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RESUMO 

 

Neste trabalho, apresentamos os resultados de uma pesquisa-ação junto a alunos de 

Educação de Jovens e Adultos – EJA – através do uso da literatura popular como forma de 

expressão literária com vistas a trabalharmos o letramento literário nesse gênero e 

desenvolvimento da escrita dos educandos. Para tanto, fez-se necessária a realização de 

duas ações: a apresentação do gênero em seus aspectos históricos, temáticos e estruturais, e 

a realização de traduções intersemióticas. Como corpus de análise e de trabalho 

pedagógico, selecionamos os poemas matutos de Patativa do Assaré (1909-2002) “Brazi de 

cima e Brazi de baxo”, “O boi zebu e as formiga” e “O poeta da roça”. Através desses 

textos, e mediante o uso de estratégias adequadas, procuramos incentivar os alunos a 

conhecerem e a interpretarem o gênero literário denominado de literatura popular. A partir 

da leitura dos poemas previamente escolhidos, realizamos uma pesquisa-ação, com 

abordagem qualitativa, desenvolvendo intervenções e aplicando sequências didáticas 

expandidas com o fim de desenvolvermos nos alunos tanto o gosto pelo gênero, tornando-o 

familiar, quanto a capacidade de analisarem obras da literatura popular. Para a 

fundamentação teórica do nosso trabalho, recorremos à leitura de orientações propostas por 

Ana Cristina MARINHO e Hélder PINHEIRO (2012), Paul ZUMTHOR (2005), Júlio 

PLAZA (2013) e Ângela KLEYMAN (2006), entre outros. No que concerne ao aporte 

metodológico de nossas ações na intervenção, operacionalizamos o passo a passo proposto 

nos círculos de leitura e sequência didática expandida apresentados por Rildo COSSON 

(2012;2014), além dos princípios de criação e escrita literária trazidos por Raimundo 

CARRERO (2017). A pesquisa-ação se deu junto aos alunos da EJA – Educação de Jovens 

e Adultos, níveis IV e V, equivalentes respectivamente às 6ª e 7ª séries e às 8ª e 9ª séries do 

Ensino Fundamental, da Escola Municipal José de Alencar, em Fortaleza-CE. 

 

Palavras-Chave: Letramento Literário, Literatura Popular, EJA, Tradução Intersemiótica.  
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RESUMEN 
 

En este trabajo, presentamos los resultados de una investigación-acción junto a alumnos de 

Educación de Jóvenes y Adultos – EJA – a través del uso de la literatura popular como 

forma de expresión literaria con vistas a trabajar el letramento literario en ese género y el 

desarrollo de la escrita de los educandos. Para eso, se hizo necesaria la realización de dos 

acciones: la presentación del género en sus aspectos históricos, temáticos y estructurales, y 

la realización de traducciones intersemióticas. Como corpus de análisis y de trabajo 

pedagógico, seleccionamos los poemas matutos de Patativa do Assaré (1909-2002) "Brazi 

de Cima y Brazi de Baxo", "El Boi Cebú y las Hormigas" y "El poeta de la Roza". A través 

de estos textos, y mediante el uso de estrategias adecuadas, procura ayudar los alumnos a 

conocer e interpretar el género literario denominado de literatura popular. A partir de la 

lectura de los poemas previamente escogidos, realizamos una investigación-acción, con 

abordaje cualitativo, desarrollando intervenciones y aplicando secuencias didácticas 

expandidas con el fin de desarrollar en los alumnos tanto el gusto por el género, haciéndolo 

familiar, cuanto la capacidad de analizar obras de la literatura popular. Para la 

fundamentación teórica de nuestro trabajo, recurrimos a la lectura de orientaciones 

propuestas por Ana Cristina MARINHO y Hélder PINHEIRO (2012), Paul ZUMTHOR 

(2005), Julio PLAZA (2013) y Ángela KLEYMAN (2006), entre otros. En lo que 

concierne al aporte metodológico de nuestras acciones en la intervención, 

operacionalizamos el paso a paso propuesto en los círculos de lectura y secuencia didáctica 

ampliada presentados por Rildo COSSON (2012, 2014), además de los principios de 

creación y escritura literaria traídos por Raimundo CARRERO (2017). La investigación-

acción se dio junto a los alumnos de la EJA – Educación de Jóvenes y Adultos, niveles IV 

y V, equivalentes respectivamente a las 6ª y 7ª series y a las 8ª y 9ª series de la Enseñanza 

Fundamental, de la Escuela Municipal José de Alencar, en Fortaleza-CE. 

 

Palabras-Clave: Letramento Literario, Literatura Popular, EJA, Traducción 

Intersemiótica. 
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INTRODUÇÃO 

  

Neste trabalho, apresentamos os resultados de uma pesquisa-ação desenvolvida 

mediante o uso da literatura popular junto a alunos de Educação de Jovens e Adultos – 

EJA, da Escola Municipal José de Alencar, em Fortaleza-CE. Os referidos discentes estão 

matriculados nos níveis IV e V, equivalentes respectivamente às 6ª e 7ª séries e às 8ª e 9ª 

séries do Ensino Fundamental. 

Um dos fatos motivadores deste trabalho foi a constatação de que há uma 

resistência dos professores de ensino fundamental e médio em relação ao trabalho com 

poemas em sala de aula enquanto ferramenta pedagógica do aprendizado da leitura e da 

escrita. Ou seja, tem-se dado maior ênfase aos estudos dos textos em prosa, o que decorre 

do fato de os educadores considerarem a poesia um gênero de maior dificuldade de 

interpretação. Contudo, os PCN, diretrizes organizadas pelo Governo Federal para orientar 

as práticas pedagógicas nas escolas brasileiras de Ensino Fundamental e Médio, têm-se 

pronunciado a esse respeito, enfatizando que se deve colocar “à disposição dos alunos 

textos dos mais variados gêneros, respeitados os seus portadores: livros de contos, 

romances, poesias […], revistas de literatura, de cordel, textos gravados em áudio e em 

vídeo, entre outros” (BRASIL, 1997-a, p.61). 

 Ampliando essa discussão, Christina Bielinski Ramalho aponta alguns fatores 

relacionados com as singularidades dos textos poéticos que refreiam o ânimo de alguns 

educadores em trabalharem com esse gênero literário:  

 

Privilegiando a linguagem simbólica, o poema exige leitores mais maduros, com 

sensibilidade aguçada para perceber imagens, efeitos sonoros, metáforas, 

representações simbólicas, etc. Nesse sentido, dadas as precariedades no âmbito 

das práticas de leitura observadas em nosso país, o poema perde seu potencial 

como texto sedutor, que deslumbra, comove e faz pensar, para se tornar quase 

um entrave na rotina escolar e mesmo na universitária. (RAMALHO, 2014, p. 

336) 

 

Partindo dessa premissa, a autora sintetiza dessa forma os principais entraves a 

serem superados para um trabalho eficiente com textos poéticos em sala de aula:  

 

De forma bastante objetiva, a condição problemática do poema na sala de aula 

envolve dois planos: o da formação do professor como mediador de leitura e o da 

formação dos estudantes como leitores. A esses dois fatores se agregam outros, 

de ordem econômica, política e filosófica, o que amplia gravemente a dimensão 

do problema, pois, na maior parte das vezes, as soluções parecem inalcançáveis 

aos que se predispõem a dimensionar e a discutir os contextos relacionados à 

realidade que se observa nas salas de aulas do país. (RAMALHO, 2014, p. 337). 
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Se, de forma geral, o poema detém um espaço secundário em relação à prosa no 

âmbito da sala de aula, bem pior é a situação da poesia de natureza popular, a qual 

historicamente foi alvo de muito preconceito. Todavia, apesar de ainda observarmos algum 

preconceito contra a poesia popular, é nítido que a escola hoje acha-se muito mais aberto à 

pluralidade de gêneros. Expressão dessa mudança é o que defendem os PCN, que ressaltam 

a importância de serem utilizados nas escolas textos “que favorecem a reflexão crítica e 

imaginativa, o exercício de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, os mais 

vitais para a plena participação numa sociedade letrada” (BRASIL, 1997-a, p. 26).  

Um entendimento moderno sobre a literatura popular expressa o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da instituição escolhida para nossa intervenção, a Escola Municipal José 

de Alencar, situada no município de Fortaleza, estado do Ceará. Esse documento, que trata 

das normas, estrutura de funcionamento e diretrizes pedagógicas de ensino da instituição, 

privilegia a reflexão crítica e imaginativa que a poesia, no caso a popular, também encerra 

no que tange a valores morais e políticos, como vemos na seguinte passagem: 

 

Faz-se necessária a aplicação de um currículo pautado numa visão pedagógica 

crítica, que considere a educação como dever político, ampliando a concepção de 

tempo/espaço de aprendizagem, desenvolvendo nos nossos educandos uma 

formação de consciência crítico-reflexiva e autônoma, firmando uma 

emancipação autêntica de nossos alunos. (ALENCAR, 2017, p.31). 

 

Portanto, o direcionamento da proposta pedagógica do referido PPP, no sentido de 

formar um discente com consciência crítico-reflexiva e autônoma, vem ao encontro do 

estudo dos poemas selecionados para aplicação no nosso corpus de trabalho, uma vez que 

os poemas matutos “Brazi de cima e Brazi de baxo”, “O boi zebu e as formiga” e “O poeta 

da roça” trazem conteúdo político, tanto no desejo de luta do povo pela conquista de seus 

direitos como na exposição e consequente reflexão das desigualdades que assolam nosso 

país. Esse caráter formador e crítico, a propósito, encontra respaldo no pensamento 

freiriano, que expressa um vínculo estreito entre a educação e os anseios da classe 

trabalhadora, conforme Paulo Freire defendeu nos livros Pedagogia do oprimido (1994) e 

Pedagogia da autonomia (1997): uma classe trabalhadora sedenta de emancipação, esta 

obtida por meio da realização do trinômio trabalho-reflexão-ação.  

 Outro documento que coaduna com os anseios de aprendizagem de nossa escola e 

que vem ao encontro da nossa proposta de desenvolvimento deste projeto de Dissertação 

são as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental do Município de Fortaleza (2018), 
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no que concerne à EJA. Esse documento fundamenta a metodologia de trabalho 

pedagógico da escola, nessa modalidade, nos seguintes princípios: “flexibilidade”, 

“dialogicidade”, “participação”, “autonomia”, “igualdade”, “liberdade”, “criticidade” e 

“contextualização”, este último se configurando como a valorização dos saberes do 

educando. 

Ressaltamos o fato de apenas os PCN recomendarem nominalmente o gênero 

cordel a ser trabalhado especificamente nos estudos literários e de letramento, tendo em 

vista que tanto o PPP da Escola Municipal José de Alencar quanto as Diretrizes 

Curriculares do Ensino Fundamental do Município de Fortaleza não o fazem de maneira 

direta e nominal. Contudo, quando expõem as intencionalidades que os textos que serão 

trabalhados em sala devem ter, o gênero cordel é incluso. A despeito disso, defendemos 

que, diante da literatura de cordel ter fixação e desenvolvimento principalmente no 

Nordeste, esses outros dois documentos oficiais deveriam também trazerem expressamente 

a recomendação da utilização desse gênero de poesia popular. É nessa perspectiva que 

nosso trabalho se configura como um incentivador para que tal ação se concretize. Nessa 

perspectiva, o intuito inicial deste trabalho foi, através das orientações pedagógicas 

apontadas, diagnosticar o nível de leitura e escrita dos educandos do nosso campo de 

trabalho. A partir desses dados, propusemos intervenções com vistas a aprimorar essas duas 

habilidades.  

Estamos conscientes de que, apesar do pouco uso de poemas em sala de aula, seja 

nos livros didáticos, seja por iniciativa de nossos colegas professores, os textos em poesia 

reúnem potencialidades incríveis enquanto instrumental auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem. No caso específico da poesia popular, como demonstra o professor e 

cordelista Stélio Torquato Lima (Cf. LIMA, 2013), esta pode contribuir com habilidades 

como a criatividade, a sensibilidade e gosto estético, etc. Por outro lado, dada a sua 

extensão e musicalidade interna, a poesia popular, no âmbito de um processo de tradução 

Intersemiótica (Cf. PLAZA, 2013), pode perfeitamente ser traduzida em canções, 

instaurando uma ambiência lúdica na sala de aula. Diante do exposto, e por ministrarmos 

aulas em turmas de EJA IV e V, referentes aos 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, 

respectivamente, resolvemos utilizar o potencial didático-pedagógico da literatura popular 

e, em específico, como facilitadora do aperfeiçoamento da leitura e da escrita dos alunos, 

objetivando, assim, o letramento literário (COSSON, 2012) dos educandos no gênero. 
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 Ao propormos o estudo da literatura popular, acreditávamos estar motivando a 

turma a engajar-se nessa empreitada. Nesse pormenor, convém destacar que nosso trabalho 

foi em parte facilitado por ser boa parte dos alunos formada por adultos ou idosos que já 

tinham contato com essa modalidade literária. Ademais, a pequena extensão dos poemas 

selecionados evitou a desmotivação que costumamos observar em trabalhos com textos 

mais longos.  

Entre os autores populares, escolhemos o poeta cearense Patativa do Assaré (1909-

2002) para o estudo das marcas da produção popular e de sua aplicação em sala de aula. 

Patativa do Assaré, por revelar em seus cordéis uma postura de contestação em relação à 

exploração dos pobres pelas classes dominantes, procura valorizar as formas de expressão 

sertaneja, além de enfatizar em sua poesia o cultivo de valores morais. Nesse sentido, a 

opção por sua poesia visou aperfeiçoar a criticidade dos educandos sob os mais variados 

pontos de vista (social, cultural, político, etc.). Dessa forma, atendíamos ao que 

preconizam os PCN e LDB. 

Entre outros pressupostos acerca da leitura e da intervenção em sala de aula, esta 

dissertação guia-se teoricamente a partir dos pressupostos teóricos que Rildo Cosson 

discute nas obras Letramento Literário Teoria e Prática (2012) e Letramento Literário e 

Círculos de Leitura (2014). Também fazemos uso da obra Tradução Intersemiótica de 

Júlio Plaza (2013) com a finalidade de embasar nossa intervenção artística no que se refere 

ao conceito de tradução como recriação, seja do verbal para o não verbal ou vice-versa. 

Com este trabalho, assim, buscamos revelar a construção da criticidade e criatividade nos 

educandos a partir do estudo da literatura popular. 

Além da preocupação com o desenvolvimento crítico, procuramos melhorar o nível 

de letramento literário dos alunos no que concerne à leitura e à escrita através da produção 

de outros gêneros textuais, levando-os a produzirem outras formas de traduções 

intersemióticas (PLAZA, 2013) dos conteúdos dos poemas populares. Dessa forma, nossos 

educandos realizaram outras formas de apresentação do conteúdo dos cordéis estudados: 

através da musicalização, produção de texto argumentativo e colagem, com ou sem texto. 

Para a concretização dessa empreitada, foram realizadas sequências didáticas expandidas 

(COSSON, 2012), uma para cada poema trabalhado, tendo como suporte de 

operacionalização o círculo de leitura estruturado (Cf. COSSON, 2014). 

Nossa metodologia de trabalho primou por ser de fonte primária, com investigação 

em literatura popular, vindo a se dividir se em duas partes: uma teórica e uma que descreve 



19 
 

nossa intervenção. A primeira seção é constituída pelo estudo da história da literatura 

popular, além de sua estrutura e aplicação didática em sala de aula; já a segunda, se 

compõe de traduções intersemióticas para a gravura, para o texto argumentativo e para a 

musicalização. Como parte final do nosso trabalho, realizamos, a partir dos resultados das 

intervenções, a análise do nível de letramento literário em cordel e de proficiência em 

escrita e leitura dos alunos. 

Em termos estruturais, esta dissertação acha-se dividida em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, discorremos sobre as raízes e a evolução da literatura 

popular, apresentando seus principais autores e explicando por que a região Nordeste veio 

a se tornar o berço de seu desenvolvimento. Pontuamos ainda a importância do cordel para 

os estudos literários, bem como tratamos da discriminação que a literatura popular sofreu e 

ainda sofre em relação à caracterização de sua literatura, além de apresentarmos as bases 

estruturais dessa modalidade poética no que toca à rima, à métrica e à estrofação. 

No segundo capítulo, voltado para uma discussão das marcas da poesia de Patativa 

do Assaré, apresentamos um breve percurso biográfico do autor, além de expormos as 

opiniões de outros autores em relação à poesia do bardo do Assaré. A seção se encerra com 

uma discussão acerca da dimensão social e contestadora da poética do escritor. 

No terceiro capítulo, o foco é a argumentação em torno da importância e relevância 

do uso da literatura popular em sala de aula. Nessa perspectiva, discorremos sobre a 

pertinência da temática trabalhada nos poemas selecionados para o desenvolvimento de 

nossas intervenções, incluindo-se aí a adequação dos referidos poemas no tocante à 

realidade e aos anseios dos alunos da EJA junto aos quais aplicamos nossas propostas 

metodológicas. Também discorremos nesse capítulo sobre os múltiplos benefícios que o 

uso da literatura popular em sala de aula pode trazer, o que inclui sua condição de 

instrumento facilitador do processo de alfabetização, além de seu caráter multidisciplinar 

em aprendizagem. 

No quarto capítulo, dissertamos sobre as bases teóricas de desenvolvimento de 

nosso estudo do cordel e intervenção, definindo o que seja Círculo de Leitura e Sequências 

Didáticas Básica e Expandida, assim como os modelos de tradução intersemiótica 

propostos por Júlio Plaza (2013). 

No quinto e último capítulo, apresentamos o passo a passo de nossa intervenção, 

incluindo uma descrição das características do campo de trabalho e da condição sócio-

econômico-cultural dos alunos junto ao qual foram aplicadas nossas propostas 
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metodológicas. A partir daí, cada fase da intervenção é pormenorizada, sendo apontados os 

resultados obtidos após cada intervenção. 

À guisa de balanço do trabalho, apresentamos nas Considerações Finais uma 

análise do nível de letramento em cordel desenvolvido por cada aluno ou grupo de alunos, 

no que tange a sua interpretação, apropriação das características do gênero, produção 

textual e desenvolvimento da leitura e da escrita. 

Como nosso trabalho, assim, buscamos explorar as múltiplas formas de letramento 

literário e possibilidades de aprendizagem que a literatura popular pode oferecer. Nesse 

sentido, nossa intervenção, como é aqui demonstrado, buscou ir além da simples leitura, 

interpretação e contextualização histórica dos poemas, sendo proposta uma gama de 

atividades que visou, sobretudo, contribuir com a emancipação crítica dos educandos.  
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1 A LITERATURA POPULAR: HISTÓRIA, CARACTERÍSTICAS E 

RESISTÊNCIA 

 

 

1.1 Origens da Literatura Popular 

 

Umas das questões relacionadas com a literatura popular de mais difícil definição 

diz respeito a sua origem. O professor, pesquisador e escritor Roberto Pontes (2009), por 

exemplo, lembrar que, no início, só havia arte popular.  

No caso, em específico, da literatura popular, cabe lembrar que só se pode se referir a ela 

após a invenção da imprensa, uma vez que a literatura pressupõe a letra impressa, como destaca 

Victor Manuel de Aguiar e Silva: “O lexema complexo litteratura, derivado do radical littera – 

letra, caráter alfabético –, significa saber relativo à arte de escrever e ler, gramática, instrução, 

erudição.” (SILVA, 1993, p. 2). Nesse sentido, toda a produção oral anterior à invenção da 

imprensa não pode ser descrita como “literatura oral”, expressão criada pelo folclorista francês 

Paul Sébillot em 1881. Ou seja: “as manifestações orais, ainda que de cunho artístico; 

enquanto não se registram em documento, inscrevem-se mais no Folclore, Religião, 

Antropologia, etc., que nos domínios literários” (MOISÉS, 1995, p. 311). Partindo desse 

entendimento foi que o linguista ugandês Pio Zirimu, na década de 60 do século passado, 

criou o termo oratura (ou oralitura) para designar as manifestações literárias da tradição 

transmitidas pela oralidade. (Cf. LIMA, mimeo). 

Por outro lado, no tocante à separação entre literatura popular e erudita, Joseph 

Luyten explica que foi na Idade Média que isso ocorreu, tendo como base o distanciamento 

entre a literatura clerical, transmitida em latim, e a literatura chamada de vulgar, a qual era 

transmitida em vernáculo e se configurava como uma “manifestação leiga independente do 

sistema de comunicação eclesiástico (...) [marcada] sobretudo por ser uma linguagem 

regional e não em latim” (LUYTEN, 1984, p. 16). 

Difícil, portanto, é precisar a origem (ou origens) da criação literária popular, 

principalmente se nela incluirmos a criação de narrativas fantásticas de caráter oral, 

certamente já contadas em torno das fogueiras por nossos ancestrais mais primitivos, que 

provavelmente costumavam exagerar no relato de suas caçadas. Basta que se lembre, por 

exemplo, que obras como Ilíada e Odisseia foram produzidas a partir de histórias 

populares. 



22 
 

Mesmo quando se trata de variantes da literatura popular mais recentes, como o 

cordel, a discussão sobre as origens continua servindo de combustível para polêmicas sem 

fim. Para o pesquisador e cordelista Marco Haurélio (2010), por exemplo, mesmo se 

considerando que a literatura de cordel tenha raízes ibero-lusitanas, tendo aqui chegado 

com os primeiros colonizadores, como defende Câmara Cascudo (1979), não se pode 

esquecer que a cultura ibérica deve muito aos árabes, que permaneceram na península por 

mais de sete séculos. Já a professora Márcia Abreu (1993) não hesita em defender que a 

origem do cordel nordestino está na cantoria, visto ser daí que os poetas populares 

extraíram gêneros, esquemas estróficos e rimáticos, etc. Com ela concorda o pesquisador 

Carlos Jorge Dantas de Oliveira (2015), que acentua que, na Europa, “cordel” era mais 

uma forma de comercialização (através da exibição dos folhetos em barbantes) do que 

propriamente um gênero literário, que só veio ter suas normas estabelecidas por poetas 

como Leandro Gomes de Barros (1865-1918), João Martins de Athayde (1880-1959) e 

Chagas Batista (1882-1930).  

Outra questão importante sobre a definição do que seja literatura popular diz 

respeito ao fato de que, embora “no Brasil cordel [seja] (...) sinônimo de poesia popular em 

verso” (MARINHO;PINHEIRO, 2012, p.17), essa modalidade de criação literária 

comporta várias formas de expressão, incluindo aquelas identificadas por André Jolles 

(Ver JOLLES, 1976) como formas simples, a saber:  legenda, saga, mito, adivinha, ditado, 

caso, memorável, conto de fadas e chiste.  

No caso específico do Brasil, e mais propriamente no Nordeste, a poesia popular 

apresenta três importantes distinções, como destacam Antonio Roberto Faustino da Costa 

et al.:  

[A poesia popular está] subdivida em: poesia oral, imbuída de um forte teor 

narrativo; poesia matuta, representativa de valores da zona rural; e poesia de 

cordel, formada pela métrica e a embalagem, sendo possuidora de traços de 

oralidade e ligada às classes populares e, em boa medida, ao Nordeste brasileiro. 

(COSTA et al., 2010, p. 2)  

 

A poesia matuta, antecipando, ganhou grande notoriedade, principalmente a partir 

da publicação das obras de Patativa do Assaré. E, como será mostrado a seguir ela 

apresenta marcas que a distinguem do cordel.   
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1.2 Poesia Matuta e Cordel: Pontos de Distinção 

 

A poesia matuta, marcada pela utilização de uma variante inculta da língua, não foi 

invenção de Patativa do Assaré, apesar do bardo do Cariri ser considerado a maior 

expressão dessa modalidade expressão poética popular. Como informa Cláudio Henrique 

Sales de Andrade (2008), antes de Patativa, já os poetas Juvenal Galeno (1838-1931), 

Catulo da Paixão Cearense (1863-1946) e Zé da Luz (1904-1965) escreveram poesias 

matutas. No caso de Zé da Luz, o pesquisador chama a atenção para o poema “Brasí 

Cabôco” que não só destoa do título da obra em que está inserido (Brasil caboco, de 1936), 

como se acha integralmente marcado pelo emprego de termos calcados na oralidade, como 

“deferente”, “capitá”, “brasileiro”, “istrangêro”, “nacioná”, “liforme de gazimira”, etc. 

Ademais, no poema estão presentes elementos que remetem ao universo rural, como “bode 

seco”, “feijão”, “panelada”, “pirão de carne verde”, etc. 

É importante destacar, entretanto, que nem todos os pesquisadores concordam com 

a identificação de Juvenal Galeno, Catulo da Paixão Cearense e Zé da Luz como “poetas 

matutos”. Para Theo Brandão, por exemplo, “a pseudo poesia popular de Catulo da Paixão 

Cearense e de seus infelizmente inúmeros e até afamados seguidores, que a nosso ver não 

passam de cultores daquilo que os americanos, há poucos anos, denominaram de falso 

folclore ou Fake-lore” (BRANDÃO, apud ROCHA, 1989, p. 61). Afinado com esse 

pensamento, Jose Maria Tenorio Rocha igualmente distingue a poesia matuta daquela que 

é feita por poetas eruditos que estilizam o falar do povo  

 

Se consultarmos os livros Dicionário Biobibliográfico de repentistas e poetas 

de bancada e o Dicionário do Folclore Brasileiro e, mais, livros diversos que 

tratem de poesia popular, não encontraremos menção alguma a Zé da Luz e a 

Catulo da Paixão Cearense. Por que não? – Porque simplesmente eles não foram 

poetas folclóricos e, sim, poetas eruditos que, ao invés de escreverem dentro de 

seu universo vocabular, preferiram engendrar palavras, entortá-las e pressupor 

que era assim que o matuto falava. 

Ora, por seu estágio cultural ser erudito, suas produções poéticas devem ser 

enquadradas no universo erudito. Acontece que esses poetas, com a finalidade de 

conseguir maior prestígio, serem diferentes, não poetavam ou não poetam como 

escrevem em prosa, ou falam costumeiramente. 

Essa produção falsa, essa chamada impropriamente poesia matuta, não é erudita, 

pelo próprio teor linguístico ou retórico, e não é folclórica, porque não é feita 

realmente pelo homem do povo, que, quando vai escrever algo, pede que alguém 

faça a correção gramatical. 

Portanto, Catulo da Paixão, poeta erudito e "poeta matuto" que fazia sucesso na 

primeira década deste século e Zé da Luz, seu seguidor, influenciaram uma 

plêiade de poetas, que, como vimos, ainda hoje teimam em continuar fazendo 

poesias que não condizem com suas cosmovisões ou seu grau cultural. (ROCHA, 

1989, p. 60-61) 
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Polêmicas à parte, cabe apontar aqui algumas das marcas principais que 

singularizam a poesia matuta das demais produções poéticas populares. De início, como já 

destacado, trata-se de uma poesia calcada na oralidade, constituindo-se como o registro 

próximo da fala, ou seja, como uma variante que se distancia da norma culta da língua. 

Nela, assim, “o falar do sertanejo é acentuado também, e até principalmente, na escrita, 

onde é reproduzida a fala “errada” do matuto” (NASCIMENTO, 2013, p. 3), é onde se 

percebe isso de uma forma mais clara. Justificamos analisar as identidades construídas nas 

poesias desse poeta, tendo em vista pensar as continuidades do ser nordestino apesar da 

voracidade tecnológica que o cerca. Trata-se, no entanto, de uma “oralidade mista” (Cf. 

ZUMTHOR, 1993), uma vez que é influenciada pela escrita, ou seja, o poeta cria uma 

deformação de uma palavra já consagrada pela escrita (“muié” em vez de “mulher”, “amô” 

em vez de “amor”, etc.). 

Ainda no plano do léxico, cabe apontar como marca da poesia matuta a presença de 

termos associados ao mundo rural, ao mundo do “matuto”. Assim, termos ligados à 

agricultura, à seca, às festividades campesinas, à culinária e aos costumes sertanejos são 

frequentes nessa modalidade poética.  Nessa perspectiva, trata-se de uma poesia 

visceralmente ligada ao sertão, “trazendo como principal tema a ingenuidade do sertanejo, 

tratado de forma cômica e caricatural. Essa é uma poesia intimamente ligada aos costumes 

e acontecimentos do Sertão.” (NASCIMENTO, 2013, p. 4) 

No plano estrutural, a poesia matuta é marcada pela utilização de vários tipos de 

estrofes e de esquemas rimáticos, não havendo a imposição de que o poema utilize apenas 

um modelo de estrofe e/ou rima do início ao fim. Se tomarmos como exemplo o livro 

Cante lá que eu canto cá (1978 de Patativa do Assaré como exemplo, ali encontramos, sem 

contar as quadras com poesia erudita, estrofes com doze versos (com esquema rimático 

ABCBDBEBFBGB), com dez versos (ABABCCDEED), oito versos (ABABABCC), seis 

versos (AABCCB) e quatro versos (ABCB). Além disso, o poema que dá título à obra 

apresenta variação estrófica: inicia-se com quadra, passa para uma sextilha e segue com 

décimas. Por fim, mas não menos importante, muitos poemas apresentam variação métrica, 

como se vê na estrofe a seguir do poema “história de uma cruz”: 

 

Meu fio quirido, tu óia pra cruz [11 sílabas poéticas] 

e pede a Jesus, [5 sílabas poéticas] 

o maió potretô, [6 sílabas poéticas] 

e à Virge Maria, rainha quirida, [11 sílabas poéticas] 

pra nunca na vida [5 sílabas poéticas] 

tu sê moradô. [5 sílabas poéticas] (ASSARÉ, 1978, p. 296) 
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Nessa flexibilidade estrófica, a propósito, reside uma das diferenças centrais entre 

essa modalidade de poesia popular e a literatura de cordel, como destaca Aderaldo 

Luciano, lembrando que, ao contrário da poesia matuta, o “o cordel apresentará, antes de 

mais nada, a regularidade estrófica” (LUCIANO, 2012, p. 48). 

De fato, a tradição levou à fixação de apenas quatro tipos de estrofes possíveis no 

âmbito do cordel: a quadra, a sextilha, a setilha e a décima. Salvo em cordéis de peleja, em 

que a disposição das estrofes obedece às normas da cantoria, apenas esses tipos de estrofe 

são possíveis. Ademais, predominam nas narrativas em cordel os versos com sete sílabas 

métricas (setissílabo) e esquemas remáticos fixos: ABCB (ou ABAB) para as quadras, 

ABCBDB para as sextilhas, ABCBDDB para as setilhas e ABBAACCDDC para as 

décimas, como vemos nos quatro exemplos abaixo:   

 

A – A Luíza do Zé Braz, 

B – Neta do Zé do Mogêro, 

C – Era a moça mais bunita [sic] 

B – Lá da Serra do Perêro. (Cordel “A Estátua do Jorge”, de Alberto Porfírio). 

 

A – Quem não levar um cordel  

B – De jeito nenhum me ataca,  

C – Também não vou condenar  

B – Sua teoria fraca,  

D – Mas vai ficar com o rabo  

B – Igualmente o da macaca. (Cordel “História de Jesus, o Ferreiro e a Macaca”, 

de José Costa Leite). 

 

A – Um cabra de Lampião 

B – Por nome Pilão Deitado 

C – Que morreu numa trincheira 

B – Em certo tempo passado 

D – Agora pelo sertão 

D – Anda correndo visão 

B – Fazendo mal-assombrado. (Cordel “A Chegada de Lampião no Inferno, de 

José Pacheco da Rocha). 

 

A – Eram doze cavalheiros, 

B– Homens muito valorosos, 

B – Destemidos e animosos 

A – Entre todos os guerreiros, 

A – Como bem fosse Oliveiros, 

C – Um dos Pares de fiança, 

C – Que sua perseverança 

D – Venceu todos os infiéis – 

D – Eram uns leões cruéis 

C – Os doze Pares de França. (Cordel “A batalha de Oliveiros com Ferrabrás”, 

de Leandro Gomes de Barros) 
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A extensão é também um fator que distingue a poesia matuta do cordel, uma vez 

que este último é comumente mais longo, apresentando normalmente quantidades de 

páginas correspondentes a múltiplos de oito, que é o número de páginas que se obtém com 

a dupla dobra de uma folha de papel ofício (A4): oito, dezesseis, vinte e quatro, trinta e 

duas, quarenta e duas páginas, etc. Soma-se também a isso o fato de que o cordel é 

predominantemente narrativo, sendo mais frequentes os poemas matutos descritivos do que 

cordéis em que predominem essa modalidade de texto. Vejamos, à guisa de exemplo, a 

seguinte passagem do poema descritivo “Dois quadros”, de Patativa do Assaré: 

 

Na seca inclemente do nosso Nordeste,  

O sol é mais quente e o céu mais azul  

E o povo se achando sem pão e sem veste,  

Viaja à procura das terra do Sul. 

 

De nuvem no espaço, não há um farrapo,  

Se acaba a esperança da gente roceira,  

Na mesma lagoa da festa do sapo,  

Agita-se o vento levando a poeira. 

 

(...) 

 

O dia desponta mostrando-se ingrato,  

Um manto de cinza por cima da serra  

E o sol do Nordeste nos mostra o retrato  

De um bolo de sangue nascendo da terra. 

 

Porém, quando chove, tudo é riso e festa,  

O campo e a floresta prometem fartura,  

Escutam-se as notas agudas e graves  

Do canto das aves louvando a natura. 

 

Alegre esvoaça e gargalha o jacu,  

Apita o nambu e geme a juriti  

E a brisa farfalha por entre as verduras,  

Beijando os primores do meu Cariri. 

 

De noite notamos as graças eternas  

Nas lindas lanternas de mil vagalumes.  

Na copa da mata os ramos embalam  

E as flores exalam suaves perfumes. (ASSARÉ, 1978, p. 55) 

 

Outra diferença crucial entre cordel e poema matuto diz respeito ao padrão de 

linguagem adotado pelos cordelistas: embora muitos, por serem semianalfabetos, cometam 

transgressões às normas da variante culta, estes “erros” nunca são intencionais, ao 

contrário do que ocorre com os poetas matutos. Sobre isso, assim se manifestaram Átila 

Almeida e José Alves Sobrinho ao criticarem a poesia matuta de José Laurentino:  
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Poeta de grande senso de humor e muita malícia, infelizmente, até há pouco 

dominado da ideia de pôr na boca do matuto uma linguagem grotescamente 

deformada e falsa. O caipira da poesia matuta é um ser irreal, totalmente ausente 

da realidade rural brasileira de qualquer quadrante. Nenhum homem do campo 

mais ignorante e simplório que seja fala como escrevem os poetas matutos. Ao 

estropiar a linguagem essa categoria de poetas se distancia léguas do poeta 

popular. Este, como bem observou Suassuna, só erra quando ignora. 

(ALMEIDA;ALVES SOBRINHO, 1978, vol. 1, p. 150. Grifos nossos). 

 

Para além disso, convém ressaltar que a literatura de cordel apresenta uma 

definição mais precisa de subgêneros, o que levou alguns pesquisadores a buscarem uma 

classificação temática1. Um deles foi Eduardo Diatahy Bezerra de Menezes, que, em seu artigo 

Das temáticas da literatura cordel: uma querela inútil (1988), dividiu os cordéis de acordo 

com sua função social entre:  

a) estética, que se refere às obras em que o poeta manifesta a plena consciência de sua 

condição de artista, demonstrando saber que é um fabulador;  

b) de natureza pedagógica, relativa aos textos que transmitem valores e atitudes, assim 

como de informação coletiva;  

c) de controle social, que diz respeito aos textos que contribuem para manter a aceitação de 

valores culturais e padrões de comportamento estabelecidos. Esta acumula também as funções 

crítica e satírica, que se evidenciam quando o poeta dirige as mesmas aos que se desviam das 

normas e convenções sociais;  

d) função psicossocial, que corresponde às obras que desempenham papel de válvula de 

escape das tensões individuais e dos antagonismos coletivos. São exemplos os cordéis nos quais 

são narrados os triunfos imaginários ou façanhas quiméricas, assim como outros que narram 

comportamentos estranhos ou mesmo proibidos. 

 Outra classificação é trazida por Franklin Maxado: em seu livro O que é cordel na 

literatura popular (2011), o pesquisador propõe uma categorização eclética dividindo-a em 

ciclos, abaixo descritos e exemplificados: 

a) Cordéis de Época ou de Ocasião. Também conhecidos como Cordéis de 

Acontecimentos ou Circunstâncias, caracterizam-se por abordar notícias, acontecimentos 

de repercussão social, comentando-os, interpretando-os. É exemplo o folheto A corrupção 

no Ceará, de Abraão Batista; 

                                                           
1 Cansativo e talvez desnecessário seria a classificação e definição dos demais tipos de cordéis, portanto aqui 

vai a nomeação dos demais: “De Safadeza Ou Putaria”, “Maliciosos Ou De Cachorrada”, “Cômicos Ou De 

Gracejos”, “De Bichos Ou Infantis”, “Religiosos Ou Místicos”, “De Profecias Ou Eras”, “De Filosofia, De 

Conselhos Ou De Exemplos”, “De Fenômenos Ou De Casos”, “Maravilhosos Ou Mágicos”, “Fantásticos Ou 

Sobrenaturais”, “De Amor Ou De Romance Amoroso”, “De Bravura Ou Heroicos”, “De Vaquejadas, De 

Presepadas Ou Anti-Heróis”, “De Pelejas Ou Desafios”, “De Discussão Ou Encontros”. 
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b) Cordéis Históricos. São aqueles que versam sobre acontecimentos de caráter 

histórico, muito mais impactantes, assim, do que os assuntos abordados pelos cordéis de 

circunstância. Exemplo é o folheto A morte do grande presidente Getúlio Vargas, de 

Rodolfo Coelho Cavalcante;  

c) Cordéis Didáticos ou Educativos. São aqueles que ensinam algo, transmitindo o 

conhecimento. É exemplo o cordel A fera invisível ou o Triste Fim de uma Trapezista que 

Sofria do Pulmão, de João José da Silva, folheto encomendado pelo médico sanitarista 

Noel Nutels (1913-1973) para a campanha contra a tuberculose e a favor da vacinação; 

d) Cordéis Biográficos. São aqueles que divulgam a vida de algum vulto da 

História, tendo como uma das formas mais antigas de descrever uma personalidade. É 

exemplo o cordel A Vida do Poeta Castro Alves, de Rodolfo Coelho Cavalcante; 

e) Cordéis de Louvor ou Homenagens. São os que trazem exaltação ou louvor a 

certas autoridades, figurões, classes sociais, de datas, lugares, religião, festas, etc. Exemplo 

é O Progresso de Juazeiro na Gestão de Erivano Cruz, de Pedro Bandeira de Caldas;  

f) Cordéis de Propaganda Política ou Comercial. São os que servem para propagar o 

valor, qualidades e virtudes de candidatos, ou para fazer a publicidade de um produto, casa 

comercial ou serviço. Exemplo é o folheto Atenção, Brasil: Jânio Quadros vem aí para 

presidente da República, de Carolino Leobas; 

g) Cordéis de Promoção Pessoal e Anonimato. São aqueles nos quais são louvadas 

situações políticas, figuras ou entidades com o intuito de se tirar algum proveito. Em 

muitos momentos, os poetas que escrevem esse tipo de cordel estão interessados em 

fazerem propaganda pessoal; contudo, alguns fogem dessa regra. Exemplo é o cordel O 

encontro de Téo com Luiz Gonzaga no parque Asa Branca, de Teófilo de Azevedo Filho (o 

Téo); 

h) Cordéis de Pasquim ou de Intriga. Neste tipo de cordel, existe o anonimato 

intencional, pois é feito para a intriga, sátira, critica, calúnia, difamação e até para ressaltar 

ou mostrar fatos desabonadores com o fim de prejudicar ou desgastar pessoas ou empresas. 

O folheto A chegada de Fernando Rocha Perez ao Inferno, de autor desconhecido que 

assumiu o pseudônimo de Zé Limeira é um exemplo.  
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1.3 Poesia Matuta e Cordel: Pontos de Contato 

 

Apesar das diferenças que distinguem a poesia matuta do cordel, essas duas 

modalidades poéticas têm muito em comum, a começar pelo fato de a natureza de ambas 

ser de caráter popular. Isso implica dizer, sobretudo, que essas duas modalidades poéticas 

descrevem o mundo a partir da cosmovisão popular. No cordel, por exemplo, os vilões são 

frequentemente extraídos das classes hegemônicas. É o que se observa, entre outros tantos 

exemplos, na peça o Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, criada a partir dos  

cordéis de Leandro Gomes de Barros O enterro do cachorro e História do cavalo que 

defecava dinheiro, e do folheto O castigo da soberba, de Anselmo Vieira de Sousa: na 

peça de Suassuna, depois transformada em filme, os “vilões” são os patrões (o padeiro e 

sua esposa), o fazendeiro truculento (major Antônio Morais) e a Igreja que se volta para os 

poderosos (representada pelo Bispo). 

O predomínio da visão do pobre, que julga seus opressores e as injustiças sociais, 

também é uma constante na poesia matuta, como se observa na seguinte passagem do 

poema “Coisas do meu sertão”, de Patativa do Assaré:    

 

O sinhô nunca sofreu, 

Na vida só tem gozado, 

Pois nunca comeu o pão 

Que o Diabo tem amassado, 

Vê chegá janêro seco, 

Fevereiro esturricado 

E os seus menino com fome 

Chorando pra todo lado 

E o sinhô pegá um saco 

E saí bem apressado 

Pra porta da casa grande, 

Medroso e desconfiado, 

E o patrão vim lá de dentro 

Falando munto zangado, 

Dizendo: “dagora em diante, 

Não lhe vendo mais fiado.” (ASSARÉ, 1978, p. 291). 

 

Semelhantemente, cordel e poesia matuta, embora divergentes quanto à forma 

como traduzem a fala do sertanejo, se irmanam por trazerem um registro marcado pelo 

regionalismo, e não raro pelo ruralismo. Termos que caracterizam o falar nordestino e o 

falar sertanejo são comuns nessas duas modalidades poéticas, ainda que o cordel não tente 

“imitar” a pronúncia do homem do campo desviada do padrão culto. Assim, sejam palavras 
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ligadas ao campo, sejam termos regionalistas, são comuns nessas duas formas poéticas, 

que partilham conjuntamente de um diálogo estreito com a oralidade. 

A religiosidade popular é também uma marca tanto da poesia matuta quanto do 

cordel. Associado a isso, um conjunto de valores vinculados a um ethos sertanejo é 

representado tanto nas obras de poetas matutos quanto de cordelistas. Nesse pormenor, 

cabe destacar que as duas modalidades poéticas se caracterizam por serem “obras 

exemplares”, filiando-se à tradição das fábulas, dos apólogos e dos sermões, que 

igualmente trazem um moral, seja ela explícita ou não. Dito de outro modo: tanto a poesia 

matuta quanto a poesia dos cordéis passam uma mensagem para os leitores, o que faz com 

que tanto poetas matutos quanto cordelistas “premiem” os bons e “punam” os maus no 

interior de suas narrativas. Veja-se, à guisa de exemplo, como se encerra o cordel O 

prisioneiro do castelo da rocha negra, de João Martins de Athayde:   

 

Existe grande contraste 

Entre a pureza e a ambição 

Rodolfo fora feliz 

Pelo seu bom coração 

Rocha Negra foi punido 

Pela sua traição. (ATHAYDE, s.d., p. 48). 

 

Junto com essa moralidade, observa-se tanto na poesia matuta quanto no cordel 

uma tendência para o conservadorismo político, religioso, comportamental, etc. No cordel, 

em específico, não são poucos os cordéis que combatem as inovações de comportamento e 

da moda. Observe-se, para ilustrar, a seguinte passagem do cordel O homem que falou com 

o Diabo em Juazeiro, de João de Cristo-Rei, em que o Diabo inclui entre os pecados 

mortais o uso da minissaia e das “costas nuas”: 

 

O homem grande não quer 

Quem vive na corrução 

Me entregou o feiticeiro  

Que professa  a lei do Cão 

Minissaia e costa nua 

O desonesto, o ladrão. (CRISTO-REI, 1975, p. 12)    

 

Da mesma linha moralizante é o cordel A marcha dos cabeludos e os usos de hoje 

em dia, de Expedito Sebastião da Silva, no qual é condenada a moda de os homens 

passarem a usar cabelos compridos:  
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Antigamente as mulheres 

Os seus cabelos elavam 

E com a maior cautela 

Perfumados os conservavam 

E faziam satisfeitas 

Madeixas longas bem feitas 

Que muito lhes enfeitavam 

 

Mas hoje está diferente 

Os sistemas estão trocados 

As mulheres estão usando 

Os seus cabelos cortados 

Vejam estes desmantelos 

Agora os longos cabelos 

Pelos moços são usados 

 

Assim o uso hoje em dia 

Está uma confusão 

As mulheres palacianas 

Trocaram de posição 

Então os moços d’agora 

De toda moça e senhora 

Tomaram o uso e função 

 

Se vê rapaz pela rua 

Parecido com um bicho 

Têm os cabelos tão grandes 

Que fazem atrás um rabicho 

Ele se sente tranquilo 

Demonstra que fez aquilo  

Por vaidade ou capricho. (SILVA, s.d., p. 2) 

 

Outro ponto que integra os poetas matutos e os cordelistas diz respeito à 

importância que essas duas formas poéticas conferem ao Nordeste como palco de 

referência para suas criações. Do Nordeste vem a maioria dos temas, dos costumes 

enfocados, das lendas resgatadas. No caso da poesia matuta, não surpreende que os 

maiores expoentes do gênero sejam nordestinos: o maranhense Catulo da Paixão Cearense, 

o paraibanos Zé da Luz e os cearenses Juvenal Galeno e Patativa do Assaré. 

Já no caso do cordel, não surpreende que fatores sócio-históricos foram 

imprescindíveis para que o gênero definisse um conjunto de temas e de perspectivas 

relacionadas com o Nordeste, como destaca Diegues Júnior (Apud MELO, 1982, p. 12):  

 

No Nordeste, por condições sociais e culturais peculiares, foi possível o 

surgimento da literatura de cordel, de maneira como se tornou hoje em dia 

característica da própria fisionomia cultural da região. Fatores de formação 

social contribuíram para isso; a organização da sociedade patriarcal, o 

surgimento de manifestações messiânicas, o aparecimento de bandos de 

cangaceiros ou bandidos, as secas periódicas provocando desequilíbrios 

econômicos e sociais, as lutas de família deram oportunidade, entre outros 
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fatores, para que se verificasse o surgimento de grupos de cantadores como 

instrumento do pensamento coletivo, das manifestações da memória popular. 

  

 De tradição lusitana, em sua maioria, o cordel chegou ao Nordeste através do 

romanceiro peninsular. Aqui, conquistou rapidamente o interesse dos sertanejos, muitos 

deles semianalfabetos, que se deliciavam com os versos simples escritos numa linguagem 

acessível e abordando temas familiares: 

 

Era comum as famílias nordestinas se reunirem à noite em volta de um 

candeeiro, conduzidas por um membro alfabetizado da família, ouvirem a leitura 

de novelas, histórias e poesias, entre estas, a literatura de cordel: Não foi difícil à 

literatura de cordel introduzir-se nesse ambiente. Tornou-se o meio de 

comunicação, o elemento difusor dos fatos ocorridos, servindo como que de 

jornal ou por a família ao corrente do que se passava: façanhas de cangaceiro, 

casos de rapto de moças, crimes, os estragos da seca, os efeitos das cheias, tanta 

coisa mais. (DIÉGUES JR., 1973, p. 15)  

  

Portanto, substituindo o jornal, o cordel era o instrumento pelo qual inicialmente a 

notícia corria entre o povo. Ou seja, a partir da leitura de folhetos por um membro da 

família que soubesse ler, se tomava contato com os mais diversos tipos de notícia. Além do 

mais, essa leitura funcionava também como incentivadora do desejo de aprender a ler nos 

ouvintes.  

Outro fator importante da prosperidade do cordel e também da poesia matuta na 

região Nordeste foi a chegada tardia da energia elétrica aos nossos rincões, o que só se deu 

nos primeiros vinte anos do século vinte. Com isso, a leitura em torno dos lampiões e de 

lamparinas perdurou por bastante tempo, até a chegada do rádio e, posteriormente, da 

televisão.  

 Infelizmente, a poesia matuta e o cordel também se irmanam pelo laço do 

preconceito de que é alvo a literatura popular como um todo. Para que se possa mensurar 

isso, basta informar que já na primeira metade do século XIII, como informa Manuel 

Viegas Guerreiro (1983), o trovador português Martins Soares (1586-1648) criticava um 

colega de produzir cantares que agradavam o público popular, e não os trovadores e as 

damas. Manuel Viegas Guerreiro lembra ainda que, no século XV, o Marquês de Santilana 

censurava os “ínfimos que fazem esses romances e cantares com os quais se alegram as 

pessoas de baixo nível e servis” (SANTILANA apud GUERREIRO, 1983, p.26)2 

                                                           
2 No original: “fazen estos romances e cantares de que las gentes de baja y servil condición se alegran.” 

Tradução nossa. 
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No Brasil, seguindo esse mesmo entendimento que via a obra popular como uma 

criação menor, João do Rio assim se pronunciava na crônica “Os Mercadores de Livros e a 

Leitura das Ruas” sobre a literatura popular vendida por ambulantes no Rio de Janeiro: 

 
Desde 1840, o fundo das livrarias ambulantes, as obras de venda dos camelôs 

têm sido a Princesa Magalona, a Donzela Teodora, a História de Carlos Magno, 

a Despedida de João Brandão e a Conversação do pai Manuel com o pai José — 

ao todo uns vinte folhetos sarrabulhentos de crimes e de sandices. Como esforço 

de invenção e permanente êxito, apareceram, exportados de Portugal, os 

testamentos dos bichos, o Conselheiro dos amantes e uma sonolenta Disputa 

divertida das grandes bulhas que teve um homem com sua mulher por não lhe 

querer deitar uns fundilhos nos calções velhos. 

Essa literatura, vorazmente lida na detenção, nos centros de vadiagem, por 

homens primitivos, balbuciada à luz dos candeeiros de querosene nos casebres 

humildes, piegas, hipócrita e mal feita, é a sugestionadora de crimes, o impulso à 

exploração de degenerações sopitadas, o abismo para a gentalha. (RIO, 1995, p. 

48-49). 

 

Tendo produzido tanto cordéis quanto poesias matutas, Patativa do Assaré 

experimentou por muitas décadas esse preconceito. Todavia, como veremos a seguir, o 

bardo do Cariri nunca deixou se abater. Assim, até ser “descoberto” por Sorbonne, 

suportou com dignidade a desatenção da crítica, permanecendo fiel a sua poesia simples, 

mas autêntica.   
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2 PATATIVA DO ASSARÉ: UMA TRAJETÓRIA POÉTICA 

 

 

2.1 Patativa do Assaré: Breve Percurso Biográfico 

 

 Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, nasceu em 5 

de março de 1909, em uma pequena propriedade rural da Serra de Santana, localidade 

distante dois quilômetros do município cearense de Assaré. Em 2019, portanto, 

completaria 110 anos de vida.  

Recebeu a alcunha de Patativa do escritor e folclorista do Crato, José Carvalho de 

Brito, quando este comparou a poesia espontânea do bardo do Assaré ao canto da patativa, 

pássaro canoro nordestino. 

Patativa foi o segundo filho de um agricultor pobre da região do Cariri. Muito cedo 

perdeu a visão de um dos olhos. Aos oito anos, perdeu o pai, o que obrigou a trabalhar 

junto com seus irmãos para ajudar no sustento da casa.  

Foi escolarizado somente durante seis meses, reconhecendo que o seu mestre, 

embora muito generoso e atencioso, era fraco em conhecimento, pois não sabia ensinar a 

pontuação, fato relatado pelo poeta em seu livro Digo e não peço Segredo, publicado em 

2001. Essa circunstância contribuiu para que Patativa optasse por desenvolver sua poesia 

com base na oralidade, embora viesse a mostrar depois que também sabia escrever de 

forma culta. Sobre o início da sua produção, a produção, a propósito, afirma Patativa: 

 

Quando eu ouvi alguém ler um folheto de cordel pela primeira vez, aí eu fiquei 

admirado com aquilo, mas no mesmo instante, eu pude saber que eu também 

poderia dizer em versos qualquer coisa que eu quisesse, que eu visse, que eu 

sentisse, não é? Comecei a fazer versinhos desde aquele tempo. Sim, a partir do 

cordel. Porque eu vi o que era mesmo poesia. Aí, dali comecei a fazer versos. Em 

todos os sentidos. Com diferença dos outros poetas, porque os outros poetas 

fazem é escrever. E eu não. Eu faço é pensar e deixo aqui na minha memória. 

Tudo o que eu tenho, fazia métrica de ouvido. Só de ouvido, mas era bonita. Ah! 

Era! Era bonito mesmo. A base era a rima e a medida. A medida do verso, com a 

rima, tudo direitinho. Aí, quando eu peguei o livro de versificação de Olavo 

Bilac e Guimarães Passos, aí eu melhorei muito mais. Eu já tinha de ouvido, 

porque já nasci como dom, não é? (ASSARÉ, 2001, p. 39). 

 

Patativa, portanto, era um poeta intuitivo. Todavia, não hesitou em buscar ajuda em 

livros para aperfeiçoar o talento que já trazia de berço. 

Aos dezesseis anos, o poeta adquire uma viola de dez cordas. Começou logo depois 

a se apresentar para amigos. Veio também a participar de algumas pelejas, mas a pouca 
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extensão vocal o levou a desistir da carreira. Da cantoria, no entanto, herdou a rapidez de 

pensamento, produzindo poesias com a mesma velocidade dos repentistas. Além disso, 

desenvolveu a memória, guardando integralmente cada verso que produzia até que alguém 

lhe auxiliasse a pôr os versos no papel. 

 Aos vinte anos, foi convidado por José Alexandre Montoril, um primo materno, 

para ir visitar o Pará. Naquele Estado, conheceu o escritor e tabelião do primeiro cartório 

de Belém, José Carvalho de Brito, nascido no Crato e que, como informado, lhe deu o 

apelido de Patativa. Carvalho de Brito encarregou-se também de apresentá-lo a cantadores 

e poetas que residiam no Pará. No entanto, não tardou para que Patativa, cansado da 

insípida vida na região norte, resolvesse a regressar ao Ceará. 

 Em 1956, publicou seu primeiro livro, Inspiração nordestina, com a ajuda do 

latinista José Arraes de Alencar (1896-1978). Este se encarregou de fazer as negociações 

com o editor Borçói, do Rio de Janeiro. Com a venda dos livros, Patativa pagou os custos 

da impressão. E o sucesso de vendas foi tamanho que, em 1966, Patativa lançou sua 

segunda antologia: Cantos de Patativa. 

 Após esses dois primeiros passos para a divulgação de sua obra, seguiram-se uma 

série de obras: em 1970, o professor José de Figueiredo Filho publicou uma nova coletânea 

chamada de Patativa do Assaré; em 1978, por intermédio do professor Plácido Cidade 

Nuvens, é publicada a coletânea Cante lá que eu canto cá; em 1988, sob a direção de 

Rosemberg Cariry, surge mais uma coletânea: Ispinho e Fulô. Com a boa recepção de 

público e crítica obtida por suas obras, o Governo do Estado do Ceará, por intermédio de 

sua Secretaria da Cultura, publicou, quando da ocasião do 86º aniversário do poeta, a 

coletânea Aqui tem Coisa.  

A qualidade estética da obra de Patativa despertou interesse de pesquisadores 

ligados à Universidade de Sorbonne, na França. Passou então a ser estudado na cadeira de 

Literatura Popular Universal, sob a regência do professor Raymond Cantel. Com isso, 

passou a ser ainda mais conhecido no meio acadêmico.  

 Sua poesia também atraiu a atenção de grandes compositores, sendo poemas seus 

gravados por nomes como Luiz Gonzaga, Raimundo Fagner, Rolando Boldrin, Pena 

Branca e Xavantinho e Oswaldinho, entre tantos outros. 

Após tantos prêmios recebidos, e sob o aplauso da crítica e do público, Patativa do 

Assaré faleceu em sua casa na sede de Assaré no dia 8 de julho de 2002, deixando um 

legado poética que celebra as alegrias e também as dores de ser nordestino. 
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2.2 Patativa do Assaré: entre o Popular e o Erudito 

 

 As fronteiras entre o popular e o erudito na literatura popular são questionáveis, 

uma vez que ambos se entrelaçam, num diálogo que se formula através empréstimos, 

adaptações, re-acomodações, jogos paródicos, etc. Numa rota de mão dupla, tanto autores 

populares recolhem elementos presentes em obras eruditas, como ocorre inverso. 

Exemplifica isso o processo de criação de obras por parte de Ariano Suassuna, que é 

marcado por uma estilização de textos populares e uma combinação destes com obras 

eruditas, como explica Idelette Muzart Fonseca dos Santos: 

 

A referência à obra popular constitui o cimento do Movimento Armorial e 

confere-lhe sua peculiaridade na história da cultura brasileira. Orienta a pesquisa 

e condiciona a criação. Contudo, não poderia ser exclusiva: o Movimento não 

reúne artistas populares, mas artistas cultos que recorrem à obra popular como a 

um “material” a ser recriado e transformado segundo modos de expressão e 

comunicação pertencentes a outras práticas artísticas. Esta dimensão culta e até 

erudita manifesta-se tanto na reflexão teórica, desenvolvida em paralelo à 

criação, quanto na multiplicidade das referências culturais. (SANTOS, 2000, p. 

98). 

 

Emblemático desse método de criação é a peça O auto da Compadecida, que, como 

já citado, foi criado a partir de cordéis. Semelhantemente, Mário de Andrade escreveu seu 

Macunaíma através de uma combinação de várias lendas, superstições, ditos populares, 

etc. O inverso também se observa através, por exemplo, da constante recorrência dos 

cordelistas a obras eruditas para reescrevê-las na linguagem popular. Muitas dessas 

versões, a propósito, são analisadas pela professora e pesquisado Márcia Abreu em seu 

artigo Então se forma a história bonita: relações entre folhetos de cordel e literatura 

erudita (2004).  

Um olhar mais atendo direcionado à obra de Patativa do Assaré nos faz perceber 

que ele soube muito bem conciliar essas duas facetas, a popular e a erudita. Pois, para além 

de seus cordéis e de seus versos matutos, desenvolveu uma lira também considerada 

erudita. Prova disso é o poema a seguir, intitulado “O peixe”: 

 

Tendo por berço o lago cristalino, 

Folga o peixe, a nadar todo inocente, 

Medo ou receio do porvir não sente, 

Pois vive incauto do fatal destino. 
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Se na ponta de um fio longo e fino 

A isca avista, ferra-a inconsciente, 

Ficando o pobre peixe de repente, 

Preso ao anzol do pescador ladino. 

 

O camponês, também, do nosso Estado, 

Ante a campanha eleitoral, coitado! 

Daquele peixe tem a mesma sorte.  

 

Antes do pleito, festa, riso e gosto, 

Depois do pleito, imposto e mais imposto. 

Pobre matuto do sertão do Norte! (ASSARÉ, 1978, p. 247). 

 

Como se observa, trata-se do citado poema de um soneto, forma clássica cuja 

invenção é atribuída ao poeta italiano Francesco Petrarca (1304-1374) e cuja introdução na 

literatura portuguesa deveu-se a Sá de Miranda (1481-1558). Para além do molde erudito, 

cultivado em vernáculo por autores de referência, como Camões, Bocage, Antero de 

Quental, Florbela Espanca e Olavo Bilac, chama a atenção o aspecto lexical: ao contrário 

da corruptela da língua, Patativa esmera-se por adotar a norma culta da língua. Indo além, 

traz em seu poema termos incomuns no vocabulário dos sertanejos: cristalino, folgar, 

porvir, incauto, ladino, etc. Cabe ainda aqui um registro sobre o caráter alegórico da parte 

inicial do texto, que passa a ser desvelada ao leitor na parte final do poema: tal como o 

peixe, o eleitor sertanejo costuma ingenuamente se deixar fisgar pelas falsas promessas dos 

políticos em véspera de eleição. 

 

 

2.3 A Dimensão Social e Contestadora da Poesia de Patativa do Assaré 

 

A cultura popular nasce sob o signo da contestação. Privilegiando o universo das 

classes menos favorecidas economicamente, redigida numa variante linguística depreciada 

pelas elites e orientada por uma religiosidade popular, essa cultura reflete uma visão de 

mundo destoante em muitos aspectos da ideologia hegemônica.  

A distinção entre a cultura erudita e a popular, como explica Joseph Luyten (1984), 

tem suas raízes nas hierarquizações sociais, na separação entre as classes sociais ocorridas 

a partir da Idade Média. Assim, se a cultura erudita reflete a visão de mundo das elites, a 

cultura popular traz um olhar para o mundo, que frequentemente se revela como 

contraponto à cultura hegemônica. Nessa perspectiva, a poesia matuta, uma das expressões 
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da cultura popular, traz consigo esse viés contestador, como defende a professora e 

pesquisadora da UFC Martine Kunz: 

 

A virtuosidade e o talento dos poetas populares do Nordeste brasileiro eclodiram 

e persistem nessa região cuja cronologia é a das secas e das inundações, das 

grandes fomes históricas, ou das fomes mudas, cotidianas e crônicas, onde o 

analfabetismo e o subdesenvolvimento econômico sustentam-se um ao outro, 

onde a fome de pão muda-se em fome de vida e a espontaneidade poética parece 

nascer da dificuldade de sobreviver. Por ser não só o testemunho, mas também o 

representante dessa realidade dolorosa, o poeta popular não saberia retratá-la sem 

que o quadro fosse ao mesmo tempo requisitório (...). O poeta é a voz do 

silêncio. Porém o requisitório não deixa de ser fragmentário, a crítica pontilhista 

nunca se torna global, o fato é analisado fora do sistema que o gera, o 

acontecimento social é raramente encarado como acontecimento político. (...). 

(KUNZ, 2001, p.60) 

 

 Essa espontaneidade poética que nasce da dificuldade de sobreviver a qual a 

pesquisadora se refere é bem presente na poesia de Patativa, que sempre presenciou e 

viveu a condição de penúria da maioria do povo do sertão. 

Patativa, atuando como porta-voz dos pobres, principalmente do povo sofrido do 

sertão, produz uma poesia empenhada em mostrar a grandeza do interiorano e do espaço 

no qual esse povo vive, ao mesmo tempo que se volta para a defesa do sertanejo, 

denunciando a opressão que este sofre de membros da classe hegemônica – o patrão, o 

político desonesto, etc. 

Expressão desse sofrimento do homem do sertão advindo das condições a que se 

acha submetido é o poema “O retrato do sertão”, que é mostrado a seguir: 

 

Eu não ignoro nada 

Deste sertão sofredor 

Que puxa o cabo da enxada 

Sem arado e sem trator 

Pobre sertão esquecido 

Que já está desiludido 

E não acredita mais 

Nas promessas e nos tratos 

E juras de candidatos 

Nas festas eleitorais. (ASSARÉ, 1978, p. 237) 

 

 

Observa-se, assim, como o ponto de vista do eu-lírico do poema citado acha-se 

ligado afetivamente à visão do povo carente. Trata-se, portanto, de uma poesia que 

renuncia à neutralidade: a dor do sertanejo é a do eu-poético, que sente e que sofre junto 

com o povo que descreve em seus versos. Simultaneamente (e consequentemente), 

observa-se uma contestação à classe dominante, a qual se formula tanto do ponto de ista 
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ideológico quanto linguístico, visto que o poema acha-se marcado pelo uso da variante não 

culta da língua vernácula – essa característica é o que marca justamente a produção escrita 

da literatura popular. O falar “errado” recusa o falar normativo das academias, da mesma 

forma que os povos colonizados por Roma obrigados a falarem a língua de seus 

conquistadores produziam obras em um latim estropiado, vulgar. 

Patativa do Assaré, herdeiro e continuador da tradição popular, imprime à sua 

poesia esse signo de contestação. O poeta cearense, em outras palavras, faz de seus versos 

um instrumento de denúncia contra o descaso das autoridades e contra a situação de 

penúria dos mais pobres. É assim que Plácido Cidade Nuvens destaca na poética do filho 

de Assaré um forte componente de denúncia social: 

 

Sua (a de Patativa) poesia, do ponto de vista do conteúdo social, reflete todo o 

mundo visionário e fantasmagórico do caboclo. Pode-se identificar perfeitamente 

uma cosmovisão ou ideologia cabocla, desapontada com a modernização, 

sedenta de justiça, marcada pela saudade, impregnada de misticismo, serviçal, 

disponível, leal. (NUVENS, 1978, p. 13) 

 

O que afirma Nuvens acima é perfeitamente constatado em poemas como “Ingém 

de ferro”, no qual o poeta se posiciona radicalmente contra o aparecimento dos engenhos 

de ferro no interior, deixando o bucolismo e a simplicidade de vida e de relacionamento 

com o trabalho campesino esquecidos pelo homem do campo.  

O caráter místico é ancorado no envolvimento religioso que o vate emprega na 

grande maioria de seus cordéis, fazendo uma relação do conteúdo moral com o religioso. 

No tocante ao caráter serviçal de sua poesia constatamos ser o poeta um ferrenho defensor 

de sua terra e de seu povo, como podemos perceber ao ler os versos abaixo do poema “Sou 

cabra da peste”: 

Eu sou de uma terra que o povo padece  

Mas nunca esmorece, procura vencê 

Da terra adorada, que a bela cabocla 

De riso na boca, zomba de sofrê. 

 

Não nego meu sangue, não nego meu nome 

Olho pra fome e pergunto: O que há? 

Eu sou brasileiro fio do Nordeste, 

Sou cabra da peste, sou do Ceará 

 

Tem muita beleza, minha boa terra  

Derne o vale a serra, da serra ao sertão 

Por ela eu me acabo, dou a própria vida 

É terra querida do meu coração. (ASSARÉ, 1978, p. 322) 
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Gilmar de Carvalho (2004), por sua vez, destaca o engajamento de Patativa do 

Assaré em vários momentos difíceis da vida brasileira, sempre se colocando, o poeta, em 

favor dos menos favorecidos. Nesses termos, o pesquisador vê a poética do escritor como 

uma 

Poesia militante de quem não se omitiu nos principais momentos da vida 

brasileira, como no período autoritário, em que colaborou nos jornais da UNE, 

com a imprensa nanica ou alternativa, ou se engajou na luta pela anistia, na 

campanha pelas Diretas-Já e nas denúncias e mazelas que resultam no drama do 

menor abandonado. (CARVALHO, 2004, p.14) 

 

A clara filiação efetiva pelos menos favorecidos, a propósito, é especialmente 

expressa pela eleição do sertanejo como personagem central de sua poética. Antes de 

qualquer coisa, Patativa do Assaré assume a condição de porta-voz de sua gente, do 

caboclo roceiro, do agricultor vitimado pelo drama das secas e pela exploração dos 

poderosos, dos ricos, dos governantes desonestos. Em vários poemas de Patativa fica nítida 

essa opção do escritor pelo sertão, sendo exemplo os seguintes versos do poema “Eu e o 

sertão”:  

Sertão, arguém te cantô 

Eu sempre tenho cantado 

E, ainda, cantando tô 

Pruquê, meu torrão amado, 

Munto te prezo, te quero 

E vejo qui os teus mistero 

Ninguém sabe decifrá. 

A tua beleza é tanta, 

Que o poeta canta, canta 

E ainda fica o qui cantá. (ASSARÉ, 1978, p.21) 

 

E, ao cantar o sertão, Patativa não esconde seu orgulho de pertencer àquele ambiente rural, 

como se vê nas seguintes linhas do poema “O vaquêro”: 

 

Da minha vida eu me orguio, 

Levo a jurema no embruio 

Gosto de ver o baruio 

De barbatão a corrê, 

Pedras no caso rolando, 

Gaios de pau estalando, 

E o vaquêro atrás gritando, 

Sem o perigo teme. (ASSARÉ, 1978, p. 214) 

 

Nesse contexto, não raro o pássaro cantador de Assaré assume uma atitude de compaixão 

em seus poemas, como no trecho abaixo de “Caboclo roceiro”: 
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Caboclo roceiro das plagas do norte, 

Que vives sem sorte, sem terras e sem lar, 

A tua desdita é tristonho que canto, 

Se escuto teu pranto, me ponho a chorar. 

 

Ninguém te oferece um feliz lenitivo, 

És rude, cativo, não tens liberdade. 

A roça é teu mundo e também tua escola, 

Teu braço é a mola que move a cidade. (ASSARÉ, 1978, p. 99) 

 

 A cidade, a propósito, surge como um locus que a tudo se opõe ao sertão. Dessa 

forma, através da dicotomia campo x cidade, Patativa fala de outras oposições, sempre 

privilegiando o seu torrão: a cidade representa a poesia racionalizada, diferente da poesia 

revelada, ofertada como um dom ao poeta do sertão; a tecnologia urbana se opõe à 

artesania do campo. Assim, Patativa do Assaré imprime em sua poesia uma dimensão de 

resistência, de cunho social e contestação, pois reformula as visões que os intelectuais da 

cidade foram erigindo em relação ao sertanejo. Abre-se, então, em sua poética, um espaço 

de (re)construção da identidade do sertanejo a partir da valorização das virtudes dos 

campesinos. 

 

 

2.4 O Poeta na Visão de Outros Autores  

 

 São variadas as opiniões a respeito da obra patativiana que se confundem em 

essência com a vida do próprio autor, seu chão, sua labuta diária no campo e suas 

aspirações, valores recebidos e possíveis de transmissão através de sua poética. Com 

reconhecimento no Brasil e na França, transcendeu códigos, deixando registrados, em 

forma de música, nas vozes de Fagner (1949) e Luís Gonzaga (1912-1989) os cordéis 

primorosos “Vaca Estrela e boi Fubá” e “Triste partida.” No primeiro, o poeta versa sobre 

as consequências da seca que acabam por “assassinar” sua vaca estrela e seu boi fubá e, no 

segundo, sobre os retirantes da seca, situação ainda em voga em todo o sertão nordestino, 

em que o ser humano é obrigado a deixar sua terra em busca de sua sobrevivência e de seus 

familiares.  

Contudo, essa característica pastoril de sua poesia não é a única. Há ainda, entre 

outras temáticas, a preocupação do vate com as causas políticas e regionais, muitas vezes 

expressas de maneira lúdica. Ademais, Patativa propagou em sua poesia a disseminação de 

valores entre seus pares e, por que não dizer?, entre os citadinos. 
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 O professor José de Figueiredo Filho (1970) definiu a poesia de Patativa como a 

que tem o poder de alegrar e causar tristeza ao mesmo tempo. Segundo o pesquisador, isso 

se dá tanto através dos causos que ele tão bem soube criar ou relatar, quanto através das 

traduções sentimentais que teve da seca e mesmo da modernização do campo que tirou a 

naturalidade do trabalho camponês. 

 Quanto ao fazer poético, a arte pela arte, sua poesia apresenta um ritmo e métrica 

que se apresentam com naturalidade, com a mesma naturalidade com que realiza as tarefas 

no roçado. Dessa forma, configura-se numa lídima expressão da literatura popular, esta 

entendida nos termos com que a descreve o folclorista potiguar Luís da Câmara Cascudo: 

 

A literatura que chamamos oficial, pela sua obediência aos ritos modernos ou 

antigos de escolas ou de predileções individuais, expressa uma ação refletida e 

puramente intelectual. A sua irmã mais velha, a outra, bem velha e popular, age 

falando, cantando, representando, dançando no meio do povo, nos terreiros das 

fazendas, nos pátios das igrejas nas noites de “novena”, nas festas tradicionais do 

ciclo do gado, nos bailes do fim das safras de açúcar, nas salinas festas dos 

‘padroeiros’, potirum, ajudas, bebidas nos barracões amazônicos, espera de 

‘Missa do Galo’, ao ar livre, solta, álacre, sacudida, ao alcance de todas as 

críticas de uma assistência que entende letra e música, todas as gradações e 

mudanças do folguedo (CASCUDO, 1978, p. 26) 

 

  

Essa performance oral da obra popular referenciada pelo folclorista Luís da 

Câmara Cascudo ajusta-se com perfeição à poética de Patativa, autor que ia muito além da 

expressão escrita, constantemente recitando seus poemas (e até criando-os de improviso). 

Além disso, como já antes destacado, seu poema nascia sem o apoio do papel, sendo 

guardado na mente até e para além do momento de seu registro pela escrita. 

Essa oralidade representada na “língua cabocla” tem sido cada vez mais analisada 

pelos pesquisadores. José Arraes de Alencar, por exemplo, assim se expressa sobre essa 

marca da poesia de Patativa no prefácio de Inspiração nordestina: “linguagem sertaneja de 

tonalidade própria, fértil em metafonias e metáteses, avessa aos esdrúxulos, com frequente 

abrandamento ou amolecimento e vocalização de consoantes e grupos consonantais, com 

eliminação de letras e fonemas finais” (ALENCAR, 1967, p.11). Para ilustrar esse 

pensamento, o pesquisador cita o seguinte trecho do poema “Coisas do Meu Sertão”: 

 

Seu dotô que é da cidade 

Tem diproma e posição 

E estudou derne minino 

Sem perdê uma lição. (ASSARÉ, 1978, p. 289) 
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Assim, explorando as nuances do falar do povo com que conviveu, Patativa veio, 

através de sua poesia quebrar esse conceito enraizado na mente de muitos sertanejos, 

alertando-os de que existe alguém manipulando essa situação desesperançosa e desastrosa 

e que ele, sertanejo, pode sim ser capaz de, não só não aceitar, mas modificar essa 

realidade, como se vê nos versos a seguir de “Caboclo roceiro”: 

 

De noite tu vives na tua palhoça 

De dia na roça de enxada na mão 

Julgando que Deus é um pai vingativo 

Não vês o motivo da tua opressão 

 

Tu pensas, amigo, que a vida que levas 

De dores e trevas, debaixo da cruz 

E as crises cortantes quais finas espadas 

São penas mandadas por Nosso Jesus 

 

Tu és, nesta vida, um fiel penitente 

Um pobre inocente no banco do réu 

Caboclo não guardes contigo esta crença 

A tua sentença não parte do céu. (ASSARÉ, 1978, p. 99-100) 

 

Portanto, esse registro não culto da língua, realizado na alteração e no uso do 

vocabulário caboclo, confere toda a originalidade à língua sertaneja celebrada na poesia 

patativana. Essa linguagem, como vemos nos poemas selecionados para a intervenção 

metodológica descrita neste trabalho, permite a Patativa decifrar os sentimentos 

tradicionais, a família e o amor ao próximo e à terra, aos costumes “sadios” em busca da 

emancipação do homem do campo. 
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3 A LITERATURA POPULAR EM SALA DE AULA: A VISÃO DA TEORIA E DOS 

DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

A literatura popular, principalmente através do cordel, desempenhou papel 

relevante como agente alfabetizador nos sertões nordestinos, nos quais havia uma carência 

de escolas. Com sua linguagem simples e abordando temas com os quais a população 

desassistida estava familiarizada, os versos simples dos poetas do povo informavam, ao 

mesmo tempo que divertiam os pouco leitores e os muitos ouvintes. Ademais, a rima e a 

métrica auxiliava na memorização de trechos, que eram repetidos por aqueles mais hábeis 

na arte de decorar e de recitar. 

 A literatura popular, assim, funcionou como suporte alfabetizador extraescolar até a 

metade do século XX. Nos rincões mais afastados, em que o jornal, o rádio e, 

posteriormente, a televisão ainda eram raros, as obras populares, com destaque para o 

cordel, se constituíam em meio interessante de se propagação de notícias e como agente 

cultural.  

  Portanto, devido à precariedade das escolas, nossos sertanejos nordestinos se 

reuniam em torno de uma pessoa alfabetizada para ouvir as histórias contidas nos folhetos. 

Uma atitude de audição que valia muito no processo de alfabetização, através da 

internalização dos sons e métrica contidas no cordel, como explica a pesquisadora Ana 

Maria de Oliveira Galvão: 

 

A leitura e a audição de folhetos também cumpriam, assim, um papel 

“educativo”, em uma sociedade caracterizada pelas altas taxas de analfabetismo, 

pela pequena oferta de escolarização – sobretudo pública – e pela precariedade 

no funcionamento das escolas existentes. Em muitos casos, através da 

memorização dos poemas e em um processo solitário de decodificação, pessoas 

analfabetas aprendiam a ler ou desenvolviam suas competências de leitura. 

(GALVÃO 2001, p. 190) 

 

 Além de instrumento capaz de propiciar a inserção na leitura e escrita, a literatura 

popular possibilitou também a formação de uma consciência crítica, através do seu 

exercício como prática social, uma maneira de tornar o indivíduo capaz de se indignar 

diante da situação social em que se inseria, ao mesmo tempo que o estimulava a tentar 

transformá-la para melhor. Dessa forma, muitos nordestinos aprenderam a ler deletrando 

livros de feira lidos por pessoas semiletradas, mesmo em uma época em que eram escarças 

as escolas e que as cartilhas de alfabetização eram raras e não chegavam gratuitamente ao 

homem do campo.  
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 Considerando que o nível de escolarização nem sempre coincide com o de 

letramento, a literatura popular, segundo o pedagogo e pesquisador Paiva Neves (2018), 

cumpriu com eficiência esse papel de nivelamento, se constituindo como impulsionador do 

letramento inicial em leitura e escrita e fazendo com que o educando chegasse à escola 

com boas condições de acompanhar o nível de escolarização no qual se matriculou. Muitos 

escritores desenvolveram bom nível de letramento em escrita e leitura, mesmo antes de 

sentar nos bancos escolares, sendo alfabetizados de maneira precária, mas desenvolvendo a 

contento uma excelência em aprendizado. Que o diga o cordelista e pesquisador Arievaldo 

Viana (1967), que deu o seguinte depoimento ao também poeta e pesquisador Paiva Neves: 

 

Percebendo o meu gosto pelos folhetos e sabendo que eu já tinha idade suficiente 

para ser alfabetizado, minha avó comprou uma carta de ABC e começou a me 

familiarizar com as letras. Assim que aprendi a juntar as sílabas, pegava os 

folhetos e tentava decifrar o seu conteúdo. Alguns eu já conhecia de cor e 

salteado, o que facilitou o meu aprendizado. Aos sete anos eu já lia 

desembaraçadamente e virei uma atração na bodega do meu avô. (VIANA, apud 

NEVES, 2018, p.65) 
 

 Como Arievaldo Viana, outros autores populares também se alfabetizaram através 

do cordel. João Martins de Athayde, por exemplo, costumava levar folhetos consigo para a 

deletrar nas horas de folga no serviço. Caso igualmente interessante é o do poeta Manoel 

Caboclo (1926-1996), que aos 13 anos, encantado com o poema Alonso e Marina, de 

Leandro Gomes de Barros, que enrolava uma barra de sabão comprada pelo avô, decidiu 

aprender a ler para poder ele mesmo fruir da leitura do referido poema. 

  Devido a sua sonoridade, ritmo e rima, o cordel se sobressaiu como texto 

facilitador na tarefa de alfabetizar, pois  

 

O texto em verso possui uma dimensão lúdica e um componente de musicalidade 

ainda mais forte do que o texto em prosa. Além disso, a rima, a métrica e a 

sonoridade transformam o poema em um instrumento facilitador da 

memorização, auxiliando o aluno a reter o texto 'lido ou ouvido” (LIMA, 2013, 

p. 135) 

 

Confirma a afirmação citada poemas como “O poeta da roça”, de Patativa do 

Assaré: composto por quadras, o texto pode ser facilmente memorizado. Além disso, sua 

transposição para a música é igualmente fácil, principalmente por sua entonação melódica. 

Com isso, mostra-se adequado para a instauração de um ambiente lúdico em sala de aula, 

contribuindo para a aprendizagem dos alunos. 
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Sobre essa relação entre ludicidade e aprendizagem, a propósito, cabe destacar que 

o educador Cipriano Carlos Luckesi desenvolveu vários estudos que comprovam o quanto 

o lúdico é capaz de fazer com que o educando transcenda a um estado de consciência, 

levando-o a vivenciar experiências importantes para o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. Ou seja, uma relação na qual a representação do imaginário se associa ao 

real. Nessa perspectiva, o autor defende que 

 

Brincar, jogar, agir ludicamente, exige uma entrega total do ser humano, corpo e 

mente, ao mesmo tempo. A atividade lúdica não admite divisão; e, as próprias 

atividades lúdicas, por si mesmas, nos conduzem para esse estado de 

consciência. Se estivermos num salão de dança e estivermos verdadeiramente 

dançando, não haver lugar para outra coisa a não ser para o prazer e a alegria do 

movimento ritmado, harmônico e gracioso do corpo. Contudo, se estivermos 

num salão de dança, fazendo de conta que estamos dançando, mas de fato, 

estamos observando, com o olhar crítico e julgativo, como os outros dançam, 

com certeza, não estaremos vivenciando ludicamente esse momento.” 

(LUCKESI, 2000, p.21) 

 

Nesse aspecto, mais uma vez a obra de Patativa do Assaré perfeitamente adequada 

para o trabalho em sala de aula, uma vez que o autor soube magistralmente conciliar a 

reflexão crítica com o humor. Exemplo é o poema “Lição do pinto”, recitado pelo poeta 

Patativa do Assaré num comício em favor da anistia. 

 

O pinto dentro do ovo 

Está ensinando ao povo 

Que é preciso trabalhar, 

Bate o bico, bate o bico 

Bate o bico tico tico 

Pra poder se libertar (ASSARÉ, 2004, p. 217) 

 

Na estrofe citada, observa-se que o poeta usa as aliterações para dar um grau 

ludicidade maior sem perder do foco o real objetivo do cordel que é lembrar à população 

que todos têm direito a serem livre, estarem livres e terem liberdade de expressão, 

momento em que indiretamente condena o regime militar de opressão que se instalou em 

1964 nesse país. Esse aspecto da poesia de Patativa, assim, foi fundamental para que seus 

textos fossem selecionados para a intervenção junto aos alunos que participaram desta 

pesquisa-ação. 

Outro fator importante para a definição da forma de intervenção a ser utilizada foi o 

fato de que a Escola Municipal José de Alencar, localizada na cidade de Fortaleza e 

selecionada como campo de trabalho, trabalhar quase que exclusivamente com educandos 

da classe menos favorecida economicamente, os quais são apresentam um nível baixo de 
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proficiência em leitura. Por essa razão, optamos por trabalhar junto a eles com poemas 

matutos que permitissem reflexões críticas, favorecendo a conscientização tanto social 

quanto política dos discentes. Esse entendimento, cabe destacar, se afina com o que a 

professora e pesquisadora Martine Kunz pensa a respeito das potencialidades reflexivas 

das obras populares, nas quais percebe um viés de “revanche poética”: 

 

A virtuosidade e talento dos poetas populares do Nordeste brasileiro eclodiram e 

persistem nessa região cuja cronologia é a das secas e das inundações, das 

grandes fomes históricas, ou das fomes mudas, cotidianas e crônicas, onde o 

analfabetismo e o subdesenvolvimento econômico sustentam um ao outro, onde 

a fome de pão muda em fome de vida e a espontaneidade poética parece nascer 

da dificuldade de sobreviver (...). Mas, ainda que exprima de modo espontâneo 

uma crítica social, sem palavras de ordem que coalizem, o poeta oferece ao seu 

público, através de seus versos, uma forma de revanche poética. (KUNZ, 2001, 

p.60) 

 

 Não distante do pensamento da autora citada, o pesquisador Renato Cordeiro 

Campos (1977), em Ideologia dos poetas populares do Nordeste, acentua que muitas vezes 

os autores populares trazem uma visão a partir das margens, questionando o pensamento 

das elites. Uma das formas de expressão dessa contestação à classe dominante está 

exatamente no uso da variante não culta da língua que marca principalmente a produção 

escrita do povo.  

 Um autor popular que ratifica com suas obras o que foi destacado até aqui nesta 

seção do trabalho é o mossoroense Antônio Francisco (1949). Sendo promotora de 

reflexões críticas, sua obra aproxima-se bastante da visão libertária presente nas poesias de 

Patativa do Assaré, como bem resume Rubens Coelho: “Sim, porque a obra de Antônio 

Francisco pode perfeitamente ser comparada a de Patativa do Assaré, a similitude com o 

grande poeta cearense é evidente” (COELHO, 2006, p. 47). O próprio pesquisador acentua 

um dos pontos de contato entre essas duas poéticas: “Os versos do poeta Antônio Francisco 

são cheios de denúncias e revolta por esse estado de coisa.” (COELHO, 2006, p. 48). À 

guisa de ilustração, o jornalista acentua a seguinte passagem do poema “As seis moedas de 

ouro”: 

 

As cinco tribos viviam 

Numa aldeia grande e bela, 

Os bairros iguais ao Centro, 

Sem resquícios de favela 

E a terra dividida 

Para quem trabalha nela. (FRANCISCO, 2006, p. 51). 
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Portanto, a similitude acentuada por Rubens Coelho se evidencia na preocupação 

que os dois poetas têm com os destinos do nosso planeta, assim como uma preocupação 

constante em proporem suas poesias como elemento transformador de pessoas e de 

ambientes, no sentido de se viver bem e melhor com o meio e com as pessoas que nele 

habitam.   

Levando em consideração esse viés político e social da obra patativana, a a 

pesquisa-ação descrita nesta dissertação teve como preocupação levar os educandos a 

refletirem e se posicionarem, inclusive num tom denúncia a respeito de suas mazelas, de 

sua submissão, numa tentativa de torná-lo mais conscientes acerca dos problemas que os 

envolvem. 

Três foram os documentos oficiais que fundamentaram o trabalho com a leitura 

literária na Escola Municipal José de Alencar: os PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e o PPP (Projeto Político 

Pedagógico) da Escola Municipal José de Alencar, instituição de ensino selecionada como 

campo de trabalho. 

 Objetivando o domínio da língua e da linguagem, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental visam dar aos alunos condições de ampliar o 

domínio da língua e da linguagem, objetivando o pleno exercício da cidadania. Ou seja, 

fazer com que o aluno desenvolva suas capacidades discursivas e linguísticas e ser capaz 

de ler e escrever conforme seus propósitos e demandas sociais, expressando-se 

apropriadamente em situações de interação oral diferentes daquelas próximas do seu 

universo imediato, vindo a refletir sobre os fenômenos da linguagem, particularmente os 

que tocam a questão da variedade linguística, combatendo a estigmatização, discriminação 

e preconceitos relativos ao uso da língua. 

 A linguagem cabocla, contida nos poemas selecionados para o trabalho junto aos 

alunos, visto apresentar palavras pertencentes à variante própria da região, comumente 

sofre discriminação por parte dos grupos sociais que prezam somente a norma culta da 

língua vernácula, até mesmo nas escolas, lugar onde deveria haver uma conscientização, 

desde as séries iniciais, tal ocorrência é observável. Desfazer essa concepção, assim, torna-

se necessário em qualquer tipo de trabalho que se queira realizar com a literatura popular e, 

no caso, com a poesia matuta, não obstante seja importante também mostrar a forma culta 

de palavras e expressões, pois os educandos precisarão dos dois registros para se 

comunicarem conforme o contexto de comunicação. 
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 Outra orientação dos PCN é que se tome o texto oral ou escrito como unidade 

básica de trabalho para a aprendizagem do letramento tanto literário como literal, havendo, 

dessa forma, congruência com o trabalho de tradução intersemiótica e produção textual 

empreitados neste trabalho. Como já afirmado, a literatura popular teve sua origem na 

oralidade; nesse sentido, a sua tradução intersemiótica dos poemas selecionados para a 

intervenção para outros gêneros tornou-se um constante exercício de aprendizagem literal e 

literária. Esse importante documento oficial ainda ressalta ser necessário que a 

aprendizagem da língua e da linguagem leve o educando a realizar a análise crítica dos 

discursos para que ele possa identificar pontos de vista, valores e eventuais preconceitos 

neles veiculados. 

  A literatura popular produzida por Patativa do Assaré, em especial sua “poesia 

matuta”, traz, para quem a interpreta, uma possibilidade muito grande de análise crítica de 

seu discurso, pois a mesma vem carregada de valores morais, críticas políticas e sociais e 

de considerações relativas à religiosidade assumida pelo poeta, assim como é capaz de 

agregar vários desses elementos ao mesmo tempo.  Ademais, os PCN elencam a literatura 

popular, através da referência ao cordel, como gênero privilegiado para a prática da escuta 

e da escrita de textos: 

 

GÊNEROS PRIVILEGIADOS PARA A PRÁTICA DE ESCUTA E LEITURA DE 

TEXTOS 

LINGUAGEM 

ORAL 

LINGUAGEM ESCRITA 

 

Literários 

Cordel, Causos 

Similares, Texto 

Dramático, Canção 

 

Literários 

Conto, Novela, 

Romance, Crônica, 

Poema, Texto 

Dramático. 

Tabela 1 – Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.  

(Cf. BRASIL, 1997-b, p.54. Grifo nosso). 

 

Da mesma forma, recomenda o trabalho com o poema, como gênero também 

apropriado para a produção de textos orais e escritos: 
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GÊNEROS SUGERIDOS PARA A PRÁTICA DE PRODUÇÃO 

DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS 

LINGUAGEM 

ORAL 

LINGUAGEM ESCRITA 

LITERÁRIOS 

 

Canção 

 textos dramáticos 

 

LITERÁRIOS 

 

Crônica 

 conto 

 poema 

 

Tabela 2: Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental  

(Cf. BRASIL, 1997-b, p.57). 

 

 Diante do exposto pelas tabelas acima, podemos perceber que o cordel, enquanto 

expressão da literatura popular, é claramente citado como gênero indicado para a prática de 

escuta e leitura de textos (tabela 1), fato que não é evidenciado na tabela 2. Contudo, por 

ser poesia também, o cordel encontra respaldo como indicado também para trabalho com a 

linguagem escrita, fato que será comprovado adiante por nós quando mostraremos tanto a 

formação de estrofes, como a produção de cordel pelos nossos alunos. Ademais esse 

trabalho de produção de autores com o gênero componente do corpus de nosso trabalho 

servirá como incentivador para cada vez mais docentes que trabalham com obras populares 

em sala de aula incentivem e fomentem a produção de textos semelhantes por seus alunos.  

Com relação à prática de reprodução de textos orais, são interessantes as 

orientações contidas nos PCN quanto à aplicação dessa prática para que o método não 

termine em insucesso, sobretudo por se tratar de obras de um poeta popular, que requerem 

uma performance própria de leitura rítmica para que possam ser compreendidas e, 

consequentemente, interpretadas. No tocante às orientações quanto ao exercício da 

oralidade ao se trabalhar com reprodução ou produção oral de textos, assim se expressam 

os PCN: 

 

É condição fundamental para que o trabalho possa ser realizado a constituição de 

um corpus de textos orais correspondentes aos gêneros previstos, a partir dos 

quais as atividades de escuta (e também de produção de textos orais) sejam 

organizadas, de modo a possibilitar aos alunos a construção de referências 

modelizadoras. Esse corpus pode ser organizado a partir de registros 

audiovisuais (cassete, videocassete) e da promoção de debates, entrevistas, 

palestras, leituras dramáticas, saraus literários organizados pela escola ou por 

outra instituição, que envolvam aspectos temáticos de projetos em andamento 

em Língua Portuguesa ou em outras áreas. (BRASIL, 1997-b, p.68) 



51 
 

 

 Com relação à produção textual que se deu partir das traduções intersemióticas 

realizadas com cada poema de Patativa estudado para outro gênero específico, cabe 

informar que os referidos poemas foram vertidos/traduzidos para textos argumentativos, 

colagens e canções. Nesse processo, buscou-se realizar um passo a passo para que o 

educando percebesse os múltiplos aspectos envolvidos em uma produção textual. Ou seja, 

cada gênero para o qual se desejava traduzir os poemas estudados foi devidamente 

explicado para os educandos, que foi adequadamente instruído sobre o desenvolvimento e 

caracterização de cada etapa. Com relação à produção escrita, bem como às orientações a 

serem dadas aos educandos, assim orientam os PCN: 

 

Bem desigual é a tarefa do aprendiz. Espera-se que o aluno coordene sozinho 

todos esses aspectos. Pensar em atividades para ensinar a escrever é, 

inicialmente, identificar os múltiplos aspectos envolvidos na produção de textos, 

para propor atividades sequenciadas, que reduzam parte da complexidade da 

tarefa no que se refere tanto ao processo de redação quanto ao de refacção. 

(BRASIL, 1997-b, p.76) 

 

 Dessa forma, foi de suma importância que cada etapa de desenvolvimento da 

intervenção, visando à produção de novos gêneros textuais, estivesse embasada teórica e 

didaticamente no que é orientado pelos PCN. 

 Convém ainda destacar que, no processo de criação ou reformulação de poemas 

populares em sala, buscou-se instaurar em sala de aula “um caráter lúdico, favorecendo a 

livre expressão do aluno e jamais ser usada de modo obrigatório ou para fins avaliativos” 

(MARINHO; PINHEIRO, 2012, p.141), não servindo de camisa de força, até o ponto de 

deixar o educando desestimulado a continuar o bom trabalho que vinha sendo 

desenvolvido pelo educador. Portanto, sendo observadas as orientações curriculares 

supracitadas, houve um grande esforço para que a literatura popular fosse “percebida como 

uma produção cultural de grande valor e que precisa ser conhecida, preservada e cada vez 

mais integrada à experiência de vida de nossas novas gerações” (MARINHO; PINHEIRO, 

2012, p. 133). 

Todos os fatores elencados nesta seção foram relevantes para a definição da forma 

de intervenção junto aos alunos da Escola Municipal José de Alencar, selecionada como 

campo de trabalho. Antes de descrever o passo a passo dessa intervenção, porém, cabe 

trazer a seguir algumas considerações teóricas sobre letramento literário e sobre tradução 

intersemiótica, dois conceitos basilares que nortearam esta pesquisa-ação.   
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4 DA TEORIA À PRÁTICA: LETRAMENTO LITERÁRIO E TRADUÇÃO 

INTERSEMIÓTICA COMO SUPORTE TEÓRICO DE APRENDIZAGEM DA 

LITERATURA POPULAR 

 

 

4.1 Letramento Literário e Sequência Didática Expandida  

 

 Em sua obra Letramento, um tema em três gêneros (2002), a educadora Magda 

Soares define letramento como sendo “o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e 

escrever: o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado da escrita” (SOARES, 2002, p. 18). Nesse contexto, a 

autora distingue letramento de alfabetização, haja vista que o primeiro termo vai além da 

decodificação, compreendendo também o envolvimento do indivíduo nas práticas sociais 

da leitura e da escrita: 

 

Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado; 

alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo letrado, o 

indivíduo que vive em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e 

escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a 

escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. 

(SOARES, 2002, p.40) 
 

Da mesma forma que Magda Soares, o pesquisador Rildo Cosson compreende 

especificidades de letramento, uma vez que cada gênero textual exige do leitor o domínio 

de habilidades específicas para realmente compreender o tipo de texto com o qual se 

depara.  

Como defende o autor na obra Letramento literário: teoria e prática (2012), o 

letramento literário surgiu para que professores fizessem do ensino de literatura uma 

prática significativa para si e para seus alunos. Ou seja, que ele vá além da simples 

listagem dos dados biográficos de autores e da exposição de características literárias de 

determinado período. Para que essa prática significativa a que se refere o autor se 

concretize, explica Cosson, é necessário que o educando se aproprie da escrita e das 

práticas sociais que estão a ela relacionadas, ou seja, usar adequadamente esse letramento 

de maneira apropriada para poder se comunicar dentro de sua comunidade.  

Tendo essa prática social concretizada dentro do uso social da escrita no que 

concerne ao seu efetivo domínio, tornou-se meta desta pesquisa-ação fazer com que isso se 
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concretizasse a partir da literatura popular, e mais especificamente no gênero denominado 

de poesia matuta, permitindo que o educando a conhecesse como prática social de escrita, 

sabendo efetivamente como utilizá-lo no âmbito social. 

  Portanto, baseado nos pressupostos acima, este trabalho teve como alvo abordar a 

literatura, no caso a popular, e, em particular, a poesia matuta, sob os três pontos de vista 

de aprendizagem citados por Rildo Cosson: 

 
A literatura é uma linguagem que compreende três tipos de aprendizagem, a 

aprendizagem da literatura, que consiste fundamentalmente em experienciar o 

mundo por meio da palavra; a aprendizagem sobre a literatura que envolve 

conhecimentos de história, teoria e crítica; a aprendizagem por meio da 

literatura, nesse caso, os saberes e as habilidades que a prática da literatura 

proporciona aos seus usuários. (COSSON, 2012, p. 47) 

 

 Portanto, a abordagem dos poemas matutos de Patativa selecionados como 

instrumentos de trabalho privilegiou o estudo da linguagem, dos temas, da estrutura e dos 

aspectos históricos das obras, com o que se buscou aprimorar o nível de leitura e escrita 

dos educandos 

A partir da observação do nível de letramento atual da turma de EJA junto à qual foi 

feita a intervenção, optou-se pela aplicação da sequência didática expandida proposta por 

Rildo Cosson (2012), ressaltando que, entre as várias etapas que constituem essa 

sequência, foram eleitas seis ações com vista a operacionalizar as intervenções junto aos 

alunos a partir do estudo dos poemas matutos “O poeta da roça”, “O boi zebu e as formiga” 

e “Brazi de cima e Brazi de baxo”. Foram elas: motivação, introdução, leitura, primeira 

interpretação, contextualização presentificadora, segunda interpretação e expansão. A 

seguir, é descrita cada etapa de uma sequência didática expandida: 

A primeira etapa, chamada de motivação, refere-se ao momento no qual o 

professor deve preparar o ambiente de ensino-aprendizagem. Segundo Cosson, consiste em 

atividades de preparação, de introdução dos alunos no universo do livro a ser lido. Essa 

preparação pode ser feita através de música, charge, debate acerca do tema ou mesmo por 

meio da leitura de textos que tenham alguma relação temática com o que será lido 

Na etapa de introdução, são apresentados o autor e a obra. Essa primeira 

abordagem, no entanto, atém-se apenas ao que toca ao tema predominante no texto, sem, 

contudo, ser iniciada sua leitura 

A leitura é a terceira etapa da sequência didática e pode ser realizada intra ou extra-

classe. Essa leitura, caso seja de um texto longo, pode ser intercalada por intervalos, nos 
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quais o professor pode levar texto que contenha a mesma temática do texto que está sendo 

lido, realizando momentos de enriquecimento da leitura do texto principal.  

A primeira interpretação se constitui de uma apreensão global da obra. Isso pode 

ser realizado ao se levar o aluno a traduzir a impressão geral do título, o impacto que ele 

teve sobre sua sensibilidade de leitor. Concretamente, se desenvolve através de um debate 

acerca do conteúdo geral da obra, através de um cartaz que represente o conteúdo da 

mesma, dentre outas possibilidades. 

A etapa de contextualização, que se divide em teórica, histórica, estilística, poética, 

crítica, presentificadora e temática, é o momento de entrar propriamente no contexto, ou 

nos contextos do texto lido. Rildo Cosson sugere essa etapa como: 

 

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

obra é aquilo que ela traz consigo, que a torna inteligível para mim enquanto 

leitor. Dessa maneira, toda vez que leio um livro, estou também lendo seu 

contexto, simplesmente porque texto e contexto se mesclam de tal maneira que 

resulta inútil estabelecer fronteiras entre eles. (COSSON, 2012, p. 86) 

 

Portanto, nessa fase, o estudo do texto lido se dá de maneira mais abrangente e 

aprofundado, seguindo cada tipo de abordagem elencada acima que fazem parte da 

contextualização: na teórica, busca-se mostrar as ideias que dão base à obra; na estilística, 

busca-se analisar o diálogo entre obra e período, mostrando como um alimenta o outro. Ou 

seja, não se trata somente de classificar a que estilo de época pertence a obra, mas de travar 

um diálogo entre obra e estilo; na contextualização histórica, procura-se relacionar o texto 

com o contexto histórico que o gerou, ação que pode ser concretizada também de acordo 

com os interesses dos alunos, momento em que estes poderão pesquisar sobre as condições 

de publicação da obra na época; na contextualização poética é estudado a estruturação da 

obra, levando em consideração aspectos próprios do seu gênero; ao lado da 

contextualização poética, a crítica vai tratar da recepção do texto literário pelos alunos e o 

que os mesmos tem a observar na obra, momento em que os educandos podem fazer uso da 

leitura dos prefácios e orelhas da mesma; a contextualização presentificadora se ocupa da 

relação do assunto com a atualidade que envolve o leitor, uma atualização da obra em seus 

aspectos temáticos; por último, na contextualização temática, são abordados o tema ou os 

temas presentes na obra. A respeito desse tipo de contextualização, Rildo Cosson 

recomenda o seguinte: 
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Na escola, entretanto, como parte do processo de letramento literário, a 

contextualização temática precisa fugir das soluções fáceis e buscar mais rigor na 

sua execução. Em primeiro lugar, não pode entreter-se apenas com o tema em si, 

mas sim, com a repercussão dele dentro da obra. Depois, é preciso não fugir da 

obra em favor do tema, isto é, muitas vezes o estudo daquele tema é tão 

interessante que a obra fica para trás e o que deveria ser um estudo literário, 

passa a ser um estudo desse ou daquele assunto. (COSSON, 2012, p. 90) 

 

Observa-se, assim, que resulta em equívoco tratar isoladamente um dado tema sem 

relacioná-lo à obra lida, pois dessa forma se daria mais atenção ao assunto de maneira geral 

que a própria obra. 

Na segunda interpretação, o leitor vai se aprofundar na leitura do texto, 

focalizando aspectos particulares como personagem, tema e traço artístico. Isto pode 

acontecer de diversas formas: através de projetos ou apresentando trabalhos que enfoque 

uma das contextualizações acima detalhadas. A respeito dessa ligação da segunda 

interpretação com as contextualizações, assim se expressa Rildo Cosson: “A ligação direta 

consiste na integração entre as duas etapas sem que se estabeleça uma quebra entre elas, 

isto é, a contextualização e a segunda interpretação são realizadas como se fossem uma 

única atividade.” (COSSON, 2012, p. 92) 

Na última etapa, chamada de expansão, são trabalhadas as relações textuais, o 

diálogo que a obra lida pode ter com outras que a antecederam ou que a sucederam, uma 

ação mesmo de intertextualidade, essencialmente de caráter comparativo. Trata-se de 

colocar as duas obras em contraste e confronto a partir de seus pontos de ligação” 

(COSSON, 2012, p.95). Ao realizar essa ação, o orientador dos trabalhos deve eleger pelos 

uma das contextualizações trabalhadas na sequência didática expandida e apresentar obras 

nas quais estejam presentes a mesma contextualização para, a partir daí, fazer um estudo 

comparativo entre as duas abordagens. A esse repeito, convém destacar que a sequência 

didática básica possui as seguintes etapas: motivação, introdução, leitura e interpretação, 

cuja descrições já foram descritas.  

 Além da sequência didática expandida, que norteará o eixo teórico, cabe ressaltar 

que as abordagens dos poemas matutos de Patativa na intervenção descrita nesta 

dissertação orientou-se pela prática do círculo de leitura, definido por Cosson na obra 

Círculos de leitura e letramento literário como sendo: “um meio de criar uma comunidade 

de leitores, onde, tanto o leitor quanto a leitura, podem ser valorizados e onde ambos, 

professor e aluno, podem aprender e ajudar uns aos outros, reconhecendo a leitura como 

um processo ativo” (COSSON, 2014, p.148).  
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  Na já citada obra, Rildo Cosson ensina que um círculo de leitura é o 

compartilhamento organizado de uma obra dentro de uma comunidade de leitores que se 

constituem para tal fim. Acrescenta ainda que os círculos de leitura se subdividem em 

“estruturado”, “semiestruturado” e “aberto”, e que são acionados de acordo com o 

conteúdo a ser trabalhado dentro de cada atividade e o nível absorção de conteúdo em que 

a turma se encontra, sempre atentando para os três pontos essenciais que condicionam o 

funcionamento do círculo: “seleção da obra”, “disposição dos participantes” e 

“sistematização das reuniões”. 

 O círculo estruturado se sistematiza dentro de uma estrutura maior, composta por 

acompanhamento da leitura, discussão e o registro das conclusões. Segundo Cosson, trata-

se de um círculo de leitura que obedece a uma estrutura previamente estabelecida com 

papéis definidos para cada integrante e um roteiro para guiar as discussões, além de uma 

atividade de registro antes e depois das discussões. 

 No círculo semiestruturado não se segue um roteiro, apenas orientações de quem 

está orientando as atividades dentro do círculo, sendo esse orientador responsável por dar 

início às discussões, controlar os turnos de fala, esclarecer dúvidas e animar o debate. 

 Por último no círculo aberto ou não estruturado, os participantes elegem as obras 

que serão lidas e procuram cumprir o cronograma das reuniões que serão realizadas para a 

discussão das referidas obras. Essas discussões são basicamente informais, como uma 

conversa entre familiares, com a diferença que terá como objetivo socializar o que foi lido.  

 Como a leitura dos poemas matutos, como será mostrado na próxima seção, foi 

realizada sempre acompanhada de algum tipo de registro, seja através da aplicação de 

instrumental ou de tradução intersemiótica, optamos por seguir as orientações contidas no 

círculo de leitura estruturado. 

 O foco inicial e principal da empreitada em sala de aula se concentrou, em primeiro 

momento, no desenvolvimento do letramento dos alunos a partir de uma base teórico-

prática no que tange à leitura de poemas populares como parte importante desse processo. 

Na prática, foi válido considerar a capacidade de letramento de quem esteve à 

frente desse processo de aprendizado, no caso o professor, sua competência linguística-

enunciativa-discursiva que o faz ter a capacidade de ensinar a ler, escrever ou analisar um 

texto. Nesse processo, 
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A identificação dos jovens promove diferentes pontos de vista e proporciona uma 

leitura compartilhada de construção de sentidos que vão dos conhecimentos 

subjetivos dos leitores aos relatos de experiência dos praticantes ou admiradores. 

Essa aproximação proporciona uma performance consciente e crítica do que está 

sendo dramatizado na leitura. (CONCEIÇÃO; GOMES, 2016, p. 104) 

 

 Ao lado dessa identificação, a realização da parte prática da leitura, tentando obter 

do aluno o máximo de engajamento pode ser conseguido realizando uma leitura 

performática do cordel, na qual sejam acionados outros componentes da expressão em 

benefício da compreensão e apropriação do texto. Ou seja: deve-se buscar uma atitude 

performática do aluno, uma atitude que vá além da decodificação de signos, períodos, 

parágrafos e texto, pois, segundo o medievalista suíço Paul Zumthor, 

 

a performance é uma realização poética plena: as palavras são tomadas num 

conjunto gestual, sonoro, circunstancial tão coerente (em princípio) que, mesmo 

se se distinguem mal palavras e frases, esse conjunto como tal faz sentido. 

(ZUMTHOR, 2005, p.87). 

 

 Esse contato significativo e performático com o cordel, auxiliado pelo professor, 

fará com que o aluno ‘leia-o para aprender a ler’ (grifo nosso), tornando o gênero mais 

familiar, não só para si, como também para os ouvintes. Nessa fase o educando se 

apropriará dos condicionantes de entonação e interpretação próprias do gênero. A respeito 

da leitura a serviço do ato de aprender a ler, Rildo Cosson (2014) afirma: 

 

Longe de ser uma prática restrita aos leitores iniciantes, que precisam adquirir 

habilidades específicas de decodificação do código escrito, esse tipo de leitura 

consiste em toda reflexão que se faz do processo de leitura no próprio momento 

da leitura. Trata-se de uma metaleitura que permite ao leitor conhecer e controlar 

seus mecanismos de leitura e, assim, aprimorá-los (COSSON, 2014, p. 48). 

  

  Assim, foram realizadas leituras dramatizadas como prática de socialização do 

conteúdo dos poemas trabalhados, caracterizando um momento de grande interação do 

aluno como o texto e entre os próprios alunos. Sobre essa fundamentação, escreve Rildo 

Cosson que “independentemente dessas e de outras vantagens educativas, a dramatização, 

enquanto prática de leitura requer a integração de várias linguagens artísticas e vem daí sua 

importância para a formação do leitor” (COSSON, 2014, p.110). 

O conhecimento e o reconhecimento da literatura popular como aparelho de 

divulgação cultural, portador de variadas temáticas como políticas, satíricas, sociais, de 

identidade e resistência ao sistema dominante dará ao educando uma visão mais completa 

sobre a abrangência desse gênero. Contudo, pelo que já foi ressaltado nessa propositura, 
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escolher-se-á cordéis que tenham cunho social e traga um não ao que propõe a classe 

dominante, corroborando com a ideia de que "objeto em que se inscreve o poder é a 

linguagem ou, para ser mais preciso, sua expressão obrigatória: a língua". (BARTHES, 

1980, p. 12). 

Dessa forma, através da imersão do educando nas ideias contidas nos poemas de 

Patativa selecionados, e em harmonização com as ideias prévias dos discentes, houve uma 

construção coletiva do conhecimento, que serviram tanto para o aprofundamento das 

análises textuais quanto para incremento da visão de mundo dos participantes. Essa 

experiência, assim, ratificou o argumento de Mikhail Bahktin em relação à inexistência de 

discursos puros, uma vez que, “realizando-se no processo da relação social, todo signo 

linguístico vê-se marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social 

determinados.” (BAKHTIN, 1986, p.44 ) 

Convém explicitar ainda que todo trabalho aqui realizado com as sequências 

didáticas propostas por Rildo Cosson visaram não apenas desenvolver o grau de 

maturidade analítico-textual, levando em conta os aspectos teóricos, históricos, estilísticos, 

poéticos, críticos e temáticos das obras estudadas, mas também capacitá-los a elaborar 

outras formas de apresentação de obras populares, incluindo-se aí traduções 

intersemióticas dos textos.  

 

 

4.2 A Tradução Intersemiótica: Instrumento de Expansão Textual e Letramento em 

Literatura Popular 

 

Sendo o letramento um processo de compreensão de sentido, em uma determinada 

situação, seja de um texto ou de qualquer produto cultural escrito da forma que se 

apresente, orientamos nossos colaboradores em literatura popular para realizarem a 

tradução dos cordéis para outros gêneros textuais: cartaz, música e texto argumentativo, 

oferecendo uma: ‘operação tradutora’, como afirma Júlio Plaza: “A operação tradutora 

como trânsito de linguagens nada tem a ver com a fidelidade, pois ela cria sua própria 

verdade e uma relação fortemente tramada entre seus diversos momentos” (PLAZA, 2013, 

p.13). Júlio Plaza, a propósito, propõe três matrizes fundamentais de tradução 

intersemiótica.  
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A primeira é chamada de Icônica, e se estabelece como uma transcriação que tende 

a aumentar a taxa de informação estética do que está sendo traduzido, não mantendo, 

obrigatoriamente, uma relação direta com o objeto de tradução original, mas apenas 

fazendo lembrança dele. Este é o caso, por exemplo, de se fazer a transcriação de um texto 

escrito, no nosso caso o cordel, para uma colagem ou uma peça teatral, onde nem sempre o 

que foi recriado guardará relação completa de semelhança com o que está sendo 

reproduzido, como afirma Júlio Plaza: “a tradução como ícone estará desprovida de 

conexão dinâmica com o original que representa, ocorre, simplesmente, que suas 

qualidades materiais farão lembrar as daquele objeto” (PLAZA, 2013, p.93) . 

A segunda matriz, a de tradução Indicial, denota uma transposição, uma mudança 

que conserva continuidade, e nela há, portanto, uma continuidade entre original e tradução 

que pode dar-se no todo ou em parte, configurando-se em uma nova estética, onde o objeto 

original é percebido e transladado para outro meio, como o pictórico ou cênico, por 

exemplo. Contudo, ela, a tradução inicial realizada “será interpretada através da 

experiência concreta” (PLAZA, 2013, p.93). 

Por último, Plaza descreve a tradução Simbólica (transcodificação), que se efetua 

pela contiguidade constituída, realizada através de metáforas, símbolos ou outros signos de 

caráter convencional. Entretanto, ela se realiza mais através de significados abstratos e 

intelectuais do que sensíveis. Portanto, essa tradução, simbólica “irá determinar as leis de 

como um signo dá surgimento a outro, pois o símbolo é uma lei ou regularidade de futuro 

indefinido”. 

Na intervenção junto aos alunos da Escola Municipal José de Alencar, o trabalho de 

transposição dos poemas matutos de Patativa do Assaré para outros gêneros textuais, outras 

formas de semioses, desenvolveu-se através do emprego dessas três matrizes fundamentais 

de tradução intersemiótica explicitadas por Júlio Plaza. Ademais, foi levado em conta o 

entendimento defendido por Ângela Kleiman de que, 

 

Tendo como pano de fundo as exigências de saberes cada vez mais complexos e 

diversificados sobre o funcionamento da língua oral e escrita, das linguagens 

verbal e não-verbal, dos textos multimodais de gêneros cada vez mais numeroso 

e complexos na prática social pós-moderna é que se perfila o trabalho do 

professor para ajudar seus alunos a construir histórias de leitura significativas e 

valiosas (KLEIMAN, 2005, p. 51) 

 

Dessa forma, no processo de execução da tradução intersemiótica durante a 

intervenção procurou-se auxiliar os alunos para que fossem capazes de representar o 
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conteúdo apreendido com a leitura dos poemas através de desenhos, gesticulações e 

interação com o público ouvinte de sua leitura toda sua capacidade de análise e 

compreensão do que está sendo lido. 
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5 A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: A PRÁTICA E A PESQUISA-AÇÃO 

 

 

5.1 O Chão de Trabalho: Identificação da Escola e Caracterização dos Colaboradores 

 

 A Escola Municipal José de Alencar é uma escola pública pertencente ao município 

de Fortaleza-CE. Localiza-se no bairro do Jardim Iracema e faz parte do Distrito de 

Educação nº 1. A escola funciona nos três turnos, ofertando ensino regular do 6º ao 9º ano 

durante o dia, e EJA presencial do nível I ao V no turno da noite. Funciona ainda na escola 

um curso preparatório para exame do Instituto Federal de Educação do Ceará – IFCE.  

A escola conta com um quadro misto de professores entre efetivos e temporários 

devido ao grande número de licenças. Em sua estrutura, comporta 29 salas, distribuídas 

entre laboratório de informática, biblioteca, refeitório, salas de professores, direção, 

coordenação, secretaria, salas de aula, depósito, cantina, banheiros, sala de arquivos, 

depósito de livros e sala de recursos multifuncionais para atendimentos aos alunos 

especiais. Possui ainda quadra poliesportiva coberta, pátio e estacionamento.  

Por ser instalada em um bairro muito populoso, conta com uma matrícula anual 

sempre maior do que a oferta, situação que é controlada com o acompanhamento que o 

núcleo gestor faz verificando a frequência sala por sala e no dia a dia. Dessa forma, os 

alunos desistentes vêm a ser substituídos por alunos novatos.  

 As aulas das turmas de EJA se iniciam às 18h30min e se encerram às 21h30min, 

constituindo-se de quatro períodos de aula de 45 minutos sem intervalo, revezando-se os 

professores na ministração das disciplinas constantes dos blocos de Linguagens e Códigos, 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas, cada área comportando apenas um professor. A 

área de Linguagens e Códigos, na qual foi feita a pesquisa-ação, compreende as disciplinas 

de Português, Artes e Inglês, sendo utilizado um só livro didático que contém essas três 

áreas do conhecimento. 

 Quanto ao perfil dos alunos, cabe dizer que a grande maioria deles reside no 

próprio bairro, vindo os demais a morarem nos bairros circunvizinhos. A turma é mista, 

sendo formada de adultos e adolescentes, condição resultante de uma decisão da Secretaria 

Municipal de Educação, que instituiu, através de portaria, que os alunos a partir de quinze 

anos de idade já pudessem estudar no turno da noite. Esse encontro de gerações obrigou os 

professores a desenvolverem um tratamento diferenciado no que toca à abordagem do 
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ensino e da aprendizagem, de modo que houvesse uma maior aproximação entre professor 

e educandos adultos, que têm, por conta do cansaço, doença e problemas de saúde, uma 

necessidade de acompanhamento mais eficaz e vigilante para que consigam realmente 

aprender.  

Com relação aos problemas disciplinares, observa-se a existência de um certo 

conflito entre gerações. Essa questão força os professores a procurarem sempre contornar 

as situações de conflito, uma ação necessária para que os mais idosos não se desestimulem, 

vindo a abandonarem a escola por não encontrarem condições disciplinares convenientes 

para o desenvolvimento dos seus estudos. 

 Cabe a mim, autor desta pesquisa-ação, o trabalho junto a duas salas de EJA, as de 

nível IV e V, correspondentes respectivamente às séries 6ª/7ª e 8ª/9ª do ensino 

fundamental. A essas duas turmas pertencem os alunos que colaboraram com a realização 

da intervenção, os quais foram chamados de CP (Colaboradores Poetas), sendo 

enumerados conforme a quantidade de participantes em cada sala.  

Faz-se necessário esclarecer que, no início da intervenção, as duas salas se 

prontificaram a contribuir com os trabalhos. Todavia, com o passar do tempo, já com o 

trabalho com os poemas bem avançado, a turma do EJA IV foi tomando mais interesse, 

enquanto que houve um certo desestímulo por parte a EJA V, um fato que não foi possível 

de ser evitado, pois os mesmos sempre queriam que não repetíssemos o trabalho com a 

literatura popular. Mesmo assim, o que eles produziram enquanto estavam engajados foi 

considerado proveitoso.  

 Por outro lado, desde o início das aplicações das sequências didáticas, os alunos do 

EJA IV demostraram interesse em desenvolver letramento no gênero. Dessa forma, nosso 

ponto de fixação dos trabalhos passou a ser voltado mais para o EJA IV, embora não tenha 

sido interrompido a intervenção com o gênero no EJA V. 

Entre essas duas turmas em que foi trabalhada a intervenção, observou-se um maior 

comprometimento e empatia diante do que foi proposto para estudo e produção textual por 

parte dos adultos, enquanto os mais jovens precisavam ser convencidos que a literatura 

popular não era própria de velhos, que não era algo ultrapassado. Esse processo de 

convencimento foi gradativo e trabalhado em cada aula, o que permitiu que os objetivos 

fossem alcançados, fazendo com que o gênero saltasse aos olhos também do público mais 

jovem, principalmente após a transformação dos poemas estudados em canções. 
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 Além desse choque de gerações, há também uma discrepância considerável entre o 

nível de aprendizagem em que o aluno se encontra e os conteúdos básicos a serem 

apresentados na série em que ele está matriculado. Entre os adultos, há o problema de 

terem ficado muito tempo longe do ambiente escolar, trazendo deficiências sérias de leitura 

e de escrita. Dessa forma, obriga-se o educador a proceder com um trabalho de 

nivelamento no início do ano letivo, que pode dar bons frutos ou não, a depender do grau 

de aprendizagem em que o aluno se encontra. Em muitos casos, foi necessário voltar o 

aluno para uma série anterior para que ele conseguisse acompanhar a aprendizagem. Uma 

atitude que sabemos ser constrangedora, mas que vem sendo trabalhada por cada professor 

para que isso não venha a acontecer somente quando o aluno já se encontre na próxima 

série. 

 Com relação aos mais jovens, o que reina mais é o desinteresse, pois já saíram de 

seus turnos de origem, não só devido a estarem fora de faixa etária, mas por problemas de 

indisciplina e outros infortúnios. Em alguns casos, tiveram fora da escola por mudarem 

para um bairro mais distante, trabalho, gravidez ou problemas de violência. 

 Não levando em consideração os fatos acima, procurou-se engajar a turma para que 

participassem em equipe, uma maneira de um ou uns encorajarem os outros e com isso o 

aprendizado se tornasse mais abrangente e espontâneo. Assim, cada CP (Colaborador 

Poeta) ficou livre para escolher seu grupo de trabalho que tivesse mais afinidade e não 

levamos em consideração, ou em avaliação, a participação nas tarefas, nem a produção 

individual. Assim, o interesse pode ser cultivado, incentivado, dependendo da maneira 

como é desenvolvido o trabalho com o gênero na intervenção, sem tantas cobranças, mas 

fazendo com que eles despertassem interesse pela literatura popular, em suas mais variadas 

formas de apresentação: desenho, xilogravura, declamação, dentre outros. Foi necessário, 

para tanto, primeiramente semear, cuidando com carinho para depois serem colhidos os 

frutos. E isso foi feito. 

 A seguir, será mostrado como se deu cada etapa de intervenção realizada com os 

três poemas matutos selecionados, ressaltando que, da sequência didática expandida, foram 

trabalhadas apenas as seguintes etapas: motivação, introdução, leitura, primeira 

interpretação, contextualização presentificadora e segunda interpretação. Elas foram 

escolhidas devido ao baixo nível de letramento literário dos alunos, impossibilitando, dessa 

forma, o uso das demais etapas: contextualização: teórica, temática, histórica, estilística, 

poética e crítica, além da expansão. 
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5.2 Intervenção realizada a partir do Poema “O Poeta da Roça” 

 

 

5.2.1 Primeiro Momento: Motivação 

 

A tríade de intervenções teve início com o trabalho com o poema “O poeta da 

roça”. Antes de trabalhá-lo, porém, outro poema de Patativa serviu de motivação: o poema 

“Vaca Estrela e boi Fubá”, que já foi musicalizado na voz do cantor e compositor cearense 

Raimundo Fagner. Para melhor acompanhamento da canção por parte dos alunos, foi-lhes 

entregue em cópia xerografada a letra da música, que é apresentada a seguir: 

 

Seu doutor me dê licença pra minha história contar. 

Hoje eu tô na terra estranha, é bem triste o meu penar 

Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. 

Eu tinha cavalo bom e gostava de campear. 

E todo dia aboiava na porteira do curral. 

Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 

ô ô ô ô Boi Fubá. 

 

Eu sou filho do Nordeste , não nego meu naturá 

Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá 

Lá eu tinha o meu gadinho, num é bom nem imaginar, 

Minha linda Vaca Estrela e o meu belo Boi Fubá 

Quando era de tardezinha eu começava a aboiar 

Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 

ô ô ô ô Boi Fubá. 

 

Aquela seca medonha fez tudo se atrapalhar, 

Não nasceu capim no campo para o gado sustentar 

O sertão esturricou, fez os açude secar 

Morreu minha Vaca Estrela, já acabou meu Boi Fubá 

Perdi tudo quanto tinha, nunca mais pude aboiar 

Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 

ô ô ô ô Boi Fubá. 

 

Hoje nas terra do sul, longe do torrão natá 

Quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, 

As água corre dos olho, começo logo a chorá 

Lembro a minha Vaca Estrela e o meu lindo Boi Fubá 

Com saudade do Nordeste, dá vontade de aboiar 

Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 

ô ô ô ô Boi Fubá. (ASSARÉ, 1978, p. 323-324) 

 

 Após a audição do poema cantado, foi perguntado aos educandos o que eles 

achavam da vida no interior e das coisas naturais que o sertão propicia. Muitos deles 

relataram que nasceram no interior, mas que tinham vindo para a cidade para tentarem uma 

vida melhor, sobretudo os adultos. Os jovens falaram que gostavam de visitar os parentes 
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no interior do estado. Observou-se assim que a maioria dos educandos participaram com 

proveito dessa etapa. 

 

 

5.2.2 Segundo Momento: Introdução 

 

 Na etapa da introdução, foi distribuído o poema matuto “O poeta da roça” aos 

alunos, ao que se seguiu uma primeira leitura silenciosa do texto.  

Antes da discussão do texto, foi exibido o documentário Patativa do Assaré: ave 

poesia, de Rosemberg Cariry (2007), que narra a vida do bardo do Cariri. Em seguida, uma 

primeira abordagem sobre o autor e sobre o conteúdo do poema se realizou através de 

perguntas como: Vocês conhecem Patativa e sua obra? Como vocês acham que está a vida 

do sertanejo hoje? O que o governo e a população poderiam fazer para melhorar as 

condições de vida do povo sertanejo? Por que o sertanejo deve ser valorizado? A quem o 

poeta está defendendo?  

Como encerramento dessa etapa, foram apresentadas discussões sobre elementos 

estruturais do texto poético (verso, estrofe, rima, etc.). 

Abaixo, o poema “O poeta da roça”: 

 

Sou fio das mata, cantô de mão grossa 

Trabaio na roça, de inverno e de estio 

A minha choupana é tapada de barro  

Só fumo cigarro de paia de mio 

 

Sou poeta das benha, não faço o papé 

De argum menestré, ou errante cantô 

Que veve vagando, com sua viola 

Cantando pachola à percura de amô 

 

Não tenho sabença, pois nunca estudei 

Apenas eu sei o meu nome assiná 

Meu pai, coitadinho! Vivia sem cobre 

E o fio do pobre não pode estudá 

 

Meu verso rastero, singelo e sem graça 

Não entra na praça, no rico salão 

Meu verso só entra no campo e na roça 

Nas pobre paioça , da serra ao sertão 

 

Só canto o buliço da vida apertada 

Da lida pesada, das roça e dos eito 

E as vez, recordando a feliz mocidade 

Canto uma sodade que mora em meu peito 
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Eu canto os cabôclo com suas caçada 

Nas noite assombra que tudo apavora 

Por dentro da mata, com tanta corage 

Topando as visage chamada caipora 

 

Eu canto o vaquêro vestido de côro 

Brigando com o tôro no mato fechado 

Que pega na ponta do brabo novio 

Ganhando lugio do dono do gado 

 

Eu canto o mendigo de sujo farrapo 

Coberto de trapo e mochila na mão 

Que chora pedindo o socorro dos home 

E tomba de fome, sem casa e sem pão 

 

E assim sem cobiça dos cofre luzente 

Eu vivo contente e feliz com a sorte 

Morando no campo, sem vê a cidade 

Cantando as verdade das coisa do Norte. (ASSARÉ, 1978, p. 20-21) 

 

A grande maioria dos alunos mostraram interesse em saber mais sobre o poema, 

além de apontarem voluntariamente outros pares de rimas constantes nas outras estrofes. 

Essa etapa foi parcialmente bem-sucedida, pois observou-se que muitos alunos ainda não 

tinham o hábito de estudarem o texto em poesia.  

 

 

5.2.3 Terceiro Momento: Leitura 

 

Na etapa de leitura foi realizada por mim uma leitura do poema com o fim de que 

os educandos percebessem a entonação própria do gênero. Em seguida, realizou-se uma 

leitura coletiva, professor e alunos.  

É importante destacar, em relação à importância dessa fase, o que afirmam Ana 

Cristina Marinho e Hélder Pinheiro sobre a leitura de poemas em sala de aula: 

 

A leitura oral dos folhetos de cordel, com já afirmamos, é indispensável. 

Portanto, a primeira e fundamental atividade deve ser a ler em voz alta. E, se 

possível, realizar mais de uma leitura. Esta repetição ajudará a perceber o ritmo e 

encontrar os diferentes andamentos que o folheto possa comportar e trabalhar as 

entonações de modo adequado. Trata-se de dar expressividade à leitura – 

encontrar o seu páthos, o núcleo afetivo da narrativa (MARINHO;PINHEIRO, 

2012, p. 129). 

 

Portanto, essa primeira leitura se configura como uma preparação para que o 

colaborador consiga depois realizar a sua com mais facilidade, aproximando leitura do 

prazer de ler. A figura 1 abaixo mostra a participação dos alunos nessa etapa: 
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Fig. 1 – Leitura Expressiva do Poema “O Poeta da Roça” 

 

 Inicialmente, eles ficaram muito inibidos; aos poucos, porém, com incentivo nosso, 

foram se envolvendo cada vez mais, passando a participar da leitura em voz alta e 

acompanhando o ritmo próprio de leitura do poema, fato que propiciou uma melhor 

interpretação do conteúdo do mesmo. Isso foi percebido através de respostas a perguntas 

livres feitas sobre o texto. Percebendo que a turma já tinha internalizado o ritmo do poema, 

foi apresentada uma canção preparada por mim com a letra do poema, uma melodia 

simples, com canto feita à capela.  

Aos poucos, os mais desinibidos acompanharam o ritmo, que foi a cada momento 

se tornando encorpado com a participação de outros alunos. Ao final do canto, percebeu-se 

quer essa etapa teve pleno êxito, com a superação do principal obstáculo: a inibição de 

alguns alunos.  

Abaixo, é mostrado o momento em que o violão foi incorporado à atividade. A ela 

se segue o vídeo contendo a tradução intersemiótica do poema para a música, exibida à 

capela e com a participação de seis colaboradores da EJA IV. 
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Fig. 2 – Tradução Intersemiótica do Poema “O Poeta da Roça” para a Música 

 

VID-20190204-WA0018.mp4
 

Vídeo 1 – Tradução intersemiótica do poema “O poeta da roça” para a música 

 

 

5.2.4 Quarto Momento: Primeira Interpretação 

 

O cumprimento da etapa de interpretação se tornou mais fácil devido ao trabalho 

desenvolvido nas outras fases. Para sua realização, foi aplicado um instrumental contendo 

as seguintes perguntas/atividades motivadoras: 

1ª) O poeta vive na cidade ou no sertão? 

2ª) O que o poeta gosta de cantar 

3ª) Quantos versos e quantas estrofes há no poema? 

4ª) Transcreva dois pares de rimas do poema. 

Houve também sucesso diante da realização dessa etapa, apenas três alunos não 

responderam a contento a terceira pergunta do instrumental.  
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5.2.5 Quinto Momento: Contextualização Presentificadora 

 

A etapa de contextualização presentificadora aconteceu através de debate, no 

qual os alunos emitiram suas opiniões a respeito da situação em que se encontra hoje o 

vaqueiro, o caboclo e o mendigo.  

Como muitos dos adultos nasceram e passaram boa parte de suas vidas morando no 

interior do Estado, essa etapa foi muito proveitosa, pois a troca de conhecimento entre 

jovens e adultos aconteceu espontaneamente. Houve mais discussão sobre a situação dos 

vaqueiros e dos caboclos por parte dos adultos e idosos, enquanto as considerações sobre o 

mendigo partiram mais dos adolescentes. 

 

 

5.2.6 Sexto Momento: Segunda Interpretação 

 

A segunda interpretação foi realizada a partir da leitura e discussão das partes 

principais do poema “O poeta da roça”. 

Essa ação foi desenvolvida durante a realização do projeto EJA PRESENTE, um 

projeto da Secretaria Municipal de Educação que visa aumentar a presença dos educandos 

em sala, nos dias de sexta-feira. Nessa oportunidade, um colaborador leu o poema para 

alunos de outras escolas municipais ouvirem. Foi um momento que os deixou muito 

entusiasmados por colocarem em prática o que tinham aprendido em sala. Segue a foto: 

 

Fig. 03 – Segunda Interpretação: Leitura de Poema com Comentários 
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O colaborador acima foi aplaudido com veemência pelo público ouvinte formado 

pelos alunos de todas as turmas de EJA do turno da noite.  

A etapa foi bem-sucedida, sendo cumprida de acordo com o que preconiza a 

sequência didática expandida, pois, segundo Rildo Cosson, “Independentemente do 

caminho escolhido pelo professor, a segunda interpretação não pode prescindir de um 

registro final que evidencie o aprofundamento da leitura” (COSSON, 2012, p. X). 

  

 

5.3 Intervenção Realizada a partir do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 

 

 

5.3.1 Primeiro Momento: Motivação 

 

Para a realização dessa etapa, foi exibida uma charge de cunho político 

desenvolvida pelo ilustrador Clayton Rabelo. Com isso, pretendeu-se que os alunos a 

interpretassem. Surpreendentemente, a grande maioria conseguiu compreender o sentido 

da charge, sendo necessárias poucas intervenções da nossa parte para auxiliar na tarefa.  

Eis a charge3 utilizada nessa fase: 

 

Fig. 04 – Charge utilizada para Motivação dos Alunos 

 

                                                           
3 Disponível em http://blogdoeliomar.com.br/2013/06/23/a-charge-do-clayton-268/. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3ns_-yPLgAhXkIbkGHeX-CjYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fblogdoeliomar.com.br%2F2013%2F06%2F23%2Fa-charge-do-clayton-268%2F&psig=AOvVaw14w9sT0T36KZt6tPMqnLQa&ust=1552135320212626
http://blogdoeliomar.com.br/2013/06/23/a-charge-do-clayton-268/
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A charge acima mostra o povo unido reivindicando seus direitos em manifestação. 

Esse fato foi percebido pela maioria dos alunos. Somente alguns idosos não conseguiram, 

de início, o que veio a acontecer depois, com auxílio oferecido.  

A aproximação do conteúdo do poema com a charge apresentada é notória, como se 

pode comprovar com o acompanhamento da poesia de Patativa em foco: 

 

Um boi zebu certa vez 

Moiadinho de suô 

Querem saber o que fez 

Temendo o calor do só 

Entendeu de demorá 

E uns minuto demorá 

Na sombra de um juazêro 

Que havia dentro da mata 

E firmou as quatro pata 

Em riba de um formiguêro 

 

Já se sabe que a formiga 

Cumpre a sua obrigação 

Uma com outra não briga 

Veve em perfeita união 

Paciente trabaiando 

Suas foia carregando 

Um grande inzempro revela 

Naquele seu vai e vem 

E não mexe com mais ninguém 

Se ninguém mexe com ela 

 

Por isso com a chegada 

Daquele grande animá 

Todas ficaro zangada 

Começou a se açanhá 

E foro se reunindo 

Nas pernas do boi subindo 

Constantemente a subi 

Mas tão devagá andava 

Que no começo não dava 

Pra de nada senti 

 

Mas porém como a formiga 

Em todo canto se soca 

Dos casco até a barriga 

Começou a frivioca 

E no corpo se espaiando 

O zebu foi se zangando 

E os cascos no chão batia 

Mas porém não miorava 

Quanto mais coice ele dava 

Mais formiga aparecia 

 

Com essa formigaria 

Tudo picando sem dó 

O lombo do boi ardia 

Mais do que na luz do só 

E ele zangado as patada 
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Mais força incorporava 

O zebu não tava bem 

Quando ele matava cem 

Chegava mais de quinhenta 

 

Com a feição de guerrêra 

Uma formiga animada 

Gritou para as companhêra 

Vamo minhas camarada 

Acabá com os capricho 

Desde ignorante bicho 

Com a nossa força comum 

Defendendo o formiguêro 

Nós somos muito miêro 

E este zebu é só um 

 

Tanta formiga chegou 

Que a terra ali ficou cheia 

Formiga de toda cô 

Preta, amarela e vermêa 

No boi zebu se espaiando 

Cutucando e pinicando 

Aqui e ali tinha um moio 

E ele com grande fadiga 

Pruquê já tinha formiga 

Até por dentro dos óio 

 

Com o lombo todo ardendo 

Daquele grande aperreio 

Zebu saiu correndo 

Fungando e berrando feio 

E as formiga inocente 

Mostraro pra toda gente 

Esta lição de morá 

Contra a farta de respeito 

Cada um tem seu direito 

Até nas leis naturá 

 

As formiga a defendê 

Sua casa, o formiguêro 

Botando o boi pra corrê 

Da sombra do juazêro 

Mostrando nessa lição 

Quanto pode a união 

Neste meu poema novo 

O boi zebu qué dizê 

Que é os mandão do podê 

E as formiga é o povo. (ASSARÉ, 2004, p.211-214) 

 

Como se pode perceber, a união das formigas foi capaz de expulsar o boi de cima 

do formigueiro, uma atitude de luta e união em torno dos seus direitos, na defesa do seu 

lar. Com essa intenção, o poeta metaforiza a luta do povo pelos seus direitos, conteúdo 

semelhante ao que se observa na charge apresentada em sala de aula.  
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5.3.2 Segundo Momento: Introdução 

 

Desnecessário foi falar do autor, pois já havia sido apresentado quando da 

realização da intervenção com o poema “O poeta da roça”.  

Depois que os alunos fizeram uma primeira leitura silenciosa, foi realizado um 

pequeno debate acerca da temática do texto, momento em que os discentes fizeram uma 

relação do poema com a situação política atual do país. Observou-se um bom nível de 

criticidade dos alunos em relação à conscientização política, sobretudo por parte dos 

adultos e idosos, enquanto os jovens partiram apenas para críticas sem muito embasamento 

e com frágil relação com o conteúdo do poema.  

 

 

5.3.3 Terceiro Momento: Leitura 

 

 Essa etapa foi desenvolvida com menor dificuldade, visto que a entonação na 

leitura de poema já tinha sido exercitada na primeira intervenção.  

A turma foi dividida em nove equipes, número correspondente à quantidade de 

estrofes do poema. Foi então solicitada uma leitura compartilhada dos versos dentro de 

cada equipe.  

A participação na dinâmica foi completa, vindo cada equipe a avaliar 

voluntariamente o nível de leitura dos demais grupos. Um momento muito proveitoso de 

letramento literário.  

 

 

5.3.4 Quarto Momento: Primeira Interpretação 

 

 Nessa etapa, foram aproveitadas as nove equipes já formadas, sendo pedido para 

que os grupos discutissem sobre o conteúdo do poema lido entre si e, depois, elegessem 

um orador na equipe para apresentar para o resto da turma as conclusões a que chegaram. 

Essa ação foi feita com base no que ensina Rildo Cosson a respeito da primeira 

interpretação: “[Essa fase] deve ser vista, por alunos e professor, como o momento de 

resposta à obra, o momento em que, tendo sido concluída a leitura física, o leitor sente a 
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necessidade de dizer algo a respeito do que leu, de expressar o que sentiu em relação às 

personagens e àquele mundo feito de papel.” (COSSON, 2012, p. 84) 

Percebeu-se que sempre que o orador da equipe começava a falar, outros alunos 

intervinham, complementando com informações o que estava sendo exposto. Portanto, foi 

um momento de muita interação e até mesmo de confronto de opiniões acerca do direito do 

povo brasileiro de manifestar suas opiniões. 

Como complementação dessa etapa, foi aplicado o seguinte instrumental de 

interpretação do poema: 

 

Fig. 05 – Instrumental Aplicado como Primeira Interpretação 

 

O colaborador acima respondeu o instrumental com eficiência, acertando tanto as 

questões sobre a estrutura, quanto do conteúdo do texto. Além disso, demonstrou ser capaz 

de produzir uma estrofe, apresentando um final diferente para o desfecho da narrativa do 

poema. As outras equipes também conseguiram êxito nas respostas desse instrumental, 

Como pode ser comprovado pela leitura das respostas dos alunos nos instrumentais 

apresentados nos anexos desta dissertação. 

Essa etapa, assim, foi bem-sucedida. 
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5.3.5 Quinto Momento: Contextualização Presentificadora 

 

Para realização dessa etapa, foi solicitado que os colaboradores produzissem um 

cartaz representando o sentido geral do poema através de uma combinação de colagem e 

produção de pequenos textos, ou seja, de linguagem não-verbal e verbal.  

Segue imagem de um dos cartazes produzidos: 

 

 

Fig. 06 – Tradução Intersemiótica do Poema para o Cartaz 

  

 Como se pode observar na imagem exposta, embora tenha utilizado apenas 

linguagem não-verbal, o colaborador presentificou o conteúdo do poema através de sua 

tradução intersemiótica com bastante eficiência. Para tanto, exibiu uma imagem do Palácio 

do Planalto como símbolo do poder ao lado de alguns políticos, ao que se seguia uma 

imagem do povo em manifestação de protesto.  
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Segue mais um exemplo dessa atividade de tradução intersemiótica: 

 

Fig. 07 – Tradução Intersemiótica do Poema para o Cartaz 

 

 Nesse cartaz, o colaborador utilizou linguagem verbal e não verbal para representar 

o que entendeu da ideia geral do poema, realizando essa ação com êxito. Os desvios na 

escrita, cabe ressaltar, foram posteriormente trabalhados no transcorrer do ano, um 

desenvolvimento, portanto, gradativo. 

Abaixo, é apresentado um painel com as traduções intersemióticas dos outros 

colaboradores: 
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Como se pode perceber, alguns colaboradores produziram cartazes apenas 

utilizando linguagem não-verbal, enquanto outros acrescentaram também a linguagem 

verbal às suas colagens. Alguns se referiram ao presidente do Brasil à época, Michel 

Temer, o qual foi identificado com o boi zebu do poema de Patativa trabalhado. Da mesma 

forma, um dos colaboradores se referiu à população brasileira como sendo as formigas do 

poema. Um colaborador, além de utilizar a colagem, também fez desenho na mesma folha 

e utilizou o dito popular: o povo unido jamais será vencido. Houve também um 

colaborador que produziu texto argumentativo para explicar a colagem realizada. 

Portanto, os alunos desenvolveram com eficiência essa fase da intervenção, 

conseguindo realizar uma boa contextualização presentificadora, atualizando o que foi 

mostrado metaforicamente no poema trabalhado.  

 

 

5.3.6 Sexto Momento: Segunda Interpretação 

 

Os colaboradores participaram do projeto EJA PRESENTE que, como foi 

informado, procura aumentar a frequência do aluno às aulas, sobretudo nos dias de sexta-

feira. 
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Nessa ocasião, um de nossos colaboradores leu um poema de autoria dos próprios 

colaboradores da EJA IV tratando sobre corrupção no Brasil, momento em que foi capaz 

explorar um aspecto observado no poema “O boi zebu e as formiga”: a ideia de que o povo 

não consegue seus direitos devido à corrupção que impera neste país.  

Eis o poema coletivo então apresentado: 

 

 

Fig. 08 – Segunda Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 

 

Percebe-se no poema que a equipe conseguiu discorrer sobre vários problemas 

sociais que afligem a sociedade brasileira, como a precariedade dos serviços de segurança, 

de saúde, a corrupção e a crise econômica.  

Os colaboradores foram capazes de também produzirem estrofes de seis versos, 

sextilhas, realizando rimas nos versos pares: dois, quatro e seis. Dessa forma, a etapa foi 

bastante exitosa.  

Segue abaixo foto do encontro EJA PRESENTE no qual o poema acima foi lido: 
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Fig. 09 – Segunda Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 

 

Para concluir, cabe destacar que, durante esse evento, os colaboradores também 

elaboraram cartazes representando a situação política do Brasil.  

 

 

5.4 Intervenção Realizada a partir do Poema “Brazi de Cima e Brazi de Baxo” 

 

 

5.4.1 Primeiro Momento: Motivação 

 

 Para o debate e a motivação para leitura de “Brazi de cima e Brazi de baxo”, foi 

feita inicialmente a leitura do poema “O retrato do Brasil” produzido por uma das equipes 

na intervenção anterior. Essa atividade inicial gerou interessantes questionamentos, 

motivando a sala para a continuidade da intervenção. 
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Na ocasião, os alunos foram estimulados a refletirem sobre as desigualdades sociais 

que imperam no país, uma maneira de aproximar mais ainda o debate do conteúdo do 

poema a ser trabalhado.  

Após vinte minutos de debate, os colaboradores foram indagados se estavam 

dispostos a trabalharem um poema cujo assunto fosse o que estava sendo discutido naquele 

momento. Todos concordaram com a ideia e os trabalhos foram iniciados. 

 

 

5.4.2 Segundo Momento: Introdução 

 

 Procurou-se introduzir a obra a partir da participação dos colaboradores, pedindo 

para que eles pensassem nas principais desigualdades sociais que assolam o país. As 

respostas dos alunos foram então registradas na lousa. No final, foram listadas as seguintes 

desigualdades: na moradia, na alimentação, nos direitos e no atendimento à saúde.  

Dando continuidade à tarefa, os alunos foram interrogados no tocante á 

possibilidade de os problemas elencados virem a ser resolvidos algum dia. Os 

colaboradores disseram que sim, embora achassem que seria algo muito difícil de 

acontecer.  

Após esse momento, foi distribuído para leitura o poema matuto “Brazi de Cima e 

Brazi de Baxo”, o qual é descrito a seguir: 

 

Meu compadre Zé Fulô 

Meu amigo e companheiro 

Faz quage um ano que tou 

Neste Rio de Janêro 

Eu saí do Cariri 

Maginando que isto aqui 

Era uma terra de sorte 

Mas fique sabendo tu 

Que a misera aqui no Su 

É esta mesma do Norte. 

 

Tudo o que procuro acho 

Eu pude vê neste crima 

Que tem o Brasi de Baxo 

E tem o Brazi de Cima 

Brasi de Baxo, coitado! 

É um pobre abandonado 

E o de cima tem cartaz 

Um do ôtro é bem deferente 

Brasi de cima é pra frente 

Brasi de baxo é pra trás. 
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Aqui no Brasi de cima 

Não há dô nem indigença 

Reina o mais soave crima 

De riqueza e de opulença 

Só se fala de progresso 

De grandeza e produção 

Porém no Brasi de baxo 

Sofre a feme e sofre o macho 

A mais dura privação 

 

Brasi de cima festeja 

Com orquestra e com banquete 

De uísque dréa e cerveja 

Não tem quem conte os rodete 

Brasi de baxo, coitado! 

Vê das casa despejado 

Home, menino e muié 

Sem acha onde mora 

Proque não pode pagá 

O dinheiro do alugue 

 

No Brasi de cima anda 

As trombeta em alto som 

Ispaiando as propaganda 

De tudo aquilo que é bom 

No Brasi de baxo a fome 

Matrata, fere e consome 

Sem ninguém lhe defende 

O desgraçado operaro 

Ganha um pequeno salaro 

Que não dá pra vive. 

 

Inquanto o Brasi de cima 

Fala de transformação 

Industra, matéra-prima 

Decoberta e invenção 

No Brasi de baxo isiste 

O drama penoso e triste 

Da negra necessidade 

É uma cousa sem jeito 

E o povo não tem dereito 

Nem de dizê a verdade 

 

No Brasi de baxo eu vejp 

Nas ponta da pobre rua 

O descontente cortejo 

De criança quage nua 

Faminto, doente e roto 

Mode caçá o que comê 

Onde os carro põem o lixo 

Como se eles fosse bicho 

Sem direito de vive 

 

Estas pequena pessoa 

Estes fio do abandono 

Que veve vagando a toa 

Como objeto sem dono 

De manêra que horroriza 

Dormindo aqui e acolá 
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No mais penoso relaxo 

É desse Brasi de baxo 

A crasse dos marginá 

 

Meu Brasi de baxo, amigo 

Pra onde é que você vai? 

Nesta vida do mendigo 

Que não tem mãe nem tem pai? 

Não se afrija, nem se afobe 

O que com o tempo sobe 

O tempo mesmo derruba 

Tarvez ainda aconteça 

Que o Brasi de cima desça  

E o Brasi de baxo suba 

 

Sofre o povo privação 

Mas não pode recramá 

Ispondo sua razão 

Nas coluna dos jorná 

Mas, tudo na vida passa 

Antes que a grande desgraça 

Deste povo que padece 

Se istenda, cresça e redobre 

O Brasi de baxo sobe 

E o Brasi de cima desce 

 

Brasi de baxo subindo  

Vai havê transformação 

Para os que veve sentindo 

Abandono e sujeição 

Se acaba a dura sentença 

E a liberdade de imprensa 

Vai sê legá e comum 

Em vez deste grande apuro 

Todos vão tê no futuro 

Um Brasi de cada um 

 

Brasi de paz e prazê 

De riqueza todo cheio 

Mas que o dono do podê 

Respeite o dereito aleio 

Um grande e rico país 

Munto ditoso e feliz 

Um Brasi dos brasileiro 

Um Brasi de cada quá, 

Um Brasi nacioná. (ASSARÉ, 1978, p. 271-274) 

 

Como se pode observar, o poema trabalha questões políticas e sociais, como a 

desigualdade entre as classes alta e baixa, discorrendo sobre as condições de vida de cada 

uma dessas classes. Para além disso, o eu-lírico manifesta claramente o desejo de que o 

“Brazi de baxo” consiga se emancipar e conquistar seus direitos.  
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5.4.3 Terceiro Momento: Leitura 

 

Após a leitura do poema pelo professor, visando que os alunos observassem a 

entonação e o ritmo do texto, foi solicitado que os alunos se dividissem em seis equipes e 

que fosse realizada, no interior de cada grupo, a leitura de duas estrofes.  

Após uma pausa de leitura, uma vez que “esses intervalos são também momentos 

de enriquecimento da leitura do texto principal.” (COSSON, 2012, p. xxx). E para o 

enriquecimento da atividade, foi apresentada uma charge produzida por Lute, sendo 

solicitado aos alunos que fizessem uma comparação da mesma com o conteúdo do poema.  

Segue a charge4 utilizada na ocasião: 

 

 

Fig. 10 – Charge utilizada em Intervalo de Leitura 

 

A charge acima, como se vê, mostra claramente a desigualdade social entre duas 

famílias quanto à alimentação e ao número de filhos. Todos os colaboradores conseguiram 

relacionar o conteúdo da charge com o poema, demonstrando que o intervalo feito fora 

realmente proveitoso. 

 

 

                                                           
4 Disponível em: http://marcopasserini.blogspot.com/2011/02/desigualdade-social-e-renda-injusta.html 
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5.4.4 Quarto Momento: Primeira Interpretação 

 

 Esta etapa foi realizada da seguinte forma: após a distribuição de panfletos de lojas, 

foi solicitado aos colaboradores, com o fim de se verificar o quanto eles haviam 

apreendido sobre a temática geral do poema, que produzissem um cartaz que 

exemplificasse algum tipo de desigualdade.  

Eis um dos cartazes produzidos: 

 

Fig. 11 – Tradução Intersemiótica do Poema para o Cartaz 

 

Como se pode perceber, o colaborador acima descreveu a dificuldade que as 

pessoas de menor poder aquisitivo têm para adquirirem bens, pois isso exige deles uma 

grande carga de trabalho. 



85 
 

Segue um painel com as outras produções dos colaboradores:  

 

 

 

  



86 
 

 

 

Fig. 12 – Painel com as Traduções Intersemióticas dos Colaboradores 

 

Uma apreciação mais detalhada dos cartazes revelou que alguns colaboradores 

enfatizaram a honestidade e o cuidado com o uso do dinheiro já é escasso das classes 

menos favorecidas. Outros colaboradores ressaltaram o poder de esbanjamento dos ricos. 

Houve também quem acentuassem a precariedade do atendimento na saúde ou descrevesse 

pejorativamente as diferenças entre as memórias dos celulares dos ricos e dos pobres, 

sublinhando que o pobre só usa a memória para falar da vida alheia.  
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Dessa forma, os colaboradores cumpriram de forma satisfatória a primeira 

interpretação do poema “Brazi de cima e Brazi de baxo”, uma vez que elaboraram a 

contento traduções intersemióticas do poema.  

Essa primeira interpretação se configurou também como uma contextualização 

presentificadora, visto que eles trouxeram para a realidade o aspecto da desigualdade entre 

a classe alta e baixa abordada no poema. 

 

 

5.4.5 Quinto Momento: Contextualização Presentificadora e Segunda Leitura 

 

A efetivação dessa etapa se deu com a produção de um texto argumentativo, no 

qual os alunos teriam que emitir suas opiniões a respeito do que o governo e também 

população deveriam fazer para que as diferenças entre ricos e pobres fossem diminuídas. 

Nesse momento de produção textual direta, a maioria dos alunos demonstrou 

dificuldade de executar a tarefa. Alguns disseram que não sabiam escrever. No entanto, os 

que participaram o fizeram com um grau de argumentação adequado ao que foi proposto 

no tema da produção textual. 

Segue a produção de um dos colaboradores: 

 

Fig. 13 – Tradução Intersemiótica do Poema para o Texto Argumentativo 
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Esse colaborador ressaltou a necessidade de se investir mais em moradia, educação, 

saúde, segurança e bem-estar da população, terminando seu texto com a manifestação de 

seu desejo de que as pessoas se unissem para eleger seus representantes.  

O texto do colaborador mostrou-se adequado à proposta de produção textual, visto 

que apontou saídas para acabar com o problema da desigualdade no país, fazendo, dessa 

forma, a contextualização presentificadora do conteúdo do poema trabalhado. 

Seguem abaixo outras produções, as quais são seguidas de comentários: 

 

Fig. 14 – Tradução Intersemiótica do Poema para o Texto Argumentativo 

 

Esta colaboradora ressaltou os baixos salários dos trabalhadores brasileiros. 

Defendeu ainda que o direito ao atendimento à saúde só se efetiva para quem paga. Por 

essas razões, pediu mais respeito ao ser humano como forma de diminuir as desigualdades 

sociais.  
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Fig. 15 – Tradução Intersemiótica do Poema para o Texto Argumentativo 

 

Esse colaborador ressaltou o descaso dos ricos em relação às classes menos 

favorecidas. Foi também capaz de concluir seu texto aproveitando, em parte, o desfecho 

trazido pelo poema trabalhado: no poema, Patativa demonstra o desejo que o Brasil de 

baixo assuma o poder; no texto da colaboradora, é manifesto o desejo de que uma pessoa 

honesta assuma o comando do país.  

Portanto, a colaboradora desenvolveu a contento a contextualização 

presentificadora. 
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Fig. 16 – Tradução Intersemiótica do Poema para o Texto Argumentativo 

 

No texto acima, o colaborador ressaltou que as leis deveriam ser aplicadas com 

igualdade para todas as classes. Nessa perspectiva, defendeu que é preciso acabar com a 

desigualdade e o preconceito para que haja igualdade entre os dois Brasis. 

Dessa forma, de maneira geral, foram consideradas satisfatória todas as 

intervenções realizadas a partir dos três poemas matutos escolhidos, ressaltando que cada 

momento de intervenção aplicada a cada etapa da sequência didática expandida proposta 

por Rildo Cosson.  

As intervenções foram realizadas durante duas aulas geminadas, perfazendo um 

total de noventa minutos, levando-se em conta que cada aula do turno da noite na 

modalidade EJA tem a duração de quarenta e cinco minutos. Cabe destacar ainda que toda 

a intervenção foi realizada ao longo de três meses (março, abril e maio), tendo que ser 

enfrentado dificuldades como as faltas dos colaboradores, os feriados e a necessidade de 

continuarmos dando atenção aos conteúdos próprios da disciplina de Língua Portuguesa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa-ação, foi comprovada que a poesia matuta, enquanto gênero 

proveniente da cultura popular, pode cumprir um papel didático muito importante na sala 

de aula. Dessa forma, a intervenção veio a reafirmar a condição da literatura popular como 

excelente instrumento auxiliar do processo de ensino-aprendizagem, algo que ela vem 

cumprindo há muito tempo, tendo funcionado como meio de alfabetização para as classes 

menos favorecidas, as quais muitas vezes não tinham acesso à escola ou a outros meios de 

informação e letramento.  

Graças a esforços de poetas populares e de pessoas esclarecidas acerca do potencial 

dos textos literários populares, a poesia matuta, o cordel, e outros gêneros populares 

conseguiram ingressar no interior das salas de aulas, sendo presentes em livros didáticos. 

Dessa forma, cada vez mais têm contribuído para a caminhada de letramento literário e 

literal do educando. Hoje, atravessa os ambientes didáticos de todas as disciplinas, seja na 

abordagem dos conteúdos ou na transversalidade, ao mesmo tempo em que faz parte, a 

cada dia, do gosto das mais variadas classes sociais, fato este constatado a partir das 

inúmeras exposições, feiras e bienais nas quais sempre é destinado um espaço para a 

cultura popular.  

Este gênero, que teve seu desaparecimento declarado quando do aparecimento do 

jornal impresso, do rádio e da televisão no sertão nordestino, hoje ressurge, sendo 

prestigiado através do reconhecimento do cordel como patrimônio cultural imaterial 

brasileiro pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Com esse 

reconhecimento, espera-se que sejam abertos mais editais específicos e concursos culturais 

que venham a divulgar mais ainda a arte literária popular nos mais diversos ambientes 

sociais. 

 Levando em conta as proposições iniciais desta pesquisa-ação, conclui-se que foi 

comprovado ao longo dos capítulos deste trabalho que a literatura popular, em sua 

formação histórica, linguagem, estrutura, temas e propósitos, pode ser um suporte 

valiosíssimo em sala de aula. Nessa perspectiva, cabe aqui enfatizar mais uma vez a 

grandeza e maestria da obra de Patativa do Assaré, poeta que, em sua simplicidade, 

conseguiu produzir uma hábil combinação de crítica social e depuração estética, tornando 

única sua poesia, seja como espaço de denúncia, seja como exemplo de arte matuta. 
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Importa destacar ainda a importância da obra de Rildo Cosson. Seus estudos e 

formulações sobre sequência didática expandida e círculo de leitura estruturado 

mostraram-se por demais valiosos, servindo como guia para a realização desta intervenção. 

Em um balanço das atividades realizadas, constata-se que foram colhidos bons 

frutos, ainda que se reconheça que tudo o que foi realizado constitui apenas o início de 

uma longa etapa, que certamente trará ainda melhores resultados. De toda forma, sente-se 

que foram bastante satisfatórias as intervenções realizadas com os três cordéis trabalhados, 

envolvendo leitura, canção, colagens, etc., numa interação entre textos verbais ou não-

verbais com vistas à tradução intersemiótica das poesias matutas trabalhadas. 

Mais do que o crescimento no plano do letramento no gênero popular, causou 

grande contentamento ver o crescimento crítico dos alunos, num processo de afirmação 

identitária que em tudo se vincula com o que sonhou, idealizou e concretizou o incrível 

educador e pensador Paulo Freire. Ver os alunos assumindo um papel ativo, envolvendo-se 

profundamente em algumas tarefas foi, portanto, a maior satisfação que esta intervenção 

aqui descrita trouxe.  

 Tem-se a consciência de que as propostas de uso da literatura popular em sala aqui 

apresentadas não devem e nem podem ser configuradas como um método a ser seguido 

rigidamente. Devem, antes, ser entendidas como sugestões, as quais devem ser ajustadas às 

condições de cada contexto educacional em que forem aplicadas. Esse ajustamento deve 

ser feito primeiramente porque existem várias maneiras de se chegar a um objetivo, mesmo 

utilizando um mesmo método. Além disso, porque se sabe que há ainda muito campo de 

estudo, pesquisa e aplicação do gênero poesia matuta em sala de aula. 
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ANEXOS 

 

 

 

 
Anexo 01 –Tradução Intersemiótica do Poema “O Poeta da Roça” para a Música 

 
Anexo 02 – Produção de Estrofe de Cordel 
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Anexo 03 – Formação de Estrofe Livre 

 

 

Anexo 04 – Instrumental de Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 
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Anexo 05 – Instrumental de Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 

 

Anexo 06 – Instrumental de Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 
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Anexo 07 – Instrumental de Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 

 

Anexo 08 – Instrumental de Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 
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Anexo 09 – Instrumental de Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 

 

Anexo 10 – Instrumental de Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 
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Anexo 11 – Instrumental de Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 

 

 

 
Anexo 12 – Instrumental de Interpretação do Poema “O Boi Zebu e as Formiga” 
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Anexo 13 – Termo de Autorização para Uso de Imagens – Menor de Idade 

 

 

 

 

Anexo 14 – Termo de Autorização para Uso de Imagem – Adulto 
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Anexo 15 – Termo de Autorização para Uso de Imagem Preenchido 

 

 

Anexo 16 – Termo de Autorização para Uso de Imagem Preenchido 
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Anexo 17 – Termo de Autorização para Uso de Imagem Preenchido 

 

Anexo 18 – Termo de Autorização para Uso de Imagem Preenchido 
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Anexo 19 – Termo de Autorização para Uso de Imagem Preenchido 

 

 

Anexo 20 – Termo de Autorização para Uso de Imagem Preenchido 
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Anexo 21 – Termo de Autorização para Uso de Imagem Preenchido 

 

Anexo 22 – Termo de Autorização para Uso de Imagem Preenchido 
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Anexo 23 – Termo de Autorização para Uso de Imagem Preenchido 

 

Anexo 24 – Termo de Autorização para Uso de Imagem Preenchido 


