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PARTE I — OBRA, AUTORES, TEMAS, CATEGORIA
E GÊNERO
1. Contextualização do autor e da obra
A obra
Desafios de cordel apresenta um panorama da literatura de
cordel e do repente de viola, duas autênticas manifestações
da cultura popular brasileira. São apresentados, com muito
humor, os ciclos do reconto, jornalístico, biográfico e diversos
desafios inspirados nas famosas pelejas entre cantadores
repentistas. Os poemas são enriquecidos por belas ilustrações
feitas em técnica mista, incluindo a xilogravura, típica das
capas dos folhetos tradicionais.

Sobre o autor
César Obeid é escritor, educador e contador de histórias.
Alguns de seus livros foram premiados pela Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Escreve matérias
e artigos para jornais e revistas e também participa de
gravações de programas de televisão e rádio sobre leitura,
literatura, poesia e cultura popular. É autor de diversos livros
infantis e juvenis.

Sobre o ilustrador
Fernando Vilela nasceu em São Paulo, em 1973. Como autor
e ilustrador, publicou em oito países e recebeu cinco prêmios
Jabuti e a Menção Honrosa na categoria Novos Horizontes do
Prêmio Bologna Ragazzi 2007. Teve três livros selecionados
para o catálogo White Ravens, da Biblioteca Internacional
da Juventude, em Munique, Alemanha. Em 2012, ganhou o
I Troféu Monteiro Lobato de Literatura Infantil.

2. Motivação do estudante para a leitura/escuta
Desafios de cordel apresenta ao leitor a forma poética do
cordel, muito presente na literatura brasileira. O gênero nasceu
no século XVI em Portugal e ganhou suas características
típicas na região Nordeste do Brasil. O livro nos mostra essa
material de apoio ao professor
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forma de arte em suas diversas modalidades: a sextilha, a
setilha, galope à beira-mar, martelo, entre outras. Possibilita,
portanto, um rico trabalho com a linguagem. O contato com
essa forma poética não só na forma escrita, mas também na
falada, permite ao leitor, de maneira divertida, desenvolver a
noção de ritmo e praticar o recurso poético da rima.
A literatura de cordel ajuda a perceber que, em alguma
medida, o leitor já tem dentro dele, na fala cotidiana, a propensão
a utilizar as métricas mais recorrentes da língua portuguesa. A
leitura dos poemas do livro pode estimular os leitores a criarem
seus próprios poemas. Outras características cativantes do cordel
são o humor e os temas, em geral relacionados ao cotidiano.

3. Informações que relacionam a obra aos seus
respectivos temas, categoria e gênero literário
Escrito em forma de cordel, esse livro apresenta um
panorama da literatura de cordel e do repente de viola, duas
manifestações da cultura popular brasileira. Os versos criados
por César Obeid falam sobre o fazer do cordel e funcionam,
portanto, também como um livro de introdução a essa
manifestação tão particular de nossa tradição. Os poemas são
enriquecidos por ilustrações feitas em técnica mista, incluindo
a xilogravura, típica das capas dos folhetos de cordel.
Por meio da leitura deste livro, você entra em contato
com diversos cordéis e pode conhecer essa produção que
teve origem no Nordeste, ampliando seu repertório cultural.
Experimentar diferentes vivências, compreendendo a
importância de valorizar identidades, manifestações, trocas e
colaborações culturais e de praticar o respeito à diversidade
é algo que se espera dos estudantes de 6o e 7o anos do
Ensino Fundamental, conforme prevê a Base Nacional Comum
Curricular, por exemplo, na seguinte habilidade: “Inferir
a presença de valores sociais, culturais e humanos e de
diferentes visões de mundo, em texto literário, reconhecendo
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades,
sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto
social e histórico de sua produção”.
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Essa atenção à diversidade regional, ao mundo como
lugar de convívio com a diferença, preponderante no
universo do cordel, inscreve este livro no tema “O mundo
natural e social”. César Obeid, seu autor, pauta sua trajetória
por essa atenção, e por isso teve seus trabalhos como
escritor, educador e pesquisador de literatura de cordel
reconhecidos por público e crítica.

4. Subsídios e orientações
O 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 nova 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.

•

(EF69LP46) Participar de práticas de compartilhamento
de leitura/recepção de obras literárias/manifestações
artísticas, como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos

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

de contação de histórias, de leituras dramáticas, de
apresentações teatrais, musicais e de filmes, cineclubes,

enquanto a cultura do hip-hop

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

tomava forma. Os poemas são

redes sociais temáticas (de leitores, de cinéfilos, de

falados no ritmo das palavras,
e os seus autores podem fazer

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

performances. Os slams têm sido

comentários de ordem estética e afetiva e justificando

utilizados para expressão de

suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas

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?

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,
fanclipes, posts em fanpages, trailer honesto, videominuto, dentre outras possibilidades de práticas de
apreciação e de manifestação da cultura de fãs.
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•

(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.

•

(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)
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
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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.
•

(EF69LP54) Analisar os efeitos de sentido decorrentes da
interação entre os elementos linguísticos e os recursos
paralinguísticos e cinésicos, como as variações no ritmo,
as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações
do estrato sonoro da linguagem, obtidos por meio da
estrofação, das rimas e de figuras de linguagem, como
as aliterações, as assonâncias, as onomatopeias, dentre
outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação
de poemas, apresentações musicais e teatrais, tanto
em gêneros em prosa quanto nos gêneros poéticos,
os efeitos de sentido decorrentes do emprego de
figuras de linguagem, tais como comparação, metáfora,
personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia,
paradoxo e antítese e os efeitos de sentido decorrentes
do emprego de palavras e expressões denotativas e
conotativas (adjetivos, locuções adjetivas, orações
subordinadas adjetivas etc.), que funcionam como
modificadores, percebendo sua função na caracterização
dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de
cada gênero narrativo.

•

(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
infantojuvenis, 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.

•

(EF67LP31) Criar poemas compostos por versos livres
e de forma fixa (como quadras e sonetos), utilizando
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recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como
cadências, ritmos e rimas, e poemas visuais e videopoemas, explorando as relações entre imagem e texto
verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual) e
outros recursos visuais e sonoros.
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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
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] — usada
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
(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-etra%C3%A7os-da-literatura-de-cordel>. Acesso em: 6 jun. 2018.
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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, número ainda
maior no Nordeste. 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 aqui com os
colonizadores. O nome “cordel”, inclusive, é herança lá de
solo português. Para serem vendidos, os folhetos com as
histórias em versos eram pendurados em barbantes, também
chamados de cordas finas. Daí para cordel foi um pulo. No
Brasil, esse modo de venda dos folhetos pendurados
Atualmente, os cordéis podem ser
encontrados nesses expositores de
plástico (Cabedelo, Paraíba, Brasil, 2017).

Metalinguagem é um termo que

não pegou, mas o nome permaneceu e o gênero fez muito
sucesso no Nordeste e se espalhou para o Brasil todo.

Atividades

designa a linguagem que fala de si

As atividades a seguir auxiliarão o professor a preparar

mesma. No quadro As meninas, do

diversas situações de leitura da obra objetivando a fruição

pintor espanhol Diego Velázquez
(1599-1660), por exemplo,

literária, bem como o desenvolvimento de competências

vemos os personagens que ele

específicas de Língua Portuguesa, além de práticas de

estava encarregado de pintar e

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

também a si mesmo representado,
trabalhando na tela. A origem da
palavra “metalinguagem” vem

estudo e pesquisa e do artístico-literário.
•

Desafios de cordel é um livro que usa metalinguagem,

dos estudos de Roman Jakobson

isto é, apresenta cordéis que falam de cordéis e abordam

(1896-1982), pensador russo,

a trajetória temática do gênero. Os alunos vão entrar em

que, no início dos anos 1960,
definiu em seis as funções da
linguagem: conativa, emotiva,
fática, poética, referencial e
metalinguística.

contato não só com o gênero, mas também com a história
dele e suas características. Um aluno pode ler o texto de
quarta capa e outro, o texto de apresentação. É preciso
chamar a atenção da turma para a nota de rodapé da
Apresentação, em que o autor fala das modalidades de
cordel que usará: sextilha, setilha, oitava, décima, galope à
beira-mar, martelo. Pode ser necessário explicar aos alunos
cada modalidade; para tanto, abrir o livro nas páginas 60
material de apoio ao professor
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e 61 e ler com eles as explicações sobre cada modalidade,
para que entendam as observações do autor embaixo
de cada título de cordel. Pode-se promover a leitura em
sala de aula do texto “Um cordel sobre cordel”, em que os
alunos podem entrar em contato com características do
gênero de forma divertida. O professor pode fazer uma
primeira leitura, e depois os alunos que quiserem podem
ler o texto em voz alta, cada um lendo uma estrofe. Nesse
poema, César Obeid apresenta, de forma bem-humorada,
características formais, históricas, culturais, econômicas e
sociais do cordel, falando desde sua origem em Portugal
até sua aceitação em todas as regiões do Brasil. Após as
leituras, é importante repassar com os alunos cada estrofe,
identificando nelas as informações contidas sobre o cordel.
(Habilidades de referência: EF69LP53 e EF67LP28.)
•

No site da Academia Brasileira de Literatura de
Cordel, disponível em <http://www.ablc.com.br/o-cordel/
cordeis-digitalizados/> (acesso em: 6 jun. 2018), foram
disponibilizados a capa e o texto de cordéis para consulta
e estudo. Se houver computadores e internet na escola,
os alunos podem acessar diretamente esse site e entrar
em contato com os cordéis. Outra opção é entrar no site
da Casa Rui Barbosa, em Acervo, disponível em <http://
www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/AntonioFerrreira/
antonioFerreira_acervo.html> (acesso em: 6 jun. 2018);

A Academia Brasileira de

nele, são encontrados vários cordéis que podem ser

Literatura de Cordel está

baixados no formato PDF para impressão. Sugere-se

localizada na cidade do Rio
de Janeiro, no bairro de Santa
Teresa, a 500 metros do Largo
do Guimarães.

escolher alguns, com temática apropriada aos alunos, e
imprimir a capa e as primeiras páginas do cordel, para
que os alunos entrem em contato com textos em cordel
tradicional. Promover uma leitura desses cordéis e pedir
à turma que invente, oralmente, o fim das histórias.
(Habilidades de referência: EF69LP46 e EF69LP53.)

2. Material de apoio pós-leitura
Autoras de cordel
Cordéis escritos por mulheres são uma realidade bem
recente; no passado, havia predominantemente homens
material de apoio ao professor
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como autores desse gênero. 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 fala um pouco sobre a trajetória feminina
das autoras dentro desse gênero:
[...] 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
Cordel escrito por Dalinha Catunda e
ilustrado por Maércio Siqueira.

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

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

da mulher era degradante. Coisa que muda quando é a
mulher que assume a autoria dos versos.
material de apoio ao professor
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“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 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-etra%C3%A7os-da-literatura-de-cordel>. Acesso em: 6 jun. 2018.

O cordel como meio de informação
Em uma época em que não havia televisão e poucas pessoas
tinham acesso a rádio ou até mesmo a energia elétrica, o
cordel, além de divertir, desempenhava a função de informar.
Muitos cordéis foram escritos para contar fatos importantes
que tinham acontecido no Brasil.
Em paralelo aos cordéis que imaginavam histórias com
dragão ou um pavão misterioso, havia também poetas que
se ocupavam de comentar fatos recentes com a urgência que
cabia a um jornal. Eram os chamados folhetos circunstanciais,
que tratavam de relatar a morte de um presidente, o
resultado do jogo de futebol ou o crime que chocou a cidade.
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-etra%C3%A7os-da-literatura-de-cordel>. Acesso em: 6 jun. 2018.

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 as diversas práticas de linguagem
previstas na BNCC.
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•

Depois da leitura, promover uma roda de conversa para
que os alunos falem sobre o livro e os textos de que mais
gostaram. Incentivá-los a fazer comentários com base nos
textos lidos, se gostaram da temática, o que acharam mais
engraçado etc. Perguntar o que acharam das ilustrações
e comentar que o ilustrador, Fernando Vilela, se inspirou
nas gravuras de cordel e na textura do papel-jornal,
usados nessas publicações. No livro, não há uma narrativa
ilustrada sequencial, mas ilustrações separadas para
cada poema, que enriquecem o texto poético e ilustram,
algumas com humor, o conteúdo do texto. Orientar os
alunos a observarem as ilustrações e os cordéis, falando
sobre as cores, a composição e o efeito “riscadinho” para
passar a ideia de madeira.

•

Propor a leitura em dupla dos poemas do “Ciclo de
desafios ou pelejas”. Ressaltar que a leitura deve ser
rápida e cadenciada, para manter o ritmo do poema, e
orientá-los quanto à entonação — o cordel é um gênero
animado, bem-humorado, e isso deve ser transposto para
a leitura em voz alta. Os alunos que quiserem podem
participar da leitura dos poemas que imitam os desafios
de cordel, em que dois cordelistas revezam na composição
do cordel, vendo quem domina mais o gênero. No livro, o
autor inventou os desafios. Na leitura em voz alta, é mais
fácil perceber a sonoridade e o ritmo do gênero, o que
facilita a memorização pelo cordelistas e pelas pessoas
que escutam. (Habilidades específicas: EF69LP53,
EF69LP54 e EF69LP48.)

•

A literatura de cordel foi, por muito tempo, um gênero
produzido principalmente por autores do gênero
masculino. Uma das primeiras mulheres a escrever cordel
no Nordeste o fez com o pseudônimo do marido. Hoje a
situação é diferente e já existem cordelistas do gênero
feminino, como o caso de Maria de Lourdes Aragão
Catunda, a “Dalinha”. No entanto, ainda há um grande
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caminho a percorrer; um exemplo disso é que apenas
10% das cadeiras da Academia Brasileira de Literatura de
Cordel são preenchidas por mulheres. 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,
um cordel escrito por uma mulher sobre mulheres negras.
Conversar com a turma sobre a importância de haver
representatividade na literatura, em todos os gêneros
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
Capa do livro Heroínas brasileiras em
15 cordéis.

Quitéria, Maria da Penha, Chiquinha Gonzaga, Zuzu Angel,
Anita Garibaldi, Leolinda Daltro, Chica da Silva e Enedina
Alves Marques — para escreverem um poema rimado e
com métrica contando a história dessa figura. Primeiro,
eles devem fazer a pesquisa e selecionar os dados mais
importantes; depois, escolherão métricas e o número
de estrofes da composição para, em seguida, começar a
montar os versos — ressaltar que eles devem usar figuras
de linguagem no poema, como a metáfora. Essa atividade
é um pouco trabalhosa, por isso é bom acompanhar
os trios no desenvolvimento dos poemas, com escrita,
reescrita, revisão de texto. Em dia combinado, realizar
com os alunos um sarau de poemas, em que eles recitarão
suas criações e poderão mostrar fotografias das mulheres
que escolheram para fazer os poemas. Pode-se sugerir
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, EF69LP53 e
EF67LP31.)
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Competências trabalhadas:
•

Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico,
social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso,
reconhecendo-a como meio de construção de identidades de
seus usuários e da comunidade a que pertencem.

•

Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a
como forma de interação nos diferentes campos de
atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas
possibilidades de participar da cultura letrada, de construir
conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver
com maior autonomia e protagonismo na vida social.
(Específica de Língua Portuguesa)

•

César Obeid conta, no texto que abre o “Ciclo jornalístico”, que
durante muito tempo a literatura de cordel foi considerada o
jornal do Sertão, havendo então o encontro de dois gêneros:
o da notícia, para informar, e o de cordel, para fruição. O
gênero notícia têm características como não ser muito longo,
ter uma linguagem clara e objetiva, ter compromisso de
informar a realidade, usando a terceira pessoa, ser descritivo
e narrativo, com título. Os cordelistas do Sertão costumavam
falar de política, futebol e a seca. Ler com os alunos os dois
cordéis desse ciclo. Qual informação eles querem passar para
o leitor? Depois, dividir a sala em dois grupos. Cada grupo
vai ficar responsável por transformar um desses cordéis
em texto do gênero notícia, acrescentando duas fotos com
legenda e, caso queira, adicionando um gráfico. A produção
do texto deve ser coletiva: alguns alunos ajudam com ideias,
outros na elaboração do textos, outros na revisão do texto,
outros procurando fotografias e elaborando legendas, e
outro na montagem do texto no formato notícia — pode
ser em cartolina ou em programas de edição. É importante
participar ativamente da produção dos textos, acompanhando
principalmente a elaboração e a revisão textual e enfatizando
a necessidade de usar a norma-padrão do português nesse
gênero. Em dia combinado, os alunos devem expor suas
produções e falar do processo criativo, comentando se foi
difícil ou fácil, e o que aprenderam. (Habilidades específicas:
EF69LP51, EF69LP56, EF67LP06 e EF67LP10.)
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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 o 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 e eram
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.
Ferramentas necessárias para criar a
matriz de uma xilogravura.

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

Matriz de xilogravura e o resultado em um
papel em branco, em segundo plano.

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
material de apoio ao professor
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de 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 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: 6 jun. 2018.
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Sertão nordestino e a desertificação
O gênero cordel ganhou todas as regiões do Brasil, mas, em
solo brasileiro, origina-se no Nordeste, tendo sido uma forma de
comunicação e entretenimento muito importante no século XX.
Os cordéis que foram produzidos no Nordeste trazem
para os seus versos a realidade e o cenário dessa região, tão
diversa em sua geografia. Muito conhecida por suas praias,
também é lembrada por seu Sertão. Leia, a seguir, um texto
sobre o processo de desertificação do sertão nordestino.
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. Como já visto anteriormente, 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
Paisagem do Sertão nordestino.

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,
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de incentivo financeiro às propriedades particulares. Outra
área no Brasil que reúne condições parecidas é o Jalapão, no
estado do Tocantins.
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
Arte

A atividade com xilogravura utiliza 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”.
•

Reforçar com a turma a relação entre o cordel e a
xilogravura, ressaltando a importância das imagens
na divulgação dos textos e do fato de esse tipo de
reprodução ser barato. Chamar a atenção dos alunos
para as ilustrações do livro, que reproduzem o estilo
das imagens em xilogravura. Mostrar outros exemplos
de xilogravura para que eles ampliem seu repertório.
Em seguida, se possível, mostrar o vídeo “Como fazer
xilogravuras”, disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=oTRpgKVE-Bk> (acesso em: 6 jun. 2018).
Nesse vídeo, os alunos podem ver claramente as etapas
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do processo para obter uma xilogravura. Orientá-los na
produção da xilogravura, em que eles devem criar uma
imagem que represente a turma. Como é difícil entalhar
imagens em madeira (e mesmo perigoso), sugere-se a troca
da madeira por isopor ou EVA. Essa atividade pode durar de
duas a 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 devem criar um
desenho que represente a turma. Antes da etapa do
desenho, eles podem conversar sobre o que pode
representar a turma e os possíveis desenhos.

•

Depois, eles 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 (pode-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 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,
sobre a placa de isopor.

•

Centralizar a bandeja de isopor, coberta por tinta,
sobre uma folha de papel sulfite, pressionando toda a
superfície do papel que está em contato com o isopor.

•

Retirar o papel gravado e levar para secar.

•

Promover uma exposição do trabalho dos alunos.
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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 Arte)

Geografia

As atividades são relacionadas 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”.
•

O cordel é um gênero que chegou ao Brasil primeiro no
Nordeste e depois se espalhou por todo o país. Por isso,
muitos cordéis acabaram tratando temas da realidade
nordestina e trazendo a paisagem do Sertão para os seus
versos. O Nordeste é muito conhecido por suas belas praias,
mas também pelas secas e pela falta de chuva que assolam
o interior dessa região, conhecido 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 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.
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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)
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