
sylv ia orthof

MATERIAL DO PROFESSOR
autoria Bruna Perrella Brito



2material de apoio ao professor

MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR

Este material tem a finalidade de colaborar com educadores 

empenhados em fazer da leitura uma ferramenta para 

o autoconhecimento e para o conhecimento do mundo. 

Tornar a leitura um hábito na vida dos jovens é a nossa 

responsabilidade e também um grande prazer. Ajude-os a ter 

a chance de descobrir nas páginas de um livro muita diversão, 

cultura, informação e, acima de tudo, um novo jeito de ver o 

mundo. 

Aqui você encontra: 

• Contextualização do autor e da obra.

• Motivação do estudante para a leitura/escuta.

• Informações que relacionam a obra aos seus respectivos 

temas, categoria e gênero literário.

• Subsídios, orientações e propostas de atividades.

• Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

• Orientações gerais para as aulas de outros componentes 

ou áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes 

na obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

livro Cordel adolescente, ó xente!

autora Sylvia Orthof

ilustradora Joana Lira

número de páginas 40 

categoria 1 — 6o/7o anos —  

Ensino Fundamental

tema 

Autoconhecimento, sentimentos e 

emoções

gênero 

Poema

Meu nome é Doralice e vou 

contar a você, nas páginas do 

meu cordel, uma história de 

amor, tristeza e valentia, que 

se passou com uma mocinha 

chamada Bertulina.

Esta mocinha se apaixonou por 

um cabra cangaceiro, curtido 

e sertanejo, que tinha olhos de 

lonjuras e estrelas faiscantes 

nos dentes do seu sorriso. 

Em uma noite de lua cheia,  

ele chegou chegado e roubou  

o primeiro beijo da vida dela. 

Seria paixão ou pura ousadia 

do valentão? 

Ilustrações Joana LIra
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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA 

E GÊNERO

1. Contextualização da obra e da autora

A obra

Doralice é uma garota de 13 anos que vive de contar 

histórias nas páginas de seus cordéis, que expõe nas feiras 

do Nordeste. Ela conta a desventura de Bertulina, uma garota 

que conheceu um cangaceiro que “tinha olhos de lonjuras” e 

“estrelas faiscantes nos dentes do seu sorriso”, por quem se 

apaixonou perdidamente. Em uma noite de luar, ele rouba o 

primeiro beijo de Bertulina. No encontro seguinte, antes que 

ele desse o segundo beijo, ela descobre que o cangaceiro 

não estava apaixonado. Ao final da narrativa, o leitor é 

surpreendido com a notícia de que Doralice e Bertulina são  

a mesma garota.

Sobre a autora

Sylvia Orthof, uma das mais criativas escritoras de literatura 

infantil brasileira, nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de setembro 

de 1932. Fez cursos de mímica, desenho, pintura, arte 

dramática e teatro na Escola Educação pelo Teatro, em 

Paris. Publicou seu primeiro livro infantil em 1981. Escreveu 

cerca de 120 títulos para crianças e jovens, entre contos, 

peças teatrais e poesias. Suas obras receberam importantes 

premiações. Faleceu em 24 de julho de 1997, em Petrópolis.

Sobre a ilustradora

Joana Lira é artista gráfica pernambucana. Realizou sua 

primeira exposição de pinturas e cerâmicas em 1997, em 

Recife. Mudou-se para São Paulo dois anos depois, quando 

começou a trabalhar como ilustradora em editoras. É autora do 

livro Outros carnavais, indicado ao Prêmio Jabuti de 2009.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta

Esse livro apresenta Doralice, uma menina de 13 anos muito 

boa de rima. Nas páginas do poema em cordel, ela narra uma 
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história de amor, tristeza e valentia, na qual a personagem 

principal é Bertulina, uma jovem que se apaixona por um 

cangaceiro. O cordel é um gênero que, por muito tempo, 

foi predominantemente escrito por homens. Sylvia Orthof 

coloca no papel de cordelista não só uma mulher, mas uma 

garota com muita atitude, que não vai deixar nenhum 

cangaceiro ficar brincando com seus sentimentos. É uma 

ótima oportunidade para os alunos não só desfrutarem da 

leitura do poema, como também perceberem que devem estar 

na dianteira de suas vidas, não deixando que pessoas se 

aproveitem deles. 

3. Informações que relacionam a obra ao seu 

respectivo tema, categoria e gênero literário

Na história de Cordel adolescente, ó xente!, a narradora é 

Doralice, uma garota de 13 anos que vive de contar histórias 

nas páginas dos cordéis que expõe nas feiras do Nordeste. 

Doralice nos conta em seus versos a desventura da jovem 

Bertulina, que se apaixona por um cangaceiro. Essa história 

de amor contada em versos, na forma de cordel, gênero que 

nasceu no século XVI em Portugal e ganhou características 

típicas na região Nordeste do Brasil, é uma boa oportunidade 

para trabalhar o tema “Autoconhecimento, sentimentos 

e emoções” e observar “processos de amadurecimento, 

bem como a relação de personagens com suas emoções e 

sentimentos, tais como o amor”. 

É ainda uma excelente oportunidade de entrar em 

contato com o trabalho de uma autora mulher em um gênero 

característico da literatura brasileira — o cordel —, no qual há 

forte presença de autores homens. Indicado para alunos do 6o e 

7o anos do Ensino Fundamental, de acordo com as habilidades 

(como “Inferir a presença de valores sociais, culturais e 

humanos e de diferentes visões de mundo, em textos 

literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas 

e considerando a autoria e o contexto social e histórico de 

sua produção”) e competências (como Empatia e cooperação) 

descritas na Base Nacional Comum Curricular.
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4. Subsídios e orientações

Este livro contribui para a formação leitora do jovem nas 

práticas de linguagem associadas a vários campos de atuação, 

em especial o artístico-literário, descritos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), no que se refere principalmente às 

seguintes habilidades:

• (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, 

em textos literários, reconhecendo nesses textos formas 

de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de sua produção.

• (EF69LP45) Posicionar-se criticamente em relação 

a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, 

programa (de teatro, dança, exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário em blog/vlog cultural etc., 

para selecionar obras literárias e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, 

DVDs etc.), diferenciando as sequências descritivas 

e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou produção cultural e 

consultando-os no momento de fazer escolhas, quando 

for o caso. 

• (EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento 

de leitura/recepção de obras literárias/manifestações 

artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos 

de contação de histórias, de leituras dramáticas, de 

apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, 

redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de 

música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética e afetiva e justificando 

suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes sociais e utilizando formas 

de expressão das culturas juvenis, tais como vlogs e 

podcasts culturais (literatura, cinema, teatro, música), 

playlists comentadas, fanfics, fanzines, e-zines, fanvídeos, 

Você sabe o que é slam? É um 
gênero de poesia criado em 
1980, nos Estados Unidos, 

enquanto a cultura do hip-hop 
tomava forma. Os poemas são 
falados no ritmo das palavras, 

e os seus autores podem fazer 
performances. Os slams têm sido 

utilizados para expressão de 
grupos que sofrem discriminação, 
como mulheres, negros, lésbicas,  
gays e moradores das periferias 

em geral. Os campeonatos de 
slams também são conhecidos 

como “batalhas de versos”. 
Que tal se aprofundar nesse 

gênero e verificar se os alunos o 
conhecem?
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fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, video-

minuto, dentre outras possibilidades de práticas de 

apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

• (EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos 

pelo uso de recursos expressivos sonoros (estrofação, 

rimas, aliterações etc), semânticos (figuras de linguagem, 

por exemplo), gráfico espacial (distribuição da mancha 

gráfica no papel), imagens e sua relação com o texto verbal.

• (EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela 

leitura de livros de literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a textos que rompam 

com seu universo de expectativas, que representem um 

desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a 

temática e nas orientações dadas pelo professor.

• (EF69LP50) Elaborar texto teatral, a partir da adaptação 

de romances, contos, mitos, narrativas de enigma e de 

aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, 

dentre outros, indicando as rubricas para caracterização 

do cenário, do espaço, do tempo; explicitando a 

caracterização física e psicológica dos personagens e 

dos seus modos de ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de narrador; explicitando 

as marcas de variação linguística (dialetos, registros e 

jargões) e retextualizando o tratamento da temática.

• (EF69LP51) Engajar-se ativamente nos processos de 

planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições temáticas, composicionais 

e estilísticas dos textos pretendidos e as configurações 

da situação de produção — o leitor pretendido, o suporte, 

o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. — e 

considerando a imaginação, a estesia e a verossimilhança 

próprias ao texto literário.

• (EF69LP53) Ler em voz alta textos literários diversos — 

como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; 

crônicas líricas, humorísticas, críticas; bem como leituras 

orais capituladas (compartilhadas ou não com o professor) 



7material de apoio ao professor

de livros de maior extensão, como romances, narrativas de 

enigma, narrativas de aventura, literatura infantojuvenil, 

— contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, 

contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, 

contos de encantamento, piadas, dentre outros) quanto 

da tradição literária escrita, expressando a compreensão 

e interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala 

expressiva e fluente, que respeite o ritmo, as pausas, as 

hesitações, a entonação indicados tanto pela pontuação 

quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como 

negritos, itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa 

leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, 

seja para produção de audiobooks de textos literários 

diversos ou de podcasts de leituras dramáticas com ou sem 

efeitos especiais e ler e/ou declamar poemas diversos, 

tanto de forma livre quanto de forma fixa (como quadras, 

sonetos, liras, haicais etc.), empregando os recursos 

linguísticos, paralinguísticos e cinésicos necessários aos 

efeitos de sentido pretendidos, como o ritmo e a entonação, 

o emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o timbre 

vocais, bem como eventuais recursos de gestualidade e 

pantomima que convenham ao gênero poético e à situação 

de compartilhamento em questão.

• (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender 

— selecionando procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes — romances infanto- 

juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, 

indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas 

de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias 

em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa 

(como sonetos e cordéis), videopoemas, poemas visuais, 

dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

• (EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, mistério, terror, humor, 

narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, 

dentre outros, que utilizem cenários e personagens 
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realistas ou de fantasia, observando os elementos da 

estrutura narrativa próprios ao gênero pretendido, tais 

como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, 

utilizando tempos verbais adequados à narração de fatos 

passados, empregando conhecimentos sobre diferentes 

modos de se iniciar uma história e de inserir os discursos 

direto e indireto.

• (EF67LP31) Criar poemas compostos por versos livres 

e de forma fixa (como quadras e sonetos), utilizando 

recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como 

cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e video- 

poemas, explorando as relações entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual) e 

outros recursos visuais e sonoros.



9material de apoio ao professor

PARTE II — LÍNGUA PORTUGUESA

Orientações para as aulas de Língua Portuguesa que 

preparem os estudantes para a leitura da obra (material 

de apoio pré-leitura), assim como para sua retomada e 

problematização (material de apoio pós-leitura).

1. Material de apoio pré-leitura

Entre o poema e o cordel 

O texto de Sylvia Orthof tem como tema o cordel, mas ele 

em si não é um cordel, pois, para ser assim considerado, deve 

seguir uma lista de regras bem definidas. Assim, essa autora 

apresenta um poema que trabalha personagens do cordel e 

se passa no Nordeste, mas que não é propriamente um cordel, 

por causa da variação de métrica e rimas. 

Outra característica importante do livro é ser um poema 

narrativo. Isso significa que se encontram nos versos 

personagens, espaço, tempo, ação e um eu lírico que faz as 

vezes de narrador, contando uma história, e até diálogos, 

introduzidos por travessão. 

Características do gênero cordel 

O cordel segue um conjunto de regras fechadas e rígidas: 

rima, métrica e oração. Os versos seguem métricas 

consolidadas, comuns a diversas escolas literárias, como 

ressalta o poeta Gonçalo Ferreira da Silva: “A literatura de 

cordel utiliza todas as modalidades presentes nos chamados 

clássicos. Desde a redondilha menor [cinco sílabas] — usado 

por Camões — até o Grande Alexandrino [12 sílabas]”. 

A métrica de um poema define quantos versos ele terá 

por estrofe, quantas sílabas poéticas (separadas de modo 

diferente da sílaba gramatical) terá por verso, e ainda quais 

sílabas deverão ser as tônicas. O esquema de rimas também 

deve ser determinado. Por exemplo, no caso de uma estrofe 

com rimas no segundo, quarto e sexto versos — enquanto os 

demais são livres — a indicação é feita assim: “xaxaxa”.

No cordel, a métrica mais popular é a sextilha, composta de 

seis versos de sete sílabas. É comum ainda se ver septilhas 
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(sete versos de sete sílabas), décimas (dez versos de sete 

sílabas), além de “martelo agalopado” (dez versos de dez 

sílabas) e “galope à beira mar” (dez versos de 11 sílabas). 

Juntas, métrica e rima dão ritmo e ajudam a que cordéis 

inteiros possam ser cantados e memorizados.

RONCOLATO, Murilo; FALCÃO, Guilherme; TONGLET, Ariel; 
MONTEIRO, Ricardo. Os versos e traços da literatura de cordel. Nexo 
Jornal, 3 maio 2017. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.
br/especial/2017/05/03/Os-versos-e-tra%C3%A7os-da-literatura-

de-cordel>. Acesso em: 24 maio 2018.

Esse conjunto de regras que os cordelistas devem seguir 

garante a sonoridade e facilita a memorização do texto. 

Cantar o cordel era muito importante, já que, no início do 

século XX, grande parte da população era analfabeta; o Censo 

de 1906 informa que 74,6% das pessoas em solo brasileiro 

eram analfabetas, e no Nordeste esse número era ainda 

maior. Daí a importância de ser um texto de fácil memorização 

pela população. Tanto o cordel quanto o repente nascem da 

prática da cantoria; o cordel é escrito e depois cantado, e 

o repente é criado na hora, pela voz, e depois até pode ser 

registrado no papel. 

O cordel veio de Portugal, chegando ao Brasil com os 

colonizadores. O nome cordel, inclusive, é herança de solo 

português. Os folhetos com as histórias em versos eram 

pendurados em barbantes para serem vendidos, chamados 

também de cordas finas. Daí para cordel foi um pulo. Se no 

Brasil esse modo de venda dos folhetos pendurados não 

pegou, o nome permaneceu e o gênero fez muito sucesso no 

Nordeste, espalhando-se para o país todo.

Atividades 

As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar 

diversas situações de leitura da obra objetivando a fruição 

literária, bem como o desenvolvimento de competências 

específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de 

linguagem nos campos da vida cotidiana, da vida pública, de 

estudo e pesquisa e do artístico-literário. 

Atualmente, os cordéis podem ser 
encontrados nesses expositores de 

plástico (Cabedelo, Paraíba, Brasil, 
2017).
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• Orientar os alunos a lerem o texto de quarta capa. Nele, 

a personagem se apresenta e conversa com o leitor, 

instigando-o a ler sua história. Pedir a um aluno que 

leia o texto em voz alta e, em seguida, perguntar o que 

os alunos acham que lerão nas páginas do livro: “É uma 

história de amor?”; “É uma história de aventura?”; “De 

autodescobrimento?”; “Qual é a idade de Doralice?”; “Por 

que o título é Cordel adolescente, ó xente?”. Pedir à turma 

que faça uma pesquisa sobre o significado da palavra 

oxente, que foi escrita pela autora separadamente, para 

enfatizar o ó. Sabendo que essa palavra é uma interjeição, 

que exprime estranheza ou espanto, instigá-los a pensar 

no motivo do seu uso no título e retomar esse ponto 

depois da leitura. (Habilidade de referência: EF69LP45.)

• Na sala de aula, pendurar capas de cordéis impressas 

em folhas de sulfite em um varal de barbante colado 

de uma ponta a outra da lousa ou em outro lugar que 

achar conveniente. Pode-se encontrar capas no site da 

Academia Brasileira de Literatura de Cordel: <http://

www.ablc.com.br/o-cordel/capas/>. Nesse site, as capas 

estão pequenas; nesse caso, pode ser feito um varal com 

várias capas pequenas e circulá-lo pela sala, perguntando 

aos alunos se eles sabem o que está pendurado e se já 

viram algum cordel impresso. 

• Explicar aos alunos as particularidades do gênero 

cordel, como a questão de que as rimas devem ter o 

“mesmo som” (pelo critério fônico, rima rica), e a questão 

estrutural, como geralmente o uso de sextilhas (estrofes 

com seis versos). É importante retomar com os alunos 

algumas características da poesia, como rima rica e rima 

pobre, estrofes com número de versos preestabelecido 

e métrica, ressaltando que o emprego desses recursos 

pode conferir mais ou menos sonoridade à criação 

poética. Em seguida, explicar que também há o repente, 

que se assemelha ao cordel, mas é essencialmente oral, 

muitas vezes sendo criado na hora pelo repentista ou 

sendo decorado e declamado (no livro, a personagem 

declama o que escreve também; assim, esse poema 

A Academia Brasileira de 
Literatura de Cordel está 

localizada na cidade do Rio 
de Janeiro, no bairro de Santa 

Teresa, a 500 metros do Largo 
do Guimarães. 

Meu nome é Doralice e vou 

contar a você, nas páginas do 

meu cordel, uma história de 

amor, tristeza e valentia, que 

se passou com uma mocinha 

chamada Bertulina.

Esta mocinha se apaixonou por 

um cabra cangaceiro, curtido 

e sertanejo, que tinha olhos de 

lonjuras e estrelas faiscantes 

nos dentes do seu sorriso. 

Em uma noite de lua cheia,  

ele chegou chegado e roubou  

o primeiro beijo da vida dela. 

Seria paixão ou pura ousadia 

do valentão? 

Ilustrações JOANA LIRA
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narrativo seria como se a Doralice estivesse na feira 

declamando o seu cordel para eles). Há cordéis que 

são musicados e viram repentes e há repentes que 

são escritos e viram cordéis. Esses dois gêneros se 

encontram com frequência. Na internet há muitos vídeos 

com a exibição de repentes, e sugere-se exibir um 

desses vídeos para os alunos os conhecerem. Pedir aos 

alunos que leiam o texto uma primeira vez, para desfrute 

e fruição, e, em seguida, leiam prestando atenção em 

detalhes estruturais — rimas, estrofes e linguagem 

figurada. Orientá-los a fazer anotações sobre o que 

chamou mais a atenção deles, para retomar esses pontos 

depois da leitura. (Habilidade de referência: EF67LP28.)

2. Material de apoio pós-leitura

Autoras de cordel

Cordel adolescente, ó xente! é um livro ambientado no 

Nordeste, com uma protagonista adolescente feminina que 

está descobrindo o amor, o que ela quer e o que ela não quer. 

Ela passa pela experiência do primeiro beijo, a esperança e a 

frustração, aprendendo que às vezes é preciso se defender. 

Tudo isso no humor típico de Sylvia Orthof, que traz leveza 

para o poema narrativo. Mas, na verdade, a história trata de um 

assunto muito sério: a vulnerabilidade feminina e sua luta por 

protagonismos, dentro e fora das histórias. Sylvia Orthof coloca 

a mulher no centro de um gênero ao qual ela ficou sempre à 

margem, sendo muitas vezes retratada de forma escrachada.

Cordéis escritos por mulheres são uma realidade 

bem recente. Antes encontravam-se predominantemente 

homens como autores desse gênero. Apesar da mudança 

que vem ocorrendo, das 40 cadeiras da Academia Brasileira 

de Literatura de Cordel, só cinco são ocupadas por mulheres: 

Maria Anilda Figueiredo (CE), Alba Helena Corrêa (RJ), Maria de 

Lourdes Aragão Catunda (Dalinha Catunda, CE), Maria Rosário 

Pinto (MA) e Josenir Lacerda (CE).

O texto a seguir discorre um pouco sobre a trajetória 

feminina das autoras dentro desse gênero:
Cordel escrito por Dalinha Catunda e 

ilustrado por Maércio Siqueira.
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[...] A presença feminina, quando houve, foi construída 

sobre exemplos de coragem. Como é o caso de Maria 

das Neves Batista Pimentel, que entraria para a história 

do cordel com o nome do marido Altino, também 

poeta, de Alagoas. Assim nasceu o autor-autora Altino 

Alagoano. 

Maria das Neves era filha do cordelista e editor 

Francisco das Chagas Batista. Sob o pseudônimo, a poeta 

assinou seu primeiro cordel em 1938, chamado “O violino 

do diabo ou o valor da honestidade”, inaugurando as 

produções femininas. Ela ainda publicaria “O Amor Nunca 

Morre” e “O Corcunda de Notre Dame”. Todos releituras de 

clássicos da literatura ocidental. 

Em depoimento à pesquisadora Maristela Barbosa 

Mendonça, Maria das Neves disse que optou por assinar 

com um pseudônimo por ver que nomes de mulher não 

apareciam nas edições de cordel. “Todos os folhetos 

que foram vendidos na livraria de meu pai ou que foram 

impressos tinham nome de homem, eram homens que 

faziam, não existia, naquele tempo, folheto feito por 

mulher, e eu, para que não fosse a única, disse: ‘Eu não 

vou botar meu nome’.” 

Publicações com nomes de poetas mulheres surgiriam 

ainda de forma tímida a partir da década de 1970, 

processo que se consolida nos anos 2000 e com a 

internet. A poeta cearense Maria de Lourdes Aragão 

Catunda, a “Dalinha”, é uma das que compõem a leva 

mais recente. 

“O cordel era um meio muito machista, dominado por 

homem, e mulher não escrevia. Se cordel era uma literatura 

menor, sendo de mulher era menor ainda”, diz. Catunda 

explica que, mesmo quando retratada nos cordéis, a 

posição da mulher era degradante. Coisa que muda quando 

é a mulher que assume a autoria dos versos. 

“Antes se fazia uma imagem escrachada da mulher. 

Hoje a gente escreve por conta própria, com a nossa 

cara, nossos assuntos. Não estamos imitando o que se 

fazia, nós temos outros assuntos. E pra isso hoje temos 

“Dalinha” Catunda. Para conhecer mais 
sobre a autora, acesse seu blog <http://

cantinhodadalinha.blogspot.com/>.
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ótimas representantes”, diz. “Mas, veja, nós não estamos 

competindo com homem, nós estamos ocupando um 

espaço que não existia.”

RONCOLATO, Murilo; FALCÃO, Guilherme; TONGLET, Ariel; 
MONTEIRO, Ricardo. Os versos e traços da literatura de cordel. Nexo 
Jornal, 3 maio 2017. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.
br/especial/2017/05/03/Os-versos-e-tra%C3%A7os-da-literatura-

de-cordel>. Acesso em: 18 maio 2018.

Sylvia Orthof e o humor

A autora Sylvia Orthof é muito conhecida por seus textos 

leves e bem-humorados que falam de coisas sérias. Cordel 

adolescente, ó xente!, por exemplo, aborda o protagonismo 

feminino de modo divertido, mas sem deixar de passar uma 

mensagem séria: as mulheres devem ser respeitas e devem 

se defender quando isso não acontecer. 

A construção do humor

O humor é uma das estratégias de construção textual 

que permite ao autor de um texto despertar no leitor um 

efeito em que o cômico gera uma distorção, dando uma 

ressignificação ao texto, que provoca o riso.

Para que essa distorção seja possível, o autor deve usar 

recursos linguísticos e extralinguísticos (como o jogo de 

palavras, a sugestão, a paródia, a intertextualidade, o exagero 

e a ambiguidade) que provoquem a comicidade e o riso.

No entanto, para que se obtenha o efeito de humor 

pretendido, o leitor deve ter repertório para compreender a 

intenção por trás da forma como é construído o texto; caso 

contrário, há o risco de uma interpretação inadequada ou até 

mesmo contrária à que se pretendia alcançar.

[…]

O humor pode ser construído não somente no nível da 

significação das palavras e dos enunciados, mas também na 

apresentação visual ou na associação desta com o verbal (o que 

é muito comum nas tiras e charges), na relação entre palavras 

e orações (que pode se dar por meio da exploração polissêmica 

das palavras) e no modo como a frase é construída [...].
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Os textos literários também podem recorrer ao efeito 

do humor como estratégia fundamental para — por meio 

do riso, do cômico — tecer críticas, provocar reflexões ou 

simplesmente divertir.

FTD SISTEMA DE ENSINO. Produção de texto, Módulo 7,  
Capítulo 21, Humor e ironia. São Paulo: FTD, 2018. p. 6-7.

Atividades 

As atividades a seguir podem auxiliar o professor na 

reflexão após a leitura, com o objetivo de potencializar os 

efeitos da fruição literária, as competências específicas 

de Língua Portuguesa e diversas práticas de linguagem 

previstas na BNCC.

• Depois da leitura, pode-se promover uma roda de 

conversa com os alunos para que eles falem sobre 

o livro e retomem o porquê de o “ó xente” ter sido 

utilizado no título. As hipóteses se confirmaram? Em 

seguida, perguntar à turma sobre as características 

estruturais do poema, com questões como: “O texto se 

aproxima mais do gênero cordel, com estrutura rígida, 

ou é um poema com estrutura mais flexível?”. Espera- 

-se que os alunos percebam que Sylvia Orthof elaborou 

um poema que não obedece rigidamente às normas 

estabelecidas pelos cordelistas, partindo do gênero 

para criar uma obra marcadamente pessoal. Verificar, 

então, se eles entenderam que o poema é narrativo, 

isto é, possui características do gênero narrativo, como 

personagens, diálogo, descrição de cenário e ação — 

mas na forma poética, com versos, estrofes e rimas. 

Pode-se levar para sala exemplos de poemas que são 

narrativos e exemplos daqueles que não são (poemas 

que falam de sentimentos, questões interiores). Um 

bom exemplo de poema narrativo é “Navio negreiro”, 

de Castro Alves, ou a música “Eduardo e Mônica”, do 

Legião Urbana; como exemplos de poema não narrativo, 

sugerem-se “Saudades” e “Eu”, de Florbela Espanca. 

Estando claras as características desses tipos de 

poemas e do cordel, propor aos alunos que, oralmente, 

Florbela Espanca (1894-1930), poeta 
portuguesa, que morreu aos 36 anos, 
em sua terceira tentativa de suicídio.
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debatam e informem o que se pede a seguir (pode-se 

escrever as respostas na lousa):

1. Quem narra o poema?

2. Sobre o que é o poema?

3. Onde a narrativa do poema se passa?

4. Aparecem outros personagens? Quem?

5. Há alguma indicação de tempo no poema? Qual(ais)?

6. O poema narrativo tem um final feliz? Por quê?

 Em seguida, pedir aos alunos que anotem as questões 

e as respostas no caderno, para que criem um conto 

com base nessas informações, mas do ponto de vista do 

“cabra cangaceiro”; entre outras informações que julgarem 

interessantes, eles devem abordar os seguintes pontos:

1. Descrever o “cabra cangaceiro”, dando um nome 

para ele e para seu cavalo, e abordando um pouco da 

história dele — eles devem explicar no texto por que 

ele tratou Bertulina/Doralice do jeito que ela conta no 

poema.

2. Inserir na história os dois momentos em que ele 

encontra Bertulina.

3. Elaborar, pelo menos, um diálogo entre os 

personagens.

4. Usar humor no texto; neste ponto, pode-se pedir aos 

alunos que retornem ao poema de Sylvia Orthof e 

observem o uso que ela faz do humor em seu texto. 

Essa é uma característica recorrente em seus livros.

 Em dia combinado, reunir a turma e fazer uma roda de 

leitura dos contos para que os alunos leiam as produções 

e vejam que final cada um deu ao seu “cabra cangaceiro”. 

(Habilidades de referência: EF67LP30, EF67LP28 e 

EF69LP51.)

• Orientar os alunos a fazerem uma pesquisa sobre 

cordelistas mulheres brasileiras. Jarid Arraes, por 

exemplo, lançou o livro Heroínas negras brasileiras 

em 15 cordéis em 2017, sendo um cordel escrito 

por uma mulher sobre mulheres negras. É importante 

conversar com a turma sobre a importância de haver 

representatividade na literatura, em todos os gêneros 

A literatura de cordel foi, 
por muito tempo, produzida 

principalmente por autores do 
gênero masculino. Uma das 

primeiras mulheres a escrever 
cordel no Nordeste o fez usando 
o pseudônimo do marido. Hoje a 

situação é diferente e já existem 
cordelistas do gênero

feminino, como é o caso de Maria 
de Lourdes Aragão Catunda, a 

“Dalinha”. Mas ainda há um longo 
caminho a percorrer; um exemplo 

disso é que apenas um pouco 
mais de 10% das cadeiras da 

Academia Brasileira de Literatura 
de Cordel são preenchidas 

por mulheres. Desse modo, é 
relevante que Sylvia Orthof 

tenha dado voz a uma cordelista 
adolescente em seu livro com 

essa temática.
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literários, e que não existe literatura para mulher ou para 

homem, literatura é literatura e existe para a fruição de 

todos. Depois, dividir os alunos em trios e pedir a eles que 

escolham uma mulher que foi importante para a história 

do Brasil — como Princesa Isabel, Tarsila do Amaral, Maria 

Quitéria, Maria da Penha, Chiquinha Gonzaga, Zuzu 

Angel, Anita Garibaldi, Leolinda Daltro, Chica da Silva, 

Enedina Alves Marques — para escreverem um poema 

rimado e com métrica contando a história dessa mulher. 

Primeiro, eles devem fazer a pesquisa e selecionar os 

dados mais importantes; depois, escolher métricas e o 

número de estrofes que utilizarão em sua composição. 

Ao montarem os versos, eles devem usar figuras de 

linguagem no poema, como metáfora; nesse momento, 

pode-se voltar ao texto de Sylvia Orthof para que eles 

vejam algumas figuras de linguagem. Durante essa 

atividade, é bom acompanhar os trios no desenvolvimento 

dos poemas, com escrita, reescrita e revisão de texto. 

Em dia combinado, marcar com os alunos um sarau de 

poemas, em que eles recitarão suas criações e poderão 

mostrar fotografias das mulheres homenageadas. Sugere-

-se a criação de um vídeo do sarau, com a autorização 

dos pais dos alunos, para postar no site da escola ou em 

sites de vídeos, ou criar um blog ou um grupo em redes 

sociais para postar a criação dos alunos. (Habilidades de 

referência: EF69LP44, EF69LP46, EF69LP48, EF69LP51, 

EF69LP53 e EF67LP31.) 

 Competência trabalhada:   

• Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e 

respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, 

das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao 

patrimônio cultural da humanidade, bem como participar 

de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da 

produção artístico-cultural, com respeito à diversidade 

de saberes, identidades e culturas. (Específica de 

Linguagens)

Capa do livro Heroínas brasileiras em 
15 cordéis. 



18material de apoio ao professor

PARTE III — INTERDISCIPLINARIDADE

Orientações gerais para as aulas de outros componentes ou 

áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na 

obra, com vistas a uma abordagem interdisciplinar.

Xilogravura e cordel

O gênero cordel e a arte da xilogravura estão intimamente 

ligados. No início do século XX, imprimir uma capa era 

muito caro, e as ilustrações faziam muito sucesso, sendo 

importantíssimas na divulgação de cordel. Então, nos lugares 

onde não havia gráficas, principalmente no interior, autores 

e editores começaram a usar uma técnica muito mais barata 

de reprodução das ilustrações — a xilogravura. Essa técnica se 

tornou muito popular entre os cordelistas, tornando-se uma 

característica da materialidade desse gênero. 

O termo “xilogravura”, como apontado por Martins (1987), 

deriva do grego e consiste na arte da escrita ou gravação 

(graphein) sobre a madeira (xylon). A fim de aprofundarmos 

a investigação a seu respeito, cabe definir a lógica principal 

que a define: trata-se de uma técnica de produção de 

imagens fundamentada naquilo que chamamos de “gravura”. 

A gravura consiste no processo de obtenção de imagens a 

partir de incisões em uma matriz artesanal, que pode ser 

composta por vários tipos de materiais. No caso específico da 

xilogravura, essa matriz é feita de madeira. Diversas formas 

de gravura se fizeram conhecidas ao longo dos séculos, 

como a gravura em metal (calcogravura) ou em pedra calcária 

(litografia), mas foi a xilogravura a primeira forma de gravura 

de que se tem conhecimento. Gombrich define o processo da 

seguinte maneira:

 

O método de impressão dessas imagens era bastante 

simples. Com uma faca, retirava-se de um bloco de 

madeira tudo o que não deveria aparecer na estampa. 

Por outras palavras, tudo o que tinha de aparecer em 

preto ficava saliente num conjunto de arestas muito 

finas. O resultado era análogo ao de qualquer carimbo de 

Ferramentas necessárias para criar a 
matriz de uma xilogravura.

Matriz de xilogravura e o resultado em 
um papel em branco, em segundo plano.
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borracha que usamos hoje, e o princípio de impressão no 

papel era praticamente o mesmo: cobria-se a superfície 

do bloco com tinta de impressão, feita de óleo e fuligem, 

e apertava-se contra a folha de papel. Podiam ser feitas 

numerosas impressões antes do bloco ficar gasto. Essa 

técnica rudimentar de impressão de estampas tem o 

nome de xilogravura (1993, p. 213).

 

Apesar de não se poder precisar uma data específica de 

origem da técnica de xilogravura, Costella (2006) apresenta 

que a imagem da oração budista “Sutra do Diamante”, 

impressa na China em 868 por Wang Chieh, consiste 

no primeiro registro datado de imagem de xilogravura. 

Benjamin (1994, p. 166) aponta que foi com a xilogravura 

que o desenho se tornou pela primeira vez tecnicamente 

reprodutível, muito antes da criação da imprensa e da 

reprodução da palavra escrita.

Em meados do século XV, ao ser introduzida na Europa 

pelos islâmicos, rapidamente a técnica tornou-se popular, e 

passou a ser utilizada na estampagem de livros, documentos 

religiosos e cartas de baralho, tomando espaço nas feiras 

populares. Países como a Alemanha, Itália, França e Holanda 

tornaram-se centros produtores destas imagens, que foram 

bastante utilizadas durante a Idade Média como alternativa 

simples e barata para a produção de imagens.

Este período coincide também com o estabelecimento na 

Europa de um sistema prático que permitia uma impressão 

em massa de caracteres sobre determinada superfície: a 

prensa de tipos móveis. A técnica foi desenvolvida pelo 

ourives alemão Johannes Gutenberg, e agilizava a impressão 

através de um sistema mecânico móvel que dispensou a 

necessidade de um escriba para a impressão de livros. A 

facilidade de disseminação das informações e conhecimento 

trazida pela técnica levou à revolução da imprensa, que 

incentivou o Renascimento e fez com que a informação 

escrita deixasse de ser privilégio apenas dos grandes nobres 

e clero.

[...]
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[...] ao longo do século XVIII, com o advento da Revolução 

Industrial, a xilogravura foi bastante empregada em 

propagandas e no campo editorial da imprensa nascente. 

Apenas ao final deste século e prenúncio do século XIX se 

estabeleceu um contexto cultural que contribuiu para que 

a xilogravura saísse de uma aplicação meramente utilitária 

para ressurgir em um papel de finalidades artísticas, tal como 

outrora fora empregada nas obras de Dürer ou Rembrandt. 

Até então, apesar do seu destaque no Renascimento, se 

comparada a manifestações artísticas tradicionais tais 

como a pintura, a xilogravura ocupava posição subalterna, 

inclusive em relação à calcogravura. A Revolução Industrial, 

no entanto, deixou uma série de mudanças e inovações 

técnicas — tais como a fotografia, por exemplo — que haviam 

modificado o pensamento vigente. Dessa forma, ocorreu 

um grande desenvolvimento em técnicas de reprodução, de 

sorte que a reprodutibilidade se inseria de forma cada vez 

mais intensa nos meios.

[...]

Tal como ocorrido no contexto europeu, no Brasil a 

xilogravura também passou de uma aplicação utilitária em 

seus primórdios para um reconhecimento gradativo como 

técnica de expressão artística. Sua aplicação inicia-se na 

imprensa antiga e desenvolve-se na literatura de cordel, 

ganhando uma valorização gradativa que a levou a ilustrar 

inúmeros novos tipos de impressos, desde jornais e livros 

até capas de discos, camisetas e diversas manifestações 

envolvendo meios eletrônicos e digitais. A xilogravura, 

portanto, se constituiu como técnica presente ao longo 

de todo um contexto de evolução midiática brasileira, que 

pretendemos analisar a partir dos casos apresentados em 

nosso recorte.

BRITO, Geórgia Monteiro Gomes de. O universo das imagens 
técnicas e a xilogravura na sociedade midiática: um estudo 

de caso na perspectiva teórica de Vilém Flusser. Dissertação 
apresentada para o Programa de Pós-graduação em Estudos 

de Mídia. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 
2016. p. 46-48. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/

bitstream/123456789/22791/1/GeorgiaMonteiroGomesDeBrito_
DISSERT.pdf>. Acesso em: 21 maio 2018.
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Sertão nordestino e a desertificação

A narrativa do poema se passa no Sertão nordestino, muito 

conhecido de todos nós por seus períodos de seca intensa e 

pelo sofrimento de sua população. 

Leia a seguir um texto que explica um pouco as 

condições que levam essa porção de terra a ser castigada 

com tanta seca. 

O processo de desertificação pode ser definido como a 

expansão de áreas desérticas. Ele ocorre em parte por 

causa de fatores naturais, mas o manejo inadequado do 

solo — com práticas agrícolas de sobrepastoreio, monocultura 

constante, desmatamento em áreas de clima semiárido e 

subúmido, entre outros processos que promovem a redução 

da fertilidade e alteram o ciclo hidrológico da região, além 

de causarem salinização e erosão — pode acelerar ou 

potencializar o processo.

A desertificação ocorre, portanto, por uma complexa 

interação entre o ambiente natural e as atividades humanas. 

As causas específicas variam em função da região e 

envolvem condições econômicas, populacionais, práticas 

agrícolas e políticas. […], as atividades humanas que 

destroem a vegetação de superfície degradam a estrutura 

e a fertilidade do solo, impedem a infiltração de água e 

diminuem sua capacidade de retenção de água, o que 

também promove a desertificação.

No Brasil, a região mais suscetível ao processo de 

desertificação é o Nordeste, principalmente na porção do 

Sertão, onde diversas condições contribuem para o problema: 

índices pluviométricos inferiores a 600 mm/ano; existência 

de pouca vegetação natural e desmatamento constante 

para a fabricação de carvão vegetal; e aplicação de técnicas 

agrícolas rudimentares. Historicamente, essa região também 

foi assolada por políticas que promoviam o desenvolvimento 

individual em detrimento do coletivo, por meio, por exemplo, 

de incentivo financeiro às propriedades particulares. Outra 

área no Brasil que reúne condições parecidas é o Jalapão, no 

estado do Tocantins.

 Paisagem do Sertão nordestino.
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O processo de desertificação por que passa a região 

Nordeste tem consequências drásticas e um efeito “cascata”, 

uma vez que ela provoca a perda de safras e a redução 

da produtividade agrícola, o que afeta a alimentação e 

causa o empobrecimento da população dessa região; 

isso, por sua vez, desencadeia a migração para outras 

regiões, com consequente redução da população absoluta 

e relativa, envelhecimento da população local, entre outros 

desdobramentos.

FTD SISTEMA DE ENSINO. Geografia, Módulo 3: Dinâmica das 
paisagens brasileiras I. Capítulo 9: Os solos brasileiros. São Paulo: 

FTD, 2018. p. 34-35.

Atividades 

Atividade com xilogravura, utilizando as seguintes 

habilidades: “(EF69AR05) Experimentar e analisar 

diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance 

etc.)” e “(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em 

artes visuais, com base em temas ou interesses artísticos, 

de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso 

de materiais, instrumentos e recursos convencionais, 

alternativos e digitais”.

• De início, reforçar com os alunos a relação entre o cordel e 

a xilogravura, ressaltando a importância das imagens na 

divulgação dos textos e o fato de esse tipo de reprodução 

ser barato. Chamar a atenção deles para as ilustrações do 

livro, que reproduzem o estilo das imagens em xilogravura. 

Mostrar outros exemplos de xilogravura para os alunos 

ampliarem seu repertório. Em seguida, se possível, exibir 

o vídeo “Como fazer xilogravuras”, disponível em: <https://

www.youtube.com/watch?v=oTRpgKVE-Bk> (acesso em: 24 

maio 2018). Nesse vídeo, os alunos podem ver claramente 

as etapas do processo para obter uma xilogravura. Orientar 

os alunos na criação de xilogravura, em que eles devem criar 

uma imagem que represente a turma. Como é difícil entalhar 

imagens em madeira (e até perigoso), sugere-se a troca da 

Arte
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madeira por isopor ou EVA. Essa atividade pode durar duas 

ou três aulas e pode ser feita individualmente ou em grupos. 

As etapas são as seguintes:

1. Criação do desenho:

• Em folhas de sulfite, os alunos deverão criar um 

desenho que represente a turma. Antes da etapa do 

desenho, conversar com a turma sobre o que poderia 

representá-la, que tipo de desenho e elementos 

poderiam ser usados. 

• Depois, os alunos devem elaborar esboços do desenho 

e, quando acharem que está bom, fazer uma versão 

final para ser passada para o isopor.

2. Criação da xilogravura

• Providenciar ou pedir aos alunos que tragam isopor no 

tamanho de 20 cm x 15 cm (podem-se utilizar também 

bandejas de isopor, depois de recortar as bordas), lápis 

de escrever, tinta guache, rolo de pintura de 10 cm ou 

pincel, colher, papel Canson A4 e panos para limpeza 

(caso eles precisem).

•  Pedir aos alunos que peguem os desenhos que fizeram 

e reproduzam-nos sobre a placa de isopor com a ponta 

do lápis: eles colocam o desenho sobre o isopor e 

fazem sulcos em cima das linhas do desenho, para 

transferir o desenho para o isopor. 

• Retirar, com a colher, uma quantidade de guache do 

pote e aplicar na borda superior do isopor depois que o 

desenho tiver sido aplicado.

• Espalhar a tinta rapidamente, com o rolo para pintura 

ou o pincel, sobre a placa de isopor. 

• Centralizar a bandeja de isopor, coberta por tinta, sobre 

uma folha de papel Canson A4, pressionando toda a 

superfície do isopor que está em contato com o papel.

• Retirar o papel gravado e levar para secar.

• Promover uma exposição do trabalho dos alunos.

 Competência trabalhada:

• Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho 

coletivo e colaborativo nas artes.
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Desenvolver atividade relacionada ao conteúdo do livro com 

base na seguinte habilidade: “(EF06GE11) Analisar distintas 

interações das sociedades com a natureza, com base na 

distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as 

transformações da biodiversidade local e do mundo”.

• A narrativa do poema se passa no Sertão nordestino, 

como o próprio texto nos informa. Pedir aos alunos que 

encontrem no poema trechos que situam a história 

no Nordeste e, nas ilustrações, elementos que fazem 

referência à paisagem nordestina. O Nordeste é muito 

conhecido por suas belas praias, mas também pelas 

secas e pela falta de chuva que assolam o interior 

dos estados dessa região, conhecida também como 

Sertão nordestino. Orientar os alunos a pesquisarem os 

motivos que levam à desertificação de algumas áreas do 

Nordeste. Dividir a sala em quatro grupos e pedir a cada 

um que pesquise um tema:

1. Razão climática da desertificação.

2. Ação do homem na desertificação.

3. Possíveis soluções para melhorar a situação das 

pessoas que sofrem com a seca.

4. Autores brasileiros que trabalharam a temática da seca 

em suas obras (literatura, pintura, escultura etc.).

 Em um dia predeterminado, pedir a eles que apresentem 

o material pesquisado como uma apresentação em cartaz, 

PowerPoint, vídeo etc., com fotografia e tópicos que 

resumam o que vão apresentar. É importante orientá-los a 

ensaiar as apresentações e pedir que, se possível, todos os 

alunos do grupo apresentem algum aspecto da pesquisa.

 Competência trabalhada:

• Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser 

humano na natureza e na sociedade, exercitando a 

curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam 

para a transformação espacial, social e cultural, de modo 

a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. 

(Específica de Ciências Humanas)

Geografia
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Projeto interdisciplinar

Um livro sempre permite múltiplas leituras e também 

abordagens multidisciplinares e transdisciplinares. 

 Uma das principais características da literatura de 

cordel, assim como de outras manifestações da cultura 

popular, é tratar, de maneira poética e bem-humorada, 

algumas das principais questões sociais brasileiras. Com o 

projeto Cordel escolar a proposta é trazer para o ambiente 

da escola essa característica, incentivando os alunos a 

refletirem sobre assuntos pertinentes ao seu cotidiano e 

permitindo que eles exerçam a cidadania e defendam suas 

opiniões por meio da arte.

1 Dividir a turma em cinco grupos e sortear entre eles 

um dos temas para aprofundamento do que foi visto 

durante a leitura do livro: a origem da literatura de cordel; 

a importância da xilogravura; a estrutura da métrica nos 

cordéis; as diferenças entre repente, literatura de cordel e 

embolada; e a história da literatura de cordel no Nordeste. 

2 Organizar a apresentação dos resultados das pesquisas em 

painéis, orientando os grupos quanto a tamanho (cartolina), 

número de ilustrações e forma de apresentação do texto. 

Em data predeterminada, os grupos devem expor o trabalho 

oralmente e apresentar a parte do painel que coube ao grupo.

3 Em uma roda de conversa, propor a análise dos dados 

apresentados. Incentivar os alunos a falarem sobre o que 

descobriram, por exemplo, alguma curiosidade, e o que 

aprenderam com a apresentação dos outros grupos.

4 Distribuir pedaços de papel sulfite, cartolina ou papel- 

-cartão para que cada aluno registre, em uma frase, sua 

impressão sobre a literatura de cordel, escrevendo seu nome 

nele, para criação de um painel com as opiniões da turma.

5 Propor aos alunos utilizar o cordel como recurso para 

debater temas sociais relevantes que estejam relacionados 

ao seu cotidiano, como: cidadania, solidariedade, 

preconceito, consciência ambiental, espiritualidade, ética, 

Língua Portuguesa
Arte
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educação sexual, combate às drogas, violência, condição 

social da população, amor ao próximo ou outros temas 

sugeridos pela turma. 

6 Pedir a cada aluno que escolha um dos temas para redigir 

um cordel. Orientar e corrigir a escrita, atentando para a 

questão da métrica e das rimas.

7 Promover ensaios dos alunos e a apresentação dos cordéis 

para a turma, para que treinem a leitura de suas produções 

em público. 

8 Em data previamente agendada, promover a apresentação 

dos cordéis feitos pelos alunos aos pais e familiares. Cada 

aluno deverá se apresentar ao público, ler sua produção e 

depois pendurá-la em um varal colocado em local visível 

para o público.

9 No encerramento, uma aluna previamente selecionada/

sorteada poderá fazer a leitura dramatizada de Cordel 

adolescente, ó xente!

Competências trabalhadas nesse projeto:  

• Utilizar diferentes linguagens — verbal (oral ou visual- 

-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora 

e digital —, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e 

partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. (Geral)

• Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas 

e produções artísticas e culturais do seu entorno social, 

dos povos indígenas, das comunidades tradicionais 

brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos 

e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno 

cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos 

e dialogar com as diversidades. (Específica de Arte)
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