 Cosson não deixa dúvidas sobre o papel social da escola na efetivação do letramento 

dos alunos. É certo que o Letramento Literário é diferente dos demais, já que a literatura ocupa 

uma posição única em relação à linguagem. Mas, enquanto prática social, a escola precisa ter 

consciência de que, de tudo que a escola pode oferecer de bom a um aluno, a leitura ainda é o 

melhor, pois ela se torna ponte para todas as áreas de conhecimento.  
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No entanto, o mesmo autor, em um outro momento, na obra Círculos de leitura e 

letramento literário, descreve que o trabalho com textos literários em sala de aula nos anos 

finais do Ensino Fundamental é voltado para “ampliar e consolidar a competência da leitura e 

da escrita [...], como se observa em atividades de preencher fichas de leitura, responder questões 

de compreensão no livro didático” (COSSON, 2017, p. 70). Não há preocupação em 

desenvolver e/ou fortalecer o perfil do leitor literário. Portanto, é necessário reforçar que 

“letramento literário não começa nem termina na escola, mas é uma aprendizagem que nos 

acompanha por toda a vida e que se renova a cada leitura de uma obra significativa” 

(PAULINO; COSSON, 2009, p. 67). 

Para tornar o Letramento Literário uma realidade na escola, Cosson (2007) sistematiza 

atividades das aulas de Literatura em duas sequências exemplares: a básica e a expandida. O 

autor busca, através das duas sequências, apresentar possibilidades concretas para o 

planejamento e organização de estratégias que serão utilizadas as aulas de literatura.  

As duas sequências, a básica e a expandida, estão fundamentadas em três perspectivas 

metodológicas. A primeira é fortalecer a máxima de aprender a fazer fazendo, técnica comum 

em oficinas, que almeja fazer com que o aluno construa seu conhecimento através da prática. 

Ou seja, um aluno só será conquistado ao universo da literatura, lendo literatura. A segunda é a 

denominada por Cosson (2007, p. 48) de técnica do andaime, que trata de “dividir com o aluno, 

e em alguns casos, transferir para ele a edificação do conhecimento. Ao professor, cabe atuar 

como um andaime, sustentando as atividades a serem desenvolvidas de maneira autônoma pelos 

alunos.” A última das três perspectivas é o portfólio, que dá a alunos e professores a 

possibilidade de se registrar as atividades vivenciadas e ainda o monitoramento dos resultados 

alcançados ao longo das sequências, tomando como base os resultados iniciais. 

Apresentaremos agora as duas sequências. A primeira delas, a básica, é constituída de 

quatro etapas: “Motivação”, “Introdução”, “Leitura” e “Interpretação”.   

A etapa da “Motivação” consiste em preparar o leitor para ter contato com o texto. Com 

o limite de uma aula, a “Motivação” busca influenciar positivamente os alunos em relação ao 

texto a ser lido, podendo o professor intervir cada vez que acreditar que ela não está ajudando 

no processo do Letramento Literário, para que o objetivo desta etapa não se perca. Cosson 

(2007, p. 57) ainda propõe que “compor a motivação com uma atividade integrada de leitura, 

escrita e oral parece ser uma medida relevante para a prática do ensino de língua materna na 

escola”. 



35 

 

 
 

A “Introdução” diz respeito à apresentação do autor e da obra aos alunos. Nesse segundo 

passo, Cosson alerta que o professor deve ser cauteloso em relação a alguns aspectos. Primeiro 

não transformar a apresentação do autor em uma aula expositiva longa e enfadonha sobre toda 

a vida do escritor. Outro cuidado é não acreditar, durante a apresentação da obra, que esta já 

fala por si só, de tão incrível que a consideramos. Por último, a “Introdução” não pode se 

estender muito, não pode se afastar da sua função primordial, que é preparar os alunos para 

receber positivamente a obra.  

A terceira etapa, “Leitura”, é momento em que os alunos realizarão a leitura da obra. 

Mesmo sendo a leitura uma experiência única e subjetiva, o professor assume papel importante 

nesta etapa. Não se pode pensar algo do tipo “agora vocês lerão o livro e depois a gente discute”. 

O professor precisará planejar estratégias para esta etapa, como realizar leitura conjunta de um 

capítulo a fim de fazer algumas análises com a turma, entre outras. É importante ainda que o 

professor estabeleça o período necessário para que os alunos realizem a leitura, demarcando 

alguns intervalos. Nesses intervalos, será possível o professor perceber e sanar as dificuldades 

de leitura dos alunos. O bom aproveitamento desses intervalos e uma boa mediação durante a 

etapa da leitura são imprescindíveis para o sucesso da sequência, já que “a observação de 

dificuldades específicas enfrentadas por um aluno no intervalo é o início de uma intervenção 

eficiente na formação de leitor daquele aluno” (COSSON, 2007, p. 64).    

 A última etapa da sequência básica, “Interpretação”, constitui o momento em que serão 

socializadas as inferências, em busca da construção de sentidos tomando como ponto de partida 

o tripé autor – leitor – comunidade em um grande diálogo. Cosson recomenda que esta etapa 

seja pensada em dois momentos: um interior e um exterior.  

O momento interior é aquele que acompanha a decifração, palavra por palavra, 

página por página, capítulo por capítulo, e tem seu ápice na apresentação 

global da obra que realizamos após terminar a leitura. (...) O momento externo 

é a concretização, a materialização da interpretação como ato de construção 

de sentido de uma determinada comunidade. É aqui que o letramento literário 

feito na escola se distingue com clareza da leitura literária que fazemos 

independentemente dela (COSSON, 2007, P. 65). 

 Conforme descrito acima, o passo da “Interpretação” vai desde a fruição de cada página 

da obra selecionada até a interpretação propriamente dita como construção de sentido. As 

atividades da “Interpretação” podem variar de acordo com o tipo de texto e com a idade e série 

dos alunos. Levando em consideração estas variações, o professor pode também aproveitar a 

ocasião para que os alunos fortaleçam suas habilidades de escrita ou, como no caso do nosso 

trabalho, as habilidades artísticas.  
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Todas as possibilidades de trabalho e particularidades da obra e dos alunos devem ser 

levadas em consideração durante o planejamento de toda a sequência, assim como o respeito a 

cada uma das etapas. Isso é fundamental. Como nos lembra Cosson (2007, p. 69): “ao seguir as 

etapas, o professor sistematiza seu trabalho e oferece ao aluno um processo de letramento 

literário”.   

Passemos agora ao segundo tipo de sequência, a expandida. Cosson explica os motivos 

da criação dessa nova proposta de sequência:  

De modo aparente, faltava ao trabalho de leitura literária que se fazia dentro 

da sequência básica o conteúdo que é tradicionalmente identificado como 

parte do saber literário. Em outras palavras, eles [os professores] reconheciam, 

por um lado, que a sequência básica trazia algo novo ou algo que não se fazia 

muito presente em suas aulas, isto é, a aprendizagem da literatura; porém, por 

outro lado, parecia faltar a aprendizagem sobre a literatura. Essas observações 

nos levaram a propor várias alterações na sequência básica que buscassem 

atender a essa demanda dos professores de ensino médio. Com as 

modificações introduzidas, percebemos também que a aprendizagem através 

da literatura estava pouco sistematizada. Fazia-se necessária uma reflexão 

maior que, sem abandonar os princípios e os ganhos da sequência básica, 

incorporasse em um mesmo bloco as diferentes aprendizagens do letramento 

literário. Foi assim que chegamos à sequência expandida (COSSON, 2007, p. 

76). 

 Como posto, a sequência expandida busca proporcionar novas aprendizagens sobre e 

através da literatura, não se trata de despretensiosa prática de leitura literária. Essa modalidade 

de sequência fortalece a relação entre experiência, educação e saber literários dentro do 

universo escolar.  

 Assim, como a sequência básica, a expandida também é dividida em etapas. São elas: 

“Motivação”, “Introdução”, “Leitura”, “Primeira interpretação”, “Contextualização” (dividida 

em sete tipos), “Segunda interpretação” e “Expansão”.  As etapas da “Motivação”, “Introdução” 

e “Leitura” ocorrem exatamente com a mesma metodologia da sequência básica.  

 As duas sequências começam a se diferenciar a partir da etapa da “Interpretação”. A 

sequência expandida divide o passo da interpretação em dois momentos: “Primeira e Segunda 

interpretação”. A “Primeira Interpretação” é a quarta etapa da sequência e busca propiciar uma 

apreensão da obra. O objetivo dessa etapa é “levar o aluno a traduzir a impressão geral do título, 

o impacto que ele teve sobre sua sensibilidade de leitor” (COSSON, 2007, p. 83). É interessante 

que o professor proponha atividades, na “Primeira Interpretação”, em que os alunos tenham 

liberdade para se posicionarem sobre a obra, devendo o docente intervir o mínimo possível para 

que o aluno não seja influenciado. Esta etapa exige sensibilidade e respeito pela leitura do aluno.  
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 Na próxima etapa, “Contextualização”, Cosson (2007, p. 86) propõe a “contextualização 

como o movimento de ler a obra dentro do seu contexto, ou melhor, que o contexto da obra é 

que aquilo que ela traz consigo, que a torna inteligível para mim enquanto leitor”. O autor recusa 

o entendimento de contexto apenas como simplesmente história, o que muitos manuais de 

ensino tendem a fazer. O que é proposto nessa etapa é um aprofundamento da leitura por meio 

dos inúmeros contextos que a obra carrega. Mesmo consciente do caráter ilimitado de uma obra 

literária, o autor apresenta sete tipos de contextualizações: teórica, histórica, estilística, poética, 

crítica, presentificadora e temática.   

 A contextualização teórica busca explicitar ideias que estão presentes na obra, 

verificando como em algumas obras determinados conceitos são essenciais. Já a 

contextualização histórica visa “relacionar o texto com a sociedade que o gerou ou com a qual 

ele se propõe a abordar internamente” (COSSON, 2007, p. 87). Essa segunda está mais próxima 

do conceito tradicional de estudo do contexto. O próximo tipo, a contextualização estilística, 

retomará os estudos literários tradicionais, refletindo sobre estilos de época ou períodos 

literários. Bem próximo dessa perspectiva de estudo também está a contextualização poética, 

que responderá pela análise da estruturação e composição da obra. 

 A contextualização crítica propõe uma revisão sobre o que já foi publicado a respeito da 

obra e do autor, abordando a recepção do texto literário. Numa outra perspectiva, a 

contextualização presentificadora busca “a correspondência da obra com o presente da leitura” 

(COSSON, 2007, p. 89), associando temas abordados na obra com a realidade atual. Por fim, a 

contextualização temática defende a liberdade que o leitor deve ter para conversar ou comentar 

a respeito dos temas tratados na obra. É importante ainda salientar que estas propostas de 

contextualizações podem ser ampliadas e não precisam ser trabalhadas na ordem em aqui foram 

apresentadas.  

 A etapa seguinte é a “Segunda Interpretação”. A respeito desta Cosson explica:  

Ao contrário da primeira interpretação, que busca uma apreensão global da 

obra, a segunda interpretação tem por objetivo a leitura aprofundada de um de 

seus aspectos. É por assim dizer, uma viagem guiada ao mundo do texto, a 

exploração desse enfoque. Ela pode estar centrada sobre um personagem, um 

tema, um traço estilístico, uma correspondência com questões 

contemporâneas, questões históricas, outra leitura, e assim por diante, 

conforme a contextualização realizada (COSSON, 2007, p. 92). 

 Conforme o trecho acima, a “Segunda Interpretação” difere da Primeira. Nessa etapa é 

o momento do professor mediar as diferentes leituras realizadas a partir de um aspecto da obra.  
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Assim, enquanto a “Primeira” defende um encontro mais pessoal entre leitor e obra, a 

“Segunda” proporciona aos leitores o compartilhamento de leitura.  

 A última etapa da sequência expandida, a “Expansão”, tem caráter essencialmente 

comparativo. Ela possibilita que o leitor construa um diálogo entre duas ou mais obras, 

buscando “destacar as possibilidades de diálogo que toda obra articula com os textos que a 

precederam ou que lhes são contemporâneos ou posteriores” (COSSON, 2007, p. 94). Nesta 

etapa, o professor pode ainda recorrer a filmes, minisséries televisivas, peças teatrais que 

também foram baseadas na obra.  

 As experiências literárias realizadas a partir das duas sequências apresentadas permitem 

que o professor faça algumas adequações, mediante o surgimento de alguns imprevistos. É 

imprescindível que o professor ajuste os objetivos e os procedimentos metodológicos de acordo 

com a turma e a obra.  Em relação a isso, Cosson (2007, p. 105) assegura que “o que importa 

manter é o objetivo de proporcionar ao aluno o conhecimento da literatura que só pode ser feito, 

antes de qualquer coisa, pela leitura do texto literário”.  

 Diante das maiores possibilidades de se trabalhar, conforme Cosson (2007) cita, as 

aprendizagens da literatura, sobre a literatura e através da literatura, nossa proposta de 

intervenção, “Letramento Literário e Tradução Intersemiótica: Iracema vai à escola”, adotará a 

proposta metodológica da sequência expandida.  

 Passemos agora ao último tópico deste capítulo, que aborda a Tradução Intersemiótica.  

  

 

1.3  TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA 

 Toda a comunicação e aprendizagem humana ocorrem por meio de práticas sociais e 

essas práticas organizam-se em sistemas de signos ou sistemas semióticos, que são verdadeiros 

códigos culturais. Os sistemas semióticos, de acordo com Lopes (2005), podem traduzir-se 

reciprocamente. Ao tipo de tradução de um sistema de signos específicos para um outro sistema 

semiótico se dá o nome de Tradução Intersemiótica.  

 Jakobson foi o primeiro teórico a apresentar conceito para os três tipos de tradução: 

1. a tradução intralingual ou reformulação (rewording) consiste na 

interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma língua; 

2. a tradução interlingual ou traduação propriamente dita consiste na 
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interpretação dos signos verbais por meios de alguma outra língua; 3. a 

tradução intersemiótica ou transmutação consiste na interpretação dos signos 

verbais por meio de sistemas de signos não verbais (JAKOBSON, 2005, p. 

64-5). 

 Percebemos que Jakobson, ao se referir à Tradução Intersemiótica apenas a define como 

a interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não verbais. No entanto, na 

mesma obra, Linguagem e comunicação, ele complementa como “A transposição 

intersemiótica – de um sistema de signos para outro, por exemplo, da arte verbal para música, 

a dança, o cinema ou a pintura” (JAKOBSON, 2005, p. 72).  

 Estas ocorrências intersemióticas são muito mais comuns em nosso meio do que 

podemos imaginar. Lopes nos traz um exemplo cotidiano:  

 Um mesmo sentido, “ordem de parar”, digamos, numa situação de trânsito 

urbano, pode expressar-se, assim, por diferentes subcódigos semióticos: por 

uma linguagem gestual” (quando o guarda de trânsito estende o braço à frente, 

abrindo a palma da mão, na posição vertical), por um código de luzes e cores 

(quando se acende a luz vermelha do semáforo), por um código paralinguístico 

(apitos convencionados), ou pelo código verbal (a palavra “pare!”, 

pronunciada pelo guarda) (LOPES, 2005, p. 20).  

 Fenômenos intersemióticos vão desde situações casuais como as acima descritas até a 

tradução(ões) no universo das artes, como a tradução de artes plásticas e visuais para a 

linguagem verbal, ou de um poema para a canção e assim por diante. Nesse campo de estudo, 

um pesquisador se destaca, o espanhol Júlio Plaza.  

 Plaza apresenta a Tradução Intersemiótica como  

Prática crítico-criativo, como metacriação, como ação sobre estruturas e 

eventos, como diálogo de signos, como um outro nas diferenças, como 

síntese e re-escritura da história. Quer dizer: como pensamento em signos, 

como trânsito de sentidos, como transcriação de formas na historicidade 

(PLAZA, 2013, p.209).  

 A partir da leitura do trecho, percebemos que Plaza amplia os conceitos de Jakobson, 

ao propor a tradução como uma prática crítico-criativa, que vai além das questões linguísticas. 

Assim, na prática artística da Tradução Intersemiótica, cria-se um outro original, sem 

obrigações com a fidelidade do original, transformando a tradução numa transição criativa entre 

os diferentes sistemas semióticos. Amorim (2013, p, 251) chama este processo de 

“recodificação do texto da língua de partida”.  

 Plaza (2013) defende que também podemos considerar como processos intersemióticos 

a passagem de outros signos para a linguagem verbal, propondo uma visão dialética para a 

teoria. Essa visão dialética defendida se fortalece, quando o autor fala que a Tradução 
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Intersemiótica mobiliza uma série de interdiscursos, intertextos, aproximando-se do que 

Barthes (2010) irá propor como texto infinito. O conceito de texto infinito também irá ao 

encontro da teoria dialógica de Bakhtin (2003).  

 Haroldo de Campos (2015) buscou ampliar o conceito de tradução. Para o autor, 

“traduzir é a maneira mais atenta de ler”, para ele traduzir é transcriar, é ir além. E dessa vertente 

do ato de traduzir que queremos nos valer, queremos ampliar os horizontes da leitura e do fazer 

artístico de nossos alunos, ao adotarmos a prática da tradução como recurso didático-

metodológico.  

 É tempo de fazer diferente, pois, como já afirmado anteriormente, velhas fórmulas já 

não obtêm êxito nas salas de aula. Desse modo, neste contexto de hipermodernidade no qual 

estamos inseridos, Rojo e Barbosa (2015, p. 116) afirmam que surgiram “novas formas de ser, 

de se comportar, de discursar, de se relacionar, de se informar, de aprender”. Para novas formas 

de aprender, novos métodos de ensino. Assim, usufruindo da proposta da Tradução 

Intersemiótica e com ajuda de músicas, teatro, pinturas e muitas outras formas de 

manifestações, será pensada a proposta de sequência didática expandida de Letramento 

Literário para a leitura de um cânone da literatura brasileira: Iracema.  

 A obra Iracema já foi inclusive objeto de Tradução Intersemiótica. Como na adaptação 

para o cinema, com o filme “Iracema, a virgem dos olhos de Mel”, de 1979, de Direção de 

Carlos Coimbra, e com a tela Iracema, de José Maria de Medeiros, de 1981, que hoje integra o 

acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Vejamos a ilustração da tela 

abaixo: 

 

Figura 1 – Tela Iracema, de José Maria de Medeiros, 1981 
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Na tela de José Maria de Medeiros, uma tradução intersemiótica, podemos observar a 

personagem Iracema caminha em uma praia, com algumas penas cobrindo o seu ventre e com 

os seios à mostra. Acreditamos que o artista buscou apresentar uma leitura sua para o momento 

em que Iracema esperava a volta de Martim, mas não podemos precisar.  

Para nós não é problema que a obra já tenha passado pelo exercício da Tradução 

Intersemiótica. Pelo contrário, já que almejamos ir além, esperamos discutir e experimentar o 

fazer artístico em sala de aula, através das práticas de Tradução Intersemiótica, e a partir das 

perspectivas e das vivências dos alunos. Pois como bem lembra Campos (2015), traduzir é 

reinventar a meta é a criação.  

 Conscientes de que “a prática intersemiótica, depende muito mais das qualidades 

criativas e repertoriais do tradutor, quer dizer, de sua sensibilidade” (PLAZA, 2013, p.210), os 

alunos serão os grandes protagonistas de toda a nossa proposta de intervenção. Nosso objeto, 

portanto, não pode ser mecânico, apenas ler uma obra literária e realizar uma tradução imediata. 

Propomos uma experiência em que o aluno pense, reflita e amadureça através do seu processo 

de criação/ tradução.  

 No próximo capítulo, realizamos uma breve discussão teórica acerca da obra Iracema e 

do autor José de Alencar, assim como dos contextos nos quais eles estão inseridos.  

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 – JOSÉ DE ALENCAR E IRACEMA  

 

Em nossa compreensão, José de Alencar é uma das maiores expressões da Literatura 

Brasileira em todos os tempos e é a grande figura narrativa do nosso Romantismo. Bosi (2006, 

p. 134) afirma que o “o lugar de centro [do Romantismo brasileiro], pela natureza e extensão 

da obra que produziu, viria caber com toda justiça a José de Alencar”. Como exposto por Bosi, 

a extensão e a natureza da obra alencarina merece reconhecimento, mas acima de tudo merece 

ser destacada a contribuição deste escritor para o fortalecimento de uma identidade literária 

nacional. Patriota (2011, p. 98) endossa que “quem escampou o desejo de dar ao Brasil um 



42 

 

 
 

passado imaginário próprio, alheio às origens portuguesas” foi José de Alencar. E a isto 

Veríssimo acrescenta:  

A obra propriamente literária de Alencar, romance e teatro, fundamento do 

seu renome é, a despeito das restrições que se lhe possam fazer, valiosa. Mas 

só as suas virtudes estéticas não lhe assegurariam a proeminência que nas 

nossas letras ele tem, não fora a sua importância e significação na história da 

nossa literatura (VERÍSSIMO, 1998, p. 294). 

Veríssimo, mesmo reconhecendo a obra de Alencar como valiosa, pontua que a 

contribuição para o modo original, criativo e independente de fazer literatura no Brasil é mais 

significativa do que as virtudes estéticas de suas obras publicadas durante o romantismo 

brasileiro.    

Coutinho (2004) divide esse período, o Romantismo no Brasil em três momentos: de 

1808 a 1836, o Pré-Romantismo; de 1836 a 1860, o Romantismo propriamente dito; e depois 

de 1860 seria o período da transição para o Realismo e Parnasianismo. O crítico ainda destaca 

o período de 1846 e 1856 como o apogeu do movimento. Desse modo, mesmo tendo destaque 

dentro do Romantismo, o autor de O Guarani fez história já no período de transição.  

Coutinho (2004) também atesta que, para se compreender o Romantismo como 

movimento histórico, é necessário entender que o movimento deu forma concreta a um estado 

de espírito: o espírito romântico. Logo, o autor elenca as qualidades características ao estilo 

romântico: individualismo e subjetivismo; ilogismo; senso de mistério; escapismo; reformismo; 

sonho; fé; culto da natureza; retorno ao passado; pitoresco; exagero. A obra por nós estudada, 

Iracema, é carregada de todas essas características.  

Ainda de acordo com Coutinho (2004), o romantismo brasileiro foi fortemente marcado 

por questões políticas e sociais, fazendo a literatura romântica tornar-se uma arma de ação 

sociopolítica. Para o estudioso, apenas a partir do Romantismo, o Brasil começou a produzir 

uma literatura própria, em forma e conteúdo. Nesse contexto, o nacionalismo ganhou força, 

assumindo um caráter muito específico sob a forma do indianismo. Sobre o indianismo, é valido 

ressaltar que  

não era apenas uma saída natural e espontânea para o nosso Romantismo. Era 

mais do que isso, alguma coisa profundamente nossa, em contraposição a tudo 

que, em nos era estrangeiro, era estranho, viera de outras fontes (SODRÉ, 

2004, p.321). 

Conforme  Sodré havia dois objetivos concomitantes nessa proposta do Romantismo. 

Assim como se queria negar tudo que era estrangeiro, buscava-se encontrar símbolos 
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originários do país, que, na ocasião, passaram a ser o índio e a natureza. Logo, é valido salientar 

ainda que o “indianismo romântico permitiu que a literatura brasileira inventasse para si um 

passado remoto povoado de lendas e mitos” (PATRIOTA, 2011, p. 98). Exatamente desse 

contexto que emerge Iracema.  

Nessa perspectiva, Linhares (2013) apresenta Alencar como um “profeta” do vasto 

campo das crenças em formação que mapeavam as regionalidades brasileiras. Assim, para o 

mesmo pesquisador, “Alencar foi um dos mais importantes protagonistas da ação de fundar e 

construir novos significados para a Nação nascente como Império” (LINHARES, 2013, p. 125). 

Ou seja, a contribuição do escritor cearense vai muito além de questões estético-literárias.   

Fischer (2008, p. 86) aponta que “para os românticos, o tema nacional era, por dizer, o 

ar que respiravam”. E começaram a entender o passado indígena como símbolo de glória e 

pureza. Os atuais livros didáticos de Literatura, no entanto, costumam apresentar o indianismo 

apenas como uma geração da Poesia Romântica no Brasil, apontando quase que exclusivamente 

Gonçalves Dias como seu representante. Não é possível que se entenda o nacionalismo 

romântico na forma de indianismo apenas como característica de uma geração da poesia. Essa 

temática perpassa todo o movimento e encontra sua maior representatividade na obra 

alencarina. Como Campos (1990, p. 74) sentencia: “o maior poeta indianista foi um prosador: 

José de Alencar”. 

Atendendo às expectativas do público da época, Alencar surgiu como consolidador do 

gênero romance. Segundo Veríssimo (1998, p. 281), ele “foi o primeiro de nossos romancistas 

a mostrar o real talento literário e a escrever com elegância”. O talento reconhecido por 

Veríssimo vai muito além de um reconhecimento do talento estético-estilístico do autor, há uma 

comprovação da sua inovação literária. Apesar do estilo rebuscado, nunca negou seu real 

objetivo com a literatura: queria estabelecer uma linguagem e um panorama brasileiro.   

Candido (2014, p. 53) chama atenção para o fato de que “da leitura de um romance fica 

a impressão duma série de fatos, organizados em enredo, e de personagens que vivem estes 

fatos”. Entretanto, vale evidenciar que a leitura do romance pode propiciar muito mais. Moisés 

(2003, p. 165) argumenta que “o romance pode, mais do que o conto, a novela e a poesia 

(mesmo a de caráter épico, segundo o nosso entendimento da matéria), apresentar uma visão 

global do mundo”.  
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Além da apresentação da visão acerca do mundo que o pesquisador cita, ele salienta que 

a faculdade essencial do romance “consiste em recriar a realidade: não a fotografa, recompõem-

na; não demonstra ou reduplica, reconstrói o fluxo da existência com meios próprios, de acordo 

com uma concepção peculiar, única, original” (MOISÉS, 2003, p. 165). E Iracema trará 

exatamente isso: uma concepção peculiar, única e original de Alencar acerca da criação do 

estado do Ceará.  

Iracema é um dos romances popularmente conhecidos como indianistas, assim como O 

Guarani e Ubirajara, nos quais Alencar encontrou espaço para evidenciar seu nacionalismo e 

a natureza local. Priorizaremos, neste momento, o romance que tem como enredo a história da 

emblemática virgem dos lábios de mel, publicado originalmente em 1865. Iracema se enquadra 

no que Moisés categoriza como romance de ação, que seria “aquele em que o enredo ocupa 

lugar prevalente no corpo da obra; a ênfase é posta sobre os acontecimentos, os episódios” 

(MOISÉS, 2003, p. 298). 

Mesmo não sendo uma de suas primeiras obras, Iracema pertence à fase primitiva (ou 

aborígene) da obra de José de Alencar. Nas palavras do próprio romancista, esta fase retrata 

“lendas e mitos da terra selvagem e conquistada; são tradições que embalaram a infância do 

povo, ele escutava como o filho a quem a mãe acalenta no berço com as canções da pátria, que 

abandonou” (ALENCAR apud BOSI, 2006, p. 136). 

O crítico Heron de Alencar, no entanto, propõe que os livros indianistas sejam 

reconhecidos e/ou categorizados como históricos:  

é lícito incluir sua [de Alencar] obra indianista nos limites do romance 

histórico. E não apenas O guarani, por ele próprio classificado, mas Iracema 

e Ubirajara, que dele não mereceram senão a rotulação de lendas. Pertencem, 

todos eles, ao domínio do romance histórico, não como o realizaram os 

europeus, porém tal como idealizou e praticou nosso romantismo 

(ALENCAR, 2004, p. 260). 

Como exposto acima, o crítico argumenta que os romances indianistas alencarinos 

devem ser compreendidos como históricos. Neste momento, no entanto, não aprofundaremos a 

discussão sobre a classificação desses romances, por acreditarmos que esta breve abordagem 

crítica, histórica e literária seja suficiente para o objetivo ao qual este trabalho se propõe.  

Importa mais neste momento sabermos que foi de José Alencar a missão de introduzir 

o índio e a cultura indígena no romance brasileiro e de conquistar e envolver a sociedade da 

época com esta temática, já que, como afirma Bosi (2006, p. 97), “o romance foi, a partir do 
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Romantismo, um excelente índice dos interesses da sociedade culta e semiculta do Ocidente. A 

sua relevância no século XIX se compararia, hoje, à do cinema e da televisão.”. 

Complementando a citação de Bosi, o romance tinha naquela época o mesmo apelo que as redes 

sociais no século XXI.  

Alguns estudiosos apontam Iracema como a obra-prima indianista de Alencar. Bosi 

(2006, p. 139) declara que Iracema é a “obra-prima onde se decantam os dons de um Alencar 

paisagista e pintor de ‘perfis de mulher’ firmes e claros na sua admirável delicadeza”. 

Complementando Bosi, Camilo (2007, p. 169) amplia: “produto feliz da convergência de 

estilos, linguagens, gêneros e modelos literários diversos, Iracema (1865) é a obra-prima do 

indianismo de Alencar – ou mesmo de toda a sua ficção”. Além do reconhecimento estético-

literário, como o feito pelos dois críticos, Iracema é, sem dúvidas, a obra alencarina mais 

presente no cotidiano cearense atual, inspirando e emprestando seu nome à praia, telas de 

pintura, estátuas, escolas, ruas e até mesmo ao Palácio do Governo do Estado do Ceará. 

Pensado como poema, Iracema ganhou forma como romance, narrando a história de 

amor da índia Iracema com o português Martim, baseada numa lenda da criação do Ceará, mas 

com finalidades muito além de se apresentar apenas um enredo de uma história de amor, como 

pontua Tavares Júnior: 

O romancista José Martiniano de Alencar sonhava poder compor um grande 

poema épico, que, baseado em nossa história, pudesse descrever nossa terra 

em suas belezas tropicais: seus primeiros habitantes selvagens, com sua 

constituição orgânica e sua cultura, virgens da mácula da civilização: os 

primeiros feitos do colonizador lusitano e os primeiros empreendimentos dos 

filhos da América recém-descoberta, descendentes da têmpera das três raças 

que geraram o brasileiro (TAVARES JÚNIOR, 1998, p. 10). 

 

 A intenção de escrever o poema que se transformou em romance, como citou acima 

Tavares Júnior, é perceptível ainda na leitura da obra. O romance é todo marcado por uma 

linguagem poética e Camilo (2007, p.171) associa os capítulos concisos a “quase estrofes 

poéticas, muito raramente indo além de um par de páginas”. Além dos capítulos concisos, 

Camilo ressalta a eliminação do suspense, característica comum aos romances românticos na 

transição de capítulos.  

 Convém tranquilizar os docentes de que  

O objetivo do professor não é o do esteta, como também se distingue do 

objetivo do teórico. Entender o que é arte como prática humana 

(empreendimento cognitivo) e decidir que obras de artes representam um 
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interesse (empreendimento avaliatório) são dois processos independentes 

(JOUVE, 2012, p. 135). 

 Os aspectos estéticos e estilísticos da obra são indiscutivelmente importantes, mas a 

obra literária não está reduzida a eles. Nosso objetivo agora, portanto, ao passarmos a 

apresentação da obra não é fazer uma aprofundada análise estético-teórica, como nos lembra 

Jouve no trecho acima. Queremos muito mais destacar elementos de interesse para a leitura de 

Iracema.    

 Passemos a conhecer um pouco mais acerca de Iracema. Antes leiamos o trecho de 

Candido:  

É uma impressão praticamente indissolúvel: quando pensamos no enredo, 

pensamos simultaneamente nas personagens; quando pensamos nestas, 

pensamos simultaneamente na vida que vivem, nos problemas em que se 

enredam, na linha do seu destino – traçada conforme uma certa duração 

temporal, referida a determinadas condições de ambiente (CANDIDO, 2014, 

p.53). 

 Assim, conforme o trecho acima, não temos como, ao retratarmos à obra, separarmos o 

enredo da personagem. Desse modo, apresentamos um breve resumo da obra. Moisés (2003, p. 

307) frisa que “a intriga [da obra] é desenvolvida poeticamente, interiorizada, aureolada de 

lirismo, de forma que a ação das personagens corresponde a uma espécie de existência em 

poesia”, em que Iracema e Martim Soares, com uma pureza primitiva, vivem sua história de 

amor.  

 O enredo começa a se desenlaçar, quando, em meio a uma caçada, o jovem guerreiro 

português Martim desencontra-se de seus companheiros e peregrina perdido pela mata durante 

alguns dias. Ao se deparar com o desconhecido, Iracema atira uma flecha contra ele. Mas, logo 

em seguida, a índia se arrepende e quebra a flecha da paz, como símbolo da amizade com 

Martim. A “virgem dos lábios de mel” então convida ainda o português para se hospedar na 

casa de Araquém, pai dela e pajé da tribo dos tabajaras.  

 Iracema, durante todo o romance, como pontua Tavares Júnior (1998, p.11), “é evocada 

em seus traços físicos de extrema delicadeza e peregrina beleza, adocicada como o mel, de 

madeixas negras, como a graúna”. Para o crítico, o romancista buscava atribuir à personagem 

traços de uma deusa. 

  Martim e Iracema se apaixonam, mas a índia não poderia se envolver com o guerreiro. 

Comprovando a exaltação da personagem pontuada por Tavares Júnior (1998), Iracema não era 
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apenas um membro qualquer da tribo tabajara, ela era a guardiã do segredo da jurema, por isso 

precisava respeitar o compromisso de manter-se virgem. Como guardiã desse segredo, era a 

única a conseguir fabricar a bebida de Tupã para o pajé, bebida que era capaz de produzir 

sonhos.  

 No entanto, mesmo consciente sobre o compromisso com a sua tribo e todos os riscos 

que corria, Iracema decide fugir com Martim, rumo ao litoral, ajudados por Poti, o leal amigo 

do guerreiro português. Ao saberem da fuga, Irapuã, índio tabajara apaixonado por Iracema, e 

Caubi, irmão da índia, convocam guerreiros tabajaras para perseguirem o casal. Na busca, os 

guerreiros tabajaras encontram com seus inimigos da tribo pitiguara, dando início a uma batalha 

sangrenta.  

 Enquanto isso, o casal apaixonado chega a uma praia deserta e constrói uma cabana para 

iniciar uma nova vida. Passado algum tempo, em prenúncio de uma nova batalha, Martim sente-

se na obrigação de acompanhar seu fiel amigo Poti. Enquanto isso, Iracema, já grávida, aguarda 

na cabana que seu companheiro retorne das lutas.   

 Com a demora de Martim para voltar, Iracema dá a luz a um menino, em um parto 

complicado, que a deixa extremamente debilitada. Ao seu filho, ela dá o nome de Moacir, que 

significa “filho do sofrimento”. Iracema ainda conseguiu nutrir o filho, mas perdeu o apetite e 

as forças.  

 Quando Martim voltou, pelo canto triste da jandaia, ave companheira de Iracema, 

pressentiu que o pior poderia ter ocorrido. Ainda encontrou a índia com vida, mas ela logo 

morreu em seus braços. Iracema foi enterrada, ao pé de um coqueiro, às margens do rio. A 

jandaia companheira da índia sempre repetia tristemente do alto da palmeira “Iracema! 

Iracema!”. Assim o rio onde crescia o coqueiro e as terras em volta receberam o nome de Ceará, 

que significa em tupi “Periquito que canta alto”. Sendo assim, a obra Iracema a lenda do Ceará.  

 Martim continua em terras cearenses, implanta a religião cristã e cria seu filho Moacir. 

Para Camilo (2007, p. 182), Moacir figura como o primeiro brasileiro e “ilustra a condição 

nacional de um povo mestiço desterrado na própria terra que o trouxe ao mundo, da qual se 

aparta com a morte da mãe para ser criado e formado sob influência e valores do pai português”.  

 Após conhecermos o enredo de Iracema, defendemos que a obra permite múltiplas 

leituras. Aguiar (2011, p. 254) aponta que o caráter lúdico do texto literário faz com que a 
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compreensão do leitor amplie-se e que ele passe “a dar-se conta do processo de leitura e, nessa 

caminhada, descobre-se enquanto sujeito capaz de tal empresa. Em suma, o leitor se lê.” 

 É exatamente esta ampliação no entendimento que queremos provocar nos alunos, pois 

o estudante precisa de incentivo para ter “contato com formas, textos, estéticas mais 

sofisticadas, o que está longe de querer dizer “mais elitizadas”, que exigirão seu esforço 

in(ter)ventivo como leitor, sem contudo, deixar de lado essa compreensão situada da 

literatura”(DALVI, 2013, p.74).  

Para encerramos esta breve discussão acerca do autor de Cinco minutos, é preciso 

enfatizar a visão de um dos mais lidos críticos literários brasileiros, Massaud Moisés, a respeito 

do romancista:   

Registre-se, por últimos, o dom superior de narrar que possui Alencar: pode a 

sua visão do mundo soar-nos falsa ou excessivamente generosa, pode o seu 

modo de retratar os seres humanos falhar com estereotipado, mas ninguém a 

fluência com que os sucessos do enredo se encadeiam, traduzindo uma 

invulgar maestria na arte de narrar e envolver o leitor. (MOISÉS, 2012, p. 153) 

   Antes de passarmos para a nossa proposta de intervenção, resolvemos dialogar com 

alunos de três escolas do município de Jaguaruana acerca de Iracema e José de Alencar.   

 

2.1 CONVERSANDO ACERCA DE IRACEMA E JOSÉ DE ALENCAR 

 

 Tomando como base a falta de espaço que os cânones enfrentam nas salas de aula do 

Ensino Fundamental, resolvemos, através de uma entrevista escrita, uma pequena pesquisa com 

alunos do 9º ano de três escolas da Rede Pública Municipal de Jaguaruana, entre elas a escola 

na qual iremos aplicar a nossa proposta de intervenção, totalizando 127 alunos. A primeira 

pergunta foi se eles já ouviram falar na obra. Vejamos: 
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 Gráfico 1 – Pesquisa com os alunos (PERGUNTA 1).  

  

Como citado na introdução, a obra Iracema é muito presente no cotidiano cearense. A 

porcentagem de alunos que conhecem a obra, quase de 100%, comprova isso. Em seguida, 

perguntamos se eles já haviam realizado a leitura.   

 

  

Gráfico 2 – Pesquisa com os Alunos (PERGUNTA 2). 

 

Evidenciamos, analisando o gráfico, que, aos perguntarmos se os alunos já haviam lido 

a obra, os resultados praticamente se invertem em relação aos resultados da primeira pergunta.  

Apenas 4% dos alunos afirmam ter lido a obra Iracema. O próximo questionamento aborda 

sobre  a vontade dos alunos de lerem esta obra.  

 

98%

2%

Pergunta 1 - Você já ouviu falar no livro Iracema?

SIM NÃO

4%

96%

Pergunta 2 - Você já leu o livro Iracema?

SIM NÃO



50 

 

 
 

 

Gráfico 3 – Pesquisa com os Alunos (PERGUNTA 3). 

 

 Como pode ser observado, o título desperta pouco interesse dos alunos. Apenas 32 

alunos dos 122 que responderam, totalizando 26%, disseram que já sentiram vontade de ler a 

obra. Mas o número não nos desanima, pois estamos conscientes da necessidade de se estimular 

o desenvolvimento de hábitos de leitura literária. É exatamente isso a que nos propomos: 

despertar os alunos para a uma leitura a qual eles ainda não se sentem motivados.  

 Preocupados com as crenças de que os clássicos são sempre livros muitos extensos e 

enfadonhos que geralmente ouvimos dos alunos do ensino médio, optamos por investigar qual 

a ideia que os alunos fazem sobre tamanho da obra Iracema.   

 

Gráfico 4 – Pesquisa com os Alunos (PERGUNTA 4). 

  

26%

74%

Pergunta 3 - Você já teve vontade de ler o livro 
Iracema?

SIM NÃO
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Pergunta 4 – Quantas páginas você acha que tem o livro 
Iracema?
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Percebemos, através dos dados, que a maior parte dos alunos que responderam acreditam que 

a obra tem entre 201 a 300 páginas. Número um pouco distante das 59 páginas da versão que 

utilizaremos na aplicação da nossa proposta de intervenção.  

 Muitas das crenças a respeito dos clássicos na escola se devem a práticas didático-

metodológicas que não obtiveram êxito. A respeito disso, Cafiero admite:  

  

Um trauma que muitos de nós carregamos são as leituras apressadas e mal 

orientadas, feitas em nosso tempo escolar, de textos como os de Machado de 

Assis ou os de José de Alencar. Como ler esses autores clássicos da literatura 

sem saber quem são eles, em que época escreveram, como era a sociedade que 

eles retratavam? A não compreensão pode gerar a aversão (CAFIERO, 2010, 

p. 87). 

 

Cafiero aborda uma preocupação fundamental da nossa proposta de intervenção: o 

cuidado com o planejamento e com as orientações para que os alunos não se sintam 

desmotivados para e com a leitura. Diante disso, quisemos saber se os alunos já possuíam 

algumas crenças a respeito da obra e do autor. Iniciamos perguntando a opinião deles sobre os 

livros do José de Alencar. 

Pergunta 5 – Qual a sua opinião sobre os livros do José de Alencar? 

 

Não responderam ou responderam “NÃO SEI” 69,34% 

Não conheço 16,53% 

São muito bons 7,87% 

São muito legais 3,14% 

Devem ser bons 0,78% 

São adoráveis 0,78% 

São bem incentivadores e emocionantes 0,78% 

São interessantes 0,78% 

Tabela 1 – Pesquisa com os Alunos (PERGUNTA 5). 

 

 Verificamos, visualizando a tabela 1, que os alunos que responderam só têm opiniões 

positivas em relação às obras alencarinas. Acreditamos, portanto, que este é um dado importante 

para o início da execução da nossa proposta de intervenção.  

 Questionamos ainda os alunos sobre o que eles achavam que tratava a obra Iracema.  

 

Pergunta 6 – Na sua opinião, sobre o que fala o livro Iracema? 

Não responderam ou responderam “NÃO SEI” 77,96% 
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Sobre uma índia  4,72% 

Sobre uma mulher 3,14% 

Fala de um romance 2,37% 

Sobre a história de uma moça 1,57% 

Sobre uma cidade 1,57% 

Sobre uma linda mulher 1,57% 

Sobre uma moça que briga com a família  1,57% 

Sobre a história de amor de uma índia 0,79% 

Sobre as águas 0,79% 

Sobre uma garota que vira vitória-régia 0,79% 

Sobre uma jovem índia que se apaixona por um português 0,79% 

Sobre uma moça que se apaixonou por um rapaz 0,79% 

Sobre uma mulher dentro do mar 0,79% 

Sobre uma sereia 0,79% 

 

Tabela 2 – Pesquisa com os Alunos (PERGUNTA 6). 

 

 As respostas dos alunos foram as mais variadas possíveis, como se pode verificar. 

Respostas, no geral, muito vagas. Apenas um aluno foi direto à trama central da obra, ao 

responder que o livro fala “sobre uma jovem índia que se apaixona por um português”.  

 Por fim, questionamos se os alunos teriam vontade de ler um livro que abordasse os 

enredos de Iracema, mas sem citar o título. Fizemos duas perguntas. A primeira se eles teriam 

vontade de ler um livro que conta a história de uma moça que se volta contra a família para 

viver um grande amor. E a segunda era se eles gostariam de ler o livro que retratava a lenda de 

como surgiu o estado do Ceará. Vejamos os resultados: 
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Gráfico 5 – Pesquisa com os Alunos (PERGUNTA 7). 

 

 

Gráfico 6 – Pesquisa com os Alunos (PERGUNTA 8). 

 

 Constatamos, através dos gráficos, que o enredo de Iracema é mais atrativo aos alunos 

do que o seu título. Enquanto apenas 26% dos alunos teriam vontade de ler Iracema, 94% leriam 

um livro que conta a história de uma moça que se volta contra a família para viver um grande 

amor e 91% leriam a obra que conta a lenda de como surgiu o estado do Ceará. Desse modo, 

pode-se dizer que também 94% dos alunos teriam interesse em ler Iracema.   

 Diante dos dados expostos, pode haver algum questionamento se Iracema é realmente 

uma obra adequada para se ler com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A respeito 

desse possível questionamento, Silva nos ajuda a responder:  

É comum ouvir dos professores que tal texto é muito pesado, impróprio ou 

simplesmente difícil, para esta ou aquela série, mas adequado para a faixa 

etária da série seguinte, pelo assunto de que trata, pelos recursos que utiliza 

ou ainda pelo interesse que pode despertar. Cuidando da adequação, acreditam 

poder seriar, graduar problemas, realidades, fantasias e a leitura dos alunos - 

94%

6%

Pergunta 7 – Você teria vontade de ler um livro que 
conta a história de uma moça que se volta contra a 

família para viver um grande amor?

SIM NÃO

91%

9%

Pergunta 8 - Você teria vontade de ler livro que conta a 
lenda de como surgiu o estado do Ceará?

SIM NÃO
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tudo do mais simples para o mais complexo. Como se as crianças 

interrompessem sua experiência de vida, simples e complexa ao mesmo 

tempo, de dez e de quarenta anos, e uma vez alunos, passassem a vivê-la 

pedagogicamente, de acordo com a série e a faixa da idade" (SILVA, 2003, p. 

86). 

 Assim como Silva, não comungamos da ideia de texto impróprio.  Defendemos, no 

entanto, que algumas leituras exigem melhores mediações do que outras. O que pretendemos 

com nossa proposta de intervenção é exatamente transpassar as barreiras das crenças sobre a 

leitura de clássicos na escola. Não ignoramos que possíveis desafios podem surgir no 

desenvolvimento da proposta, para isso, temos consciência da necessidade de um planejamento 

eficaz com boas estratégias didáticas para abordar a leitura literária em sala. 

 Queremos, através da vivência da nossa prática pedagógica, fortalecer e encorajar a 

postura ativa e interdiscursiva do aluno diante de um texto literário. O aluno do Ensino 

Fundamental não pode mais olhar de maneira distante para um texto literário e julgá-lo 

inacessível. A literatura será sempre porta aberta para o conhecimento, ajudando inclusive os 

alunos a aprenderem mais até sobre si mesmos. Após essa breve discussão a respeito de José 

de Alencar e Iracema, assuntos tão amplamente estudados, é possível que surja a indagação: 

ainda há como propor uma leitura diferenciada a uma obra tão amplamente estudada?  

Bakhtin (1993, p. 73) afirma que o “romance, tomado como um conjunto, caracteriza-

se como um fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal”. Logo, por se tratar de um 

gênero literário composto por muitos estilos, línguas e vozes, como conceituado por Bakhtin, 

ele possibilita formas infinitas de ser lido.  

Nossa proposta de sequência expandida para o Letramento Literário terá como 

culminância um evento fruto da Tradução Intersemiótica, que amplia ainda muito mais as 

possibilidades de leituras, pelo fato de o ato de traduzir ou transcriar fortalecer a noção de 

formas de leituras infinitas. Por fim, é prudente dizer que não pretendemos fazer com que os 

alunos aprendam a ler Iracema e José de Alencar, buscamos que eles desenvolvam muitas 

outras aprendizagens através da leitura do autor e da obra. 

No capítulo seguinte, descreveremos detalhadamente as questões práticas e teóricas da 

proposta de intervenção Letramento Literário e Tradução Intersemiótica: Iracema vai à escola.  

 

 

CAPÍTULO 3 – UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: IRACEMA VAI À ESCOLA  
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A literatura assume muitos saberes.  

Roland Barthes 
 

 A constatação de Barthes (2013, p. 18) reflete exatamente a proposta do nosso trabalho. 

Não se pretende com este trabalho apenas sugerir uma forma de leitura de literatura que fuja do 

tradicional. Nosso propósito é apresentar uma sequência expandida para o Letramento Literário 

que promova o conhecimento e a experimentação leitora por meio da Tradução Intersemiótica. 

Oliveira (2010, p. 43) defende que “a literatura não tem obrigação com o conhecimento, mas 

promove conhecimento”.  

 Desse modo, a Dissertação “Letramento Literário e Tradução Intersemiótica: Iracema 

vai à escola” não é uma proposta pedagógica com conteúdos específicos a serem aprendidos. 

Ela é uma proposta que vai além, que busca promover vivências e aprendizagens que 

possibilitem os alunos se tornarem leitores literários.  

 O professor de língua portuguesa está ávido por novas perspectivas para se trabalhar 

leitura e literatura. É de conhecimento que não há prática sem fundamentação de questões 

teóricas sólidas e objetivas. E, sobre este jogo de concepções teóricas, Antunes nos dá seu 

depoimento: 

Tenho presenciado, por vezes, uma certa desconfiança ou uma certa restrição 

dos professores quando se trata de lhes oferecer mais referenciais teóricos. 

Parece que são meio descrentes da teoria. “Queremos prática”, costumam 

dizer. Esta afirmação pode significar um certo ceticismo ou um 

descontentamento com explicações teóricas que lhes chegam nos eventuais 

encontros ou “treinamentos”. Nesse caso, os professores podem ter razão, 

principalmente, se a teoria que estudaram não ajudou a tornar sua atividade 

pedagógica mais produtiva, mais relevante e significativa (ANTUNES, 2003, 

p. 39-40). 
 

 Nosso trabalho vai exatamente ao encontro do que, segundo Antunes, os professores 

almejam: daremos a eles uma proposta de sequência expandida para se trabalhar o Letramento 

Literário e todas aprendizagens em torno deste. É preciso, contudo, confessar: nosso foco é o 

estudante, mas os professores são sempre peças fundamentais na formação de leitores literários. 

Dessa forma, 

O professor, ao estimular o desenvolvimento dos modos de ler a obra literária, 

além de contribuir para a aprendizagem da literatura, ampliando o acervo 

textual de cada aluno, seus conhecimentos sobre a história da humanidade, os 

autores, os estilos, contribui para o desenvolvimento pessoal, das 

subjetividades, do “ser no mundo”, promovendo, ainda, o desenvolvimento de 
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estratégias de leitura que podem ser usadas em muitas e variadas situações de 

interpretação textual (LEAL; ALBUQUERQUE, 2010, p. 94). 

  Por conseguinte, pretendemos promover estratégias de leitura, como defendem Leal & 

Albuquerque, para que os alunos se sintam motivados a ler, contribuindo para que eles se 

desenvolvam pessoalmente e reflitam sobre quem eles são no mundo e para o mundo.  

 Logo, neste capítulo, descrevemos detalhadamente toda a vivência do nosso projeto, 

realizada com o objetivo de desenvolver um estudo da obra Iracema com base em uma proposta 

de sequência didática expandida, fundamentada no Letramento Literário de Cosson (2007), com 

a finalidade de apresentar leituras discentes utilizando a Tradução Intersemiótica.   

 

3.1 A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 O presente trabalho apresenta o relato de uma pesquisa-ação, já que “além de 

compreender, visa intervir na situação com vistas a modificá-la” (SEVERINO, 2007, p. 120). 

A isto Barbier acrescenta:  

a pesquisa ação reconhece que o problema nasce, num contexto preciso, de 

um grupo em crise. O pesquisador não o provoca, mas constata-o, e seu papel 

consiste em ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais 

ligados ao problema, por uma tomada de consciência dos atores do problema 

numa ação coletiva (BARBIER, 2002, p. 54). 

  

 Como posto, nosso objetivo não é entender todos os motivos pelos quais alunos no final 

do Ensino Fundamental não são leitores literários, mas sim, intervir diretamente nesta realidade. 

É preciso, no entanto, maturidade para entender que nem todos os problemas serão resolvidos 

em curto prazo.  

 Uma pesquisa-ação tem um objetivo prático, que visa à contribuição no 

“equacionamento possível do problema considerado como central da pesquisa, com 

levantamento de soluções e propostas de ações correspondentes às ‘soluções’ para auxiliar o 

agente (ou ator) na sua atividade transformadora da situação” (THIOLLENT, 2011, p. 24). Em 

nosso caso, buscamos uma série de ações que auxiliem a promoção do Letramento Literário em 

sala de aula.  

 Não se pode, no entanto, entender a pesquisa-ação como um projeto simples ou como 

uma mera sequência de ações. Como afirma Thiollent (2011, p. 23), “a pesquisa não se limita 

a uma forma de ação (riscos de ativismo): pretende-se aumentar o conhecimento dos 
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pesquisadores e o conhecimento ou o ‘nível de consciência’ das pessoas e grupos 

considerados”.  

A pesquisa em questão foi aplicada na turma de 9º ano A do Ensino Fundamental II, da 

Escola de Ensino Fundamental Rachel de Queiroz (nome fictício), localizada na sede do 

município de Jaguaruana - CE, a 180 km de Fortaleza - CE e a 140 km de Mossoró - RN. A 

escola funciona em dois turnos, atendendo pela manhã turmas do 6º e 7º ano e à tarde, 8º e 9º 

do Fundamental II. A escola atualmente passa por um processo de transição do prédio para o 

Instituto Federal do Ceará - IFCE. Logo, hoje a escola ocupa apenas um prédio de 

aproximadamente 1000 m², sem quadra poliesportiva e sem um pátio coberto para socialização 

de atividades pedagógicas, já que esses espaços já são hoje de posse do IFCE.  

A turma conta com 28 alunos (17 meninas e 11 meninos). Durante todo o texto, não 

identificaremos alunos por nome, utilizaremos a numeração de 1 a 28 para identificá-los. Os 

discentes foram fundamentais para a realização do projeto e não serão entendidos como objeto 

de estudo, já que como afirma Barbier (2002, p. 14), numa pesquisa-ação o pesquisador precisa 

entender que “não se trabalha sobre os outros, mas e sempre com os outros” (grifo do autor). 

Nosso trabalho foi realizado a partir da aplicação de uma sequência didática expandida 

proposta por Cosson (2007). O autor propõe dois tipos de sequências para o Letramento 

Literário: a básica e a expandida. Optamos por trabalhar com a expendida, pelo fato desta 

proporcionar uma vivência mais abrangente e articular entre “experiência, saber e educação 

literários inscritos no horizonte desse letramento na escola” (COSSON, 2007, p. 76).  

A proposta de intervenção, que trabalhou com a obra Iracema: lenda do Ceará, de José 

de Alencar, teve duração de dois meses e meio e foi possível vivenciar todas as etapas propostas 

pela sequência expandida de Cosson (2007): “Motivação”, “Introdução”, “Leitura”, “Primeira 

Interpretação”, “Contextualização”, “Segunda Interpretação” e “Expansão”. Descreveremos a 

seguir como cada uma destas etapas foi aplicada.  

Dividimos a nossa intervenção em 13 momentos. Pelo fato de nossa proposta se valer 

da Tradução Intersemiótica, antes de iniciarmos a experiência da sequência expandida, achamos 

necessário apresentar a Tradução Intersemiótica aos alunos, através de uma oficina de tradução, 

que foi o primeiro momento.  

 

 

1º MOMENTO: OFICINA DE TRADUÇÃO  

DURAÇÃO: 2 aulas (100 minutos) 
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Iniciamos a nossa oficina com uma conversa informal sobre o que os alunos conhecem 

sobre tradução. Constatamos que os alunos entendiam por tradução apenas a tradução 

interlingual, quando passamos signos verbais de uma língua para a outra, e apontavam a 

necessidade de um dicionário para realizá-la. Logo após essa conversa inicial, entregamos três 

pequenos textos aos estudantes:  

TEXTO 1  

In my feelings.  

 

TEXTO 2 

Sequer considerar a possibilidade da fêmea bovina expirar fortes contrações laringo-bucais.  

 

TEXTO 3 

a literatura precisa estar na sala de aula 

  

 Dividimos os alunos em equipes e pedimos que eles tentassem realizar a tradução desses 

pequenos textos. Eles não conseguiram e solicitaram dicionários. Acatamos a solicitação deles 

e entregamos um dicionário de português e um português-inglês para cada equipe. 

 De posse dos dicionários, os alunos conseguiram traduzir apenas o texto 1. Continuaram 

com dificuldade nos demais textos. Trocando informações entre uma equipe e outra, eles 

chegaram a conclusão de que o texto 2 seria uma forma rebuscada do ditado popular “Nem que 

a vaca tussa”. No entanto, em relação à tradução do texto 2, eles continuaram sem êxito.  

 Entregamos, então, a seguinte tabela para os alunos:  

 

a b c d E f g h i j k l m 

a b c d E f g h i j k l m 

n o p q R s t u v w x y z 

n o p q R s t u v w x y z 

Tabela 3 – Alfabeto para a realização da Tradução. 

 Com a tabela em mãos, eles rapidamente fizeram a tradução. Quando concluíram a 

atividade, indagamos se eles continuavam com a mesma ideia sobre o que era tradução. Os 

alunos responderam que a atividade havia mudado sua percepção sobre o assunto e que agora 

acreditavam que existia mais de um tipo de tradução. Nesse momento, apresentamos, através 
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de slides, os conceitos dos três tipos de tradução propostos por Jakobson (2005), já detalhados 

no primeiro capítulo deste trabalho: interlingual, intralingual e intersemiótica. Informamos aos 

alunos que iríamos dar mais atenção ao último tipo.  

 Dando continuidade, colocamos o vídeo Fico assim sem você, de Flávia Viana, 

publicado no youtube em 7 de junho de 2008. O vídeo é uma Tradução Intersemiótica, em forma 

de animação, da música “Fico assim sem você”, de Claudinho, interpretada pela cantora 

Adriana Calcanhoto. Desligamos o som do vídeo e pedimos que os alunos descobrissem qual 

era a música utilizada no vídeo. Já nos primeiros segundos, pela presença das imagens relativas 

aos versos “Avião sem asa”, “Fogueira sem brasa” e “Piu-piu sem frajola”, eles identificaram 

a música. 

 

   

Figuras 2, 3 e 4 – Imagens utilizadas no vídeo “Fico assim sem você”. 

 

Depois que conversamos sobre o que levou os alunos a identificarem a música tão 

rapidamente, perguntamos se eles achavam difícil fazer uma tradução de uma música. Nesse 

momento, reforçamos que a Tradução Intersemiótica não se dá apenas de uma única maneira e 

que eles poderiam usar colagens, desenhos, poesias ou tudo isso junto.  

Os alunos mostraram-se empolgados, então lançamos para eles o desafio de traduzirem 

a música “Como é bom dormir numa rede de Jaguaruana”, do compositor Diego Mix. Essa 

música foi escolhida, pois queríamos partir da realidade dos alunos, todos naturais de 

Jaguaruana, que é conhecida como a terra da rede. A música retrata a cultura da rede de dormir, 

cultura já conhecida pelos alunos. Assim acreditamos que eles teriam mais facilidade para 

traduzirem a canção.  

Dividimos a sala em cinco equipes e cada uma delas ficou responsável pela tradução de 

uma estrofe da canção. Os alunos iniciaram a atividade em sala, mas não conseguiram concluir. 

Logo, foram orientados para que concluíssem como atividade domiciliar e trouxessem os 

trabalhos na aula seguinte.  
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2º MOMENTO: CULMINÂNCIA DA OFICINA E INÍCIO DE APRESENTAÇÃO 

DURAÇÃO: 2 aulas (100 minutos) 

 

 Na aula seguinte, realizamos a apresentação das traduções que os alunos fizeram da 

canção “Como é bom dormir em uma rede de Jaguaruana3”. Expusemos todos os trabalhos na 

parede da sala. Vejamos: 

                                                             
3 Trechos da LETRA DA MÚSICA – “Como é bom dormir numa rede de Jaguaruana”,  Eduardo 

Mix 

Como é bom dormir em uma rede de Jaguaruana 

Quem gosta de rede nem se lembra de cama (Refrão)  

 

Do plantio de algodão, vai parar na fiação 

É lá onde começa uma grande transformação  

Chegando na tecelagem, em seguida a urdição 

Depois o rastelamento, veja só que trabalhão 

Enche o rolo de fio, que vai para o tear 

Fio por fio emendador vai emendar  

Agora vem o tecelão de quem eu vou te falar  

Pra você que vai dormir a sua rede vai armar 

 

(Refrão)  

Conheça alguns dos elementos usados para tecer 

Uma rede confortável para mim e pra você 

Primeiro enche a espula, que vai para laçadeira 

De um lado para o outro, parece que é brincadeira 

Agora vem o pente batendo de trás pra frente  

Estou tecendo uma bela rede. Que tear inteligente.  

 

(Refrão)  

Trançar e torcer, gradear e empunhar  

Puxar corda, o trancilim eu vou tirar 

Fazer caréu e as bainhas  

Pregar um par de varandas, enfiar as cabecinhas 

Etiquetar, dobrar e enfardar 

[...]  
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Figura 5 – Tradução Intersemiótica da Música “Como é bom dormir...”. 

 

 Convidamos cada equipe para apresentar o seu trabalho e conversar um pouquinho sobre 

o que eles haviam realizado.  

 

         

Figuras 6 e 7 – Tradução Intersemiótica das Equipes 1 e 2. 
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Figuras 8 e 9 – Tradução Intersemiótica das Equipes 3 e 4.  

 

 

Figura 10 – Tradução Intersemiótica da Equipe 5. 

 

 As principais estratégias utilizadas pelos alunos na tradução foram o desenho e a 

colagem. Consideramos que os alunos entenderam a proposta, pois conseguiram representar 

muito bem trechos da música, como a plantação de algodão (Figura 6), a confecção da varanda 

da rede de dormir (Figura 8) e o refrão da canção que diz “Como é bom dormir em uma rede 

de Jaguaruana” (Figura 7).   

Após a apresentação, fizemos uma breve avaliação da atividade. Pedimos que cada 

aluno atribuísse uma nota de 0 a 10 para a atividade realizada. Dos alunos presentes, 24 alunos 

atribuíram a nota 10 e 2, a nota 9. Entendemos, assim, que a atividade foi considerada 

satisfatória.  
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Diante do resultado obtido, lançamos o desafio para a turma de lermos um livro, para 

depois fazermos uma Tradução Intersemiótica. Os alunos aceitaram o desafio, mas pediram 

para não ser um livro muito grande.  Comunicamos que iríamos escolher o autor por eleição 

entre todos os alunos da sala. Afixamos quatro tarjetas na parede com os autores que poderiam 

ser lidos. As opções eram “Um escritor considerado o maior autor do Romantismo Brasileiro”, 

“Um escritor considerado o fundador do romance de temática nacional”, “Um escritor 

cearense” e “Um escritor que era como um ídolo para Machado de Assis”.  

 

 

Figura 11 – Tarjetas para a escolha do autor a ser lido. 

 

Entregamos uma tarjeta menor para o aluno colocar o nome, explicamos cada um dos 

quadros e liberamos os alunos para que votassem. Na votação deles, o autor mais votado foi 

“Um escritor cearense”.  

 

Figura 12 – Votação para a escolha do autor a ser lido. 
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Logo depois da votação, fizemos uma apuração e, para surpresa dos alunos, todos os 

quadros traziam o mesmo autor. Os alunos não se sentiram enganados, acharam divertido e logo 

acataram o nome do autor. Falamos um pouco sobre cada uma das características afixadas em 

cada tarjeta: 

 

 

Figura 13 – Revelação do autor a ser lido. 

 

Após escolhermos o autor, fomos para a escolha da obra. Perguntamos se algum dos 

alunos conhecia alguma obra alencarina. Logo uma aluna citou Iracema e outro citou o 

Guarani. Indagamos se eles já haviam escutado falar em alguma Tradução Intersemiótica de 

alguma dessas obras. Eles responderam que não. Então fomos mais diretos perguntamos se eles 

já haviam escutado falar na estátua de Iracema, que ficava na cidade de Fortaleza. Quase todos 

os alunos disseram que sim. Questionamos se eles achavam que uma estátua poderia ser uma 

forma de tradução, os alunos ficaram um tanto quanto inseguros para responder, mas acabaram 

respondendo que poderia ser sim.  

Em meio a essa conversa, conduzida de maneira informal, questionamos “E se nós 

fizéssemos a nossa própria tradução da obra Iracema?”. Os alunos demonstraram bastante 

interesse, até que um deles questionou se a obra não era muito grande. Convidei então um aluno 

para ir à biblioteca da escola para pedir emprestado a obra Iracema.  

O aluno foi até lá, mas na biblioteca não havia nenhum exemplar do romance. Já 

sabíamos dessa informação, mas isso fazia parte de nosso planejamento da aula. Esse foi o 
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momento para apresentarmos a nossa proposta de “Motivação”, uma aula de campo à cidade 

de Fortaleza, com o título “Se Iracema não vai à escola, a escola vai buscá-la”.   

 

3º MOMENTO: “MOTIVAÇÃO” – AULA DE CAMPO 

DURAÇÃO: 10 horas (em um sábado) 

 

A “Motivação” é o momento de se preparar o leitor para ter contato com a obra literária. 

Realizamos uma aula de campo à cidade de Fortaleza - CE, onde visitamos a Casa de José de 

Alencar, a Praia de Iracema e três estátuas de Iracema, para que os alunos percebessem o quão 

autor e obra são presentes na cidade de Fortaleza.  

Para a nossa aula de campo, elaboramos um roteiro, que trazia as principais informações 

sobre os locais que iríamos visitar, chamando a atenção dos alunos para os aspectos mais 

importantes de cada local visitado. Vejamos:  

 

 

Figura 14 – Roteiro da Aula de Campo. 
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Figura 15 – Páginas 1 e 2 do Roteiro da Aula de Campo. 

 

 

Figura 16 – Página 3 do Roteiro da Aula de Campo. 
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Os alunos receberam também um roteiro com algumas perguntas a serem respondidas 

sobre os espaços visitados, com a intenção de orientar o olhar dos alunos para a apreciação das 

obras e dos locais que visitamos. O roteiro encontra-se no corpo do texto para apreciação:  

 

QUESTIONÁRIO  

“SE IRACEMA NÃO VAI À ESCOLA, A ESCOLA VAI BUSCÁ-LA”  

 

- CASA JOSÉ DE ALENCAR - SALÃO IRACEMA 

1. O salão Iracema apresenta obras de qual artista? 

___________________________________________________________________________ 

2. Qual a obra que mais chamou a sua atenção? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Qual a sua opinião sobre as obras expostas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Existe alguma Tradução Intersemiótica no Salão Iracema? Caso sim, cite um exemplo. 

___________________________________________________________________________ 

 

- CASA JOSÉ DE ALENCAR – PINACOTECA FLORIANO TEIXEIRA 

1. A Pinacoteca Floriano Teixeira apresenta obras de qual artista? 

___________________________________________________________________________ 

2. Qual obra que mais chamou a sua atenção? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Qual a sua opinião sobre as obras expostas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Existe alguma Tradução Intersemiótica na Pinacoteca Floriano Teixeira? Caso sim, cite um 

exemplo. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- PRAIA DE IRACEMA 
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1. Você acha que a praia de Iracema pode ter sido um cenário da obra de Iracema? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Como você imagina que era a praia no período da Colonização? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- LIVRO URBANO DE “IRACEMA” 

1. O que você achou do Livro Urbano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Você acha que a população cearense valoriza o livro urbano? Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- ESTÁTUA “IRACEMA GUARDIÃ” 

1. O que você achou da estátua de Iracema? Ao olhar para ela, qual a primeira impressão que 

lhe veio à mente?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- ESTÁTUA IRACEMA - MUCURIPE 

1. O que você achou da estátua de Iracema? Ao olhar para ela, qual a primeira impressão que 

lhe veio à mente?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- ESTÁTUA IRACEMA – LAGOA DE MESSEJANA 

1. O que você achou da estátua de Iracema? Ao olhar para ela, qual a primeira impressão que 

lhe veio à mente?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

ESTÁTUAS  

1. Para você, as três estátuas são traduções intersemióticas? Por quê?  



69 

 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. De qual estátua você mais gostou? Por quê?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

AULA DE CAMPO 

1. Qual a sua opinião sobre a nossa aula de campo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

2. Você acha que as pessoas que visitam esse locais têm consciência de toda a cultura que eles 

representam?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. O que você acha que deveria ser feito para esses locais sejam mais valorizados?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

4 Que nota você dá para a nossa aula de campo?  

(    ) 1  (    ) 2  (    ) 3  (    ) 4  (    ) 5  (    ) 6 

(    ) 7  (    ) 8  (    ) 9   (    ) 10 

 

 O primeiro momento da aula de campo foi na Casa de José de Alencar, situada em 

Messejana – Fortaleza.  Tombada pelo IPHAM (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional) e com gestão da Universidade Federal do Ceará, a Casa visa à promoção da obra e 

do nome do autor cearense. A instituição cultural abriga a casa onde Alencar passou a infância 

e outros acervos, entre eles a Pinacoteca Floriano Teixeira e o Salão Iracema, os dois espaços 

que foram priorizados em nossa visita. Vejamos o registro do momento da visitação: 
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Figura 17 – Aula de Campo – Casa de José de Alencar. 

 

 O primeiro espaço visitado foi o Salão Iracema, onde está exposta uma coleção de 33 

desenhos que retratam os principais episódios do romance homônimo. Os desenhos são do 

artista plástico cearense Descartes Gadelha e foram todos feitos a bico de pena em nanquim 

(tinha de origem chinesa). Vejamos mais imagens da visita ao Salão Iracema: 

  

  

Figuras 18 e 19 – Aula de Campo – Salão Iracema. 

 

  O segundo momento de nossa visita à instituição foi na Pinacoteca Floriano Teixiera, 

espaço que abriga 32 quadros (telas a óleo e desenhos) retratando diversas personagens 

alencarinas. Os quadros são todos do artista maranhense que dá nome à Pinacoteca. Durante a 
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visita, os alunos tiveram uma breve explicação sobre a vida e a obra de Alencar, realizada pela 

responsável pelos espaços visitados. Apreciemos a fotografia: 

 

 

Figura 20 – Aula de Campo – Pinacoteca Floriano Teixeira. 

 

 Os alunos mostraram-se admirados com a riqueza e a diversidade cultural que a Casa 

de José de Alencar oferece. O próximo momento foi na Praia de Iracema. Levamos os alunos 

para uma visita ao Espigão da João Cordeiro, um dos principais pontos turísticos na orla de 

Fortaleza, espaço que abrigava um dos poucos livros urbanos do mundo. Em 2014, com apoio 

do Ministério da Cultura, a prefeitura de Fortaleza colocou os principais trechos do romance da 

virgem dos lábios de mel espalhado em totens por toda a extensão do espigão. Devido à falta 

de manutenção e a atos de vandalismo, o livro urbano não existe mais. Vejamos a imagem:  

 

Figura 21 – Aula de Campo – Espigão da Beira Mar. 
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 Muitos alunos demonstraram tristeza pelo fato da população não valorizar um símbolo 

da cultura cearense, como era o Livro Urbano de Iracema. Os próximos momentos foram as 

visitas às três estátuas de Iracema, a fim de que os alunos apreciassem a leitura da obra realizada 

pelos artistas através das Traduções Intersemióticas. A primeira foi a estátua Iracema Guardiã, 

do artista plástico Zenon Barreto, localiza no Aterrinho da Praia de Iracema. A obra de Zenon, 

inaugurada em 1996, traz a índia segurando um arco e olhando para o mar e é um ponto turístico 

muito visitado na cidade de Fortaleza. Apreciemos: 

 

 

Figura 22 – Aula de Campo – Estátua Iracema Guardiã. 

 

 A segunda estátua fica na Praia do Mucuripe. Obra do artista pernambucano José 

Corbiniano Lins, a escultura retrata Iracema, Martim, Moacir (filho do casal) e Japi (cão 

companheiro de Martim). Vejamos a escultura e os estudantes na imagem: 
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Figura 23 – Aula de Campo – Estátua de Iracema. 

 

 A última parada da nossa aula de campo foi na estátua de Iracema, localizada na Lagoa 

de Messejana. Lagoa esta citada na obra, onde Iracema banhava-se, enquanto Martim havia 

deixado a índia sozinha, para ir a uma batalha com Poti, seu amigo. Por isso o nome Messejana, 

que significa “a abandonada” em tupi-guarani. Com modelo guia realizado pelo artista plástico 

Alexandre Rodrigues, a estátua foi confeccionada pela empresa norte-americana Magic. A obra 

retrata a índia com uma flecha na mão e tomando banho com uma cuia. Suas formas foram 

inspiradas nas da modelo cearense Natália Nara. Observemos a fotografia: 

 

 

Figura 24 – Aula de Campo – Estátua de Iracema. 
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 O sentimento que melhor traduz a reação dos alunos em cada um dos locais visitados é 

euforia. Eles ficaram verdadeiramente encantados e podemos perceber o quanto aquela Aula de 

Campo marcaria a trajetória discente de cada um deles. Consequentemente, a aula de campo foi 

avaliada como extremamente satisfatória. Os alunos deram depoimentos carregados de gratidão 

e emoção pela experiência que vivenciaram. Alguns alunos nunca haviam visitado a capital do 

estado onde moram e quase nenhum deles havia ido aos locais que visitamos.  

  

4º MOMENTO: “INTRODUÇÃO”  

DURAÇÃO: 1 aula (50 minutos) 

 

Na aula seguinte à aula de campo, os alunos queriam comentar cada detalhe da 

experiência. Mas precisávamos ter cautela para que a nossa motivação não roubasse o interesse 

pela obra. Portanto iniciamos logo a próxima etapa da nossa sequência expandida, a 

“Introdução”.   

Nesta etapa, os alunos foram convidados a participarem da dinâmica O baú do “Eu 

acho”. Com essa estratégia, incentivamos os alunos a escreverem quais eram as suas 

expectativas sobre o enredo da história e de como eles achavam que seria a leitura, começando 

sempre o seu texto com a frase “Eu acho”. O baú foi trancado com as anotações dos alunos e 

só seria aberto novamente na etapa da “Primeira interpretação”. Observemos: 

 

      

Figuras 25 e 26 – O Baú do “Eu Acho”. 

 

 Os alunos corresponderam satisfatoriamente à atividade, expondo suas expectativas 

em uma pequena folha de papel e depositando dento do baú.  
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4º MOMENTO: “A PRIMEIRA LEITURA”  

DURAÇÃO: 4 semanas  

 

Na aula seguinte, realizamos as entregas dos livros aos estudantes. Com apoio da gestão 

da escola, conseguimos um exemplar para cada um dos alunos. A imagem do exemplar: 

 

 

Figura 27 – Exemplar do romance Iracema doado aos alunos. 

 

A etapa da “Leitura” foi realizada em alguns momentos em sala e em outros através de 

atividades extraclasses, totalizando 15 aulas. Encontrávamo-nos com a turma, nas aulas de 

Português, três vezes por semana. Em cada encontro líamos dois capítulos em sala (média de 

duas páginas por capítulo) e os alunos ficavam responsáveis por lerem mais dois capítulos em 

atividade domiciliar. A leitura levava em média 20 a 25 minutos e realizávamos bem no início 

da aula. Após o momento de leitura e uma breve conversa, conduzíamos as aulas normalmente 

respeitando o plano de curso da disciplina de português.   

Para que os alunos conseguissem realizar a leitura de uma forma mais efetiva, 

elaboramos um roteiro de leitura utilizando as estratégias e/ou dinâmicas de leitura “Cadê o 

caô?”, “Leitor detetive literário” e “Entrevista invertida”. O roteiro de leitura foi pensado para 

que os alunos conseguissem captar o enredo da obra e para que começassem a realizar uma 

apreciação estética do romance também. Vejamos cada uma das estratégias: 

 

 

  

a) Cadê o caô?  
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 Nessa estratégia entregamos aos alunos algumas frases, em média cinco, e eles teriam 

de descobrir, através da leitura do capítulo, quais delas eram verdadeiras e quais eram falsas. 

Aquela que apresentava informação falsa chamamos de caô, que significa mentira contada com 

intenção de enganar. Vejamos o exemplo do capítulo 2:  

 

CAPÍTULO 2 – CADÊ O CAÔ? 

1. Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos mais loiros que uma arara e mais 

longos que um talhe de carnaubeira.  

2. Iracema pertencia à Grande Nação Ubajara.  

3. Quando Iracema está tirando sua sesta, é acordada por um rumor suspeito.  

4. Iracema atira a flecha que tira gotas de sangue do braço do guerreiro branco.  

5. Em prova de amizade, Iracema quebra um coco com o guerreiro.  

6. Por fim, Iracema diz que o guerreiro branco será bem-vindo à cabana de Pajé, seu pai. 

 

 No exemplo do roteiro para o capítulo 2, apenas a sentença 3 é verdadeira. Todas as 

outras apresentam caô. Pois Iracema tinha os cabelos negros como uma graúna e mais longos 

do que o talhe de uma palmeira; pertencia à Grande Nação Tabajara; a flecha tira gotas de 

sangue do rosto do guerreiro; em prova de amizade, Iracema quebra a flecha com Martim; e o 

nome do pai de Iracema é Araquém. 

Quando realizamos a leitura coletiva em sala, assim que a turma descobre que alguma 

sentença é falsa tem que falar bem alto “caô”. A estratégia possibilitava que a leitura ficasse 

bastante interativa. Os alunos gostavam bastante quando o roteiro trazia esta atividade, logo 

esta foi a dinâmica mais utilizada durante toda a leitura da obra.  

 

b) Leitor detetive 

 

 Na estratégia Leitor Detetive, os alunos recebiam algumas perguntas para eles 

responderem a partir da leitura de um capítulo específico. Apresentamos um exemplo adiante:   

 

CAPÍTULO 4 – LEITOR DETETIVE LITERÁRIO  

1. (9 PALAVRAS) Qual a expressão utilizada pelo autor para demonstrar que Iracema estava 

triste quando deixou Martim dentro da cabana e saiu?  
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2. (15 LETRAS) Qual o nome do segredo que Iracema guarda, que a impede de ser serva de 

Martim? 

3. (3 PALAVRAS) Iracema é a única a fabricar uma importante bebida para o Pajé. Que 

bebida é essa? 

 

 Podemos observar que são perguntas bem simples, mas que mantem os alunos atentos 

ao enredo da história, além de proporcionar o início de uma apreciação estética, quando o aluno 

percebe o jogo de palavras que o autor utilizou para dizer algo. Como notamos na primeira 

pergunta do roteiro do quarto capítulo, através da qual o aluno seria levado a perceber que, para 

dizer que Iracema estava triste, utilizou a expressão “Iracema tinha o lábio trêmulo, e úmida a 

pálpebra”, composta de nove palavras, assim como a atividade indicava.  

 Durante a leitura coletiva em sala, quando os alunos encontravam a resposta para algum 

dos desafios do detetive literário, eles tinham que exclamar “Resposta”.  

 

c) Entrevista invertida 

 Na última estratégia, trabalhamos com o gênero entrevista com os alunos. Mas, ao invés 

de darmos as perguntas para eles responderem, dávamos as respostas e eles precisavam 

formular as perguntas. Exemplificamos a seguir:  

 

CAPÍTULO 3 – ENTREVISTA INVERTIDA  

1. ________________________________________________________________  

R: Os de Tupã.  

2. _________________________________________________________________ 

R: Tupã quem trouxe.  

3. _________________________________________________________________ 

R: Mil guerreiros para defendê-lo e mulheres sem conta para servi-lo.  

4. _________________________________________________________________ 

R: É dos guerreiros brancos que levantaram a taba nas margens do Jaguaribe, onde habitam 

os pitiguaras.  

5. ________________________________________________________________ 

R: Significa “filho de guerreiro”.  

6. ________________________________________________________________ 

R: Com o bravo Poti, irmão de Jacaúna. 
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No roteiro do capítulo 3, os alunos receberam 6 respostas e precisavam, a partir da 

leitura do capítulo, formular uma pergunta para cada uma delas. Para a resposta de número 6, 

esperávamos que os alunos formulassem uma pergunta aproximada a “Com quem Martim 

plantou a árvore da amizade?”.  

Nos momentos de leitura coletiva em sala, quando os alunos já sabiam como formular 

a pergunta, eles precisavam se manifestar. Ao contrário da estratégia anterior, em que eles 

diziam “Resposta”, nesta eles deveriam gritar “Pergunta”.  

Consideramos que as estratégias utilizadas alcançaram o objetivo de fazer com que os 

alunos conseguissem realizar uma leitura mais atenta ao enredo da obra e à escrita de Alencar, 

além de conseguir envolver bastante os alunos nos momentos de leitura. Quando eles 

realizavam a leitura domiciliar, na aula seguinte conversávamos sobre o roteiro dos capítulos 

que os discentes haviam levado para ler. Com raras exceções, os alunos sempre traziam os 

roteiros devidamente respondidos, o que reforça a nossa avaliação como satisfatória da 

utilização das estratégias de leitura.  

Outra ação realizada para tornar a condução da leitura ainda mais interativa foi a 

confecção de um mosaico, que afixamos na parede da sala. A cada capítulo lido, colávamos 

uma peça do mosaico, até termos a imagem de Iracema completa com a frase “Nós lemos 

Iracema”. Essa estratégia aparentemente simples fez com que os alunos pedissem para ler cada 

vez mais, pois queriam preencher logo o mosaico. 

 

       
Figuras 28, 29 e 30 – Mosaico de acompanhamento da leitura. 
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Como já dito anteriormente, a obra Iracema é dividida em 33 capítulos. E combinamos 

com a turma que, a cada 11 capítulos lidos, teríamos um intervalo para a construção de um 

Mural Intersemiótico, momento em que os alunos iriam praticar a Tradução Intersemiótica 

criando desenhos, pinturas, colagens, poesias, memes e outros gêneros a partir do que 

vivenciaram na leitura da obra, tendo oportunidade de expressarem a sua leitura sobre obra até 

cada um daqueles momentos.  

 

5º MOMENTO: PRIMEIRO MURAL INTERSEMIÓTICO  

Duração: 1 aula (50 minutos) 

 

 Após a leitura dos onze primeiros capítulos, como havia sido previamente combinado 

como os alunos, eles levaram como atividade extraclasse a produção de uma Tradução 

Intersemiótica do que já tínhamos lido da obra. Vejamos o resultado: 

 

 

Figura 31 – Primeiro Mural Intersemiótico. 

 

 O primeiro mural intersemiótico obteve um resultado muito acima do esperado. Todos 

os alunos apresentaram algum trabalho, totalizando 28 traduções, e os primeiros capítulos do 

romance foram traduzidos em desenho, poesia, diário, carta pessoal, crônica, colagem e 

quadrinho. Selecionamos as três traduções que mais chamaram a atenção dos alunos para 

realizarmos uma breve análise.  
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Figura 32 – Primeiro Mural Intersemiótico - Tradução do Aluno 3.  

 

 Como podemos observar, o Aluno 3 utilizou o gênero carta pessoal. A produção do 

aluno retratava uma carta de Martim para um amigo, contando como conheceu Iracema e todo 

o problema de que não poderia ser esposo da índia, por ela ser a guardiã do segredo da Jurema, 

o que fazia com que ela precisasse continuar virgem. Na carta, o aluno consegue fazer um bom 

resumo dos principais acontecimentos dos primeiros capítulos da obra. Vejamos agora a 

próxima tradução: 

 

 

Figura 33 – Primeiro Mural Intersemiótico - Tradução do Aluno 23.  
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 A tradução do Aluno 23 chamou muita atenção de toda a turma pela riqueza estética do 

desenho. O aluno retratou a índia com seu arco e flecha, fazendo alusão a um momento 

importante da obra, quando Iracema encontra Martim pela primeira vez e acaba, por susto, 

atirando uma flecha que acerta o rosto do jovem português, que também foi representado no 

desenho do aluno. Após esse episódio, Iracema quebra a flecha que atirou em Martim, 

simbolizando o início de uma nova amizade. Apreciemos a próxima tradução: 

  

 

Figura 34 – Primeiro Mural Intersemiótico - Tradução do Aluno 19. 

 

 Em sua tradução, o Aluno 19 destaca o ciúme de Iracema. Através de um meme, gênero 

que chamou muita atenção da turma, o aluno retratou de forma descontraída o momento em que 

Iracema descobre que Martim havia deixado uma noiva esperando por ele em Portugal.  

 Além dos assuntos abordados nas três traduções analisadas, os demais trabalhos, que se 

encontram nos Anexos, retrataram ainda o amor entre Iracema e Martim, traduzido em muitas 

atividades através de desenhos de um beijo entre eles; a flecha quebrada como símbolo da 

amizade; e, curiosamente, os alunos atentaram para um detalhe até então despercebido: em 

quase todos os momentos em que o Pajé aparece, ele está acordando ou indo dormir, o que fez 

com que eles entendessem o Pajé como dorminhoco.  

 

6º MOMENTO: SEGUNDO MURAL INTERSEMIÓTICO  

Duração: 1 aula (50 minutos) 
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 Assim que finalizamos a leitura do capítulo 22, os alunos foram novamente orientados 

a realizarem em atividade extraclasse as traduções intersemióticas da obra até aquele momento 

da leitura. Observemos a imagem: 

 

Figura 35 – Segundo Mural Intersemiótico. 

 

 Devido ao êxito do Primeiro Mural Intersemiótico, o Segundo Mural obteve ainda mais 

traduções, 31 no total. Maior do que o próprio número de alunos da turma, já que alguns alunos 

fizeram mais de uma tradução. Os trabalhos expostos traziam crônica, poesias, carta pessoal, 

memes e desenhos. Destacaremos do Segundo Mural Intersemiótico também três traduções 

para realizarmos uma breve análise.  
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Figura 36 – Primeiro Mural Intersemiótico - Tradução dos Alunos 9 e 22. 

 

 A tradução dos Alunos 9 e 22, através de uma poema, retrata um momento que chamou 

muita atenção da turma: quando, durante uma batalha entre Martim e Caubi (irmão de Iracema), 

a índia disse que seria capaz de matar o próprio irmão, para que Martim não tivesse o sangue 

do irmão dela nas mãos. Esse episódio está presente nos seguintes versos dos alunos: “Iracema 

mulher difícil / de encontrar / que para fugir com o amor / o sangue do irmão teve de derramar”. 

Passemos à próxima tradução:  
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Figura 37 – Primeiro Mural Intersemiótico - Tradução do Aluno 11. 

 

 Devido ao sucesso do gênero meme entre os alunos na culminância do Primeiro Mural 

Intersemiótico, o número de traduções que utilizaram o meme no Segundo Mural aumentou 

significativamente, passando de 2 para 9 produções. Na Figura 35, o Aluno 11 trouxe um dos 

acontecimentos do enredo da obra que mais ganhou a atenção da turma: quando Iracema perdeu 

a virgindade. Na tradução acima, o meme traz um senhor com a expressão de desespero, 

ilustrando o momento em que o Pajé fica sabendo que Iracema “perdeu a flor do seu corpo”, 

expressão que Alencar utiliza para dizer que Iracema não era mais virgem. Vale ressaltar que o 

desespero do Pajé está relacionado ao fato de que, de acordo com as tradições da Tribo Tabajara, 

se a índia guardiã do segredo da Jurema perdesse a virgindade, haveria uma morte. A produção 

do aluno comprova que a turma estava completamente atenta aos detalhes do enredo do 

romance. Vejamos a próxima tradução.   

 

 

Figura 38 – Primeiro Mural Intersemiótico - Tradução do Aluno 23. 
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 Assim como no Primeiro Mural, a tradução do Aluno 23 ganhou bastante destaque pela 

riqueza estética de seu desenho. No desenho de aproximadamente 1m x 0,6m, o aluno retratou 

o fato que já citamos anteriormente: o perigo que Iracema e Martim estavam correndo após 

terem relações íntimas. É possível observar na produção que a flor que representava a 

virgindade de Iracema vai aumentando o seu galho de espinhos e ferindo a pele de Martim. 

Além dos espinhos, o aluno representa o sofrimento do casal através de um olho chorando 

sangue e do coração e do rosto de Iracema atravessados por uma flecha. Como em muitas obras 

literárias clássicas, em especial infantis e juvenis, o casamento é indício de um final feliz. Diante 

do contexto da obra Iracema, o aluno questiona em sua tradução “E o final feliz?”.  

 No momento da culminância, os alunos que se sentiram à vontade tiveram espaço para 

justificar suas produções. Além das temáticas das produções analisadas, os alunos também 

destacaram a batalha entre as tribos potiguara e tabajara, o amor entre Iracema e Martim, a 

tristeza do pajé em ser traído pela filha, mas, indiscutivelmente, até mesmo por ser um tema 

muito recorrente entre jovens de idade média de 14 anos, a perda da virgindade de Iracema foi 

o tema mais retratado. Assim, como as do Primeiro Mural, as demais traduções realizadas 

encontram-se nos Anexos deste trabalho. 

 

 

7º MOMENTO: “PRIMEIRA INTERPRETAÇÃO” 

DURAÇÃO: 2 aulas (50 minutos) 

 

Na etapa seguinte, “Primeira interpretação”, que tem por objetivo fazer com que os 

alunos traduzam sua impressão geral do título, abrimos O baú do “Eu acho” e fizemos uma 

discussão com os alunos para sabermos se o livro superou as expectativas deles ou se foi uma 

decepção, conversando sobre as percepções acerca da obra, antes e depois da leitura. Vejamos 

o que alguns alunos haviam colocado no baú. Leiamos as transcrições: 

 

Eu acho que Iracema é um livro bem interessante. Acho que conta um romance de uma índia 

que se apaixona por um soldado que acontece muitas coisas interessantes. (Aluno 5)  

 

Eu acho que Iracema foi uma índia que sofreu bastante e no meio de tanto sofrimento ela foi 

comtemplada pelos deuses da floresta, transformando ela em algo. (Aluno 13)  
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Acho que esse livro irá nos levar em uma jornada aos nossos antepassados, os índios, então 

será incrível. (Aluno 19)  

 

Eu acho que vai ser uma leitura muito interessante em que vamos conhecer melhor a história 

de Iracema e também o trabalho de José de Alencar sobre a colonização. E eu vou ter a 

oportunidade de conhecer. (Aluno 20)  

 

Como pode ser visto, os alunos guardavam boas expectativas sobre a obra e a maioria 

deles, assim como o aluno 5, após a nossa aula de campo, pesquisou sobre a obra e já tinha uma 

ideia sobre o enredo do romance. Todos os alunos afirmaram que a leitura foi muito melhor do 

que eles imaginavam.  

Diante dos depoimentos, propusemos uma atividade de oralidade, na qual utilizamos a 

dinâmica “Rei ou rainha do marketing”. Nessa dinâmica, propusemos que os estudantes 

assumissem o papel de vendedores e convencessem o restante da turma a ler o livro Iracema, 

destacando os elementos da obra que mais chamaram a sua atenção. A participação e a interação 

da turma durante a atividade foi extremamente satisfatória.  

 

8º MOMENTO: “CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA”  

DURAÇÃO: 3 aulas (100 minutos) 

 

Cosson (2007) apresenta, em sua proposta de sequência expandida, sete tipos de 

contextualizações. Analisando o contexto do ensino fundamental e a realidade dos nossos 

alunos, optamos em trabalhar com quatro delas: a “histórica”, a “estilística”, a 

“presentificadora” e a “temática”.  

No oitavo momento, vivenciamos a “Contextualização Histórica”, que pretende retomar 

o período no qual a obra foi escrita. Nessa etapa, em uma aula, trabalhamos com o gênero capa 

de revista. Levamos algumas capas de revista para a sala e discutimos acerca desse gênero: a 

função, a estrutura, a utilização de elementos verbais e não verbais. Após a discussão, lançamos 

o desafio para os alunos pesquisarem sobre os acontecimentos de 1865, ano em que a obra 

Iracema foi publicada, para criarem a capa de uma revista com as manchetes da época que 

julgarem mais importantes.  

Nessa etapa, contamos com a colaboração da Professora Ana, já que os alunos 

produziram as capas de revista durante duas aulas de Informática Básica. Explicamos à 
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Professora qual era o nosso objetivo com a atividade e ela gentilmente coordenou todo o 

processo de elaboração das capas de revista. Vejamos algumas produções: 

 

     

Figuras 39 e 40 – Capas de Revista – “Contextualização Histórica”. 

 

 Como é possível constatar nas figuras acimas, os acontecimentos históricos mais citados 

foram a publicação do livro de Alice no país das maravilhas, de Lewis Caroll, a abolição da 

escravatura nos Estados Unidos, a Batalha do Jaguarão, a Guerra do Paraguai e a própria 

publicação do livro Iracema. Pela qualidade dos trabalhos apresentados, considerados que a 

atividade atingiu seu objetivo.  

 

 

9º MOMENTO: “CONTEXTUALIZAÇÃO ESTILÍSTICA” 

 

A “Contextualização Estilística” é centrada nos estilos de época ou períodos literários. 

Essa contextualização não foi trabalhada pontualmente, ela foi discutida e abordada durante 

toda a leitura da obra. Até mesmo porque, por muitas vezes, precisávamos recorrer a elementos 

do Romantismo brasileiro para discutirmos alguma passagem da obra com os alunos, como o 

culto da natureza, o  retorno ao passado, o pitoresco, o exagero, o indianismo e o 

sentimentalismo. Durante a leitura, os próprios conceitos de romance e romantismo também 

foram apresentados à turma.  
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10º MOMENTO: “CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA” E 

“CONTEXTUALIZAÇÃO PRESENTIFICADORA” 

DURAÇÃO: 2 aulas (100 minutos) 

 

 Optamos trabalhar estes dois tipos de contextualização juntos: a “temática” e a 

“presentificadora”. A primeira é o momento de se conversar sobre temas abordados na obra, 

enquanto a segunda trata da relação do tema da obra com o presente.  

 As duas contextualizações foram trabalhadas por meio de roda de conversa com a turma, 

que chamamos de “O julgamento de Iracema”. Durante a conversa, íamos indagando os 

adolescentes se Iracema fez certo em abandonar a família para viver um grande; se ela não foi 

egoísta em ter deixado a sua tribo e sua família para trás; se os alunos teriam coragem de fazer 

o mesmo que Iracema: voltar-se contra a família, para viver um grande amor. Apesar de ser 

uma obra da segunda metade do século XIX, Iracema, até mesmo por ser um clássico, ainda 

apresenta possibilidade para discussões de temáticas bem atuais, como o conflito de alguém ter 

de escolher entre a família e o amor. Os alunos concordaram que Iracema agiu de forma egoísta, 

mas uma parte da turma confessou que teria coragem de fazer o mesmo.  

 A segunda parte de nossa roda de conversa foi instigando os alunos a responderem a 

seguinte questão: “se Iracema fosse ser julgada em júri popular, quem seriam suas testemunhas 

de acusação e de defesa?”. Os alunos apontaram que as testemunhas de defesa poderiam ser 

Caubi (irmão de Iracema), Martim (grande amor da índia) e Poti (grande amigo de Martim); 

enquanto as de acusação seriam a noiva portuguesa de Martim, Araquém (pai de Iracema) e 

Irapuã (guerreiro rejeitado por Iracema). A indicação dessas personagens foi determinante para 

a etapa de expansão.   

 Perguntamos, por fim, quais seriam os atuais dilemas das jovens de 2018 que têm a 

mesma idade de Iracema. Eles apontaram a proibição dos pais em relação à idade para namorar 

e o risco de namorar um rapaz que não tem uma boa conduta social. A interação dos alunos 

durante toda a dinâmica da roda de conversa nos levou a entender o momento como 

extremamente bem-sucedido.  

 

 

11º MOMENTO: SEGUNDA LEITURA – SARAU “MORRER DE AMOR” 

DURAÇÃO: 1 hora e 30 minutos 
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Na etapa da “Segunda leitura”, realizamos um sarau literário sobre a relação amor e 

morte. Fizemos a leitura e a discussão de poemas, crônicas, trechos de romances, frases célebres 

e ouvimos músicas que abordam a tão cantada e contada temática do “morrer de amor”, já que, 

para muitos, a causa da morte de Iracema foi o amor.  

Como a turma estuda no turno da tarde e por falta de espaço apropriado na escola, 

decidimos realizar o sarau no turno da noite. Isso inicialmente nos parecia ser um empecilho, 

mas os alunos adoraram a ideia do horário proposto. Vejamos a imagem: 

 

 

Figura 41 – Sarau “Morrer de Amor”. 

 

A estratégia adotada para o sarau foi bastante prática: escolhemos dez poemas de autores 

diversos que falavam sobre a temática morrer e/ou sofrer de amor. Os autores selecionados 

foram Carlos Drummond de Andrade, Florbela Espanca, Mário Quintana, Ferreira Gullar, 

Álvares de Azevedo, Vinícius de Moraes, Pedro Gabriel e acrescentamos alguns poemas de 

nossa própria autoria. Os alunos foram incentivados a escrever sobre o amor, mas não 

obtivemos sucesso, nenhum deles escreveu poema.   

Junto aos poemas, selecionamos também cinco canções sobre a mesma temática. Foram 

elas: “Morrer de amor”, de Alexandre Carlo; “Nervos de aço”, de Lupicínio Rodrigues; “Você 

não me ensinou a te esquecer”, de Fernando Mendes; “Pra morrer de amor”, de Roberta 

Campos; e “O que me importa”, de Tim Maia. Duas alunas que confessaram gostar de cantar 

foram convidadas para fazerem a interpretação das canções durante o sarau.  
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Colocamos cada poema dentro de um envelope e afixamos em um mural. Em cima de 

cada envelope, prendemos um bombom de chocolate, como podemos ver na imagem abaixo:  

  

 

Figura 42 – Mural confeccionado para o Sarau. 

 

A dinâmica era simples: o aluno escolhia um envelope, recitava o poema e tinha direito 

ao bombom de chocolate. A participação foi intensa. Após cada recitação, realizávamos uma 

breve discussão sobre os poemas lidos. A cada dois poemas, cantávamos uma música. Para 

garantir um maior envolvimento, todos os alunos receberam os poemas e as letras de todas as 

canções em dois panfletos do sarau. Vejamos os panfletos: 

 

 



91 

 

 
 

Figura 43 – Panfletos entregues durante o Sarau. 

 

Conscientes da riqueza cultural provocada por um sarau, consideramos o momento 

como muito positivo, pelo envolvimento dos alunos, pela participação nas discussões e, em 

especial, pelos pedidos de que momentos como aqueles sejam vivenciados outras vezes.  

 

12º MOMENTO: EXPANSÃO  

 

Na última etapa da nossa sequência, a Expansão, recorreremos mais uma vez à Tradução 

Intersemiótica. A partir dos personagens elencados como as possíveis testemunhas e das 

características de cada um deles, escrevemos o roteiro de uma peça teatral intitulada “O 

julgamento de Iracema”, para que os alunos encenassem. Este momento foi a culminância de 

todo a nossa proposta de intervenção e quisemos envolver toda a comunidade escolar. Por isso, 

fizemos ampla divulgação, através de visitas a outras turmas da escola e de divulgação de cartaz 

da peça, a ser realizada no Auditório da Escola Profissional de Jaguaruana, com acesso liberado 

ao público. Vejamos o cartaz da divulgação:  

 

 

Figura 44 – Cartaz de divulgação da Peça. 
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Na imagem acima, podemos identificar as personagens sugeridas pelos alunos como 

testemunhas de acusação ou defesa. Da esquerda para a direita, temos: a advogada de defesa 

Dra. Djanira Te Defendo; a juíza Clementina Justa; Caubi; Poti; Martim; Iracema, Irapuã; 

Araquém; a advogada de acusação Dra. Potira Te Processo, o segurança e a noiva portuguesa 

de Martim. Algumas personagens não fazem parte da obra Iracema e foram criadas 

especialmente devido à situação que a peça retrata: um julgamento. O texto-roteiro que 

escrevemos para a peça se encontra nos anexos deste trabalho. Apreciemos alguns momentos 

da peça:  

 

Figura 45 – A Advogada Djanira Te Defendo interrogando Martim. 

 

 

Figura 46 – A Advogada Potira Te Processo acordando o Pajé.  
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Figura 47 – Advogada Potira Te Processo interrogando Irapuã. 

 

Figura 48 – Professor Coordenador do Projeto e o elenco da Peça. 

 

O roteiro da peça era marcado pelo teor cômico. Nas figuras acima, podemos ver alguns 

dos momentos da peça, como o momento, ilustrado na Figura 43, em que a Advogada Djanira 

Te Defendo quer convencer que Iracema era inocente e foi seduzida por Martim e o jovem 

português confessa que na primeira experiência sexual do casal, ele estava dormindo, por conta 

da bebida de Tupã que Iracema havia dado para ele beber. Na Figura 44, podemos ver o Pajé 

Araquém tirando um cochilo no meio do seu julgamento. Já na Figura 45 vemos a Advogada 

Potira Te Processo interrogando Irapuã, o maior inimigo de Martim. Por fim, a Figura 46 traz 

o Professor responsável pelo projeto e o elenco diante do cenário da peça.  
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Realizamos três sessões da peça “O julgamento de Iracema”. Uma para os alunos da 

própria escola e para os alunos da turma do 9º ano B. A segunda sessão para alunos da Escola 

Profissional de Jaguaruana, a pedido da direção instituição que cedeu o espaço do auditório. E 

a última sessão para convidados dos alunos, pais, familiares, amigos, alunos e professores das 

demais turmas da escola. Vejamos registro das apresentações: 

 

Figura 49 – Primeira sessão para as turmas do 9º ano A e B. 

 

 

Figura 50 – Segunda Sessão para alunos da Escola Profissional. 
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Figura 51– Terceira Sessão para convidados. 

 

 Todas as apresentações aconteceram conforme o previsto, sem registro de contratempos. 

No fim da peça, Iracema foi inocentada por amar demais. Mas, por ter traído sua tribo e sua 

família, recebeu a pena máxima: “ficará para sempre presa na memória, na cultura e na literatura 

brasileira”. As apresentações superaram completamente as nossas expectativas. Os alunos 

levaram a peça com muita seriedade, apesar do teor cômico, e foram extremamente competentes 

na interpretação. Todas as sessões terminaram com aplausos e muitos elogios à turma. 

Após esse último momento, a etapa da “Expansão” através da peça teatral “O 

julgamento de Iracema”, realizamos uma avaliação de todo o projeto com os alunos da turma. 

 

 

13º MOMENTO – AVALIAÇÃO DO PROJETO  

DURAÇÃO: 1 aula (50 minutos) 

 

No final das atividades do projeto, os 28 alunos responderam o instrumental de 

avaliação, composto por oito questões sobre a vivência do projeto.. Apresentamos agora os 

resultados. A primeira pergunta era “Que nota você dá ao projeto ‘Letramento Literário e 

Tradução Intersemiótica: Iracema vai à escola?’”. Sobre os números das respostas: 27 alunos 

atribuíram a nota 10 e apenas um, a nota 9. Ou seja, 96,42% dos alunos deram a nota máxima.  

A segunda pergunta era “Você já tinha lido algum livro do José de Alencar? Qual(is)?”. 

Apenas 2 alunos afirmaram que já haviam lido alguma obra do romancista cearense. As obras 

lidas citadas foram A viuvinha, Cinco minutos, Senhora e A Pata da Gazela. Entretanto, para 
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92% dos alunos (26 alunos), Iracema foi a primeira obra de Alencar que eles realizaram a 

leitura.  

A pergunta seguinte foi “O que você achou do livro Iracema?”. Todos os alunos 

afirmaram ter gostado da obra, mas as respostas mais frequentes foram “Gostei bastante/muito” 

(3 alunos), “Ótimo” (4 alunos), “Muito bom” (5 alunos) e “Interessante” (6 alunos). Como pode 

ser visto, o receio de alguns colegas de que estudantes do Ensino Fundamental não estão 

preparados para uma obra como essa não foi retratado na opinião dos alunos após a leitura.  

A próxima pergunta pedia que os estudantes indicassem qual momento do projeto eles 

mais gostaram. Um aluno votou na Oficina de tradução e outro votou na construção dos Murais 

intersemióticos. Seis alunos apontaram que os momentos de leitura em sala de aula foram os 

seus preferidos, enquanto nove alunos votaram na aula de campo Se Iracema não vai à escola, 

a escola vai buscá-la. Onze estudantes, por fim, votaram que o momento do projeto predileto 

deles foi a etapa da “Expansão”, com a peça teatral O julgamento de Iracema.  

A quinta questão indagava se eles participariam de um outro projeto de leitura de uma 

obra literária e pedia que eles apresentassem uma justificativa. Todos responderam que sim. As 

justificativas foram variadas, as mais frequentes, no entanto, foram porque o nosso projeto 

“despertou mais vontade de ler” (3 alunos), “trouxe mais conhecimento” (3 alunos), 

“aproximou os estudantes da literatura” (3 alunos), “foi muito interessante” (4 alunos) e “foi 

uma ótima experiência” (5 alunos).  

Na sexta pergunta, perguntamos qual autor os alunos gostariam de conhecer num 

próximo projeto. Jane Austen, Monteiro Lobato, Nelson Rodrigues, Álvares de Azevedo e o 

poeta cearense Bráulio Bessa receberam um voto cada um deles. Cinco alunos indicaram a 

também cearense Rachel de Queiroz, mas a maioria, 18 alunos, indicou o escritor Machado de 

Assis. Acreditamos que esse resultado é fruto de um trabalho a partir da leitura do conto 

machadiano Frei Simão que realizamos com a turma.  

No questionamento seguinte, constatamos que 26 alunos afirmaram que ficaram com 

vontade de ler mais, depois da leitura realizada durante o projeto. Finalmente, na última 

pergunta, pedimos que os alunos fizessem um pequeno depoimento sobre como foi a 

experiência de participar do projeto. Destacamos quatro depoimentos que chamaram a nossa 

atenção. Apresentamos na íntegra a seguir os quatro instrumentais de avaliação dos quais 

destacamos os depoimentos:  
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Figura 52 – Avaliação do Projeto – Aluno 1  
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Figura 53 – Avaliação do Projeto – Aluno 8.  
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Figura 54 – Avaliação do Projeto – Aluno 20.  
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Figura 55 – Avaliação do Projeto – Aluno 28. 
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Trechos como “Sempre achei que livros antigos não me atraia mas depois de ler 

Iracema meus pontos de vista mudaram” (Aluno 1), “me trouxe a vontade de ler” (Aluno 8), 

“Foi uma experiência maravilhosa e além de me despertar o interesse de ler mais livros desse 

autor me trouxe também vontade de ler varias outras coisas” (Aluno 20) e “passou a fazer 

falta se um dia não tivesse leitura” (Aluno 28) fortalecem a avaliação positiva de nosso projeto. 

Sendo este um projeto para o Letramento Literário, encontrar, nos depoimentos dos alunos, que 

eles estão com (mais) vontade de ler, nos leva a constatar que o projeto alcançou o objetivo ao 

qual se propôs. 

Os resultados acima apresentados só reforçam o nosso entendimento sobre a 

importância do Letramento Literário em sala de aula. Durante a execução do projeto, nunca 

titubeamos a respeito dos nossos objetivos, nem duvidamos dos resultados que seriam 

alcançados, pois acreditamos que a leitura literária tem um papel importante em sala de aula e, 

como defende Perrone-Moisés (2000, p. 350), “não apenas pode ser ensinada como necessita 

de uma aprendizagem, e é por isso que os professores de literatura ainda existem”.  

 É certo que discutir, no universo escolar, o ensino de leitura literária, ou seja, o 

Letramento Literário, ainda é caminhar por um terreno de muitos desencontros e de muitos 

equívocos. Precisamos fugir, especialmente, do que Todorov (2017, p. 41-42) aborda, quando 

diz que alguns professores “aprenderam que a literatura fala apenas de si mesma e que a única 

maneira de honrá-la é valorizar o jogo de seus elementos constitutivos”.  

Hodiernamente, devido ao apelo provocado pelas avaliações externas já citadas 

anteriormente, a preocupação das turmas de Ensino Fundamental está muito voltada para um 

ensino mais técnico da língua portuguesa. Desse modo, as aulas de língua portuguesa começam 

a se valer quase que exclusivamente de textos utilitários, sufocando a leitura literária. É 

imprescindível, como aponta Oliveira (2010, p. 193), nos sensibilizarmos, enquanto 

educadores, para o fato de “que a literatura fornece ao professor oportunidades de ajudar seus 

alunos a desenvolverem a capacidade de realizar leituras críticas não só de textos literários, mas 

também de textos não-literários”. E é válido ressaltar: algumas habilidades da competência 

leitora apenas o texto literário pode proporcionar aos estudantes.  

Após a apreciação e discussão acerca dos 13 momentos de nossa proposta de 

intervenção, apresentaremos a seguir as nossas Considerações Finais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Falta muito para a literatura ter um lugar, no sentido de pertencer 

plenamente á comunidade escolar.  

Riolfi et. al. 

 

 Possivelmente apenas quem pesquisa e/ou defende a literatura (em escolas de Ensino 

Fundamental principalmente) consiga captar a dimensão do problema apresentado na epígrafe 

acima com um trecho de Riolfi et. al (2015, p. 79). Durante toda a nossa pesquisa, desde o 

processo de idealização, enfrentamos uma série de questionamentos, de professores, de colegas 

de profissão, entre outros. A saber: “por que Iracema?”; “Mas José de Alencar no ensino 

fundamental?”; “Não é muito tempo para um projeto de literatura?”; “Um projeto como esse 

não atrasa os conteúdos dos alunos?”; “Ainda há quem leia Iracema nos dias de hoje?”.  Esses 

foram apenas alguns dos questionamentos e preconceitos literários enfrentados desde quando 

esta Dissertação ainda era um projeto de pesquisa. Algo, no entanto, é necessário pontuar: os 

alunos, a razão de ser e de existir deste projeto, nunca o questionaram, abraçaram o projeto e 

participaram da melhor maneira possível.  

 Parece ser um contrassenso que, no final da segunda década do século XXI, ainda 

tenhamos de defender e argumentar que a literatura precisa ter assegurado um local de destaque 

e sem tanta desconfiança sobre o seu papel em sala de aula. Isso já era para ser uma realidade 

dentro de nossas escolas.  O que se vê, no entanto, são professores preocupados em elevar cada 

vez mais a variedade e quantidade de textos circulando em sala de aula, sem preocupação 

aparente com a qualidade do trabalho desenvolvido e com a literatura. Atitudes assim trazem 

ao aluno uma visão que o texto escrito é efêmero, que o texto de ontem não me serve mais, pois 

o que me interessa é o novo, é o texto do dia. Como efeito, o gênero romance, por menor que 

seja, como no caso de Iracema (apenas 59 páginas), não encontra espaço nas aulas de língua 

portuguesa.  

Na contramão do que está sendo visto no interior das escolas, Oliveira (2010, p. 173), 

argumenta que o trabalho com literatura em sala de aula deveria buscar um número menor de 

obras, para que se pudessem ser mais bem trabalhadas, pois “contribuiria para os estudantes 

desenvolverem a percepção necessária para uma leitura não ingênua e não superficial dos textos 

literários, passando a conhecer a forma como os autores estudados veem a realidade”. Durante 
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todo o nosso projeto, através da leitura do romance alencarino, buscamos exatamente isto: fugir 

de uma leitura superficial e ingênua em sala de aula, que pouco colabora para a aprendizagem 

dos alunos. Usamos a leitura e a literatura, em busca do que Perissé (2006, p. 82) chama de 

“prática de uma inquietude positiva”, aquela que estimula o pensamento e a sensibilidade.  

 No decorrer da pesquisa, reafirmamos, a cada etapa, a importância do sujeito professor 

no processo de Letramento Literário discente. É ele o responsável por “ajudar os alunos a 

aprenderem a olhar nas entrelinhas, nas escolhas das palavras, descobrindo o que está implícito 

no texto” (OLIVEIRA, 2010, p. 192). Convictos dessa importância, permitimo-nos ser suporte 

e/ou andaime para os alunos durante todas as atividades de leitura realizadas. Para que os alunos 

não se sentissem desolados ou desmotivados, durante o trabalho com o romance, reforçamos o 

papel determinante do roteiro de leitura previamente elaborado para conduzir a leitura. Essa 

mediação do professor é fator diferencial. Em sua obra, Coisas que todo professor de português 

precisa saber: a teoria na prática, Oliveira (2010, p. 194) sentencia que caso o professor 

cometa equívocos nessa condução de atividades de leitura, “contribuirá para aumentar o 

desinteresse e o descompromisso dos alunos”. E, muitas vezes, a culpa para este desinteresse é 

transferida para a obra, principalmente, se for um clássico.  

 Defendemos o clássico durante toda a execução da nossa intervenção e, depois dela, o 

defenderemos muito mais. Há espaço sim para o clássico na sala de aula. Não podemos ignorar 

obras que “fazem parte da memória cultural das pessoas, mesmo que não as tenham lido” 

(TERRA, 2014, p. 31), como no caso de Iracema para muitos cearenses.  

  Entretanto, no atual cenário hipermoderno e hipermidiático no qual estamos inseridos, 

estamos convictos de que o clássico por si só pode não ser atrativo para os jovens de 14 anos 

em média. Logo, é necessário fazer com que esse clássico converse com outras manifestações 

artístico-culturais, como a poesia, a música, o teatro, a pintura, entre outros. Essa foi sempre 

nossa intenção: não nos fecharmos exclusivamente no mundo de Iracema e nos tornarmos 

alheios aos inúmeros textos que cabiam nesse momento. Evidenciamos, portanto, a importância 

da proposta de sequência expandida de Cosson (2007) e do trabalho com a Tradução 

Intersemiótica, que nos permitiram de forma extremamente natural conversar com todas essas 

manifestações artístico-culturais.  

Além das teorias nas quais nos embasamos, acentuamos aqui também o papel da 

pesquisa-ação, que não pode mais ser vista como uma forma de pesquisa de segunda categoria, 

como alerta Thiollent (2011). É necessário reconhecer que esse tipo de pesquisa age e 
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movimenta processos educacionais, investigando problemas e colaborando efetivamente na 

construção de conhecimentos.  

Mesmo conscientes de todos os conhecimentos provocados durante nosso trabalho, 

nossa intenção estava muito ligada também a uma conquista de espaço para a leitura por prazer 

em sala de aula. Como defende Terra (2014, p. 31), em Leitura do texto literário, a “leitura 

literária deve ser desinteressada, ou seja, deve ser marcada por uma atitude cognitiva não só de 

compreensão do texto, mas também de busca de prazer estético, que é sentido 

concomitantemente ao momento da própria leitura”. Julgamos importante destacar que 

nenhuma das atividades realizadas durante todo esse trabalho foi realizada como critério de 

avaliação para obtenção de notas na disciplina de língua portuguesa.  

Compreendemos a dificuldade que alguns professores apresentam em abrir espaço para 

uma leitura despretensiosa em sala de aula e para portar-se como uma espécie de militante pelo 

prazer e (por que não?) o amor pela leitura. Para chegarmos a essa compreensão, nos baseamos 

em Petit (2009, p. 161), quando pontua que “para transmitir o amor pela leitura, e acima de tudo 

pela leitura de obras literárias, é necessário que se tenha experimentado esse amor”. 

Confessamos aqui nosso amor pela literatura, pela leitura do texto literário e pelo processo de 

formação de leitores. Abrimos esse parêntese de caráter um tanto quanto subjetivo, pois 

acreditamos que isso também foi fundamental para o sucesso desta pesquisa.  

Perrone-Moisés (2016, p. 82) assegura que “a literatura serve para rir, para chorar, para 

viajar, para assombrar, para pensar, para compreender e, sobretudo, para nos encantar com o 

fato de que a linguagem verbal seja capaz de tudo isso e mais um pouco”. Constatamos, então, 

que nosso trabalho foi uma verdadeira celebração do fazer literário, pois, durante a execução, 

rimos, choramos, viajamos, nos assombramos, pensamos, compreendemos e, mais do que 

nunca, ficamos com a certeza do poder de encantamento da linguagem escrita.  

Por fim, retomamos o objetivo geral desta pesquisa, que era desenvolver um estudo da 

obra Iracema com base em uma proposta de sequência didática expandida, fundamentada no 

Letramento Literário de Cosson (2007), com a finalidade de apresentar leituras discentes 

utilizando a Tradução Intersemiótica. Por tudo que até aqui foi apresentado, concluímos que o 

trabalho atendeu, de forma satisfatória, o objetivo estabelecido. E, diante do resultado obtido, 

defendemos ainda mais o espaço do clássico e do romance em sala de aula. Finalizamos, assim, 

esta dissertação com uma citação de Moisés (2003, p. 165): “por ser o romance a recriação da 
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realidade é que os ficcionistas se têm mostrado sensíveis ao tema da sociedade em decadência: 

quando tudo parece desmoronar é que mais se faz necessária a tarefa de um romancista”.  
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Anexos I 

(Instrumentais de avaliação e pesquisa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁRIO – PRIMEIRO LEVANTAMENTO  
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PESQUISA 1  

 

 

 
1 – VOCÊ JÁ LEU O LIVRO IRACEMA? (CASO SIM, PULE PARA A PERGUNTA 3) 

(    ) SIM  (    ) NÃO 

2 – JÁ TEVE VONTADE DE LER O LIVRO IRACEMA? 

(    ) SIM  (    ) NÃO 

3 – VOCÊ JÁ LEU ALGUM LIVRO INTEIRO?  

(    ) SIM  (    ) NÃO 

4 – VOCÊ JÁ LEU ALGUM LIVRO DO JOSÉ DE ALENCAR? 

(    ) SIM  (    ) NÃO 

CITE-O(S): ___________________________________________________________________ 

 

5 – QUAL SUA OPINIÃO SOBRE OS LIVROS DE JOSÉ DE ALENCAR? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6 – NA SUA OPINIÃO, SOBRE O QUE FALA A OBRA IRACEMA?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

7 – QUANTAS PÁGINAS VOCÊ ACHA QUE TEM O LIVRO IRACEMA?  

___________________________________________________________________ 

 

PESQUISA 2  

 

1 – VOCÊ TERIA VONTADE DE LER UM LIVRO QUE CONTA A HISTÓRIA DE UMA MOÇA QUE SE 

VOLTA CONTRA A FAMÍLIA PARA VIVER UM GRANDE AMOR? 

(    ) SIM  (    ) NÃO 

 2 – VOCÊ TERIA VONTADE DE LER LIVRO QUE CONTA A LENDA DE COMO SURGIU O ESTADO 

DO CEARÁ? 

(    ) SIM  (    ) NÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexos II 

(Roteiro de Leitura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE LEITURA 

 

 

PERGUNTAS – IRACEMA 
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PRÓLOGO – CADÊ O CAÔ? 

 

1. A Natureza, com a influência da irradiação tropical produz as duas mais brilhantes expansões do poder criador: 

as praias e as montanhas.  

2. Os meninos no sertão costumavam brincar com pequenos ossos de galinha.  

3. O livro Iracema é maranhense.  

4. O autor José de Alencar tinha receios de que seu livro fosse recebido como um estrangeiro ou um hóspede em 

sua própria terra.  

5. Para o autor, os prólogos atribuem as primícias do sabor literário.  

6. O autor fala na carta que encontrará o amigo novamente na metade do livro.  

 

CAPÍTULO 1 – CADÊ O CAÔ? 

1. O livro inicia exaltando o azul dos mares da nossa terra.  

2. A jangada que adentra o mar leva: um jovem guerreiro, sua esposa e uma criança.  

3. A jandaia solta um canto que vira um eco vibrante:  Guarani! 

4. O autor fala que irá narrar uma história que lhe contaram nas várzeas onde nasceu.  

5. O autor diz que a saudade se partirá da terra onde revoa.  

 

CAPÍTULO 2 – CADÊ O CAÔ? 

1. Iracema, a virgem dos lábios de mel, tinha os cabelos mais loiros que uma arara e mais longos que um talhe de 

carnaubeira.  

2. Iracema pertencia à Grande Nação Ubajara.  

3. Quando Iracema está tirando sua sesta, é acordada por um rumor suspeito.  

4. Iracema atira a flecha que tira gotas de sangue do braço do guerreiro branco.  

5. Em prova de amizade, Iracema quebra um coco com o guerreiro.  

6. Por fim, Iracema diz que o guerreiro branco será bem-vindo à cabana de Pajém, seu pai.  

CAPÍTULO 3 – ENTREVISTA INVERTIDA  

1. _________________________________________________________________  

R: Os de Tupã.  

2. _________________________________________________________________ 

R: Tupã quem trouxe.  

3. _________________________________________________________________ 

R: Mil guerreiros para defendê-lo e mulheres sem conta para servi-lo.  

4. _________________________________________________________________ 

R: É dos guerreiros brancos que levantaram a taba nas margens do Jaguaribe, onde habitam os pitiguaras.  
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5. _________________________________________________________________ 

R: Significa “filho de guerreiro”.  

6. _________________________________________________________________ 

R: Com o bravo Poti, irmão de Jacaúna.  

 

CAPÍTULO 4 – LEITOR DETETIVE LITERÁRIO  

1. (9 PALAVRAS) Qual a expressão utilizada pelo autor para demonstrar que Iracema estava triste quando deixou 

Martim dentro da cabana e saiu?  

2. (15 LETRAS) Qual o nome do segredo que Iracema guarda, que a impede de ser serva de Martim? 

3. (3 PALAVRAS) Iracema é a única a fabricar uma importante bebida para o Pajé. Que bebida é essa? 

4. (6 LETRAS) Qual o maior chefe da nação tabajara? 

5. (8 PALAVRAS) Qual a expressão utilizada por Martim para deixar claro que não esqueceria de Iracema, quando 

a índia pergunta por que ele estava indo embora? 

6. (5 LETRAS) Qual o nome do irmão de Iracema?  

7. (5 PALAVRAS) O que Iracema queria que Martim tivesse, quando perfumou a rede com a resina do beijoim? 

 

CAPÍTULO 5 – CADÊ O CAÔ? 

1. Irapuã, em seu grito de guerra, diz que os guerreiros de raça branca são inimigos de Tupã.  

2. O velho, irmão do Pajé, tem o nome de Jandaíra.  

3. O irmão do Pajé diz para Irapuã celebrar a vinda dos emboabas e promete a ele o banquete da amizade.  

4. Irapuã, ao ofender o irmão do Pajé de medroso e covarde, diz que ele “só bebe o sangue das vítimas mortas”.  

 

CAPÍTULO 6 – CADÊ O CAÔ?  

1. O guerreiro branco Martim era judeu.  

2. Martim confessa para Iracema que tem uma noiva, mas que ela não é mais formosa que a índia.  

3. Iracema pensa em uma maneira de fazer com que o Martim nunca mais veja a sua noiva.  

4. Iracema, dá a Bebida de tupã (a bebida dos mistérios dos sonhos) e ele consegue, no sonho, voltar à terra natal 

e abraçar seu pai e seu filho.  

5. No entanto, mesmo no sonho, Martim não fica em sua terra e volta ao Sertão em busca da filha do Pajé.  

 

CAPÍTULO 7 – CADÊ O CAÔ?  

1. Iracema levou Martim ao bosque da Jurema, onde nenhum guerreiro pode entrar contra a vontade de Araquém.  

2. Irapuã queria Martim e beber seu sangue, para, depois de ter o sangue de Martim correndo em seu corpo, ter o 

amor de Iracema.  

3. Iracema diz que Irapuã deve respeitar Martim, pois quem desrespeita o estrangeiro está desrespeitando o pajé.  
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4. Irapuã pensou em golpear Iracema, mas seu amor não permitiu, e sentiu como se o golpe fosse em seu próprio 

coração.  

5. Irapuã acusa Martim de covarde e diz que “vil é o guerreiro que se deixa proteger por uma mulher”.  

6. Iracema diz que seu amor é como o vento dos areais, que mata a flor das árvores.  

 

CAPÍTULO 8 – LEITOR DETETIVE LITERÁRIO  

(RESUMO EM 3 FRASES) 

A – MARTIM – ÍNDIA – ALMA – FICA – DESOLADA – E – DIZ – O – MUITO – LUZ – GUERREIRO – E – 

IRACEMA – QUE – QUE – MORRERÁ – DE – IR – A – POSSUIR – BRANCO – CONTA – DE – A – SEUS 

– TRISTE – DECIDE – QUE – SUA – GUERREIRO – O – MARTIM – A – EMBORA – FICA – FLOR – 

IRACEMA – E – LEVARÁ – OLHOS 

 

(12 palavras) 

Iracema conta a .... ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________. 

(8 palavras) 

Martim fica muito ___________________________________________________________________________ 

. 

(21 palavras)  

Iracema fica desolada ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ . 

 

RESPOSTA  

Iracema conta a Martim que o guerreiro que possuir a índia morrerá.  

Martim fica muito triste e decide ir embora.  

Iracema fica desolada e diz que o guerreiro branco levará a luz de seus olhos e a flor de sua alma.  

 

CAPÍTULO 9 – ENTREVISTA INVERTIDA  

1. _________________________________________________________________ 

R: Para anunciar que parte.  

2. ________________________________________________________________ 

R: Para Iracema preparar o presente da volta para o hóspede e para Caubi ser o guia de Martim.  

3. _________________________________________________________________ 

R: Para quando, nela dormir, falar na alma dele os sonhos de Iracema.  

4. _________________________________________________________________ 

R: “Jurupari, se esconda para deixar passar o hóspede do Pajé”.  
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5. _________________________________________________________________ 

R: Serão longas tardes sem manhãs.  

6. _________________________________________________________________ 

R: “Estrangeiro, toma o último sorriso de Iracema... e foge!” 

 

CAPÍTULO 10 – LEITOR DETETIVE LITERÁRIO 

1. (3 LETRAS) O que Iracema esqueceu desde que o guerreiro branco chegou à terra dos Tabajaras?  

2. (8 PALAVRAS) Com qual expressão Iracema responde ao Pajé e depois corre para as matas com medo de que 

esteja acontecendo algo de errado?  

3. (3 LETRAS) Quantos índios Irapuã liderava na tentativa de capturar Martim?  

4. (3 PALAVRAS) Com qual expressão Caubi respondeu que não entregaria o estrangeiro?  

5. (7 LETRAS) No meio da confusão, Caubi disse que apenas uma pessoa poderia salvar Martim. Quem era?  

6. (10 PALAVRAS) Com qual expressão Iracema demonstra que não abandonaria Martim sozinho em uma 

batalha?  

7. (7 PALAVRAS) Todos os índios se dispersaram quando ouviram umsom de perigo. Que perigo foi esse?  

 

CAPÍTULO 11 – LEITURA LIVRE. (CONFECCÇÃO DO PRIMEIRO MURAL INTERSEMIÓTICO)  

 

CAPÍTULO 12 – CADÊ O CAÔ?  

1. Iracema diz que nunca foi ao mar, porque as praias são dos pitiguaras, senhores das palmeiras.  

2. Martim explica que o canto da gaivota é o grito de guerra do Valente Poti, seu amigo fiel, que está vindo resgatá-

lo.  

3. Iracema então pede desculpa a Martim, mas diz que terá de alertar seus irmãos sobre a chegada dos guerreiros 

de Poti, para que ninguém morra.  

4. Iracema decide ir ao encontro de Poti, chefe dos pitiguaras, para trazer seu recado a Martim.  

 

 

CAPÍTULO 13 – CADÊ O CAÔ?  

1.  Iracema vai ao encontro de Poti.  O guerreiro Poti não acredita que Iracema foi a mando de Martim, pois a índia 

não sabe o nome do chefe pitiguara.  

2. Iracema explica que Martim corre perigo, pois a raiva de Irapuã é como uma raposa que fog da luz e voa nas 

trevas.  

3. Martim diz que prefere ir embora da cabana do Pajé, pois não tem medo dos inimigos, mas tem medo dos olhos 

da virgem de Tupã.   

4. Iracema diz que Martim vá ao encontro do amigo, que será seguro e ele não deixará rastro.  

5. Quando Caubi anuncia que os guerreiros de Irapuã estão vindo atrás de Martim, Iracema entra com o guerreiro 

branco na terra, na garganta de Tupã.  
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CAPÍTULO 14 – CADÊ O CAÔ?  

1. Caubi diz a Irapuã que os guerreiros que atacam em bando são os mais corajosos.  

2. Quando Irapuã ergue o braço com o seu tacape, a tremenda voz de Tupã volta a rugir. 

3. Caubi fala a Iracema que Poti fala pela boca de Tupã.  

4. Poti sugere que, antes que o sol levante, Martim será guiado pela estrela viva e deverá ir para as margens dos 

ninhos das araras.  

5. Iracema tem uma nova ideia: como a lua das flores vai nascer, que esperem os guerreiros adormecerem no 

bosque sagrado, para que Martim deixe as terras do Ipu.   

 

CAPÍTULO 15 – LEITOR DETETIVE LITERÁRIO  

1. 18 PALAVRAS) Qual o trecho deixa claro que Martim estava dividido entre dois amores? 

2. (10 PALAVRAS) Como o autor descreve que Martim está fortemente apaixonado por Iracema?  

3. (11 LETRAS) O que Martim pede para Iracema ir buscar para ele beber?  

4. (10 PALAVRAS) Qual o trecho que demonstra que Iracema, ao ver Martim dormir, não resistiu e deitou aos 

seu lado?  

5. (10 PALAVRAS) Qual o trecho que o autor utiliza para demonstrar que Iracema tinha dormido com Martim?  

6. (16 PALAVRAS) O que Martim diz para confessar que amar Iracema na vida real, diferentemente dos sonhos, 

é difícil?  

7. (10 PALAVRAS) Como o autor decreta que Tupã havia perdido a sua virgem?  

 

CAPÍTULO 16 – LEITURA LIVRE  

 

CAPÍTULO 17 – CADÊ O CAÔ?  

1. Iracema diz que Araquém jamais perderá sua filha.  

2. Martim fala que os maus espíritos turbaram o espírito de Iracema.  

3. Poti fala que o amor é como o cauim, que, se bebido em excesso, pode tirar as forças do guerreiro 

4. Martim dormiu a noite inteira sozinho na rede e não quis conversar com Iracema.  

5. Poti percebe que o povo tabajara se aproxima deles.  

6. Martim pede para Poti fugir e salvar Iracema, afirmando que apenas ele merece morrer por não ter escutado o 

amigo e a esposa.  

7. Poti foge e deixa Martim para trás com Iracema.  

 

CAPÍTULO 18 – LEITURA LIVRE  

 

CAPÍTULO 19 – ENTREVISTA INVERTIDA  
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1. _________________________________________________________________ 

R: Japi.  

2. _________________________________________________________________ 

R: Nasceu próximo a um frondoso Jatobá.  

3. _________________________________________________________________ 

R: Com a esposa do lado do coração e o amigo do lado da força.  

 

CAPÍTULO 20 – CADÊ O CAÔ?  

1. Iracema afirma que a alegria mora em sua alma.  

2. Iracema se sente confortável por estar na taba dos pitiguaras.  

3. Martim avisa a Jacaúna que terá de partir pois seu coração o chama a outros sítios.  

4. Poti acha melhor Martim não o acompanhar e Martim atende.  

5. Os viajantes param para dormir em Uruburetama, que significa pátria dos urubus.  

6. Iracema anda muito triste e não há nada que a acalente.  

 

CAPÍTULO 21 – LEITOR DETETIVE LITERÁRIO  

1. Qual a expressão que o autor utilizou para dizer que Iracema deu à luz? (15 palavras) 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

2. O que significa Moacir? (5 palavras) 

___________________________________________________________________ 

3. Qual guerreiro foi visitar Iracema em sua cabana? (5 letras) 

___________________________________________________________________ 

4. Com qual expressão Caubi informa a Iracema que a criança terá muito de Iracema? (4 palavras) 

___________________________________________________________________ 

5. Como Caubi descreve que Araquém está triste depois da partida de Iracema? (16 palavras) 

___________________________________________________________________ 

6. Com qual expressão Caubi diz a Iracema que ela deixou triste todos aqueles que a amavam? (9 palavras) 

___________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO 22 – LEITURA LIVRE. (CONFECCÇÃO DO SEGUNDO MURAL INTERSEMIÓTICO)  

 

CAPÍTULO 23 – CADÊ O CAÔ?  

1. Iracema estava triste em sua nova morada com Martim.  
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2. Iracema banhava-se na Lagoa da Porangaba, que significa lagoa da tristeza.  

3. Iracema fala para Martim que infelizmente eles não poderão ter filhos.  

4. Martim diz que não quer mais ir embora para a sua pátria.  

 

CAPÍTULO 24 – LEITURA LIVRE   

 

CAPÍTULO 25 – ENTREVISTA INVERTIDA  

 

1. _________________________________________________________________ 

R: De Iracema  ficar muito triste e abandonar a cabana antes dele voltar.  

2. _________________________________________________________________ 

R: Amolecem o coração do guerreiro.  

3. ________________________________________________________________ 

R: Manda que Iracema volte para trás como um goiamum.  

4. _________________________________________________________________ 

R: Significa “a abandonada”.  

5. _________________________________________________________________ 

R: Porque viu que Iracema tinha necessidade que ela a acompanhasse em sua triste solidão.  

 

CAPÍTULO 26 – LEITURA LIVRE  

 

CAPÍTULO 27 – CADÊ O CAÔ? 

1. Iracema e Martim estão cada vez mais próximos e Iracema está sempre feliz. 

2. Iracema diz que Martim só procura os frutos e os sons que fazem com que ele se lembre de sua noiva. 

3. Iracema diz que morrerá para que não tenha mais nada que prenda Martim à terra estrangeira. 

4. Iracema diz que como a folha clara que ilumina a alma de Martim. 

 

CAPÍTULO 28 – CADÊ O CAÔ? 

1. Poti vê o guerreiros brancos se aproximando e diz que irá convocar os caçadores de Soipé e os pescadores do 

Trairi para uma nova batlaha. 

2. Nação nenhuma nunca viu um arco tão certeiro como o dos tabajaras. 

3. Os inimigos são atingidos por algumas flechas dos pitiguaras e decidem fugir. 

4. Quando Jacaúna chega para o combate, já é tarde, pois os pitiguaras já estavam no festim da vitória. 
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CAPÍTULO 29 – LEITURA LIVRE  

 

CAPÍTULO 30 – LEITOR DETETIVE LITERÁRIO  

1. Qual a expressão que o autor utilizou para dizer que Iracema deu à luz? (15 palavras) 

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

2. O que significa Moacir? (5 palavras) 

___________________________________________________________________ 

3. Qual guerreiro foi visitar Iracema em sua cabana? (5 letras) 

___________________________________________________________________ 

4. Com qual expressão Caubi informa a Iracema que a criança terá muito de Iracema? (4 palavras) 

___________________________________________________________________ 

5. Como Caubi descreve que Araquém está triste depois da partida de Iracema? (16 palavras) 

___________________________________________________________________ 

6. Com qual expressão Caubi diz a Iracema que ela deixou triste todos aqueles que a amavam? (9 palavras) 

___________________________________________________________________ 

 

CAPÍTULO 31 – CADÊ O CAÔ?  

1. Iracema pede que Caubi vá embora para cuidar de Araquém. 

2. Iracema fala que apenas o sorriso do seu filho pode apagar a sombra em seu rosto. 

3. Iracema estava ficando fraca, pois seu sangue inteiro se diluía em felicidade pelo nascimento do filho. 

4. Iracema, por conta da felicidade do nascimento do filho, volta a comer. 

 

CAPÍTULO 32 – LEITURA LIVRE  

 

CAPÍTULO 33 – LEITURA LIVRE  
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Anexos III 

(Murais intersemióticos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 
 

 

Figura 56 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 1 

 

 

Figura 57 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 2 

 

 

Figura 58 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 4 
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Figura 59 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 5 

 

 

Figura 60 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 6 

 

 

Figura 61 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 7 
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Figura 62 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 8 

 

 

Figura 62 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 9 

 

 

Figura 63 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 10 
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Figura 64 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 11 

 

 

Figura 65 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 12 

 



127 

 

 
 

 

Figura 66 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 13 

 

 

Figura 67 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 14 e 15 
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Figura 68 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 14 e 15 

 

 

Figura 69 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 16 

 

 

Figura 70 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 17 
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Figura 71 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 18 

 

 

Figura 72 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 20 
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Figura 73 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 21 

 

 

Figura 74 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 22 
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Figura 75 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 24 

 

 

Figura 76 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 25 

 

 

Figura 77 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 26 
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Figura 78 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 27 

 

 

Figura 79 – Imagem do Primeiro Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 28 
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Figura 80 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 1 

 

 

Figura 81 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 2 
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Figura 82 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 3 

 

 

Figura 83 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 4 
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Figura 84 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução dos Alunos 5 e 6  

 

 

Figura 85 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 5 e 6 
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Figura 86 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 7 

 

 

Figura 87 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução dos Alunos 8 e 11 

 

 



137 

 

 
 

 

Figura 88 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 10 

 

 

Figura 89 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 12 

 

 

Figura 90 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 13 
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Figura 91 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 13 

 

 

Figura 92 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 14 

 

 

Figura 93 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 15 
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Figura 94 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 16 

 

 

Figura 95 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 13 

 

 

Figura 96 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 17 
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Figura 97 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 18 

 

 

Figura 98 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 19 

 

 

Figura 99 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 20 
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Figura 100 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 21 

 

 

Figura 101 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 3 

 

 

Figura 102 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 11 
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Figura 103 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 22 

 

 

Figura 104 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução do Aluno 24 

 

 

Figura 105 – Imagem do Segundo Mural Intersemiótico – Tradução dos Alunos 25, 26, 27 e 28 
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Anexos IV 

(Imagens da “Contextualização histórica” cossoniana) 
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Figura 106 – Capa de Revista – Produção da Equipe 1 

 

 

Figura 107 – Capa de Revista – Produção da Equipe 2 
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Figura 108 – Capa de Revista – Produção da Equipe 3 

 

 

Figura 109 – Capa de Revista – Produção da Equipe 4 
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Figura 110 – Capa de Revista – Produção da Equipe 5 

 

 

Figura 111 – Capa de Revista – Produção da Equipe 6 
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Figura 112 – Capa de Revista – Produção da Equipe 7 

 

 

Figura 113 – Capa de Revista – Produção da Equipe 8 
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Anexos V 

(Imagens e textos do Sarau “Morrer de Amor”) 
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Figura 114 – Cartaz de Divulgação do Sarau elaborado pela Coordenação do Projeto 
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POESIAS 

 

Soneto do amor total 

 

Amo-te tanto, meu amor… não cante 

O humano coração com mais verdade… 

Amo-te como amigo e como amante 

Numa sempre diversa realidade 

 

Amo-te afim, de um calmo amor prestante, 

E te amo além, presente na saudade. 

Amo-te, enfim, com grande liberdade 

Dentro da eternidade e a cada instante. 

 

Amo-te como um bicho, simplesmente, 

De um amor sem mistério e sem virtude 

Com um desejo maciço e permanente. 

 

E de te amar assim muito e amiúde, 

É que um dia em teu corpo de repente 

Hei de morrer de amar mais do que pude. 

 

Vinícius de Moraes 

 

As sem-razões do amor 

 

Eu te amo porque te amo. 

Não precisas ser amante, 

e nem sempre sabes sê-lo. 

Eu te amo porque te amo. 

Amor é estado de graça 

e com amor não se paga. 

Amor é dado de graça, 

é semeado no vento, 

na cachoeira, no eclipse. 

 

Amor foge a dicionários 

e a regulamentos vários. 

Eu te amo porque não amo 

bastante ou de mais a mim. 

Porque amor não se troca, 

não se conjuga nem se ama. 

Porque amor é amor a nada, 

feliz e forte em si mesmo. 

Amor é primo da morte, 

e da morte vencedor, 

por mais que o matem (e matam) 

a cada instante de amor. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Decreto 

 

Não vou dizer que morreria por você, 

pois eu não morreria.  

Morrer não é prova de amor. 

Prova de amor é 

doar os dias inteiramente vivos 

a uma só pessoa.  

E aqui estão os meus: 

se precisares de todos os meus dias 

para a sua felicidade, 

eles são todos seus 

os melhores, os mais iluminados,  

um a um, todos seus, por decreto.  

Quem decretou? 

O Amor!! 

 

Ciro Zulu Oliveira 

 

Amor 

 

Amemos! Quero de amor  

Viver no teu coração!  

Sofrer e amar essa dor  

Que desmaia de paixão!  

Na tu’alma, em teus encantos  

E na tua palidez  

E nos teus ardentes prantos  

Suspirar de languidez!  

Quero em teus lábio beber  

Os teus amores do céu,  

Quero em teu seio morrer  

No enlevo do seio teu!  

Quero viver d’esperança,  

Quero tremer e sentir!  

Na tua cheirosa trança  

Quero sonhar e dormir!  

Vem, anjo, minha donzela,  

Minha’alma, meu coração!  

Que noite, que noite bela!  

Como é doce a viração!  

E entre os suspiros do vento  

Da noite ao mole frescor,  

Quero viver um momento,  

Morrer contigo de amor! 

 

Álvares de Azevedo  

 

Cantiga para não morrer  

 

Quando você for se embora, 

moça branca como a neve, 

me leve. 

 

Se acaso você não possa 

me carregar pela mão, 

menina branca de neve, 

me leve no coração. 

 

Se no coração não possa 

por acaso me levar, 

moça de sonho e de neve, 

me leve no seu lembrar. 

 

E se aí também não possa 

por tanta coisa que leve 

já viva em seu pensamento, 

menina branca de neve, 

me leve no esquecimento. 
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Moça de sonho e de neve, 

me leve no esquecimento, 

me leve. 

   

Ferreira Gullar 

 

Existir 

 

Não existe mais ninguém, 

somos apenas nós dois.  

E eu quero é que não exista,  

pois, quando você me abraça,  

meus olhos fecham, 

também não escuto mais nada.  

E, assim que volto a abrir os olhos,  

tenho esperança  

de que tudo tenha sumido 

e tenha restado apenas nós dois.  

Percebo que falo muito em nós,  

mas desconfio  

que já não exista mais esse “nós”,  

pois, cada vez que você me abraça,  

você me toma por inteiro  

e me transforma apenas num pedaço de você.  

É isso: não existe mais nós,  

pois, pela maneira que você existe em mim,  

é como se eu já nem existisse. 

 

Ciro Zulu Oliveira  

 

Carreto  

 

Amar é mudar a alma de casa. 

Mário Quintana 

 

  

 

 
Figura 115- Poesia de Pedro Gabriel 

 

 

Fanatismo 

 

Minh’alma, de sonhar-te, anda perdida 

Meus olhos andam cegos de te ver ! 

Não és sequer a razão do meu viver, 

Pois que tu és já toda a minha vida ! 

 

Não vejo nada assim enlouquecida ... 

Passo no mundo, meu Amor, a ler 

No misterioso livro do teu ser 

A mesma história tantas vezes lida! 

 

“Tudo no mundo é frágil, tudo passa ...” 

Quando me dizem isto, toda a graça 

Duma boca divina fala em mim! 

 

E, olhos postos em ti, digo de rastros : 

“Ah ! Podem voar mundos, morrer astros, 

Que tu és como Deus : Princípio e Fim ! ...” 

 

Florbela Espanca 

 

Escravo do ódio 

 

(Ou seria do amor?)  

Odeio me sentir fraco. 

Odeio me olhar no espelho 

e enxergar apenas um escravo 

de um sentimento ainda tão indefinido. 

Odeio prometer tanto para mim mesmo 

e, pouco tempo depois, 

não acreditar nem mais em mim, 

o que dirá nas minhas promessas. 

Odeio deitar ao seu lado 

e sentir uma estranha distância 

mesmo estando tão perto. 

Odeio quando, mesmo sem se importar, 

você se faz chateada, para que eu (tolo) 

ceda às suas vontades. 

Odeio por me fazer acreditar 

que você é muito para mim. 

Odeio sentir tanto ciúmes, 

controlar horas e sonhar com modernos  

e invisíveis chips localizadores. 

Odeio esperar as ligações prometidas, 

não resistir e ligar cobrando. 

Odeio acreditar que, apesar de tudo, 

eu ainda estaria muito pior 

se eu não estivesse com você. 

Odeio não conseguir fazer diferente. 

Mas agora eu preciso confessar: 

EU AMO ODIAR TUDO ISSO! 

 

Ciro Zulu Oliveira 
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CANÇÕES  

 

Nervos de aço 

(Lupicínio Rodrigues) 

 

Você sabe o que é ter um amor, meu senhor? 

Ter loucura por uma mulher 

E depois encontrar esse amor, meu senhor 

Nos braços de um tipo qualquer? 

Você sabe o que é ter um amor, meu senhor 

E por ele quase morrer 

E depois encontrá 

-lo em um braço 

Que nem um pedaço do meu pode ser? 

Há pessoas de nervos de aço 

Sem sangue nas veias e sem coração 

Mas não sei se passando o que eu passo 

Talvez não lhes venha qualquer reação 

Eu não sei se o que trago no peito 

É ciúme, é despeito, amizade ou horror 

Eu só sinto é que quando a vejo 

Me dá um desejo de morte ou de dor 

 

 

O que me importa 

(Tim Maia) 

 

O que me importa 

Seu carinho agora 

Se é muito tarde 

Para amar você... 

O que me importa 

Se você me adora 

Se já não há razão 

Pra lhe querer... 

O que me importa 

Ver você sofrer assim 

Se quando eu lhe quis 

Você nem mesmo soube dar 

Amor!... 

O que me importa 

Ver você chorando 

Se tantas vezes 

Eu chorei também... 

O que me importa 

Sua voz chamando 

Se pra você jamais 

Eu fui alguém... 

O que me importa 

Essa tristeza em seu olhar 

Se o meu olhar tem mais 

Tristezas pra chorar 

Que o seu!... 

O que me importa 

Ver você tão triste 

Se triste fui 

E você nem ligou... 

O que me importa 

Seu carinho agora 

Se para mim 

A vida terminou 

Terminou! oh! oh! oh! 

Terminou! oh! oh! oh! 

Oh! oh! oh!... 

 

Pra Morrer de Amor  

(Roberta Campos) 

 

Não a cor que mude 

Sem bater o sol 

Não a dor que cure 

Sem amanhecer 

Sem você 

Sem a luz que me cobre 

Sem você 

Sem o ar que me move 

Seja como for 

Pra morrer de amor 

Sou livre 

Seja como for 

Pra morrer de amor 

Sou livre 

Cada um escolhe o que quer viver 

Eu prefiro as curvas antes e você 

Sem você 

Sem a luz que me cobre 

Sem você 

Sem o ar que me move 

Seja como for 

Pra morrer de amor 

Sou livre 

Seja como for 

Pra morrer de amor 

Sou livre 

Seja como for 

Pra morrer de amor 

Sou livre 

Seja como for 

Pra morrer de amor 

Sou livre 

Sou livre 

Sou livre 

Sou livre 

Sou livre 

 

Morrer de Amor 

(Alexandre Carlo) 

 

Não esperava que fosse encontrar 

Uma maré tranquila ou luar 

Foi quando a vida que só me dizia não, não 

Veio e me abriu as portas do teu coração 
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Como é bom morrer de amor 

E continuar a viver 

É muito mais que só existir 

É se afastar da dor 

A tua presença veio iluminar 

Energias cinzas de lembrar 

E daqueles tempos só de escuridão 

Você abriu as portas do meu coração 

Como é bom morrer de amor 

E continuar a viver 

É muito mais que só existir 

É se afastar da dor 

É tão bom você aqui 

Flores a brotar do meu chão 

É muito mais que só existir 

É pura imensidão, imensidão 

Como é bom morrer de amor 

E continuar a viver 

É muito mais que só existir 

É se afastar da dor 

É tão bom você aqui 

Flores a brotar do meu chão 

É muito mais que só existir 

É pura imensidão, imensidão 

 

 

Você não me ensinou a te esquecer 

(Fernando Mendes) 

 

Não vejo mais você faz tanto tempo 

Que vontade que eu sinto 

De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços 

É verdade, eu não minto 

E nesse desespero em que eu me vejo 

Já cheguei a tal ponto 

De me trocar diversas vezes por você 

Só pra ver se te encontro 

Você bem que podia perdoar 

E só mais uma vez me aceitar 

Prometo agora eu vou fazer por onde 

Nunca mais perdê-la 

Agora, que faço eu da vida sem você? 

Você não me ensinou a te esquecer 

Você só me ensinou a te querer 

E te querendo eu vou tentando te encontrar 

Vou me perdendo 

Buscando em outros braços seus abraços 

Perdido no vazio de outros passos 

Do abismo que você se retirou 

E me atirou, e me deixou aqui sozinho 

 

Dizem que o amor 

(Francisco Santana / Argemiro) 

 

Dizem que o amor 

faz a gente sofrer 

sem meu grande amor 

não poderei viver 

Se eu disser que sim 

e ele disser que não 

é uma parte perdida 

que teve na vida 

no meu coração 

Se o amor traz sofrimento 

vou sofrer até o fim 

minha vida será um tormento 

se ele não disser que sim 

O amor que lhe dedico 

é uma obsessão 

imploro por favor 

não digas não 

Dizem que o amor... 
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Anexos VI 

(Roteiro e imagens da Peça “O Julgamento de Iracema”.) 

 

Autoria do roteiro: Ciro Oliveira Ferreira 

Direção: Ciro Oliveira Ferreira 

Data da encenação: 24 de outubro de 2018 
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ROTEIRO DA PEÇA  

 

O JULGAMENTO DE IRACEMA 

 

Personagens:  

- Juíza: MULHER SÉRIA 

- Advogada de Defesa: MULHER BEM DESCOLADA E ENGRAÇADA 

- Advogada de Acusação: MULHER SÉRIA E RECLAMONA 

 

Iracema  

 

Testemunhas de defesa: 

- Martim:  

- Caubi:  

- Poti:  

 

Testemunhas de acusação  

- Irapuã: Deyvid  

- Noiva de Martim: Andriele 

- Araquém: Ruan 

 

- Guarda: Guilherme  

 

- Cinco jurados  

 

Cenário: Julgamento  

 

O palco simula uma sala de julgamento.  

Cadeiras para os jurados, três mesas (uma para a juíza e uma para cada uma das advogadas), e duas 

cadeiras entre as mesas (uma para Iracema e outra para as testemunhas).  

(VOZ DE UM LOCUTOR – MÚSICA CLÁSSICA OU DE NATUREZA AO FUNDO) 

- - - - > Sejam todos bem-vindos ao Julgamento de Iracema. Que entrem os jurados. 

(ENTRAM OS SETE JURADOS) 

Que entre a Advogada de Acusação, a Dra. Potira Te Processo. 

(A ADVOGADA ENTRA COM UMA PASTA E O VADE MECUM E SE ORGANIZA NA SUA 

MESA) 
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Que entre a Advogada de Defesa, a Dra. Djanira Te Defendo. 

(Ninguém entra) 

Que entre a Advogada de Defesa, a Dra. Djanira Te Defendo. 

(Ninguém entra) 

Repetindo pela terceira vez: Que entre a Advogada de Defesa, a Dra. 

Djanira Te Defendo. 

(Uma voz grita lá de dentro: “Chegou ainda não”) 

Por que não disse antes? Deixa a gente aqui falando feito besta. 

Huum... Continuando. 

Que entre a autoridade maior deste julgamento, a Juíza Clementina Justa. 

(A JUÍZA ENTRA) 

JUÍZA: Cadê a advogada de defesa? Não podemos começar sem a advogada de defesa. Cadê a Dra. 

Djanira? 

(ADVOGADA ENTRA CARREGANDO VÁRIAS SACOLAS – FEIRA) 

ADVOGADA: Desculpa, Meretíssima. Quase não chego. A Loja do 7, que agora vende tudo por 8 reais, 

estava com uma promoção maravilhosa. 

JUÍZA: Promoção? 

ADVOGADA (abrindo uma das sacolas): O-lha a-qui que coi-sa bo-ni-ti-nha. 8 reais, mulher. De graça.  

JUÍZA: 8 reais? Que lindo! 

ADVOGADA: Vai lá, menina. Tanta coisa bacana. 

ACUSAÇÃO: Vocês duas vão ficar mesmo conversando sobre roupa? 

(O JÚRI COMEÇA A SE MANIFESTAR) 

JUÍZA (Batendo o martelo – ferramenta – na mesa): Ordem, ordem. 

ADVOGADA: Perdi nada não, né, Doutora? 

JUÍZA: Não. Ainda vamos começar. Façam entrar a ré, a Senhora Iracema. 

(Iracema entra carregada por uma pessoa) 

ADVOGADA (indo em direção à Iracema): Ei, ei, que tristeza é essa? Acorda pra cuspir, Linda. Nós 

vamos sair dessa. 

(Iracema olha para a advogada, baixa a cabeça e vai para o seu local) 

JUÍZA: Estamos aqui para o julgamento de Iracema. Hoje decidiremos se Iracema merece ou não ser 

perdoada, por ter abandonado sua família e sua tribo, para ir viver um grande amor. 

ADVOGADA (indo em direção ao júri): Ah, que coisa linda é o perdão. Perdoa, minha gente. Perdoa. 

JUÍZA (batendo o martelo): Ordem, ordem. 
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Convido a advogada de acusação para realizar algumas perguntas à Iracema. 

(Acusação levanta e vai ao encontro de Iracema. A advogada retira uma pinça e um 

espelho e começa a fazer a sobrancelha) 

ACUSAÇÃO: Iracema, bom dia. Eu gostaria de começar perguntando se você tinha 

consciência da sua importância para a tribo dos Tabajaras. 

IRACEMA: Sim, eu tinha. 

ADVOGADA: Todo mundo é importante aos olhos de Deus, minha querida. 

(Acusação olha com raiva para a advogada) 

ACUSAÇÃO: Você tinha consciência de que você era a única que guardava o Segredo da Jurema? A 

única que sabia fazer a bebida de Tupã? E mesmo assim abandonou seu povo para correr atrás do seu 

amor? 

(Iracema começa a chorar. A advogada levanta.) 

ADVOGADA: Satisfeita? Tá satisfeita, mulher? Fazer uma inocente dessa chorar. Fazer a virgem dos 

lábios de mel chorar. 

(Iracema chama a advogada e cochicha) 

ADVOGADA: Ah, não é mais não, é? Mulher, tu fazer a ex-virgem dos lábios de mel 

chorar. Tem tua alma pra Deus. 

(Advogada se vira para a juíza) 

Meretíssima, minha cliente está sendo constrangida. Então eu gostaria de pedir para 

fazer algumas perguntas a ela. 

JUÍZA: Pode fazer. 

ADVOGADA: Iracema, mirmã, conta aqui pra esse povo. Mulher, tudo que tu fez foi 

por amor? 

IRACEMA: Tudo. Tudo foi por amor. 

ADVOGADA: Tá vendo, meu povo? Duas pessoas solteiras que se encontram e se 

apaixonam. Tudo por amor. Tudo. 

ACUSAÇÃO: Mas Martim não era solteiro. Ele tinha uma noiva. 

ADVOGADA: Mulher, deixa de fuxico. Coisa feia levantar falso. 

ACUSAÇÃO: Não é mentira não. Ele tinha uma noiva sim. 

ADVOGADA: Mas... mas... mas Iracema não sabia disso. 

IRACEMA: Sabia sim. Martim me contou tudo. 

ADVOGADA: Mulher, tu sabia? 

IRACEMA: Sabia sim. 
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ADVOGADA: Mulherzinha, me ajuda a te ajudar. (indo em direção à Iracema) 

Meretíssima, eu acho que poderíamos começar a chamar as testemunhas. 

JUÍZA: A advogada de acusação concorda em chamarmos as testemunhas? 

ACUSAÇÃO: Concordo. Mas gostaria que começasse pelas testemunhas da advogada de defesa. 

ADVOGADA: Ótimo! Manda entrar aí a minha primeira testemunha. 

(Martim entra, beija a mão de Iracema) 

ADVOGADA (apontando para Iracema e olhando para os jurados): Olha que coisa 

linda é o amor, minha gente. Chegue, meu fi, sente aqui, para eu lhe fazer umas perguntinhas. 

Como é seu nome? 

MARTIM: Martim Soares Moreno. 

ADVOGADA: Meu amor, há quanto tempo você conhece Iracema? Uns 5 anos? 

MARTIM: 4 semanas. 

ADVOGADA: 4 SEMANAS? (Olha pra Iracema) Mulher, pelo amor de Deus. Tu és muito adiantada. 

MARTIM: Mas é como se fosse há muito tempo. 

ADVOGADA: Meu querido, então conte aí pra gente como foi que você abusou de 

Iracema. 

MARTIM (assustado): Não, eu não abusei de Iracema. 

ADVOGADA: Amigo, não vamos perder tempo, assuma logo que você abusou dessa inocente. 

MARTIM: Eu juro que não abusei dela. 

ADVOGADA: Não quer assumir, né? Pois conte aí como foi a primeira vez de vocês. 

MARTIM: Eu não lembro. Eu estava dormindo. 

ADVOGADA: Há – há – há. Essa é boa. Dormindo, né? 

IRACEMA: É verdade. 

ADVOGADA (olhando para Iracema): Como é a história? Ele não abusou de ti? E a 

primeira vez ele estava dormindo? 

IRACEMA: Foi. 

ADVOGADA: Mulher, então assim foi tu que abusou de... Merítissima, eu não quero 

mais essa testemunha. Pode chamar a próxima. 

JUÍZA: Seu Martim, pode sair. 

(Martim sai) 

Façam entrar a próxima testemunha. 

(Caubi entra) 
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ADVOGADA: Olá, meu querido, como é seu nome? 

CAUBI: Sou o guerreiro Caubi.  

ADVOGADA: Huuum, guerreiro. Pois, coisa rica, diga aí o que você é de Iracema. 

CAUBI: Sou irmão de Iracema. 

ADVOGADA: Você ama sua irmã, meu dengo? 

CAUBI: Muito. Amo muito. 

ADVOGADA: Sua relação com ela é boa? 

CAUBI: É muito boa sim. 

ADVOGADA (virando-se para os jurados): Estão vendo, jurados? Essa menina é um 

amor de pessoa. O irmão dela está dizendo... 

CAUBI: Eu sei que ela traiu a nossa tribo e acabou com a vida de meu pai. 

ADVOGADA: Só um instante. (Anda até perto de Caubi) 

Ô, meu lindo, você está querendo queimar o filme da sua irmã, coisa fofa? 

CAUBI: Não, não. De forma alguma. 

ADVOGADA (bem pausado e com raiva): Pois então, coisa linda, só responda o que eu perguntar, ok? 

CAUBI: Certo. Mas é que ela é a única que guarda o segredo da Jurema e agora que ela foi embora, não 

temos mais ninguém para fazer a bebida de Tupã. 

ADVOGADA: Meu querido, você está do lado de quem mesmo? Sai... sai, sai. Meretíssima, não quero 

mais essa testemunha. 

JUÍZA: Tudo bem, mas essa é a segunda testemunha que você expulsa. Você só tem mais uma 

testemunha. 

(Caubi sai) 

Façam entrar a próxima testemunha. 

(Poti entra) 

ADVOGADA: Ah, agora sim. Esse vai nos ajudar com toda certeza. Como é seu nome, Coisa rara? 

POTI: Meu nome é Poti. 

ADVOGADA: Poti? Bonito nome, bem original. 

Poti, você é muito amigo de Iracema? 

POTI: O que é isso?  

ADVOGADA: O que, menino? 

POTI: Estou ouvindo uns rugidos. Um barulho estranho. Barulho do mar. 

IRACEMA: Não é barulho do mar não. Foi meu estômago que roncou. Estou com muita fome. 

ADVOGADA: Fome? Espera aí... 
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(Advogada mexe na bolsa e fala) 

ADVOGADA: Tenho uma nucita aqui. Quer? 

IRACEMA: Nucita? O que é isso? 

ADVOGADA: Meu amor, tá com fome? Então coma, deixe de pergunta besta. Vamos ao que importa. 

(virando-se para Poti) 

Sim, meu querido, voltando. Você é muito amigo de Iracema? 

POTI: Não, na verdade eu sou amigo de Martim. Plantei com ele a árvore da amizade. 

ADVOGADA: Foi mesmo, queridão. E o Kiko? 

POTI: E o Kiko? 

ADVOGADA: E o Kiko eu tenho a ver com isso? O foco aqui é Iracema. 

Você viu como Iracema se dedicava ao seu amigo? 

POTI: Sim, mas o Martim fazia muito mais por ela. 

ADVOGADA: Sai daqui. Sai daqui, Babão. Sai, sai. 

JUÍZA: Advogada de defesa, a senhora expulsou todas as suas testemunhas. Desse jeito não tem 

condições. 

ADVOGADA: Mulher, o povo parece que quer é atrapalhar. Pode chamar as testemunhas da acusação. 

ACUSAÇÃO (levantando-se): Ótimo. 

JUÍZA: Façam entrar a primeira testemunha de acusação entrar. 

(Entra Araquém) 

ACUSAÇÃO: Como é o nome do Senhor? 

ARAQUÉM: Meu nome é Araquém, pajé da tribo dos Tabajaras. 

ACUSAÇÃO: O que o senhor é de Iracema?  

(Araquém dorme). 

ACUSAÇÃO: Senhor, senhor... 

ADVOGADA: Morreu? 

IRACEMA: Não. É porque ele dorme com muita facilidade. 

ACUSAÇÃO (sacudindo Araquém): Senhor, Senhor... 

ADVOGADA: Acorda, véi. 

(Araquém acorda) 

ACUSAÇÃO: O que o Senhor é de Iracema? 

ARAQUÉM: Sou pai de Iracema, mas ela me abandonou, para ir atrás do estrangeiro. 

IRACEMA: Me perdoa, pai, por favor. 
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ADVOGADA: Perdoa, queridão. O perdão é lindo. 

ACUSAÇÃO: Meretíssima, a advogada de defesa está atrapalhando. 

ADVOGADA: Ai, que ofendida. Perdão querida. 

JUÍZA: Eu peço a senhora que fique em silêncio. 

(ADVOGADA FAZ UM SINAL DE QUE ESTÁ FECHANDO A BOCA) 

ACUSAÇÃO: Então vamos continuar. Como o Senhor se sentiu quando Iracema fugiu? 

(Araquém cochila novamente) 

ADVOGADA: Homem, pelo amor de Deus, vão armar uma rede para este criatura. 

ACUSAÇÃO: Meretíssima, eu acho melhor chamarmos a próxima testemunha. 

ADVOGADA: Muito bem! Cuida na fuga. 

(A advogada de acusação acorda Araquém e o leva embora.) 

JUÍZA: Façam entrar a próxima testemunha. 

(Entra Manuela) 

ACUSAÇÃO: Como é seu nome? 

NOIVA: Manuela Soares. 

ACUSAÇÃO: Qual a sua relação com Martim? 

NOIVA: Eu era noiva dele. Mas ele me abandonou e veio para o Brasil. 

ADVOGADA: E tu é de onde? 

NOIVA: Sou de Portugal. 

ADVOGADA: Se duvidar nunca passou do Córrego das Melancias e vem dizer que é de Portugal. 

ACUSAÇÃO: Meretíssima, eu peço que a advogada de defesa respeite a minha testemunha. 

JUÍZA: Cara advogada, por favor, colabore. 

(A advogada faz novamente o gesto). 

ACUSAÇÃO: Obrigado. Vamos continuar. O que você acha da atitude de Iracema? 

NOIVA: Eu queria deixar claro que eu preciso casar. Eu preciso casar. Eu preciso. 

ACUSAÇÃO: Certo, querida. Mas você concorda que Iracema roubou seu noivo? 

NOIVA: Sim, mas se vocês me arranjarem um novo noivo pra mim, fica tudo certo. 

Porque eu preciso casar. Eu preciso. 

ADVOGADA: Mulher, baixa o Tinder. 

(A advogada levanta e anda em direção à noiva, olhando para os pés dela) 

JUÍZA: Ordem, ordem. 

ADVOGADA: Mulher, onde foi que tu comprou essa sandália? 
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NOIVA: Lá no Zé do Francês. Bonitinha, né? 

ADVOGADA: Linda, mulher. Só tem essa cor? 

NOIVA: Tem vermelho e branca também. 

JUÍZA: Ordem, ordem. 

ADVOGADA (unindo as mãos em prece): Meretíssima, por favor, só mais uma perguntinha. 

JUÍZA: Tudo bem. 

ADVOGADA: Mulher, quanto foi? 

NOIVA: 25 reais. 

JUÍZA: Sério? Preço ótimo! Vou lá também. Ops... Eu quis dizer Ordem, ordem! 

ACUSAÇÃO: Ah, meu Deus, não tem jeito não. Podem chamar a próxima testemunha. 

JUÍZA: Muito obrigado, Senhorita. 

(A NOIVA SAI)  

JUÍZA: Façam entrar a última testemunha. 

(ENTRA IRAPUÃ) 

ACUSAÇÃO: Como é seu nome? 

IRAPUÃ: Eu me chamo Irapuã. 

ADVOGADA: Meu povo, pelo amor de Deus. Que povo dos nomes estranhos. Poti, 

Caubi, Araquém, Irapuã. Não tem uma Maria e um José não? 

ACUSAÇÃO: Meretíssima, a advogada está atrapalhando mais uma vez. 

JUÍZA: Minha senhora, vou pedir sua ajuda mais uma vez. 

ADVOGADA: Pronto, parei. Parei. 

(Advogada abre uma bolsa, pega a fita gomada e passa na boca) 

ACUSAÇÃO: Possa ser que agora dê certo. 

Irapuã, qual a sua relação com Iracema? 

IRAPUÃ: Nós somos da mesma tribo: a Tribo dos Tabajaras. 

ACUSAÇÃO: Vocês eram amigos? 

IRAPUÃ: Sim, ela sempre foi a índia mais bonita da nossa tribo, mas nos abandonou. 

Martim vai ter que pagar por ter roubado a nossa índia mais formosa. 

(Advogada levanta uma placa #DorDeCotovelo) 

ACUSAÇÃO: Mas o nosso foco aqui é Iracema. 

IRAPUÃ: Iracema nunca aceitou meu amor. Porque dizia que ao se deitar com um 

guerreiro, haveria uma morte. 
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(Advogada retira a fita gomada da boca) 

ADVOGADA: Homem, vira a página. Bola pra frente. 

ACUSAÇÃO: Então o senhor confirma que Iracema traiu a tribo? 

IRAPUÃ: Poti e Martim vão ter que pagar por isso. Vão ter que pagar. 

ADVOGADA: Isso mesmo. A culpa é do Martim e do Poti. 

ACUSAÇÃO: Amigo, o julgamento aqui é de Iracema. 

IRAPUÃ: Mas Poti e Martim vão precisar pagar por isso. Eu quero o sangue deles. 

ADVOGADA: Oia, como é valente.  

ACUSAÇÃO: Amigo, aqui é sobre Iracema. 

IRAPUÃ: Mas eu quero falar sobre esses dois bandidos. Poti e Martim são dois traidores. 

ACUSAÇÃO: Ah, meu Deus, eu desisto. 

Meretíssima, eu estou satisfeita. 

JUÍZA: Pronto, Senhor Irapuã, pode ir. 

ADVOGADA: Ei, bichim, vem cá. 

(Advogada tira um CD da bolsa) 

ADVOGADA: Muito bom pra ti esse CD. O melhor de Marília Mendonça e Jorge & 

Matheus. Vai te ajudar muito a curar esta dor de cotovelo. 

ACUSAÇÃO: Meretíssima, a advogada de defesa está fazendo pouco da minha testemunha. 

JUÍZA: Por favor, saiam todos, que eu já estou para perder o juízo. 

(Irapuã sai) 

JUÍZA: Jurados, vocês já estão prontos para votar? 

(Jurados balançam a cabeça) 

JUÍZA: Jurados, podem sair. 

ADVOGADA (dando tchau): Vão com Deus, meus lindos. Lembrem-se de que o perdão é lindo. 

(fazendo hashtag com as mãos)  

Hashtag Iracema Livre. Hashtag Foi Por Amor. 

IRACEMA: Ah, meu Deus, vai demorar muito? 

JUÍZA: Não, serão apenas alguns minutinhos. 

ADVOGADA: Relaxa, querida, essa é nossa. 

(Advogada senta na mesa e puxa uma serrinha de unha.) 

ACUSAÇÃO: Meretíssima, eu acho que a minha colega não está com uma postura adequada. 

ADVOGADA: Faz as unhas não, mirmã, tu? 
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JUÍZA: Ordem, ordem! 

IRACEMA: Estou com fome.  

ADVOGADA: Com fome? Mulher tu acabou de comer uma nucita. Tá acabando, te controla. 

(Todos ficam em silêncio. A advogada, senta na mesa, volta a serrar as unhas e coloca os fones de 

ouvido. A acusação anda para um lado e para o outro. A juíza confere alguns papeis.) 

ADVOGADA (cantando): Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorado, din din din, pode dar 

em cima de mim. 

JUÍZA: Ordem, ordem. 

ADVOGADA: Ô, mulherzinha, desculpa. 

IRACEMA: Será que eles vão demorar muito? Estou com muita fome. 

(O guarda entra e anuncia) 

GUARDA: Os jurados já têm um parecer. 

(Os jurados entram e entregam um envelope à juíza. A juíza abre e lê silenciosamente) 

ADVOGADA: Chega, mirmã, que eu já tô me tremendo todinha. Conta logo. Conta!! 

JUÍZA: Iracema fique em pé para receber a sua sentença. 

(Iracema levanta) 

JUÍZA: Iracema, você será inocentada por amar demais. Mas, por ter traído sua tribo e sua família, 

recebe a pena máxima: ficará para sempre presa na memória, na cultura e na literatura brasileira. 

ADVOGADA (batendo palma e indo cumprimentar Iracema): Arrasou, mulher!! 

Bravo!!! 

IRACEMA: Isso é ruim? 

ADVOGADA: Mulher, isso é ótimo. Melhor impossível. (Abraça Iracema) 

Chega, vamos reunir geral para uma selfie. Cheeega! Vem todo mundo! Vem, vem. 

(Todos os personagens entram e se posicionam pra selfie) 

ADVOGADA: Congela pra selfie. Congela. Con-ge-la!! 

(Começa a tocar “Solta a pisadinha”. Apenas a Advogada dança, toca no primeiro, que vai tocando em 

todos. Todos saem dançando de uma forma bem estranha.) 

(Os personagens dão a volta por trás e voltam com a faixa Leiam Iracema!. Agradecem.) 

(FIM) 
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Figura 116 – A Protagonista da Peça – A ÍNDIA IRACEMA  

 

 

Figura 117 - A Advogada Djanira Te Defendo interrogando Iracema 
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Figura 118 - Índio Caubi, irmão de Iracema, dando seu depoimento 

 

 

 

Figura 119 - A Advogada Potira Te Processo interrogando a noiva portuguesa de Martim 
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Figura 120 - Advogada Djanira Te Defendo Mostrando a placa #DorDeCotovelo para Irapuã. 

 

 

 

Figura 121 - A Advogada De Defesa, Iracema e a Juíza esperando a decisão do júri. 
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Figura 122 - A Advogada Djanira Te Defendo convidando todos os presentes no Tribunal para uma 

selfie 

 

 

 

Figura 123 - Agradecimento do elenco com a mensagem “Leiam Iracema” 

 


