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FURTADO, Ceylla de Souza. O clássico na literatura de cordel e o processo de formação 

do leitor literário. 2021. 234f. Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – 

Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO. 

RESUMO 

Este trabalho de pesquisa, desenvolvido no Mestrado em Ensino na Educação Básica, 

Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação da Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, aborda a literatura de 

cordel no processo de formação do leitor literário, considerando a adaptação da obra clássica 

Romeu e Julieta, de William Shakespeare, feita por Sebastião Marinho. Diante de uma 

possível instrumentalização da leitura literária, colocada como mero recurso didático no 

processo de escolarização, pretende-se investigar como romper com essa prática e colocar a 

literatura na centralidade da formação efetiva do leitor literário. Para tal, propõe-se a leitura 

do clássico – uma obra de Shakespeare, Romeu e Julieta - em diálogo com o popular – a 

versão em cordel da obra de Shakespeare, escrita por Sebastião Marinho. Para tanto, 

apresentam como pressupostos teóricos as obras de Cascudo, Candido, Calvino, Machado, 

Souza, Zilberman, entre outros, além de documentos oficiais como os PCNs (1998) e DC-GO 

(2019). A partir da pergunta “Como alunos de 5º ano de uma escola pública municipal 

estabelecem a relação entre a leitura de um clássico e a releitura dessa obra no formato de 

cordel?” e “Até que ponto esse cordel instiga à leitura literária do clássico e vice-versa?”, 

pretende-se mostrar a importância da literatura de cordel como um gênero textual que dialoga 

com vários outros gêneros literários e discursivos e também traz elementos da cultura popular 

para a sala de aula e permite uma discussão sobre a variedade e riqueza da cultura brasileira 

tanto no aspecto literário quanto no linguístico. Os resultados apontam para uma via de mão 

dupla no estímulo à leitura do clássico, a partir do popular e o inverso também, o que foi 

possível atestar na aplicação de uma sequência didática que redundou no Produto 

Educacional, em forma de e-book, “Cordel e clássico na escola: leituras e releituras da 

tragédia de Shakespeare”, inserido nos anexos desta pesquisa.  

 

Palavras-chave: Ensino. Clássico. Cordel. Leitura Literária. 
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FURTADO, Ceylla de Souza. El clásico en la literatura de cordel y el proceso de 

formación del lector literário. 2021. 234f. Disertación (Maestría en Ensino en la Educación 

Básica) – Programa de Posgrado en Ensino en la Educación Básica, Centro Educativo e 

Investigación Aplicada a la Educación, Universidad Federal de Goiás, Goiânia, GO. 

ABSTRACT 

Esa propuesta de trabajo, desarrollada en el Curso de Maestría en Ensino en la Educación 

Básica, Programa de Posgrado en Ensino en la Educación Básica, del Centro Educativo e 

Investigación Aplicada a la Educación, de la Universidad Federal de Goiás, en Goiânia, trata 

de la literatura de cordel en el proceso de formación del lector literario, considerando la 

adaptación de la obra clásica Romeo y Julieta, de William Shakespeare, escrita por Sebastião 

Marinho. Al hacer la instrumentalización de la lectura literaria, puesta como mero 

instrumento didáctico en el proceso de escolarización y trabajada como pretexto para la 

enseñanza de la gramática normativa o de las normas de buena conducta, se pretende romper 

con esa práctica y poner a la literatura en la centralidad de la formación efectiva del lector 

literario, desde la lectura del clásico -una obra de Shakespeare-, en diálogo con el popular -el 

cordel. Para eso, se presentan como base teórica Cascudo, Cândido, Calvino, Machado, 

Souza, Zilberman, entre otros, PCNs (1998) y DC-GO (2019). Partiendo de las preguntas 

“¿Cómo los alumnos del 5º año de una escuela pública municipal establecen la relación entre 

la lectura de un clásico y la relectura de esa obra en el formato de cordel?” y “¿Hasta qué 

punto ese cordel instiga la lectura literaria del clásico y viceversa?” se pretende mostrar la 

importancia de la literatura de cordel como un género textual que dialoga con varios otros 

géneros literarios y discursivos y también trae elementos de la cultura popular para la clase, 

además de permitir discusión sobre la variedad y la riqueza de la cultura brasileña en el 

aspecto literario y lingüístico. Los resultados apuntan para una vía de mano doble en el 

estímulo a la lectura del clásico, a partir del popular y el inverso también, lo cual fue posible 

certificar en la aplicación de una secuencia didáctica que redundó en el Producto Educacional, 

en el molde de uno e-book, “Cordel y clásico en la escuela: lecturas e relecturas de la tragedia 

de Shakespeare”, inserto en los archivos adjuntos de esta pesquisa.  

 

Palabras clave: Enseñanza. Clásico. Cordel. Lectura Literaria. 
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Introdução 

Esta pesquisa pretende mostrar a relevância de se trabalhar a obra clássica ao lado da 

literatura de cordel para o processo de formação do leitor literário na Educação Básica, com o 

intuito de responder à questão “A relação entre o texto popular e o erudito pode favorecer o 

processo de formação do leitor literário na Educação Básica por meio da leitura da obra 

Romeu e Julieta em sua versão em cordel e na tragédia clássica?”. 

Por muito tempo, a literatura ficou à margem de propostas pedagógicas escolares, ou 

mesmo, quando trabalhadas, recebiam uma abordagem didática ou de mera transferência de 

informações gramaticais, deixando de lado a apreciação do seu valor estético e as condições 

sociais de leitura e escrita que o texto literário pode proporcionar.  

Para tanto, esta pesquisa dissertará, a partir do aporte teórico de documentos 

importantes como PCNs (1998) e DC-GO (2019), que apontam para o processo de formação 

do leitor literário, tendo em vista as citações que mencionam o incentivo à leitura literária e a 

fruição dessa mesma leitura, bem como pesquisadores e autores que discutem sobre a leitura 

literária, a leitura do clássico, a leitura do texto clássico original e do adaptado, suas versões 

adaptativas e recreativas. 

Assim, são mencionados Carvalho (2006), Mastroberti (2011), Antunes e Ceccantini 

(2004), Zilberman (1988), Bloom (2001), Calvino (1993), Machado (2002) e Borges (2003), 

Soares (2004), Candido (1995), Bourdieu (2011), além de outros que discutem e incentivam a 

leitura do cordel na escola como Marinho e Pinheiro (2012), Alves, Souza e Garcia (2011), 

Cascudo (2012) e Truco (2019), entre outros. 

Tais discussões estão pautadas em uma pesquisa-ação qualitativa, que aconteceu no 

campo da leitura da adaptação para o cordel do clássico Romeu e Julieta, adaptado pelo 

repentista Sebastião Marinho, e também o da leitura do próprio clássico Romeu e Julieta de 

William Shakespeare, aplicada na Escola Municipal Jardim América, no bairro Jardim 

América, da cidade de Goiânia, envolvendo uma turma de alunos do 5º ano. 

No tocante ao que se pretende com esta pesquisa, o objetivo primário é investigar 

como a dialogia entre o popular e o erudito favorece o processo de formação do leitor literário 

na Educação Básica por meio da leitura da obra Romeu e Julieta em sua versão em cordel e na 

tragédia clássica; e os objetivos secundários são apresentar a literatura de cordel como 

possibilidade para a promoção da fruição estética literária, para o conhecimento e o respeito 

às variações linguísticas; compreender como se dão os diferentes usos da língua nas diversas 

situações de comunicação e de expressão literária; evidenciar como é possível o leitor se 
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apropriar de uma literatura que vá além da sabedoria popular, instigando-o a conhecer a obra 

clássica, para que a mesma deixe de ser um privilégio de pequenos grupos.  

Logo, para alcançar tais objetivos pretendeu-se aplicar esta pesquisa dentro de uma 

sequência didática, em que constaram as etapas de aplicação do trabalho com a literatura de 

cordel: tema, objetivo, conteúdo, público alvo, número de aulas, tempo estimado para cada 

aula, materiais, desenvolvimento e avaliação.  

De forma que, para respaldar tal pesquisa às documentações que embasam e, de certa 

forma, incentivam o trabalho no âmbito de formar leitores literários, é importante considerar 

que entre os valores e atitudes subjacentes às práticas da linguagem dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) está proposto: 

 

*interesse pela literatura, considerando-a forma de expressão da cultura de 

um povo. 

*Interesse por frequentar os espaços mediadores de leitura – bibliotecas, 

livrarias, distribuidoras, editoras, bancas de revistas, lançamentos, 

exposições, palestras, debates, depoimentos de autores –, sabendo orientar-se 

dentro da especificidade desses espaços e sendo capaz de localizar um texto 

desejado.  (PCNs, 1998, p.64) 

 

 

Em consonância aos PCNs, o Documento Curricular para Goiás (DC-GO), elaborado 

para adaptar a BNCC à realidade do estado de Goiás, dentre suas competências específicas de 

Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental, e, ampliando um pouco mais para o campo 

artístico-literário, prima por uma experiência literária que pretende transformar e humanizar o 

sujeito e que promova um leitor que não apenas compreenda os sentidos do texto, mas que 

também seja capaz de fruí-los. Um leitor que desenvolva critérios de escolha e preferências 

(por autores, estilos, gêneros) e que compartilha impressões e críticas com outros leitores-

fruidores. Assim: 

 

 
Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o 

desenvolvimento do senso estético para fruição, valorizando a literatura e 

outras manifestações artístico-culturais como formas de acesso às dimensões 

lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial 

transformador e humanizador da experiência com a literatura. Campo de 

atuação relativo à participação em situações de leitura, fruição e produção de 

textos literários e artísticos, representativos da diversidade cultural e 

linguística, que favoreçam experiências estéticas. Alguns gêneros deste 

campo: lendas, mitos, fábulas, contos, crônicas, canção, poemas, poemas 

visuais, cordéis, quadrinhos, tirinhas, charge/cartum, dentre outros. (DC-GO, 

2019, p.232 e 235) 
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Nesse sentido, Zilberman (1985) também contribui, visto que considera que a 

literatura de ficção, na sua globalidade, deflagra as experiências mais amplas da leitura e que 

sua presença no âmbito do ensino provoca transformações radicais e por isso mesmo lhe são 

imprescindíveis. 

Todo esse contexto de incentivo à leitura literária, tratado nas citações acima e 

motivado também por Zilberman (1985), através da literatura de ficção, é pertinente para a 

proposta dessa pesquisa ao trabalhar o resgate da leitura dos clássicos em sala de aula por 

meio do cordel, como expressão da literatura de ficção.  

Dessa forma, essa pesquisa surge também como forma de, através do cordel e sua 

relação com o clássico, provocar transformações radicais nos sujeitos participantes, já que as 

obras selecionadas, por serem um clássico e sua adaptação, estabelecem uma relação pessoal 

com quem lê, como cita Calvino (1993) e produz nesse leitor um prévio fervor e uma 

misteriosa lealdade, de acordo com Borges (2003).  

Portanto, essa leitura do clássico pela literatura de cordel justifica-se por surgir como 

inspiração e convite à leitura da obra original para os alunos da Educação Básica do 5º ano em 

questão, já que os livros em cordel, que trazem tais adaptações, buscam centrar o foco da 

narrativa nos principais episódios da trama original clássica, não diminuindo assim o valor da 

obra original e carregando consigo os mesmos elementos dialógicos entre a obra e o leitor. 

 

1. Leitura dos clássicos na escola 

 

A leitura dos clássicos na escola justifica-se do ponto de vista de que é preciso 

apresentar e incentivar essas leituras ao aluno. De acordo com Calvino (1993, p.13) “a escola 

deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de clássicos dentre os quais 

(ou em relação aos quais) você poderá depois reconhecer os “seus” clássicos”. No entanto, a 

opção é feita pelo leitor de qual será o “seu” clássico preferido e cabe à escola dar a ele 

instrumentos de escolha. 

Nesse sentido, o papel da escola na formação do leitor do texto clássico é de suma 

importância, já que nem todos os alunos tem a oportunidade de conhecer um clássico fora do 

ambiente escolar, sendo que a opção de escolha é um direito do aluno, por isso entende-se que 

a escola tem o dever de oportunizar ao mesmo o conhecimento de tais leituras.  
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Machado (2002), defende que ler literatura, o que inclui o clássico, é uma forma de 

resistência à uma tática desenfreada de consumo que está posta à sociedade atual. As pessoas 

são incentivadas a comprar de forma compulsiva, sendo distraídas e deixando de lado o que 

lhes é essencial e que, muitas vezes, está acessível, de forma que não lhes resta tempo para 

ler. O acesso à literatura lhe é impedido dentro de um processo de urbanização que visa 

entreter o leitor em potencial e sucumbir-lhe em um consumismo desenfreado: 

 

 

[...] até parece que surgiu outra tática de propósito: distrair a maioria da 

população com outras coisas, para que ela nem perceba que tem uma arca 

cheia de um rico tesouro bem à sua disposição, pertinho, ali no canto da sala. 

Muito melhor fazer todo mundo correr atrás de coisas para comprar, mais, 

mais, sempre mais, num consumo incessante e sempre estimulado a 

continuar – em vez de nos dar tempo para ler, refletir e pensar em 

possibilidades diferentes de vida, por meio da experiência de viver 

simbolicamente uma infinidade de vidas alternativas junto com os 

personagens de ficção e, dessa forma, ter elementos de comparação mais 

variados. Assim à minha reivindicação de ler literatura (o que, 

evidentemente, inclui os clássicos), porque é nosso direito, vem se somar 

uma determinação de ler porque é uma forma de resistência. (p.18-19) 

 

  

Sabe-se que os alunos dessa geração estão envoltos nessa tática consumista, citada por 

Machado (2002), que os distancia cada vez mais de obras literárias de valor, como é o caso 

dos clássicos. Portanto, cabe à escola oferecer resistência a esse movimento – que é contrário 

ao desenvolvimento intelectual do aluno – fazendo da leitura dos clássicos esse instrumento 

que resista à uma cultura massificada e acomodada ao consumo incessante.  

À medida que os alunos forem expostos a tal leitura, maior a possibilidade de 

significar e ressignificar o mundo que os cerca, inclusive, de criticá-lo, o que justifica que o 

mesmo deve conhecer bem ou mal um certo número de clássicos na escola, como cita Calvino 

(1993). Para tanto, vale compreender o que é um clássico literário, sua importância na história 

da humanidade e na vida do homem. 

 

1.1 Apontamentos sobre o sentido do clássico literário 

 

Costuma-se confundir clássico com aquilo que já passou ou que ficou ultrapassado, 

algo que saiu de moda e, portanto, algo que não deve mais ser revisitado, mas talvez 

reinventado e distanciado. Para outros, pressupõe-se que já é conhecido de todos e os tempos 
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são outros, muitos avanços e inovações a serem perseguidos, não havendo mais lugar para 

voltar atrás no que já foi consolidado.  

Porém, ao mínimo contato em sala de aula, é possível constatar a ausência desse 

conhecimento, especialmente no que se refere aos clássicos literários. Alguns conseguem 

reconhecer, de forma aligeirada, expressões como “presente de grego”, “o amor de Julieta e 

Romeu”, “doenças crônicas”, “tempo de vacas magras”, “lavar as mãos”, entre muitas outras 

expressões que perpetuam até os nossos dias, pela oralidade e em muitas versões, gêneros e 

adaptações, como músicas, filmes e séries.  

Contudo, o que ninguém – ou a grande maioria – conhece são as histórias que estão 

por trás de cada uma dessas expressões, ou seja, os clássicos que se eternizaram ao longo de 

gerações, mas que tem ficado presentes apenas nesse tipo de manifestação. Ao que parece, 

não o suficiente para fazer jus ao seu valor literário, social e individual, ao qual ganhou 

relevância na sua criação. 

Vale considerar aqui a metáfora do baú de tesouro deixado por avós ou pais na sala de 

casa, em que Machado (2002) compara com um clássico. O dono morre de trabalhar, mas 

nunca imaginou que fosse mais do que uma caixa vazia. Não teve o impulso de arrombá-lo ou 

a curiosidade de procurar uma chave para abri-lo. Toda aquela riqueza a seu dispor, bem 

pertinho, não lhe serve para nada. Da mesma forma, Machado (2002) afirma que toda a 

humanidade passa por riscos semelhantes.  

 

Temos de herança o imenso patrimônio da leitura de obras valiosíssimas que 

vêm se acumulando pelos séculos a fora. Mas muitas vezes nem 

desconfiamos disso e nem nos interessamos pela possibilidade de abri-la, ao 

menos para ver o que há lá dentro. É uma pena e um desperdício. (p.18) 

 

  

De acordo com Calvino (1993), um clássico é um livro que nunca terminou de dizer 

aquilo que tinha para dizer. Ele chega até nós trazendo consigo as marcas de outras leituras 

que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que 

atravessaram, a exemplo das expressões citadas acima como “presente de grego”, “amor de 

Julieta e Romeu”, que são traços dos clássicos deixados na nossa cultura. Assim, o clássico é 

o livro, como citou Calvino (1993), que não terminou de dizer aquilo que tinha para dizer, 

pois sempre diz algo para cada geração que o lê, sempre deixa sua marca em cada geração, 

seja através de expressões ou mesmo de suas histórias que vêm se eternizando pelos séculos a 

fora.   
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Dessa maneira, os clássicos são tidos também, por Calvino (1993), como livros que, 

quanto mais pensamos conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato, mais se revelam 

novos, inesperados e inéditos. Machado (2002, p.15) também faz menção ao clássico em seu 

caráter atemporal, ao dizer que “Clássico não é livro antigo e fora de moda. É livro eterno que 

não sai de moda.”. Afirma também que clássicos são aqueles livros que constituem uma 

riqueza para quem os tenha lido e amado; porém uma riqueza não menor para quem se reserva 

a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Assim, são livros 

que conseguem ser eternos e sempre novos.  

Além disso, de acordo com Calvino (1993), um clássico estabelece uma relação 

pessoal com quem lê. Segundo ele, “O ‘seu’ clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente 

e que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele.” 

(CALVINO, 1993, p.13).   

Em consonância com essa afirmação de Calvino (1993), Machado (2002, p.22), ao 

referir-se à leitura dos clássicos, diz: “Quando lemos um clássico, ele também nos lê, vai nos 

revelando nosso próprio sentido, o significado do que vivemos.” e  coloca também que a 

leitura de bons livros de literatura traz também ao leitor o outro lado da moeda: o 

contentamento de descobrir em um personagem alguns elementos em que ele se reconhece 

plenamente.    

 

Lendo uma história, de repente descobrimos nela umas pessoas que, de 

alguma forma, são tão idênticas a nós mesmos, que nos parecem uma 

espécie de espelho. Como estão, porém, em outro contexto e são fictícias, 

nos permitem um certo distanciamento e acabam nos ajudando a entender 

melhor o sentido de nossas próprias experiências. Essa dupla capacidade de 

nos carregar para outros mundos e, paralelamente, nos propiciar uma intensa 

vivência enriquecedora é a garantia de um dos grandes prazeres de uma boa 

leitura. (MACHADO, 2002, p. 20) 

 

 

Calvino (1993) também afirma que um clássico vem antes de outros clássicos, mas 

quem leu antes os outros clássicos e depois lê aquele, reconhece logo o seu lugar na 

genealogia. Esse argumento, de certa forma, justifica outra metáfora de Machado (2002), a 

qual estabelece uma relação entre o clássico e a memória.  

Em um lugar inicialmente inabitado, estranho e inexplorado, alguém chega e começa a 

explorar aquele lugar, fazendo dali o mais confortável possível para viver. Depois de algum 

tempo encontra alguns vizinhos distantes, com outras vivências, e resolve fazer amizade com 

eles, incorporam mutuamente as descobertas uns dos outros e resolvem formar um núcleo 
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familiar. Dessa forma, os novos habitantes inventam e descobrem formas de sobrevivência 

que deixam para a sua posteridade, para que estes possam prosseguir sua história familiar e 

explorar melhor aquele lugar para as próximas gerações.  

Nessa mesma metáfora, a autora supõe que, caso um desses descendentes tenha uma 

amnésia total, não poderá aproveitar nada do que seus ancestrais fizeram, pois não terá 

memória das outras experiências, tendo a sua própria sobrevivência ameaçada. Com essa 

comparação, Machado (2002) alude ao clássico para evidenciar o seu valor como resgate de 

memória que lhe é inerente. Assim, aqueles que não têm uma experiência com a leitura de um 

clássico também fica com uma lacuna a respeito de vários fatos humanos e vários fatos da 

humanidade que são tratados dentro dos mais variados clássicos universais e nacionais. 

Dessa forma, a leitura do clássico seria não apenas uma construção ou resgate da 

identidade, como aponta Calvino (1993), mas também um resgate de memórias, como trata 

Machado (2002). Para tanto, tal leitura pode se justificar também no sentido de constituir e 

preservar uma determinada cultura, bem como defende Antunes e Ceccantini (2004).  

Segundo esses autores “as obras literárias que tenham alcançado elevado nível de 

perfeição tendem a ser preservadas e transmitidas como patrimônio cultural de uma sociedade 

ou mesmo da humanidade.” (ANTUNES e CECCANTINI, 2004, p.76). Porém, na concepção 

desses autores o clássico parece se definir numa perspectiva mais formal e estilística do que 

propriamente na sua concepção como obra que guarda memórias imprescindíveis para a 

sobrevivência humana. 

Borges (2003, p.03) diz que “Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente 

posee tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por 

diversas razones, leen con prévio fervor y com uma misteriosa lealtad.”, corroborando com o 

que Calvino (1993, p.11) afirma ao dizer que “Os clássicos são livros que exercem uma 

influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas 

dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual.”. Assim, 

Calvino (1993), Machado (2002) e Borges (2003) dialogam com a ideia de clássico como 

obra que ultrapassa gerações e que guarda memórias imprescindíveis à sobrevivência humana.  

De acordo com Antunes e Ceccantini (2004, p. 75):  

 

O termo clássico originalmente vem do latim classicus, que indicava o 

cidadão pertencente à mais elevada das cinco classes de romanos. Foi 

consagrado no século XVII para designar obra literárias da antiga Grécia e 

Roma. Tornou-se, então, sinônimo de obra dotada de elegância e correção 
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formal, simplicidade, dignidade, contenção, ordem e proporção, qualidade 

que lhe garantiam validade universal e duradoura.  

 

 

Porém, Borges (2003, p.01) critica essa definição que vem do latim ao dizer que “... 

para fijar lo que hoy entendemos por clássico, es inútil que este adjetivo descienda del latín 

classis, flota, que luego tomaría el sentido de orden.”, mas define o clássico como um livro 

que uma nação ou grupo de nações, ao longo do tempo, tem decidido ler como se em suas 

páginas tudo fosse deliberado, fatal, profundo como o cosmo e capaz de interpretações sem 

fim. É um conceito que vai muito além da ideia de elegância e correção formal ou ordem e 

proporção. 

 Nessa perspectiva de elegância e correção formal, ordem e proporção, Antunes e 

Ceccantini (2004) também dizem que o clássico comporta, modernamente, noções de obra, 

autor modelar ou superior; autor que se estuda em classe devido à sua qualidade superior; 

escritor da antiguidade greco-romana; autor ou época cultural que se inspiraram nos clássicos 

da antiguidade; autor ou obra que desfrutam de uma certa perenidade, sendo consumidos por 

sucessivas gerações de leitores. E, ainda de acordo com Antunes e Ceccantini (2004), hoje, 

toda e qualquer produção que, em seu gênero, seja exemplar, da cultura erudita à cultura de 

massa é tida como clássica.  

No entanto, esta pesquisa buscou não prender-se a esse conceito de clássico limitado à 

perspectiva de forma, ordem e proporção, como especifica Antunes e Ceccantini (2004), mas 

apropriou-se dos conceitos mais amplos já mencionados anteriormente, em que um clássico 

provoca marcas e transformações no interior do seu leitor, pois é uma obra que não apenas é 

lida mas que lê o seu leitor, resgata memórias imprescindíveis, transporta o leitor para outro 

mundo e este, por sua vez, o reconhece como “seu”, e encontra no clássico um lugar de 

descobertas, identificação com personagens inseridos em um contexto ficcional que o permite 

entender melhor o sentido de sua própria experiência. 

Logo, entende-se que não há razão para deixar de ler os clássicos e a começar de bem 

cedo, como sugere Machado (2002, p.24): “Estão à nossa disposição, com toda a opulência de 

seu acervo, a generosidade de sua oferta. Dispensá-los por ignorância seria uma grande 

perda.”. E para a efetivação dessa leitura ainda na infância, cabe à escola o dever de ofertar-

lhes tal leitura, por meio da mediação profícua do professor, o qual possa garantir-lhe a leitura 

integral das obras.  
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1.2 O que ler na escola: o original, a adaptação, a tradução e a recriação?  

 

O que ler na escola: o original, a adaptação, a tradução e a recriação, tem sido um 

problema espinhoso e, vez ou outra, debatido na imprensa cultural ou no meio especializado 

em literatura infanto-juvenil, como afirma Antunes e Ceccantini (2004). 

Para tanto, é importante compreender o que é adaptação, tradução e recriação. 

Mastroberti (2011) conceitua o termo tradução diferenciando-o do termo adaptação: 

 

Tecnicamente, tradução é toda transposição de uma língua estrangeira para 

a língua local. Sua associação à traição (expressa no adágio traduttore, 

traditore em italiano, e na confusão causada pelos verbos em inglês to 

traduce [trair] e to translate [traduzir]) concerne mais à relação entre obra 

traduzida e leitor, não entre obra e tradutor, uma vez que este a leu na língua 

original e a conhece, potencialmente, em seu pleno sentido; desse ponto de 

vista, traduzir jamais será o mesmo que adaptar (embora se possa traduzir e 

adaptar ao mesmo tempo), pois a adaptação não pretende substituir sua 

fonte, mas possui um caráter transitório strictu sensu (como etapa ou degrau 

de acesso a uma leitura posterior), enquanto que a leitura de uma tradução 

tende a ser definitiva. (p.107) 
 

 

Dessa forma, de acordo com Mastroberti (2011), entende-se que, para a tradução, um 

tradutor é, em geral, alguém que estudou um determinado idioma, mas não vive imerso nele, 

assim, do tradutor exige-se habilidade para encontrar o significante certo na sua língua 

primeira para traduzir a outra, que lhe é segunda. Na adaptação, o adaptador é alguém 

autorizado a operar sobre um dado objeto artístico ou cultural para adequá-lo a alguém 

incapaz de usufruí-lo por falta de domínio pleno do código.  

Ela considera que a tradução é sempre traidora e que nunca se obterá uma tradução fiel 

de uma mídia ou de uma linguagem para outra, “as especificidades de cada medium 

proporcionarão (inter)faces diferentes de um mesmo conteúdo, modificando o conteúdo em si 

mesmo (tornando-o algo novo, jamais um derivado tradutivo).” (MASTROBERTI, 2001, 

p.107). E da mesma forma acontece com o termo adaptação em direção ao de tradução, pois, 

segundo ela “a adaptação traidora engana o leitor, ao prometer uma riqueza que não possui e 

ao oferecer nada em troca que não seja um anúncio ou amostra da fonte original.” 

(MASTROBERTI, 2001, p.107).  

Por meio de uma abordagem semiótico-comparativa, para o status funcional de um 

texto qualificado como adaptação, Mastroberti (2011) tenta resolver essa questão, ao 
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considerar que a confusão entre tradução e adaptação não reside nelas mesmas, mas nos seus 

agenciamentos, principalmente em relação à literatura infantil. Ela afirma que: 

 

 
...em geral, muito do que se traduz de literatura estrangeira para esse 

segmento acaba por derivar em adaptação, seja nos níveis históricos ou so-

cioculturais (hábitos e falas locais ou costumes de uma outra época que 

devem ser adequados à compreensão do jovem contemporâneo e local). 

(p.107) 

 

 

Assim, ela parte para o conceito de adaptação como versão, visto que a versão, em sua 

acepção técnica, é contrária à tradução, pois, de acordo com a mesma autora, versão é a 

transposição de algo em nossa língua para uma língua estrangeira. Sendo assim, ela considera 

que a operação versativa assemelha-se ao que se concebe como a adaptação ideal, pois na 

operação versativa o mesmo profissional pode versar uma obra em sua língua para a 

estrangeira: mas tal procedimento em sentido oposto implica um deslocamento - ele deve se 

colocar num lugar que não é o seu de origem. Dessa forma, o autor-adaptador adulto sempre 

deve deslocar-se em direção ao local infante, de modo a versar uma dada obra em linguagem 

adequada e sensível e este último, ou seja, percebe-se uma predominância do conteúdo sobre 

a linguagem, no caso da versão adaptativa, visto que a linguagem tende a adequar-se ao 

contexto. Diferente da tradução, em que se busca mais fidelidade da linguagem à fonte 

literária, ainda que, segundo Mastroberti (2011), essa fidelidade não exista de fato.  

Outro aspecto importante para tratar a adaptação como versão, no conceito de 

Mastroberti (2011), é que ela permite utilizá-la para análise de todo fenômeno de transducção 

midiática de uma narrativa literária para quadrinhos, filmes, animações ou jogos.  

 

 

Essas versões, por se servirem de outras linguagens ou media (impressos, 

analógicos e digitais), podem transfigurar completamente a fonte literária, 

caracterizando assim o que eu chamaria de releitura ou recriação (mais 

uma vez, não podemos confundir essas expressões com transcriação, cuja 

proposta é, acima de tudo, corresponder, ainda que por vias próprias, aos 

significados estéticos e poéticos de sua fonte). Levando adiante minhas 

conjecturas, eu diria que há duas polaridades versativas a partir de um objeto 

narrativo original: a versão adaptativa e a versão recriativa. 

(MASTROBERTI, 2011, p.108) 
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Para tanto, a versão adaptativa tende a uma aproximação da fonte literária e 

aproximação do público alvo, pois são, de acordo com Mastroberti (2011), derivações 

econômicas da versão literária, redirecionadas a um público em faixa etária inicial, porém que 

não transfigura a fonte literária. Já, a versão recriativa estabelece um distanciamento da fonte 

literária e uma proximidade do público alvo, pois esta versão apresenta uma interferência 

sobre a fonte original, a exemplo das reescrituras, filmagens, jogos, quadrinhos, ilustrações - 

entre outros produtos da cultura plurimidiática – as quais, segundo Mastroberti (2011, p.110), 

“devem torná-las reconhecidas por aquilo que são: pós-produções inter ou intrasemióticas que 

atualizam um original, reinventando-o para a contemporaneidade”. Para ela, a versão 

recriativa instiga e seduz o leitor por si mesma, sem deixar de excitar a curiosidade sobre a 

obra que lhes é anterior. “Pela liberdade com que lida com os dados significativos e estéticos 

já existentes, satisfaze à leitura e emancipa a subjetividade leitora para o narrativo-literário e 

não através dele.” (MASTROBERTI, 2011, p.110). 

Contudo, a escritora afirma que esses termos, versão adaptativa e versão recriativa, se 

alternam na literatura narrativa, ou seja, “essa polaridade deve ser entendida como arbitrária: 

impossível encontrar um objeto versado como adaptação ou recriação puras, mesmo em 

mídias diversas.” (MASTROBERTI, 2011, p.108). 

Logo, foi dentro dessas concepções de versão adaptativa e versão recriativa proposta 

por Mastroberti (2011), que o trabalho desenvolvido com a adaptação em cordel do clássico 

Romeu e Julieta, feita por Sebastião Marinho, definiu-se enquanto obra adaptada. Tendo em 

vista que, nessa adaptação de Sebastião Marinho há o predomínio da versão adaptativa, porém 

com uma introdução recriativa na caracterização poética de Julieta, bem como a própria 

caracterização da obra através das ilustrações com xilogravuras que também se constituem em 

versão recriativa.  

Ao fazer uso da semiótica, Mastroberti (2011) estabelece um diálogo com o trabalho 

de Carvalho (2006), no sentido de tentar resolver a confusão entre adaptação e tradução. E 

apropria-se então dos conceitos de versão para aproximar e configurar o uso de adaptação dos 

gêneros textuais, observada por Carvalho (2006). 

Carvalho (2006), bem como os outros pesquisadores aqui mencionados, vão ponderar 

o valor da adaptação, especialmente aquela direcionada ao público infanto-juvenil como 

possibilidade de ser um instrumento para a formação do leitor. Para tanto, ele trata a 

adaptação dentro de uma funcionalidade prática sociocultural, voltada para o leitor iniciante e 
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a serviço de mediações pedagógicas relacionadas à leitura literária. Assim, Mastroberti 

(2011), ao dialogar com Carvalho (2006), expõe a seguinte afirmação: 

 

 

Carvalho afirma que o uso da adaptação literária se justifica em virtude da 

sua contribuição para com a variedade temática e de assuntos a serem 

abordados pela literatura destinada à criança e ao jovem, trazendo 

preocupações universais para seus contextos históricos e culturais e 

proporcionando interações entre culturas e localidades. Nota-se, ao longo de 

todo o estudo, a preocupação do autor com relação à qualidade estilística do 

texto adaptativo e com a responsabilidade do mediador interferente (no 

sentido em que todo autor-adaptador, em sua legitimidade de profissional da 

escrita, está imbuído de autoridade para escolher o que deverá ou o que não 

deverá permanecer da fonte original). (p.106) 

 

 

Machado (2002, p.15) também parte em defesa da adaptação dos clássicos universais 

para crianças, com especial ênfase para as narrativas, e diz que “O primeiro contato com um 

clássico, na infância e adolescência, não precisa ser com o original. O ideal mesmo é uma 

adaptação bem-feita e atraente”, e faz as seguintes ressalvas:  

 

 

Não é necessário que essa primeira leitura seja um mergulho nos textos 

originais. Talvez seja até desejável que não o seja, dependendo da idade e da 

maturidade do leitor. Mas creio que o que se deve propiciar é a oportunidade 

de um primeiro encontro. Na esperança de que possa ser sedutor, atraente, 

tentador. E que possa redundar na construção de uma lembrança (mesmo 

vaga) que fique por toda a vida. Mais ainda: na torcida para que, dessa forma 

equivaler a um convite para a posterior exploração de um território muito 

rico, já então na fase das leituras por conta própria. (p. 13) 

 

 

Para Machado (2002), falar em adaptação significa considerar que a infância é uma 

fase extremamente lúdica da vida, em que a diversão se dá com uma história bem contada e 

nada melhor que um bom número de narrativas clássicas desde pequeno. É o momento da 

existência humana em que o mais importante é uma história bem contada e não sutilezas 

estilísticas, jogos literários ou modelos castiços de uso da língua que poderão ser melhor 

apreciados pelo leitor maduro. Contudo, isso não significa, segundo ela, colocar obstáculos ou 

impedir que a leitura da versão original seja feita por um leitor precoce que se sinta atraído e 

resolva visitá-la, mesmo compreendendo o pouco que conseguir alcançar dessa leitura. 

Machado (2002, p.13) diz que “Não é preciso proibir a ninguém essa exploração de um 
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território cheio de desafios e obstáculos. Apenas, não se espera que ela faça parte do cardápio 

a lhe ser oferecido e sugerido.”  

Porém, diferente da tranquilidade e facilidade com que Machado (2002) e Carvalho 

(2006) tratam a questão da adaptação, essa discussão tem ganhado proporções a medida que 

as opiniões se dividem entre a validade ou não das adaptações literárias para crianças e 

adolescentes. Tema bordado por Coelho (1996), em que uns são contra essa adaptação, por 

defenderem que a obra literária é um todo indispensável e resulta do amálgama conteúdo-

forma, o qual não pode ser decomposto em seus elementos constituintes, sob pena de 

perderem a sua verdade ou autenticidade de criação literária, o que, para Carvalho (2006), é 

uma postura conservadora em face da perspectiva literária mais contemporânea, em que a 

“verdade” e a “autenticidade” são questionadas, por exemplo, a partir da noção de 

intertextualidade. Outros, de acordo com Coelho (1996), defendem essa adaptação 

fundamentados no fato de que certas obras literárias atingem tal grau de verdade humana que 

ultrapassam sua natureza literária e se transformam em matéria mítica, a qual conserva sua 

força e valor em todas as formas linguísticas ou outras que a traduzam.  

A noção de intertextualidade, ou seja, a ideia de que a literatura se constrói como 

infinito mosaico de citações e influências, mais ou menos remotas, também é argumento 

citado por Antunes e Ceccantini (2004) em defesa da adaptação. 

Estes autores, bem como Coelho (1996) e Carvalho (2006), defendem tal adaptação, 

citando, como referência os textos de Monteiro Lobato gerados a partir da literatura 

estrangeira, traduzidos por ele mesmo e alterados pelo seu próprio estilo de escrita. Segundo 

Antunes e Ceccantini (2004): 

 

 

Lobato foi um ferrenho adepto da recriação dos clássicos, tendo dado nova 

vida a uma série de textos que o tinham impressionado vivamente na 

infância e que julgava fundamental serem conhecidos das novas gerações. 

(...) Reconhecia o problema do envelhecimento dos códigos estéticos e a 

barreira que poderiam significar para novos leitores através do tempo, 

sobretudo os mais jovens. (p.84) 

 

 

E Coelho (1996), que também endossa a ideia da contínua adaptação dos clássicos, 

aborda a questão dos contos de fadas, de grande valor para a tradição da literatura ocidental, 

os quais, à sua maneira, tornam-se “clássicos” eles também, mas nem por isso deixam de ser 

uma adaptação literária da modalidade oral para a escrita. 
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Carvalho (2006), ao pesquisar sobre que gênero textual seria adaptado quando se 

adapta uma obra literária para crianças e jovens, faz menção à gênese da literatura infantil, a 

qual está centrada no processo de adaptação da tradição oral para a escrita, em que os contos 

folclóricos são as fontes para a produção das primeiras narrativas para criança. Porém, ele 

acrescenta o dado de que, muitas vezes, a modalidade escrita também é adaptada para a 

infância, como os clássicos. Assim, ele afirma que: “é necessário adequar em dois níveis, o 

primeiro em termos de registro linguístico, do oral para o escrito, no caso dos contos, e do 

escrito para o escrito, no caso dos clássicos” (CARVALHO, 2006, p.2), tendo em vista que o 

segundo refere-se ao conteúdo, pois não foram criados tendo como interlocutor principal a 

criança e sim, o adulto. 

Ele também comprova nessa pesquisa, por meio de dados, que o resultado e que parte 

do acervo da literatura infantil e juvenil considerado clássico é fruto de adaptações. Por isso, o 

modelo de literatura endereçado ao infante é, muitas vezes, o clássico adaptado. 

Para entender melhor a adaptação do clássico, Carvalho (2006) partiu da classificação 

dada ao texto original ou primário, com os seguintes tipos: lenda, mito, epopeia, apólogo, 

tragédia, comédia, drama romântico, conto, novela e romance. 

Essa diversidade de gêneros, de acordo com Carvalho (2006), a princípio indicia uma 

diversidade de narrativas que, o leitor em formação, está exposto. Seria um leque variados de 

tipos textuais, possibilitando compor um horizonte de expectativas bastante heterogêneo. 

Porém, ele cita: 

 

 

Contudo, a ocorrência de tal variedade depende do processo de adaptação, 

uma vez que o adaptador pode interferir na estrutura da narrativa, alterando, 

por conseguinte, o tipo. Isso acontece, com as lendas inglesas que, ao serem 

transportadas para escrita, apresentam-se no formato de epopeia ou novela, e 

com os textos teatrais de William Shakespeare, que tomam a forma do conto. 

(CARVALHO, 2006, p.07) 

 

 

A menção a William Shakespeare aqui é muito pertinente, pois, ao falar em adaptação do 

gênero textual e a influência que o adaptador tem para inferir na estrutura narrativa, remete à 

própria adaptação que Shakespeare fez ao recriar o clássico Romeu e Julieta para o gênero 

teatral, a partir dos contos italianos “A Trágica História de Romeu e Julieta”, em verso, de 

Arthur Brooke de 1562, e Palácio do Prazer, em prosa de William Painter de 1582, os quais 

também foram adaptado de uma tradição de romances trágicos que remonta à antiguidade. 
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Sendo que hoje, muitas adaptações da tragédia dramática de Shakespeare ganha a forma de 

conto novamente.  

Carvalho (2006) concluiu a sua pesquisa defendendo a adaptação com vistas à 

observação criteriosa da adaptação do gênero textual, pois percebeu que, a princípio, um vasto 

conjunto de diferentes modelos de narrativa literária estão à disposição do leitor infanto-

juvenil, o que, para ele, seria indicador da constituição de um horizonte de expectativa amplo 

e variado desse leitor em formação, porém, ele observa, de forma incisiva, que é preciso 

verificar se as adaptações mantêm as características desses gêneros ou os enquadram, por 

exemplo, na estrutura do conto de fadas ou conto folclórico, que teria como consequência a 

composição de um horizonte restrito ou a não alteração desse repertório de leitura, visto que o 

conto é um dos primeiros gêneros literários apresentado para a infância. Assim, ele afirma que 

tal diversidade de gêneros textuais também pode ser um critério para a publicação das 

adaptações, organizadas em coleções, séries e bibliotecas, uma estratégia editorial para 

circular junto ao público leitor.   

Coelho (1996), ao colocar-se a favor da obra adaptada e considerar também não 

apenas a adaptação dos contos de fadas, mas também outros textos de caráter narrativo ou 

dramático, propõe bastante rigor para a realização das adaptações, assim como também são 

exigências de Carvalho (2006), Antunes e Ceccantini (2004) e Machado (2002). Dessa forma, 

Antunes e Ceccantini (2004) afirmam que a adaptação exige pesquisa e árduo trabalho do 

autor/adaptador, no sentido de criar soluções fiéis ao original e eficientes para a nova 

narrativa, no nível de sua estrutura, no âmbito da caracterização das personagens e, sobretudo, 

no plano do estilo ou da “invenção literária”. 

Antunes e Ceccantini (2004) são enfáticos em defender a adaptação dos clássicos 

literários, tendo em vista que a adaptação, segundo eles, remete para a formação do leitor 

literário. Assim: 

 

 

Ainda que se considerem com cuidado os riscos das adaptações, no sentido 

de que, mal feitas, podem trair substancialmente a visão de mundo e a 

experiência linguística que proporcionariam os clássicos originais, não se 

pode subtrair a elas o papel histórico que têm desempenhado na ampliação 

do círculo de leitores de determinadas obras, desde que a cultura saiu das 

mãos dos pequenos guetos para as grandes massas. (ANTUNES E 

CECCANTINI, 2004, p. 87) 

 

 

Com o foco na formação de leitores literários, Antunes e Ceccantini (2004) 

problematizam a questão da indústria cultural, ao considerarem que, além dos “objetivos 
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ligados a questões de mercado e vendagem, quando se adapta um clássico é porque se tenta 

ampliar o campo de circulação de uma obra que já não encontra tantos leitores.” (ANTUNES 

E CECCANTINI, 2004, p.87). E, historicamente, segundo eles, o fenômeno se repete: “a cada 

adaptação bem realizada de um clássico (nas várias linguagens) é grande o número de leitores 

que se dirige aos textos originais.” 

Nessa perspectiva, a questão debatida sobre o que ler na escola não pode limitar-se à 

“sacralização” ou à “banalização” do clássico, como trata Antunes e Ceccantini (2004). 

“Sacralizado” por não poder ser adulterado, em hipótese alguma, transformando-se em objeto 

de veneração, condenando-se a menor possibilidade de adaptação, e “banalizado” por passar a 

ser alvo de qualquer adaptação, sem qualquer tipo de rigor. 

1.3 Formação do leitor de clássico na escola 

 

A formação do leitor de clássico na escola remete, em uma primeira análise, à 

formação do leitor literário na escola, visto que, ao longo da história, a escola ganhou o status 

de entidade que recebe a incumbência de ensinar a ler, porém, segundo Zilberman (1988), a 

escola tem interpretado essa tarefa de um modo mecânico e estático, em que ler confunde-se 

com a aquisição de um hábito e tem como consequência o acesso a um patamar do qual não 

mais se consegue regredir. E a própria autora questiona “ler, mas ler o quê?”.  

Na tentativa de responder a essa pergunta e entendendo que não se trata apenas de 

enfatizar o valor da leitura como procedimento de apropriação da realidade, mas também 

delimitar o sentido do objeto através do qual ela se concretiza, Zilberman (1988) propõe a 

leitura da obra literária. Nesse sentido, ela cita: 

 

 

Modelo do desvelamento do mundo, a leitura encontra na literatura 

eventualmente seu recipiente imprescindível. Preservar estas relações é dar 

sentido a elas. E, se a escola não pode absorvê-las por inteiro, igualmente 

não pode ser o lugar onde elas se rompem em definitivo, sob pena de arriscar 

sua missão e prejudicar, irremediavelmente, o ser humano a quem diz servir. 

(ZILBERMAN, 1988 p.20) 

 

 

Se a literatura é, eventualmente, um recipiente imprescindível para a leitura, como 

aponta Zilberman (1988), então, a formação do leitor literário de obras clássicas na escola faz-

se um dever, caso contrário, como cita a mesma autora, a escola corre o risco de falhar na sua 
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missão, pois a lacuna de tal leitura pode prejudicar a formação humana desse sujeito a quem a 

escola diz servir. 

 Tal afirmação dialoga com Silva e Faria (2018) ao problematizarem a leitura literária 

e apresentarem reflexões sobre o direito, o dever e a necessidade de se colocar o leitor no 

contato rigoroso com o texto literário, e que prevê a indicação, pelo professor da Educação 

Básica, de obras relevantes da literatura que devem ser lidas por inteiro. 

Zilberman (1988, p.22) diz também que “a literatura de ficção, na sua globalidade, 

deflagra a experiência mais ampla da leitura, e sua presença no âmbito do ensino provoca 

transformações radicais que lhe são imprescindíveis.”. Nesse sentido, a leitura do clássico 

como escolha literária ou como literatura de ficção na escola surge como resposta à questão 

“ler, mas ler o quê?”. 

Bloom (2001, p.09), ao propor uma fórmula de leitura sugere ao leitor “encontrar algo 

que nos diga respeito, que possa ser utilizado como base para avaliar, refletir, que pareça ser 

fruto de uma natureza semelhante à nossa, e que seja livre da tirania do tempo.”. O mesmo 

autor ainda considera que “uma das funções da leitura é nos preparar para uma transformação, 

e a transformação final tem caráter universal.” (BLOMM, 2001, p.09). 

Essa fórmula de leitura proposta por Blomm (2001) aponta para a formação do leitor 

clássico, já que é uma leitura que “nos diga respeito”, e, como já definido anteriormente por 

Calvino (1993), o clássico não pode ser indiferente a quem lê e serve para definir o próprio 

leitor, bem como, quando são lidos de fato, mais novos, inesperados e inéditos se revelam, o 

que corrobora com a afirmação de Blomm (2001) ao dizer que o leitor deve ler algo que seja 

livre da tirania do tempo. Nada mais livre da tirania do tempo e que possua caráter universal 

do que a obra clássica. Assim, a exemplo disso, Blomm (2001, p.09) deixa registrado: 

“busquemos Shakespeare, e deixemo-nos por ele ser encontrados.”.  

O caráter universal e a temática apresentada na obra clássica: amor, renúncia, 

sofrimento, redenção, inveja, preconceitos, denúncias sociais, entre outros, que atravessam 

épocas, instigam no leitor de cada geração uma identificação. Tal identificação, descobertas 

do que já sabíamos ou que julgávamos saber, que fora dito primeiro nos clássicos, geram no 

leitor uma satisfação ou um prazer que faz com que ele seja o “seu” clássico e a ele não seja 

indiferente, como coloca Calvino (1993). Além do mais, o clássico, como também é abordado 

por Machado (2002), passa a fazer parte indissociável da bagagem cultural e afetiva que seu 

leitor incorporou pela vida afora, ajudando-o a ser quem é. 
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Essas características inerentes ao clássico contribuem para formar um leitor reflexivo e 

crítico de si mesmo e do mundo que o cerca, o que justifica a importância de essa leitura não 

ser negligenciada na escola, mas, ao contrário, ser contemplada em sua integralidade para 

cumprir o dever de servir ao ser humano, como aponta Zilberman (1988).  

Entende-se aqui a formação do leitor literário como aquela que se constitui por meio 

da leitura da obra literária, de forma que, o contato com tal obra atribua sentido para o leitor, a 

ponto de a escola romper com a tradição de utilizar o livro didático como única fonte de 

leitura e o uso indevido do livro literário como pretexto para o ensino de regras gramaticais. 

Essa tradição, como coloca Zilberman (1988), exclui a interpretação e, com isso, exila o 

leitor, num processo contrário ao que se propõe a leitura do clássico na escola. 

Outra contribuição de Bloom (2001) para a formação do leitor literário é a de que o 

mesmo se forma essencialmente na solidão. Dessa maneira, o clássico possibilita a esse leitor 

solitário o prazer estético, exercendo nele, segundo Calvino (1993), uma influência particular, 

pois se impõe como inesquecível e oculto nas dobras da memória. E, para Calvino (1993), é 

na escola que esse leitor deve ser essencialmente formado: 

 

 

[...] a escola deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número 

de clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais) você poderá depois 

reconhecer os "seus" clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos 

para efetuar uma opção: mas as escolhas que contam são aquelas que 

ocorrem fora e depois de cada escola. É só nas leituras desinteressadas que 

pode acontecer deparar-se com aquele que se torna o "seu" livro. (p.13) 

 

 

Calvino (1993), ao defender as escolhas fora e depois de cada escola, com relação ao 

aluno escolher o “seu” livro, antecipa tal afirmação com as expressões “dever” e “obrigação” 

da escola em apresentar os clássicos. Isso reforça a responsabilidade dessa instituição e 

também do professor de Língua Portuguesa em oferecer ao aluno essa possibilidade de iniciar 

a sua formação como leitor da obra clássica. 

Carvalho (2006) também apresenta argumentos para a formação desse leitor clássico, 

pois ele relata que a escola é instituição que se constitui, principalmente para a grande maioria 

da população brasileira, a única mediadora de leitura que, teoricamente, tem entre suas 

funções a formação de leitores literários. Ao defender a adaptação do clássico para o leitor 

infanto-juvenil, ele apresenta um entrave que, muitas vezes impede um maior número de 

leitores de conhecerem o clássico.  

Segundo Carvalho (2006): 
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[...] as obras canonizadas compõem, na maioria das vezes, o capital cultural 

disponível para essa mediadora com vistas a atingir a meta de criar, no seu 

público, o gosto pela leitura literária. Um dos entraves para a concretização 

da aquisição desse repertório literário é o leitor-alvo que, do ponto de vista 

da maturidade cognitiva, linguística e intelectual, está em transição, não 

permitindo, muitas vezes, uma aproximação mais satisfatória do livro 

original. (p.3) 

 

 

Ao expor a necessidade que a escola tem de formar leitores de clássicos, ele evidencia 

também que o contato apenas com o texto clássico pode distanciar o leitor da obra original e 

propõe a leitura da adaptação como forma de garantir a incorporação do repertório canônico 

no horizonte de leitura de crianças e jovens, bem como o recurso mais eficiente para a 

iniciação literária.  

Vale considerar, porém, que esse processo de formação do leitor de clássicos vai além 

de a escola, é algo que acontece intimamente entre o leitor e a obra que se lê, no entanto, a 

escola tem o papel importante de apresentar e até mesmo mediar essa leitura até o aluno. 

 

1.4 O clássico e a democratização cultural da leitura literária 

 

Muito já se falou sobre o clássico até aqui, tanto no sentido do clássico como obra 

original e sua versão adaptativa e/ou recreativa bem como a adaptação do gênero textual da 

fonte literária para o público alvo.  

Por conseguinte, pretende-se relacionar o clássico à democratização cultural da leitura 

literária. E para isso, é importante compreender que, historicamente, a leitura devia ser para 

poucos, porque, segundo Machado (2002), “ela é sempre um elemento de poder e podia 

ameaçar as minorias que controlavam os livros (e o conhecimento, o saber, a informação)”. 

Zilberman (1988) também fala sobre leitura estabelecendo entre ela e a obra de ficção uma 

relação estreita, sendo esta a sua função primordial.  

Para tanto, menciona a alfabetização como condutora no ato de ler, tendo em vista o 

seu papel de estender uma meta emancipatória, rumo à afirmação de uma postura autônoma 

do indivíduo e também outro papel, o qual perdurou por muitos anos, que é o exercício de 

uma dominação, quando manipulada, de modo ostensivo, pelo adulto ou por um grupo social, 

visando à perenização do seu domínio.  
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Machado (2002, p.18) recorre também aos ideais de alfabetização para todos, ao 

considerar o seu aspecto emancipatório, e considera que “o acesso amplo aos livros é muito 

recente na História. Mas estão aí, e não há mais jeito para conseguir manter a massa na 

ignorância total,”. E aponta também um outro entrave para o acesso ou a democratização da 

leitura literária, que, segundo ela, é tática de propósito: distrair a maioria da população com 

outras coisas, para que ela nem perceba que tem uma arca cheia de um rico tesouro bem à sua 

disposição, pertinho, ali no canto da sala, que seria a obra clássica.  

 

 

Muito melhor fazer todo mundo correr atrás de coisas para comprar, mais, 

mais sempre mais, num consumo incessante e sempre estimulado a continuar 

– em vez de nos dar tempo para ler, refletir e pensar em possibilidades 

diferentes de vida, por meio da experiência de viver simbolicamente uma 

infinidade de vidas alternativas junto com os personagens de ficção e, dessa 

forma, ter elementos de comparação mais variados.  (MACHADO, 2002, p. 

18-19) 

 

 

Por conseguinte, faz-se importante também entender do que se trata a democratização 

cultural da leitura literária. E nesse sentido, o presente trabalho se vale da concepção dada por 

Soares (2004) de democracia como distribuição equitativa de bens materiais e simbólicos e 

democracia cultural, entendida como distribuição equitativa de bens simbólicos, considerados 

estes como aqueles que são fundamentalmente significações e só secundariamente 

mercadorias. 

Para tanto, também dentro da abordagem de Soares (2004), a leitura literária, a qual 

ela considera aquela que se faz por prazer, por opção e não por obrigação, é assumida como 

bem simbólico. Tal abordagem pode ser problematizada, visto que a leitura literária só é 

possível ser prazerosa, a partir do momento em que a escola assume o seu papel de dar ao 

aluno instrumentos para que ele possa fazer suas escolhas literárias, o que implica no dever 

que essa instituição tem de apresentar-lhe um certo número de obras, ainda que eventualmente 

como uma obrigação.  

Portanto, essa leitura literária, enquanto bem simbólico, de que trata Soares (2004), 

pressupõe um ambiente escolar que compreendeu o seu papel enquanto promovedora da 

mesma, e não um mero espaço que dispõe de acervos literários e os deixam disposto sem 

qualquer mediação ou planejamento que possam possibilitar, de fato, o acesso à obra literária.  

Essa compreensão dialoga com Silva e Faria (2018), ao compreenderem que “Cabe, 

então, à escola o papel de democratizar o acesso do aluno ao patrimônio literário e garantir-

lhe o direito de ler, sobretudo, por meio da mediação salutar do professor nesse processo.” 
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(SILVA e FARIA, 2018, p.102) e que é papel da escola introduzir e estimular o gosto pela 

leitura literária, “mesmo com as condições depauperadas de professores e escola, mesmo e 

apesar do alcance cada vez maior de outros tipos de mídias sobre o aluno.”. 

E é por meio dessa mediação salutar do professor que a escola permite ao aluno 

deleitar-se ou ter prazer na leitura. Nesse sentido, Soares (2004) propõe duas perspectivas de 

análise para tratar da democracia cultural: 

 

 

Uma primeira perspectiva, assumida do ponto de vista da responsabilidade 

social, considera o acesso à leitura – entendido este como a possibilidade de 

leitura e o direito à leitura – uma condição para uma plena democracia 

cultural, porque desta faz parte, ou desta deve fazer parte, uma distribuição 

equitativa das possibilidades de leitura e do direito à leitura. Uma segunda 

perspectiva, assumida do ponto de vista da formação do indivíduo, vê a 

leitura como instrumento de promoção da democracia cultural – a leitura tem 

o poder de democratizar o ser humano, em suas relações com o cultural. 

(p.20) 

 

 

Essas perspectivas de Soares (2004) dialogam com Candido (1995) e Machado (2002). 

Soares (2004), fala do direito à leitura – e nesse sentido ela trata da leitura enquanto leitura 

literária - enquanto que Candido (1995) defende o direito à literatura, entendendo-a como 

manifestação universal de todos os homens em todos os tempos, portanto fator indispensável 

de humanização, a qual confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque, segundo ele, 

ela atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente.  

Machado (2002, p.19) também defende o direito à literatura, nesse caso mais 

especificamente o direito à leitura do clássico, ao afirmar: “minha reinvindicação de ler 

literatura (o que, evidentemente inclui os clássicos) porque é nosso direito, vem se somar uma 

determinação de ler porque é uma forma de resistência.”. 

Segundo ela, “Direito e resistência são duas boas razões para a gente chegar perto dos 

clássicos.” (MACHADO, 2002, p.19). E, ao falar em resistência, Machado (2002) remete ao 

que Candido (1995) afirma sobre a literatura ter muito a ver com a luta pelos direitos 

humanos, por poder ser um instrumento consciente de desmascaramento, pelo fato de 

focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a 

servidão e a mutilação espiritual. 

Nesse sentido, essa pesquisa, a partir da leitura do cordel e do clássico, se apresenta 

como mais um instrumento para a democratização da leitura literária, visto que se propõe 

também como forma de acesso à uma cultura que a grande maioria dos alunos não têm em 
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casa. Poder oferecer ao aluno, no ambiente escolar, a leitura do clássico, tanto na sua versão 

original quanto em sua adaptação em cordel, é oferecer-lhe o que Bourdieu (2011) chama de 

capital cultural.  

Bourdieu (2011) critica o papel da escola como espaço de manutenção e reprodução 

das desigualdades sociais, pois a escola, segundo ele, é um lugar em que se opera uma seleção 

de dois grupos: aqueles alunos que são dotados de um capital cultural que trazem da família e 

aqueles que não tiveram acesso ao capital cultural em casa, no sentido de manter a ordem 

preexistente. 

 

 

El sistema escolar actúa a la manera del demon de Maxwell: al precio del 

gasto de energia que es necessário para realizar la operación de selección 

mantiene el orden preexistente, es decir, la separación entre los alumnos 

dotados de cantidades desiguales – o de tipos diferentes – de capital cultural. 

Más precisamente, mediante toda uma serie de operaciones de selección, 

separa a los que poseen capital cultural heredado de los que están 

desprovistos de él. (BOURDIEU, 2011, p.1297) 

 

 

Dessa forma, entende-se capital cultural como sendo o conhecimento “legitimado 

socialmente” que o aluno traz de casa, bem como outras "heranças", como a postura corporal 

e a habilidade de falar em público, os quais diferenciam um grupo de alunos de outros dentro 

da escola. Assim, eles tendem a ser julgados, no ambiente escolar, pela quantidade e pela 

qualidade desse conhecimento e pelo seu desempenho na sala de aula, selecionando grupos e 

mantendo as desigualdades sociais. 

Muitas são as críticas com relação ao papel da escola como mantenedora dessa 

“ordem”, mencionada por Bourdieu (2011), e, nesse sentido, faz-se importante o 

envolvimento da escola em trabalhos e pesquisas que busquem novas perspectivas de dar ao 

aluno acesso à esse capital cultural, de forma equitativa, sem supervalorizar aqueles que já 

possuem um capital cultural, mas dar acesso igualmente aos que não o trazem.  

Logo, trabalhar o clássico na perspectiva de democratização cultural da leitura literária 

pode ser um meio de garantir ao aluno, tanto aquele que veio de uma “cultura privilegiada” 

socialmente quanto o outro que veio de uma “cultura desprivilegiada”, o acesso ao capital 

cultural, visto que, como já foi tratado anteriormente, o clássico é um bem cultural que deve 

estar disponível a todos, dado os seus tantos benefícios para a humanização do leitor, 

percepção de si mesmo, resistência e desmascaramento na luta pelos direitos humanos.  

Nessa perspectiva, esta pesquisa aborda o clássico de forma que seja possível também 

conscientizar e valorizar a cultura popular, por meio da sua leitura via literatura de cordel, que 
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também ganha lugar de proeminência como clássico da literatura popular. Assim, tanto a 

adaptação quanto o original ganham uma dimensão equitativa, bem como buscam acessar 

aqueles que têm um capital cultural como aqueles que não o têm. 

 

2. Leitura do cordel na escola 

 

Esta pesquisa pretende dar à leitura de cordel, um espaço de proeminência na escola, 

porém, em consonância com Marinho e Pinheiro (2012), “há que se pensar de que modo 

efetivá-la tendo em vista a formação de leitores.”.  

Para Alves, Souza e Garcia (2011), a escola tem o papel de estimular a circulação da 

cultura oral, pela importância da poesia oral na infância, pois ela possibilita uma socialização 

de vivências artísticas com a cultura popular rica em ritmos, em fantasia e em criatividade. 

Nessa perspectiva, eles defendem a leitura do cordel na escola, tendo em visto a sua relação 

com a cultura oral, afinal, o cordel originou-se da cultura oral e continua sendo um gênero que 

deve ser declamado e até mesmo cantado. 

Ao se considerar a formação de leitores, não cabe à escola tratar a literatura de cordel 

apenas como ferramenta para contribuir com a assimilação de conteúdos. Para uma 

significativa experiência de leitura de folhetos, a escola deve possibilitar ao aluno a 

convivência com os diversos poemas em cordel, dentro das suas diversas temáticas: as 

narrativas de aventura, de proezas, de pelejas, de notícias cheias de invenções, de 

brincadeiras, da folia da bicharada, dos ABCs, de abordagens bem-humoradas de diferentes 

temas e situações, bem como afirma Marinho e Pinheiro (2012, p.12), “pelo viés da 

gratuidade e não pelo pragmatismo de suas informações.” 

E, tendo em vista, a relação do cordel com a cultura popular e oral, ler cordel na escola 

pressupõe um envolvimento com essa cultura popular, considerando a realidade sociocultural 

em que está inserida a escola. Marinho e Pinheiro (2012) defendem que a escola deve estar 

provida de um procedimento metodológico que oriente o trabalho com cordel de modo a 

favorecer o diálogo com a cultura da qual ele emana e, ao mesmo tempo, uma experiência 

entre professores, alunos e demais participantes do processo, sendo importante valorizar as 

experiências locais, descobrir formas poéticas que circulam no lugar específico de cada leitor.  

“Experiências culturais fortes e determinantes de grandes obras artísticas como o 

cordel – seu valor não está apenas nisto – estão praticamente esquecidas e a escola pode ser 

um espaço de divulgação destas experiências.”, segundo Marinho e Pinheiro (2012, p.128). E 
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dado o seu caráter popular, no contato mais próximo do aluno, o cordel oferece-lhe meios 

para principiar e fazer as suas escolhas literárias. 

Nessa perspectiva é que a leitura do cordel Romeu e Julieta, de Sebastião Marinho, um 

dos corpus de análise e de trabalho nesta pesquisa, foi proposta para se trabalhar em sala de 

aula, tendo em vista a possibilidade de aceitação por parte dos alunos e a relação que 

poderiam fazer entre o cordel e outros poemas populares, que, por vezes, levaram para a sala 

de aula por encontrarem semelhanças com o cordel. A exemplo do poema “Meu barraco”, do 

poeta Alex Cunha, um poeta de rua de Goiânia, que a aluna Rafaelly levou para a sala de aula, 

para mostrar e presentear a professora. 

Nesse sentido, esta pesquisa pretende contribuir para democratizar a cultura da leitura 

literária, não apenas com vistas ao clássico em sua versão original, mas proporcionar ao aluno 

um encontro com essa literatura popular, por meio do cordel, e um encontro consigo mesmo e 

com aquilo que lhe é próprio, dando a esta literatura também o lugar de um clássico. 

 

2.1 A literatura oral: conceitos e preconceitos 

 

A expressão literatura oral surgiu, segundo Cascudo (2012), com a denominação 

Littérature Oral de la Haute-Bretagne, por Paul Sébil, em 1881. Porém, é só mais tarde que 

ela irá se definir, indo além dos provérbios, adivinhações, contos, frases-feitas, orações, 

cantos, tendo como fontes contínuas a oralidade e os antigos livrinhos, vindos da Espanha ou 

de Portugal.  

De acordo com Cascudo (2012), a oralidade resumia-se na estória, no canto popular e 

tradicional, nas danças de roda, danças cantadas, danças de divertimento coletivo, ronda e 

jogos infantis, cantigas de embalar, nas músicas anônimas, nos aboios, anedotas, 

adivinhações, lenda, etc. E os livrinhos eram convergências de motivos literários dos séculos 

XIII, XIV, XV, XVI, além da produção contemporânea pelos antigos processos de 

versificação popularizada que contemplava assuntos da época, como guerras, políticas, sátira, 

estórias de animais, fábulas, amores, entre outros. 

Cascudo (2012) continua dizendo que a literatura oral foi feita para o canto, para a 

declamação, para a leitura em voz alta, o que foi depressa absorvido pela improvisação 

popular, assimilados na poética dos desafios e dos versos, nome vulgar da quadra nos sertões 

do Brasil. Ele afirma que: 
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Todos os autores populares, danças dramáticas, as jornadas dos pastoris, as 

louvações das lapinhas, Cheganças, Bumba meu boi, Fandango, Congos, o 

mundo sonoro e policolor dos reisados, aglutinando saldos de outras 

representações apagadas na memória coletiva, resistindo numa figura, num 

verso, num desenho coreográfico, são os elementos vivos da Literatura Oral. 

(p.18) 

 

 

É uma literatura, a princípio, destinada ao povo e, portanto, o representa e independe 

da vontade do autor. Tem nos seus versos uma estrutura de setissílabos (redondilha maior) e 

estrofes de seis ou sete versos e são, na sua maioria, lidos para os que não sabem ler. 

Literatura para ser dita em voz alta, lenta ou arrebatada e vibrante nas passagens emocionais 

ou belicosas, como aponta Cascudo (2012). 

Ele a chama de irmã mais velha da literatura tida e legitimada socialmente como 

“oficial”, pois é bem antiga e popular e age falando, cantando, representando, dançando no 

meio do povo, nos terreiros das fazendas, nas festas dos “padroeiros”, espera de “Missa do 

Galo”, ao ar livre e ao alcance de todas as críticas. Críticas essas que lhe incorrem quando 

posta diante da literatura legitimada como “oficial”, já que esta encontra-se a serviço de uma 

obediência aos ritos modernos ou antigos de escolas ou predileções individuais.  

Vale ressaltar que essa “literatura oficial” é a mesma que, dentro do conceito de 

“capital cultural”, definido por Bourdieu (2011), está legitimada socialmente e é, por critérios 

sociais e econômicos, tida como aceitável e erudita, representante de uma classe dominante. 

A literatura oral, por ser uma literatura popular que emerge do povo e a ele permanece 

fiel, valorizando e exaltando a sua cultura, e nem sempre atende obedientemente aos ritos 

modernos ou antigos de escolas ou predileções individuais, dados pela “literatura oficial”, 

sofre, dessa forma, preconceitos por parte daqueles que a marginalizam e veem nela uma 

literatura inferior. E esse preconceito repercute também sobre a literatura de cordel, já que 

esta representa a literatura oral. 

Porém, essa literatura oral é um fenômeno comum a todas as culturas, como cita 

Alves, Souza e Garcia (2011, p. 49): 

  

 

A circulação da poesia oral é um fenômeno comum a todas as culturas. 

Mesmo as culturas letradas, como a nossa, não deixam morrer, ou se apagar 

da memória as parlendas, as canções, os brincos, as quadras, os dísticos e os 

trava-línguas. Todo esse repertório se fixa em nossas mentes pela 

musicalidade, pelo caráter brincalhão, e, sobretudo, por nos suspender um 
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pouco do trabalho duro, das dificuldades do cotidiano e nos colocar num 

regime de sonho ou de contenda, do modo mais gratuito possível.  

 

 

Esses autores veem na literatura oral uma grande oportunidade de despertar na criança 

o prazer pela leitura, a fruição literária, até porque, segundo eles, é uma literatura que diverte, 

com seu caráter humorístico, brincalhão e musical, e do modo mais gratuito possível. Dessa 

forma, ainda segundo Alves, Souza e Garcia (2011), a literatura dita “oficial” da cultura 

letrada deve fazer lembrar e resgatar essa literatura oral, pois ela deve ser cultivada. 

Com essa compreensão sobre a literatura oral, Alves, Souza e Garcia (2011, p.50) 

concordam que “todo professor ou professora, todo avô ou avó, todo tio ou tia, todo pai e mãe 

traz na memória algum verso, alguma brincadeira com palavras, alguma parlenda ou 

adivinha.”. 

São aspectos que, para eles, retomam a tradição oral e devem ser revisitados na 

memória para presentear as crianças com algumas pérolas dessa tradição. E, “deveria ser o 

primeiro movimento da família visando passar à frente toda uma riqueza que tende a ficar 

esquecida ou mesmo a se perder, caso isso não ocorra.” (ALVES, SOUZA E GARCIA, 2011, 

p. 50). Estabelece uma relação estreita com a literatura de cordel, pois esta é de caráter 

popular e tem suas raízes na tradição oral.  

Truco (2019), afirma que a literatura popular sempre foi marcada pela poesia, voltada 

para a oralidade de menestréis e trovadores, que perambulavam entre cidades, declamando 

notícias, ou mesmo histórias ficcionadas de fatos importantes. Segundo ele, em diversos 

países a poesia oral, ou literatura oral, em algum momento tomou forma impressa de folhetos. 

Assim, esse resgate e valorização da tradição oral de caráter popular pretendeu ser 

revisitado na leitura da adaptação para o cordel do clássico Romeu e Julieta, nesta pesquisa, 

no sentido de promover essa literatura e o sujeito que ela representa. 

 

2.2 O verso em voz: o cordel, sua história, seu perfil 

 

A literatura de cordel, de acordo com Alves, Souza e Garcia (2011), tem sua origem 

relacionada ao hábito de contar histórias e, por esse motivo, há uma forte presença da 

oralidade em seus impressos. Ela se constitui como um gênero que, originalmente, era 

expresso por cantadores, os quais divulgavam essa literatura por onde iam, e de forma 

cantada.  
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Teve início no século XVI, quando o Renascimento passou a popularizar a impressão 

dos relatos que, pela tradição, eram feitos oralmente pelos trovadores. Logo, essa poesia oral, 

ganhou forma impressa de folhetos, sendo, em Portugal, denominados volantes, na Espanha 

Pliegos sueltos, que na América de língua espanhola passaram a ser conhecidos como 

Compuestos ou Corridos, como menciona Truco (2019). 

No Brasil, de acordo com Truco (2019), não existe um consenso sobre o surgimento 

da literatura de cordel, porém, o mesmo autor afirma que, “a literatura de cordel brasileira 

teve forte influência dos volantes portugueses, tanto na forma de folhetos, como na estética e 

poética inicial.”.  

Marinho e Pinheiro (2012, p. 18-19) afirmam que: 

 

 

A expressão “literatura de cordel” foi inicialmente empregada pelos 

estudiosos da nossa cultura para designar os folhetos vendidos nas feiras, 

sobretudo em pequenas cidades do interior do Nordeste, em uma 

aproximação com o que acontecia em terras portuguesas. Em Portugal, eram 

chamados cordéis os livros impressos em papel barato, vendidos em feiras, 

praças e mercados. (...) Os cordéis portugueses, diferentemente dos folhetos 

brasileiros, eram escritos e lidos por pessoas que pertenciam às camadas 

médias da população: advogados, professores, militares, padres, médicos, 

funcionários públicos, entre outros.  

 

 

Portanto, a tradição desse tipo de publicação veio da Europa e, no século XVIII, já era 

comum, especialmente em Portugal, que permitia a negociação desse tipo de publicação. 

Por ser um gênero poético, Alves, Souza e Garcia (2011) consideram que os autores 

cordelistas se preocupam com o rigor da linguagem do cordel, em que buscam uma linguagem 

perfeita e se utilizam, em suas produções poéticas, de determinados tipos de estrofes: sextilha, 

septilhas e décimas, que são comuns aos folhetos. Entre elas a mais utilizada é a sextilha e os 

versos predominantes são as redondilhas maior, ou seja, versos de sete sílabas poéticas, com 

rimas mais incidentes em ABCBDB.  

Tendo em vista o rigor poético que caracteriza o cordel, é possível pensar em 

elementos da própria cultura erudita perpassando pela sua escrita, como apresentam Teixeira e 

Oliveira (2017) ao tratarem sobre o Movimento Armorial, fundado na década de 70, pelo 

escritor Ariano Suassuna. 

Segundo Teixeira e Oliveira (2017), esse movimento deu relevo à Arte Armorial 

Brasileira, a qual tem como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos 
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“folhetos”, a Literatura de Cordel, com a música de viola, rabeca ou pífano que acompanha 

seus “cantares”, e com a xilogravura que ilustra suas capas. 

 

 

A proposta da arte armorial consta de uma retomada, no âmbito erudito, de 

elementos artístico-culturais mantidos quase inertes no sertão árido do 

Nordeste, ao sabor da história, provenientes da Península Ibérica, com as 

influências cristãs e mouras, bem como de culturas indígenas. Segundo esse 

Movimento, os aspectos que se mantiveram - alguns instrumentos, certos 

tipos de canto, estruturas poéticas e musicais, a iconografia dos brasões - são 

tidos como mananciais de origem e definidores de uma essência da arte 

brasileira, espécie de símbolo cultural, uma vez que são traços profundos e 

longínquos do que primeiro se sintetizou em terras brasileiras. Pode-se 

perceber aqui a dualidade existente na arte armorial, ao se buscar conciliar o 

erudito com o popular. (TEIXEIRA E OLIVEIRA, 2017, p.4) 

 

 

Essa retomada do erudito nos elementos artístico-culturais mantidos na cultura 

nordestina, feita pelo Movimento Armorial, torna pertinente pensar em traços eruditos na 

Literatura de Cordel, visto ser esta a literatura de origem ibérica, que representa a cultura e a 

história do povo nordestino. 

Contudo, não foi sempre assim, uma vez que, segundo Truco (2019), inicialmente, por 

surgir da tradição oral, não existia uma preocupação tão estrutural com a métrica, nem com a 

quantidade de versos que compõem uma estrofe, apenas uma preocupação maior na rapidez e 

dificuldade da rima, em função dos embates orais que eram comuns entre os repentistas, 

assim, quanto mais curto o verso, melhor seria, pois o oponente teria menos tempo para 

pensar na resposta.  

Essa é uma característica da peleja que, de acordo com Marinho e Pinheiro (2012), é 

um dos gêneros do folheto de cordel, constituído por desafios reais ou imaginários em que o 

poeta mostra suas habilidades no verso e tenta depreciar o oponente, reproduzindo o que 

acontecia nas feiras e casas dos cantadores de viola, de caráter bem-humorado. Portanto, a 

peleja apresenta uma relação mais marcante com o oral, pois ela é escrita a partir de 

modalidade do repente, que é uma herança e um ponto de contato com a literatura oral. 

E, não obstante a forma poética, métrica e ritmo, o cordel acolhe essencialmente os 

elementos da cultura popular, como a cultura regional nordestina e o folclore brasileiro; os 

elementos do conto, com suas narrativas heroicas; as figuras emblemáticas e astuciosas, bem 

como o humor e a sátira.  

Esses elementos ganharam forma nos folhetos de cordel através da xilogravura, 

ilustrações feitas no cordel, a partir da técnica da xilografia, que é o processo de fazer uma 
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gravura entalhada na madeira com auxílio de objetos cortantes, em que, utilizando rolos de 

borracha embebidos em tinta preta, que penetra somente onde está a gravura, é colocado em 

contato com a folha onde será feita a ilustração para que a imagem fique impregnada no local. 

Essa técnica também chegou ao Brasil através dos portugueses que já utilizavam em 

sua cultura. Com o passar dos anos e a modernização da indústria editorial, o cordel ganhou 

cores e, muitos, foram também publicados em formato de livro, como é possível constatar nas 

páginas de Marinho (2011), do seu livro Romeu e Julieta em cordel, objeto desta pesquisa. 

 

 

                                                                                                (MARINHO, 2011, p. 19) 

A literatura de cordel apresenta também uma temática que é de ampla pluralidade. De 

acordo com Truco (2019), o escritor Ariano Suassuna (1997) propôs o estudo da literatura de 

cordel, a partir da sua classificação por ciclos temáticos e tipologia de poeta populares.  

Os ciclos temáticos são de conteúdo heroico, trágico, épico; fantástico e maravilhoso; 

religioso e de moralidades; cômico, satírico e picaresco; histórico e circunstancial; amor e 

fidelidade; erótico e obsceno; político e social; bem como pelejas e desafios.  
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A tipologia de poetas populares são: poeta de loas e folhetos; ao cantador de repente; 

ao poeta de estro, cavalgação e reinaço; poeta de sangue; poeta de ciência; poeta de pacto e 

estrada; poeta de memória e poeta de planeta. 

Dentro de uma análise do ciclo temática, da primeira geração de cordelistas, e dada a 

sua suposta origem no período da colonização, é possível a literatura de cordel ser 

considerada também, segundo Trucco (2019), uma documentação histórica de todo o processo 

de absorção da cultura colonizadora, das culturas de diferentes matrizes, digestão e 

ressurgimento em uma cultura popular ditada pela oralidade, e permeada de magia.  

Dessa forma, o cordel tornou-se um gênero de fundamental importância dentro da 

literatura, já que resgata o valor estético e o diálogo social que a literatura pode trazer ao 

leitor.  

Os cordéis mais conhecidos narram histórias de Lampião, de João Grilo, falam sobre 

histórias de amor e denunciam acontecimentos históricos em nome do povo. Muitas histórias 

envolvem um herói que sofre por não conseguir ficar com o seu amor, devido a uma proibição 

dos pais; noivados arranjados ou outras coisas que impedem o casal de ficar junto, porém, no 

final da história, o herói sempre sai ganhando. Caso ele não consiga realmente o que quer, há 

outra forma de equilibrar a história e fazer com que ele seja favorecido de alguma forma. 

Todas essas narrativas estruturadas em versos pertencem aos ciclos temáticos propostos por 

Suassuna (1997). 

Tais narrativas estão sempre acompanhadas dos violeiros cantadores, pois música e 

cordel sempre andaram muito próximas, como acontecia com as pelejas e os repentes. Nessa 

perspectiva de Marinho e Pinheiro (2012) pode-se falar que o cordel é o “verso em voz”, uma 

vez que seus poemas são ricos em sonoridade, e muitos folhetos, escritos para serem lidos ou 

recitados, que recebem melodia. 

 

2.3 O cordel no cotidiano da sala de aula 

 

Levar o cordel para o cotidiano da sala de aula compreende superar uma metodologia 

de ensino unilateral do processo educativo, que, de acordo com Marinho e Pinheiro (2012), 

despreza a dialeticidade dos fatos educativos e sociais existentes na prática pedagógica. Uma 

prática pedagógica que, ao longo dos anos, faz uso da literatura de cordel, e também de outros 

gêneros literários, apenas como fonte de informação e que retoma essa produção cultural 

apenas como objeto de observação. Uma prática que não consegue oportunizar um encontro 
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com a experiência cultural que está ali representada e, de certo modo, é como que se 

esvaziasse o objeto estético. 

Em consideração a essa abordagem bastante pertinente, é importante salientar um dos 

objetivos propostos para a leitura do cordel na sala de aula: 

 

 

o objetivo de levar os folhetos para a sala de aula não é o de formar poetas e 

sim leitores. Acreditamos que os poetas se formam a partir de uma ampla e 

significativa experiência de leitura e se a escola contribuir com esta 

formação estará cumprindo seu papel. (MARINHO; PINHEIRO, 2012, p.12) 
 

 

Partindo desse pressuposto, entende-se a sala de aula como um espaço onde deve-se 

oportunizar ao aluno a leitura de forma ampla e significativa. Um espaço onde a ele sejam 

apresentadas as várias possibilidades de leitura de cordéis, de vivências com as narrativas de 

aventura, as proezas, as pelejas bem-humoradas, as fábulas e até mesmo os contos de fadas, 

narrativas dramáticas e cômicas, as notícias cheias de invenções, de brincadeiras, da folia da 

bicharada, e tantas outras temáticas que o cordel aborda. 

 Assim, a sala de aula torna-se um espaço onde a literatura de cordel pode ser 

experimentada pelos leitores e não apenas observada como algo exótico por alguns, como 

aponta Marinho e Pinheiro (2012), podendo contar com a atração do leitor. Alves, Souza e 

Garcia (2011), corroboram com essa ideia ao afirmar: 

 

 

A escola tem um papel não apenas de indicar obras que contenham esse 

material, mas de, sobretudo, estimular a circulação da cultura oral. Desta 

forma possibilita uma socialização de vivências artísticas com a cultura 

popular rica em ritmos, em fantasia, em criatividade. (p. 50) 

 

 

Segundo Marinho e Pinheiro (2012), os folhetos, em sua história, não se destinavam a 

nenhum tipo de público em especial, ou seja, não havia cordel para mulheres, para crianças e 

para adolescente. Era lido e recitado para o público em geral. Suas inúmeras histórias de 

cangaços, aventuras e histórias fantásticas sempre agradaram a todos.  

Porém, “Hoje, em contextos em que há pouco espaço para uma experiência com a 

literatura oral mediada pelos adultos, em locais como mercados e feiras, terreiros de casas e 

alpendres, é preciso pensar novos espaços/situações para apresentar o cordel às crianças e 
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jovens.” (MARINHO E PINHEIRO,2012, p.49). Nesse sentido, a escola pode ser um desses 

espaços onde novas experiências com a leitura podem surgir, a partir do cordel.  

Além de novos espaços para apresentar o cordel às crianças, outros meios de 

apresenta-lo a esse público seriam através da escolha de cordéis com temáticas que se 

aproximam da recente literatura infantil.  

Para Marinho e Pinheiro (2012), traços dos cordéis que o aproximam da literatura 

infantil, seriam o predomínio da fantasia, a inventividade ante situações inesperadas, a 

musicalidade expressiva, o caráter fabular, o humor, a recriação de contos de fadas 

tradicionais e a presença de animais, são marcas determinantes para a apresentação de um 

cordel às crianças. 

Portanto, essa riqueza temática presente no cordel precisa ser conhecida pelos pais, 

professores e educadores em geral, para que a escola possa tornar-se um lugar democrático, 

agradável, prazeroso e convidativo aos alunos.  

 

2.4 Leitura de cordel promove a formação do leitor? 

 

 A formação do leitor passa pela história do leitor e da leitura, desde a expansão da 

imprensa e o seu desenvolvimento graças à ampliação do mercado do livro, à difusão da 

escola, à alfabetização em massa das populações urbanas, à valorização da família e da 

privacidade doméstica e a emergência das ideias do lazer. Ser leitor, de acordo com Lajolo e 

Zilberman (2019), é função social, para a qual se canalizam ações individuais, esforços 

coletivos e necessidades econômicas. 

Ainda segundo Lajolo e Zilberman (2019), a partir do século XVIII, com a impressão 

do livro e com o surgimento de pessoas que dominavam, com a necessária desenvoltura, a 

habilidade de ler, houve um fortalecimento da escola e da obrigatoriedade do ensino. Com as 

revoluções burguesas dos séculos XVIII e XIX e a valorização da família, a leitura se 

fortalece e dá o seu pontapé como prática social. Nesse modelo de família moderna se 

intensificou o gosto pela leitura, por consistir numa atividade adequada ao contexto de 

privacidade próprio à vida doméstica.  

A leitura, nesse contexto familiar, de acordo com Lajolo e Zilberman (2019), 

fortaleceu-se e institucionalizou-se no avesso das práticas associadas aos modos tradicionais 

de narrar, de tipo oral, fundado na experiência vivida, de sentido comunitário e enraizados no 
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meio rural, porém, essas práticas foram transportadas para a leitura do meio urbano e para o 

universo domesticado da família burguesa. 

Contudo, segundo essas autoras, foi na valorização positiva do lazer que a propagação 

da leitura foi impulsionada, pois os livros constituíram uma das primeiras manifestações 

baratas e acessíveis de entretenimento. E, percebeu-se que, nessa valorização do lazer, o 

material primitivo para o incentivo à leitura foi descoberto entre a população rural, que foi a 

literatura de cordel. Lajolo e Zilberman (2019, p.300), afirmam que: 

 

 

Tal como aconteceu à literatura infantil, a indústria do lazer descobriu seu 

material primitivo entre a população rural. Os primeiros exemplos provieram 

da literatura de cordel, molde para a fabricação do folhetim, gênero que se 

expandiu nos centros urbanos, graças à difusão do jornal, e que colaborou 

com a estruturação e o fortalecimento do romance. Tornou-se, assim, o 

modelo das demais expressões da literatura de massa... (p.300) 

  

 

Essa relação entre a literatura de cordel como fonte primitiva que impulsionou a 

propagação da leitura numa valorização positiva do lazer, faz do cordel uma leitura, não 

apenas importante, mas também fundamental na formação do leitor, visto que está intrínseco, 

segundo Lajolo e Zilberman (2019), na própria história da leitura.  

Para Cavalcanti (2019), a formação do leitor deve ser mediada por alguém que saiba 

propor leituras diversificadas, livros de imagens, histórias em quadrinhos, mangás, romances, 

poemas, cordéis, livros de faroeste, e dentro desse diversidade é possível elencar também a 

leitura do clássico, pois atentam para a diversidade de leitores, respeitando o seu ritmo, seu 

fôlego e seu gosto de leitura. Porém, ela atenta para o fato de que a escola não deve se omitir 

quanto à importância de ir lapidando os critérios estéticos nas indicações de leitura aos seus 

alunos.  

Nessa perspectiva, torna-se desnecessário dar ênfase a estratégias de leitura, pois esse 

leitor que é formado nesse contexto de variadas fontes literárias ou mesmo fontes literárias 

que garantam uma formação estética e literária adequadas, como faz muito bem o cordel, 

torna-se naturalmente capaz de ativar conhecimentos prévios, estabelecer objetivos de leitura, 

fazer uma leitura detalhada do texto verbal e não-verbal e fazer uma reflexão crítica sobre o 

texto. 

Cavalcanti (2019, p.159) trata essa questão ao dizer que: “... por que se torna 

necessário pensarmos em estratégias para “formarmos” leitores, quando a leitura faz parte de 

nosso dia a dia mesmo que não tenhamos consciência de estar praticando o ato de ler?”.  
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Assim, esta pesquisa pretende formar leitor por meio da leitura literária na sala de 

aula, não só do clássico, mas também do cordel, por entender a necessidade de superar o trato 

com a leitura e a com a própria disciplina de Língua Portuguesa dentro de uma concepção de 

leitura como decodificação linear de um texto, como identificação de informações fornecidas 

explicitamente pelo autor e também por ser a leitura de cordel uma forma de resgatar o prazer 

e o lazer para o ambiente da escola, buscando respeitar o ritmo e o interesse do leitor.  

A premissa de que o cordel possa promover a formação do leitor está no que já foi 

mencionado anteriormente, quando se tratou do cordel na escola e na sala de aula, ao apontar 

para a diversidade temática que o cordel aborda e que o torna atraente ao aluno, ou mesmo ao 

sujeito fora da sala de aula. São, segundo Marinho e Pinheiro (2012), situações humanas, 

trágicas, comédias, casos inusitados, relatos históricos, imaginários/fantasia, inventividade 

ante situações inesperadas e complexas, musicalidade expressiva, caráter fabular, a presença 

marcante do humor e tantas mais. Essa riqueza de abordagens em si já aguçam o interesse e 

prazer pela leitura.  

Para tanto, há que considerar que a atividade fundamental com relação ao cordel é a 

leitura oral. Marinho e Pinheiro (2012), ao tratar da leitura do cordel, sugerem que essa leitura 

oral seja antecipada de alguns cuidados: 

 

 

É sempre bom sondar o “horizonte de expectativas de nossos leitores”. De 

que gostam? Quais seus interesses imediatos? Como encaram experiências 

diferentes das suas? Que experiências culturais lhe são mais determinantes? 

(p.127) 

 

 

Esses cuidados dialogam com Cavalcanti (2019), ao falar sobre a mediação da leitura 

através de leituras diversificadas, pois revelam a preocupação de fazer com que a leitura do 

cordel promova a formação do leitor e auxiliam para que o leitor seja aproximado do cordel 

de forma a se identificarem com essas leituras. 

Outro aspecto importante da leitura do cordel para a formação do leitor, em especial 

do leitor literário, é que, por ser o cordel uma poesia de tradição oral, sua forma poética, 

métrica e ritmo, está comumente escrita em sextilhas e redondilha maior, o que facilita a 

memorização e a musicalidade no poema, promovendo assim o interesse do leitor.  

Alves, Souza e Garcia (2011) afirmam que: 

 

 

o cordel possibilita o resgate da oralidade, retomando, assim, as mais 

diferentes modalidades de expressão dos alunos, capazes, por meio das 
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sextilhas, de se desenvolverem como leitores estratégicos, beneficiando-se 

de uma variedade de orientações que desenvolvem também as habilidades de 

leitura como elemento de ensino-aprendizagem. (p. 72) 

 
 

Nesse sentido, tanto no que diz respeito ao seu conteúdo, com uma variedade temática, 

e à sua forma, aliado a uma abordagem metodológica que possa aproximar a realidade do 

leitor à realidade do texto, é possível dizer, com boas projeções de acerto, se se consideramos 

os resultados obtidos nas intervenções em campo desta pesquisa, que o cordel sim pode 

promover a formação do leitor literário, respondendo à questão proposta no título deste 

subcapítulo.  

 

3. Leitura do clássico em cordel: desfazendo mitos na escola 

 

A leitura do clássico em cordel na escola parte do pressuposto de que a leitura de uma 

boa adaptação, especialmente para o público infantil, é válida e até importante, pois, como 

menciona Machado (2002), não é necessário que a primeira leitura de um clássico seja um 

mergulho nos textos originais e, talvez seja desejável até que não o seja, dependendo da idade 

e da maturidade do leitor. O que deve procurar propiciar é a oportunidade de um primeiro 

encontro, na esperança de que possa ser sedutor, atraente e tentador. E que possa redundar na 

construção de uma lembrança – ainda que vaga – mas que fique por toda a vida. 

Porém, a literatura em cordel carrega em si uma tradição oral e é marcada pelo caráter 

popular, o que lhe confere, em muitos ambientes escolares, um lugar à parte ou até inferior à 

outros gêneros da literatura. Tal equívoco se dá não apenas pelo desconhecimento do gênero 

mas também por representar a cultura daqueles que não têm voz na sociedade, aqueles que 

não detém o que Bourdieu (2011) chama de capital cultural, ficando frequentemente à parte 

da literatura que Cascudo (2012) chama de “literatura oficial”, o que configura um reflexo de 

desigualdade social dentro da própria escola, confirmando-a lugar em que se opera uma 

seleção de dois grupos: aqueles alunos que são dotados de um capital cultural que trazem da 

família e aqueles que não tiveram acesso ao capital cultural em casa, no sentido de manter a 

ordem preexistente. 

A literatura de cordel carrega, em seus versos narrados, os valores, os falares e os 

modos de vida do povo nordestino, que é desassistido socialmente e sofre com a seca, a 

pobreza e o preconceito, assim como outros “povos” brasileiros. Possuem uma trajetória 

histórica de migrações de sua terra natal em busca de condições de sobrevivência em outras 
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regiões do país, como sul, sudeste e centro-oeste, especialmente. Portanto, chegam nessas 

regiões e submetem-se a subempregos e outros afazeres subalternos para subsistirem e 

suprirem necessidades básicas de sobrevivência. São vistos, ainda que de forma velada – ou 

não - pelas pessoas das demais regiões do país como inferiores. E esse fator social e 

econômico tem o seu reflexo na escola, não apenas no trato a essas pessoas nordestinas, mas 

também a tudo que os represente. Nesse sentido, o preconceito à literatura de cordel se 

evidencia, sendo tratada por muitos como uma literatura inferior. 

Muitos já apresentam preconceitos quanto à leitura da adaptação do clássico, feita ela 

em cordel, então, torna-se um verdadeiro mito. Pautada na ideia de mito como crença comum 

que não tem fundamento objetivo ou científico, esta pesquisa buscou também desfazer essa 

crença de que a leitura do cordel seja desnecessária por ser inferior às outras leituras. Assim, a 

ideia foi, não apenas conhecer o cordel com todo o seu valor e riqueza, buscando valorizar 

também o povo nordestino por ele representado, mas valorizá-lo como obra adaptada de 

importante qualidade. 

Logo, promover a leitura de Romeu e Julieta de William Shakespeare, adaptado para o 

cordel por Sebastião Marinho, teve por objetivo proporcionar uma leitura leve e alegre, 

superando antigos mitos que, por vezes, a leitura do cordel se via submetida pela tradição. 

Como essa pesquisa foi aplicada às crianças de 10 anos, que frequentam o 5º ano do 

Ensino Fundamental, esperou-se que elas experimentassem esse primeiro encontro por meio 

da leitura do clássico em cordel, de forma que fossem seduzidas, atraídas e tentadas a outros 

“voos” na leitura. Em especial, que ficassem também instigadas e curiosas por conhecer a 

obra original Romeu e a Julieta, de William Shakespeare. De qualquer forma, a ideia é que, 

ainda que nem todas vão se lembrar quem era Montéquio ou quem era Capuleto, mas que 

algumas marcas deixadas pelos personagens, bem como seus desfechos envoltos na tragédia 

shakespeariana, possam ressoar de forma positiva na memória dessas crianças, a partir do 

clássico em cordel.  

Dada esta consideração, partiu-se do pressuposto de que ler o clássico na versão em 

cordel poderia ser uma forma de marcar a memória afetiva da criança, visto que a mesma 

encontrará no cordel identificações e vivências, por ser este de caráter popular e ter suas 

raízes na tradição oral, rico em humor e carregado de musicalidade, entre outros atributos  que 

o caracterizam e o respaldam como gênero literário, desfazendo assim alguns mitos quanto ao 

distanciamento da linguagem do original, por exemplo. 
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Para isso, a pesquisa valeu-se de uma sequência didática, para direcionar e garantir a 

aplicabilidade do projeto, e pretende-se apresentar, como produto educacional, um e-book 

com o relato das experiências de leitura e escrita dos alunos, bem como a experiência com o 

Festival de Cordel, promovido como trabalho final na escola. A partir da aplicação da 

sequência didática, foi realizado um relato/narrativa, com as reflexões das vivências, dos 

objetivos que foram alcançados ou não, os entraves que, por vezes, se interpuseram à 

pesquisa, as observações, empenho e criatividade dos alunos diante do tema proposto, para 

então elaborar o e-book. 

A ideia do e-book surgiu para facilitar o acesso do público ao trabalho realizado nesta 

pesquisa, bem como dar maior visibilidade ao trabalho com o cordel e com o clássico,  visto 

que pode ser acessado e adaptado em vários dispositivos digitais como computadores, 

celulares, tablets e outros, o que permite uma maior facilidade para publicação, se comparado 

ao livro de papel. Na medida do que for possível, esse produto buscará manter em sua forma, 

estrutura, linguagem e/ou ilustração as marcas identitárias do cordel como gênero para que 

não haja distanciamento forma/conteúdo, bem como para que o público-alvo principal – os 

docentes de forma geral- percebam a importância da indissociabilidade desses pares e, 

sobretudo, para que fique marcada a importância da criatividade na relação ensino-

aprendizagem. 

 

3.1 Romeu e Julieta, uma análise da obra em cordel e da versão original 

 

A obra Romeu e Julieta em cordel, escrita e adaptada pelo poeta repentista e cordelista 

Sebastião Marinho da Silva, narra em versos a tragédia Romeu e Julieta, de William 

Shakespeare, extraindo da obra shakespeariana toda a grandeza da tragédia e, ao mesmo 

tempo, trazendo em seus versos uma recriação com elementos novos que mostram que o poeta 

não quis simplesmente apresentar uma cópia, em versos rimados, do velho drama teatral.  

Tais elementos não apenas enaltecem ainda mais os personagens de Shakespeare como 

também permitem ao leitor conhecer outras artes, outras culturas e outras linguagens, por 

meio de intertextos e da presença marcante do vocabulário nordestino. A exemplo da 

descrição da personagem Julieta que, nessa versão em cordel, é plena de graciosidade e o 

poeta vai além, ao compará-la com deusas dos velhos panteões, em duas estrofes primorosas 

que remetem aos grandes nomes do Romantismo literário: 
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A personificação  

De Vênus, Ísis, Latona. 

Se Leonardo da Vinci 

Exagerou na Madona  

Deus acertou na beleza 

Da jovem flor de Verona! 

 

Nem as deusas do Olimpo, 

Ninfas do Mar Amarelo, 

Musas do monte Parnaso 

E as Virgens do Carmelo 

Foram dignas da beleza 

Da flor daquele castelo! 

(MARINHO, 2011, p.14) 

 

 

Nesses versos é possível ter como exemplo a riqueza vocabular e artística da obra de 

Marinho (2011). Não apenas a menção aos panteões romanos e egípcios – Vênus (deusa da 

beleza e do amor na mitologia romana), Ísis (deusa egípcia que representa a essência 

materna/fértil e esposa perfeita) e Latona (deusa da maternidade e do anoitecer na mitologia 

romana) – como também ao Olimpo, moradas dos deuses na mitologia grega; um mergulho na 

cultura italiana – por meio do intertexto da Madona, arte em tela de Leonardo da Vinci – e a 

outras figuras e imagens da cultura grega e romana, como ninfas do Mar Amarelo (menção à 

cultura grega), Musas do monte Parnaso (menção à cultura grega) e Virgens do Camelo 

(menção à cultura romana). 

A exemplo desses versos, alguns vocábulos regionalistas se mesclam para retomar a 

cultura nordestina, como é possível observar na expressão “largando a lenha”, nos versos 

abaixo, em que Mercútio luta com Tebaldo. 

 

Mercútio encarou Tebaldo 

E foram “largando a lenha” 

Os dois, possessos de ódio, 

Naquela luta ferrenha, 

Pareciam duas feras 

Endiabradas na brenha. 

(MARINHO, 2011, p.27) 

 

 

O tom bastante expressivo com que o poeta expõe a luta entre Mercúcio e Tebaldo 

aproxima a obra da cultura e da fala nordestina. Essas evidências quanto ao uso da linguagem 

e aos intertextos mencionados, aliados à presença recorrente da xilogravura – técnica de 
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gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução da imagem gravada 

sobre o papel ou outro suporte adequado como se fosse um carimbo – dão à obra de Marinho 

(2011) uma certa originalidade, tendo em vista o seu caráter recriativo em relação à obra 

original de Shakespeare.  

Outra importante observação a se fazer com relação à obra em cordel é a preocupação 

em realizar uma adaptação que seja própria para o público infanto-juvenil, dado as escolhas 

de recriações como as ilustrações em xilogravuras coloridas, o uso da sextilha e as adaptações 

na linguagem, de forma que tornam o texto mais breve com relação ao original, como por 

exemplo, a quantidade de personagens reduzidas que elencam a versão em cordel, comparado 

à obra original.  

Algumas outras características, na versão em cordel, permite perceber esse cuidado 

com o público infantil, como o fato de Marinho (2011) não permitir o beijo entre Romeu e 

Julieta no primeiro encontro entre eles, no baile de máscaras, ao final do jantar na casa dos 

Capuletos, a saber “No entanto existem regras/De tocar, mas não beijar”, (MARINHO, 2011, 

p. 19), ao passo que na obra original de Shakespeare o casal dá o seu primeiro beijo nessa 

cena. Romeu diz: “ROMEU – Então não te movas enquanto minha prece eu executo. Assim, 

desde meus lábios, através dos teus, meu pecado é absolvido. (Beijando-a.)”, 

(SHAKESPEARE, 2017, p. 45). 

Marinho (2011), também, na versão em cordel, omite o vocabulário pejorativo tanto 

da Ama de Julieta quanto de Mercúcio, os quais na obra original, apresentam-se 

caracterizados com uma linguagem vulgar, visto que são pessoas do povo e, diferente de 

Romeu, Julieta e Benvólio, que apresentam um vocabulário polido, esses outros carregam em 

suas falas muitos xingamentos e posturas violentas. A exemplo de quando Mercúcio morre ele 

diz: “– Rogo uma praga sobre as duas famílias! Fizeram de mim comida para os vermes.” 

(SHAKESPEARE, 2017, p. 84). Na versão em cordel Marinho (2011, p.27) versou: 

“Debatendo-se nos braços/De Benvólio e Romeu,/Mercútio deu um sorriso,/Fechou a boca e 

morreu.”. 

Na versão em cordel, Marinho (2011) também regionaliza os nomes de alguns 

personagens como Mercúcio, que passa a ser Mercútio em cordel, e Teobaldo, que passa a ser 

Tebaldo. Além de tornar algumas cenas mais engraçadas no cordel do que as que estão 

encenadas no original, como no momento em que Mercúcio entra em combate com Teobaldo 

e Teobaldo o fere com a espada. Mercúcio provoca Teobaldo dizendo “Ataque, senhor, 

mostre o seu lunge.” (SHAKESPEARE, 2017, p. 83). Nesse momento Benvólio pergunta a 
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Mercúcio se ele está ferido e Mercúcio responde: “Ora, um arranhão apenas. Mas, enfim, é o 

que basta.” (SHAKESPEARE, 2017, p. 83). Na versão em cordel Marinho (2011) versa:  

 

 

Mercútio encarou Tebaldo 

E foram “largando a lenha” 

Os dois, possessos de ódio, 

Naquela luta ferrenha, 

Pareciam duas feras 

Endiabradas na brenha. 

 

Ferido por vários golpes 

O Mercútio, mortalmente, 

Sobre os ombros dos amigos, 

Foi caindo lentamente. 

Por ele toda a cidade 

Chorou dolorosamente. 

(p.27) 

 

 

Nessa versão adaptada por Marinho (2011), a cena trágica provocada pela morte de 

Mercúcio é narrada com mais leveza e certa diversão, se comparada à cena da obra original, 

pois está acompanhada de rimas e enriquecida de um vocabulário regionalista. Já na obra 

original a fala dos personagens, nessa cena, está carregada de tensão e desespero. Tal 

preferência, feita por Marinho (2011), no cordel, revelam também uma preocupação de 

adequação da obra ao público infantil e uma aproximação à cultura regional. 

Seguindo uma sequência de narrativa em versos, Marinho (2011) não faz nenhuma 

divisão ou subdivisão na sequência dos acontecimentos da narrativa, porém, em uma leitura 

atenta, é possível estabelecer uma sequência de seis momentos na história narrada por ele. O 

primeiro momento descreve, de forma minuciosa, as características de Julieta e de Romeu, a 

rixa de suas respectivas famílias, Capuletos e Montéquios, e apresenta seus amigos Benvólio e 

Mercútio. Narra também a grande ceia na casa dos Capuletos onde Romeu e Julieta se 

conheceram e ali também é apresentado o primo de Julieta, o personagem Tebaldo, que odiará 

Romeu.  

O segundo momento descreve a paixão de Julieta e Romeu e também a aflição e 

angústia de ambos ao descobrirem que pertencem às famílias rivais, fatos narrados no pomar 

da casa de Julieta, onde, apesar da descoberta, trocam juras de amor a ponto de decidirem 
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casar escondido dos seus pais. Esse segundo momento finaliza-se com o casamento feito, às 

escondidas, por frei Lourenço no convento.  

O terceiro momento se inicia com os amigos de Romeu, Benvólio e Mercútio, em uma 

rua de Verona, onde encontram Tebaldo, junto com um grupo de Capuletos, e ali Tebaldo e 

Mercútio travam um combate até que Mercútio é morto e, em seguida, vingado por Romeu, 

que, a princípio, tentou estabelecer a paz, porém não foi ouvido.  

Romeu, não suportando ver seu amigo morto, mata Tebaldo. Romeu foi sentenciado, 

pelo príncipe de Verona, ao exílio, ou seja, foi banido para Mântua, pelo crime cometido. Ao 

que Julieta, após o casamento, voltou para casa e ficou sabendo da tragédia envolvendo 

Romeu. Apesar de muito indignar-se com Romeu, nesse momento, Julieta foi vencida pelo 

amor, que nutria em seu coração, e, posteriormente, Frei Lourenço convenceu Romeu de 

procurá-la. Assim, esse terceiro momento finaliza-se com o encontro de Romeu e Julieta, 

onde passaram a noite juntos, no quarto de Julieta, e consumaram o casamento. Romeu então 

despede-se de Julieta para ir para Mântua.  

O quarto momento dessa narrativa foi marcado pela profunda tristeza de Julieta em ter 

que viver longe de Romeu, que tinha sido banido para Mântua, e ela via-se obrigada a casar-

se com Páris, um nobre conde, com quem seu pai Capuleto considerava um bom partido e 

queria obrigá-la a se casar com ele. Julieta desesperada procurou ajuda do Frei Lourenço e 

este apresentou-lhe um plano para livrá-la do casamento arranjado por seu pai.  

Assim, Frei Lourenço deu-lhe uma bebida em que ela dormiria por quarenta e duas 

horas, enquanto Romeu chegaria à noite para levá-la com ele para Mântua. Esse quarto 

momento da narrativa finda-se com Julieta aparentemente morta diante o conde Páris e de sua 

família, tendo sido todos os adereços para a festa de casamento usados para o “funeral” de 

Julieta.  

O quinto momento se dá quando Romeu, em Mântua, fica sabendo da suposta morte 

de Julieta, antes de receber a carta enviada por Frei Lourenço para explicar-lhe do plano, e 

dirigiu-se à Verona para ver sua amada no túmulo e ali morrer ao seu lado. Porém, ao se 

aproximar, Romeu encontrou Páris que levava flores para o túmulo de Julieta. Ambos 

entraram em luta e Romeu matou Páris, arrependendo-se posteriormente, ao descobrir que 

havia lutado com o conde Páris.  

No sexto e último momento da narrativa, Romeu encontra Julieta aparentemente 

morta, porém, com a pele ainda corada, e, por não saber que se tratava de um plano, beija-a 

nos lábios e bebe o veneno que havia pegado com o boticário em Mântua para morrer ao lado 
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de sua amada. Frei Lourenço chegou logo após e encontrou Páris e Romeu mortos, enquanto 

Julieta ainda se encontrava desmaiada. Ao despertar, Julieta não compreendeu a morte de 

Romeu e perguntou ao frei, que tentou explicar-lhe. Julieta, não suportando, beijou Romeu 

nos lábios e cravou em seu peito um punhal e, sorrindo, abraçada a Romeu, morreu ao lado do 

seu amado.  

Esse momento inicia o encerramento da narrativa, em que todo o povo de Verona 

chega ao cemitério, junto com o príncipe de Verona e as duas famílias Capuletos e 

Montéquios. Frei Lourenço, obrigado pelo príncipe, esclareceu todo o ocorrido diante de 

todos, explicando que os jovens pretendiam, por meio do casamento, acabar com os 

desentendimentos entre as duas famílias. Nesse momento os pais de Romeu e Julieta se 

arrependeram e pediram perdão às vítimas das suas hostilidades e ali sepultaram com os filhos 

as suas rivalidades. Em homenagem aos filhos, Montéquio fez uma estátua para Julieta, em 

seu túmulo, e Capuleto fez uma para Romeu.  

Marinho (2011) finaliza a narrativa, mais uma vez, fazendo uma brincadeira com as 

palavras, utilizando-se de um acróstico com seu próprio nome, como se estive assinando a 

autoria da narrativa, porém, em linguagem de cordel, ou seja, valorizando a fala nordestina ao 

trocar o nome Sebastião por Bastião.  

 

 

Barrado pelo destino, 

Aqueles jovens leais 

Sacrificaram as vidas, 

Tomando rumos fatais, 

Impotente, sem comando, 

Ambos morreram pagando 

Os velhos erros dos pais. 

 

Montéquio pra Julieta, 

A nora que Deus lhe deu, 

Recomendou uma estátua 

Imensa no túmulo seu. 

Noutra Capuleto, tenro, 

Homenageou seu genro, 

O venerável Romeu. 

(p.47) 

 

Logo, é nessa dinâmica da adaptação e da recriação que Marinho (2011) ganha a 

atenção do leitor para essa imortal tragédia de Shakespeare, que nessa versão em cordel 

irradia alegria, leveza e curiosidade ao seu leitor. 
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Na versão original de William Shakespeare, Romeu e Julieta é uma tragédia escrita no 

gênero dramático e foi a primeira das peças mais famosas do escritor, escrita provavelmente 

entre 1591 e 1595. A peça surgiu a partir de duas versões, uma em conto e outra em poesia, as 

quais narravam a história de dois jovens vítimas da inimizade de suas famílias. A versão em 

poesia foi escrita pelo inglês Arthur Brooke, em 1562, com o título A trágica história de 

Romeu e Julieta. Sua fonte está em um conto italiano publicado em 1554, por Matteo 

Bandelo, uma reelaboração literária de um relato tradicional, o qual foi traduzido para o 

francês e daí para o inglês por Brooke (1562). A outra versão que inspirou Shakespeare foi o 

conto de William Painter de, 1582, o qual retomou a versão em prosa de Bandelo (1554) para 

integrar o seu conto no livro Palácio do prazer. 

Segundo Marinho (2011), o conto italiano de tradição oral, que inspirou a elaboração 

escrita da história de Romeu e Julieta em outros contos e poesia, tinha suas raízes remotas 

num antigo mito grego que enche de poesia as páginas das Metamorfoses, de Ovídio, no 

século I a. C.: a história de Píramo e Tisbe. Píramo e Tisbe viviam na Babilônia, na época da 

lendária rainha Semíramis. Amavam-se, contra a vontade das suas famílias, vizinhos e 

inimigos. Quando descobriram uma fenda no muro que separava as duas casas, combinaram 

uma fuga por ela. Deveriam se encontrar num monumento fora dos muros da cidade, o túmulo 

de Nino.  

Tisbe chegou antes do amado. Lá, para se defender de uma leoa que vinha beber água 

na fonte, escondeu-se numa gruta. Deixou, no entanto, cair o véu, que foi despedaçado pela 

leoa, que estava com a boca suja de sangue de uma presa recente. Píramo, lá chegando, viu o 

véu da amada, e, imaginando-a morta, suicidou-se com a própria espada. Tisbe, que ouvira 

Píramo gritar seu nome, foi ao seu encontro. Vendo-o expirar, arrancou-lhe a espada das mãos 

e feriu-se no coração.  

Os frutos da amoreira, que até então eram brancos, tornaram-se vermelhos, salpicados 

pelo sangue dos amantes. Descoberta a fuga, os pais de ambos saíram no seu encalço. O 

quadro trágico que testemunharam conduziu ao arrependimento a à conciliação entre as 

famílias antes rivais.  

Não se tem vestígios da existência do casal Romeu e Julieta na cidade italiana de 

Verona, cenário da tragédia. Segundo pesquisadores, não há provas contundentes de que eles 

realmente existiram. No entanto, as famílias descritas na peça de Shakespeare, são citadas em 

um importante documento que atesta sua existência. Os clãs rivais Montéquio (família de 
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Romeu) e Capuleto (família de Julieta) são citados por Dante Alighieri, gênio da poesia 

italiana, em sua obra-prima A divina comédia. 

As peças de Shakespeare, entres elas a de Romeu e Julieta, nessa época, faziam parte 

do teatro elisabetano, em homenagem à rainha Elisabete I, que reinava no período áureo da 

história inglesa. Eram teatros de madeira, construções simples, a céu aberto, com um palco 

que se projetava à frente, em volta do qual se punha a plateia, de pé. Não havia cenário, o que 

abria toda uma gama de versáteis possibilidades, já que, sem cortina, a peça começava quando 

entrava o primeiro ator e terminava à saída do último. Portanto, um simples objeto e peça de 

vestuário desempenhavam importantes funções para localizar a história. As ações se 

passavam muito rápido. Os atores eram todos homens e as mulheres eram proibidas de atuar. 

Os papéis femininos – como o de Julieta – eram feitos por jovens imberbes, 

(SHAKESPEARE, 2017, p. 6). 

Dadas essas considerações iniciais, a obra Romeu e Julieta, de William Shakespeare, 

destaca-se pela grandeza poética da linguagem, pela profundidade filosófica e pela complexa 

caracterização dos personagens. Como pertence ao gênero dramático, foi escrita para ser 

encenada, portanto, está estruturada em cinco atos. Cada ato foi subdividido em cenas, 

contando com três ou mais cenas – apenas o quinto ato possui três cenas, os demais estão 

estruturados em mais de três cenas.  

A peça conta com vários personagens, desde os protagonistas e suas famílias: Romeu, 

da família Montéquio e seus pais, Montéquio e sua esposa lady Montéquio; Julieta, da família 

Capuleto, também com seus pais, Capuleto e sua esposa lady Capuleto, e outros personagens 

secundários como a Ama de Julieta e outros criados das duas famílias; Éscalo, príncipe de 

Verona; Páris, um jovem nobre, parente do príncipe; Mercúcio, parente do príncipe e amigo 

de Romeu; Benvólio, sobrinho de Montéquio e amigo de Romeu; Teobaldo, sobrinho de Lady 

Capuleto; frei Lourenço, um franciscano, entre outros. 

Antes do primeiro ato, há uma exposição do tema da tragédia através do prólogo. Esse 

prólogo desempenha a função do coro do antigo teatro grego, pois antecipa para o leitor um 

pouco da história que será encenada, em que são dados elementos precedentes da trama que se 

vai desenrolar. 

O primeiro ato é constituído de cinco cenas. Inicia-se com a desavença entre os 

criados das famílias Montéquio e Capuleto nas ruas da cidade de Verona, a qual é interferida 

pelo príncipe Éscalo que os ameaça com a morte. Nesse ato, Julieta é pedida em casamento 

por Páris, parente do príncipe. Capuleto oferece um grande baile de máscaras em homenagem 
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a Páris e convida todos os membros da família e amigos. Romeu, filho de Montéquio, 

juntamente com seu primo Benvólio e amigo Mercúrio, comparece à festa disfarçado, com o 

intuito de ver Rosalina, sobrinha de Capuleto, um amor não correspondido de Romeu. 

Entretanto, Romeu acaba perdidamente apaixonado por Julieta no momento que a vê.  

O segundo ato, composto por seis cenas, retrata a noite em que os dois jovens se 

encontram, no jardim de Capuleto, na varanda do quarto de Julieta, onde trocam juras de amor 

e decidem se casar. Frei Lourenço, a pedido de Romeu e com o intuito de unir as duas 

famílias, celebra, no dia seguinte, o casamento secretamente. 

O terceiro ato está estruturado em cinco cenas, as quais atestam que, após o 

casamento, Romeu é desafiado por Teobaldo, primo de Julieta para um duelo, devido a este 

ter comparecido ao baile na casa dos Capuletos sem ter sido convidado, caracterizando uma 

afronta contra a família. Porém, Romeu se recusa a lutar e seu amigo Mercúcio intervém 

iniciando o duelo contra Teobaldo. Mercúcio é mortalmente ferido. Romeu vinga seu amigo e 

mata Teobaldo. Como punição, o príncipe expulsa Romeu de Verona, banindo-o para Mântua, 

e atribuindo-lhe a causa dos homicídios. Julieta fica inconsolada com os acontecimentos e seu 

pai considera que o sofrimento seja imputado ao assassinato de Teobaldo, e propõe que seja 

realizado o casamento entre ela e o nobre Páris. Julieta se recusa e Capuleto ameaça deserdá-

la. À noite, com a ajuda da Ama de Julieta e os conselhos do Frei Lourenço à Romeu, o jovem 

casal se encontra e consuma o casamento. Romeu parte para a cidade Mântua, logo após o 

amanhecer.  

No quarto ato, constituído por cinco cenas, Julieta vai até a capela de Frei Lourenço, 

logo na manhã seguinte para solicitar sua ajuda. Este aconselha Julieta a aceitar o casamento 

proposto por seu pai. O Frei apresenta uma solução aconselhando-lhe que na manhã do 

casamento deverá Julieta beber uma poção que fará com que ela seja dada como morta. O 

Frei, então, ficaria encarregado de informar a Romeu sobre os acontecimentos. Julieta segue 

as recomendações e é levada adormecida para o jazigo da família.  

No quinto ato, constituído por apenas três cenas, o Frei Lourenço envia uma 

mensagem a Romeu que, porém, se extravia. Romeu, desconsolado com a morte de sua 

amada, compra um frasco de veneno em um boticário e vai até o jazigo dos Capuletos para 

morrer junto à sua amada. Na entrada do túmulo, Romeu encontra Páris consternado e ambos 

se enfrentam em um duelo, e Romeu assassina Páris. Acreditando que Julieta estivesse morta, 

Romeu bebe o veneno e morre ao lado do corpo de sua amada. Julieta desperta e encontra o 
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corpo de marido estirado. Não vendo mais solução e esperança que a motivem a viver, 

suicida-se com o punhal de Romeu.  

O desfecho da história se dá com a tragédia, a qual promove a reconciliação entre as 

duas famílias. Ambos prometem manter a paz em memória de seus amados filhos. Montéquio 

manda fazer uma estátua de ouro em homenagem à Julieta, e Capuleto faz o mesmo para 

Romeu. 

Assim, essas análises e compreensão feitas das obras, tanto em cordel quanto na 

tradução original, se deu com o intuito de oferecer um panorama que permita compreender, de 

forma mais aguçada, as análises que se seguem das experiências vivenciadas em sala de aula 

pelos alunos, na perspectiva de perceber até que ponto os alunos envolveram-se e 

compreenderam o que leram. Para tanto, vale conhecer as experiências de leitura que seguem, 

dessas obras, em sala de aula com os alunos. 

 

3.2 Leitura de Romeu e Julieta em cordel na sala de aula: relato da 

experiência 

 

As experiências de leituras e toda aplicação do projeto de pesquisa, aqui relatados, 

aconteceram na cidade de Goiânia, na escola municipal Jardim América, no bairro Jardim 

América, um bairro centralizado da cidade, que atende alunos da periferia, a grande maioria 

são alunos que vem no bairro Madre Germana II e uma minoria são alunos das imediações 

periféricas do próprio Jardim América. É uma escola que, por fazer parte da Rede Municipal 

de Goiânia (RME), está organizada e estruturada em Ciclos de Formação e Desenvolvimento 

Humano, ou seja, uma organização que nasceu com o ideal de respeitar os ritmos de 

aprendizagem, valorizar o trabalho coletivo e a autonomia das instituições, impor outras 

lógicas de avaliação, provocando assim a modificação dos paradigmas meramente 

quantitativos da seriação, o que facilitou para que esta pesquisa se tornasse viável de ser 

aplicada na escola.  

Portanto, por não ser uma organização em série, os alunos dos agrupamentos, alvos da 

pesquisa, pertencem às turmas E1, E2, E3 e E4, correspondentes ao 5º ano. Foram 25 alunos, 

com faixa etária de 10 anos, que participaram de todas as leituras e registros, porém, 29 

alunos participaram do Festival de Cordel, na culminância do trabalho com o cordel. 

A leitura da obra Romeu e Julieta, de Sebastião Marinho, na versão em cordel, se deu 

por meio da aplicação de uma sequência didática. Ela iniciou-se a partir da aplicação da 
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terceira sequência didática, mas, vale iniciar com a descrição das duas primeiras que foram de 

caráter introdutório e muito relevantes, pois contribuíram para a contextualização da obra 

analisada. 

Vale ressaltar que cada sequência didática foi aplicada numa sequência de duas aulas 

seguidas, ou seja, em um tempo de 2 horas de aula. A previsão para a aplicação do projeto foi 

para o período entre os meses de junho, agosto e setembro de 2019 e para apenas uma turma 

de 25 alunos do 5º ano, na escola municipal Jardim América, em Goiânia, no entanto, ele 

estendeu-se para até o mês de novembro, em função do calendário escolar, que sofreu ajustes, 

e outras demandas de atividades da Secretaria Municipal de Educação (SME), que tiveram 

que ser priorizadas nesse período, bem como a própria extensão das leituras e demandas de 

ensaios para a apresentação do Festival de Cordel – previsto no projeto de pesquisa como 

ponto de culminância da atividade.  

Como a professora pesquisadora fui eu, que sou também professora regente da sala e  

professora da Rede Municipal de Educação da cidade de Goiânia (RME), por transitar em 

outros três agrupamentos de 5º ano, classificados como agrupamentos E1, E2, E3 e E4, 

estendi a aplicação das sequências didáticas aos outros agrupamentos, a pedido da escola e 

também dos alunos, pois todos queriam frequentar o espaço organizado para os momentos de 

leitura que ficou denominado Cantinho da Leitura, durante toda a aplicação do projeto. 

Contudo, apenas os 25 alunos tiveram os seus registros anexados nesta pesquisa, como 

previsto no projeto, e o Festival de Cordel, que ocorreu no dia 18 de outubro de 2019, teve a 

participação de 29 alunos, ou seja, 4 alunos a mais do previsto no projeto de pesquisa. Dada a 

prorrogação do tempo de aplicação da pesquisa, o Festival de Cordel ocorreu após a leitura da 

obra em cordel, sendo que posteriormente as leituras do clássico original deram seguimento às 

atividades. 

Assim, a primeira sequência didática foi aplicada no dia 12 de junho de 2019, e deu-se 

com a apresentação da literatura de cordel. Teve como objetivo conhecer o gênero cordel, 

identificar a variedade regional nordestina e conhecer a estrutura clássica do cordel. Como 

conteúdo para essa primeira aula foi apresentado o projeto de pesquisa; os poemas: “O boi 

zebu e as formigas” e “Vaca Estrela e boi Fubá”, do poeta cordelista Patativa do Assaré, em 

texto escrito e em áudio; características da literatura de cordel e a estrutura clássica do cordel.  

Ao apresentar o projeto de pesquisa, levei como materiais, além das cópias dos 

poemas em cordel, o notebook para apresentação em áudio e também vídeo dos poemas, com 

as imagens do poeta e dos cantores, as duas obras originais: Romeu e Julieta em cordel, de 
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Sebastião Marinho, da editora Nova Alexandria, e o clássico original Romeu e Julieta, de 

William Shakespeare, da editora L&PM, na versão pocket, além das cópias do livro Romeu e 

Julieta em cordel. 

 

Capa da obra em cordel 

 

                                                                                                                  (MARINHO, 2011)  
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Capa da tradução do original 

                         

                                                                                        (SHAKESPEARE, 2017) 

 

Pretendi, nesse momento, apresentar os varais, com os folhetos, as xilogravuras e os 

poemas, assim como a proposta de trabalho com os cordéis, que seria durante o período de 

três meses e a proposta do Festival de Cordel, para o fechamento do projeto, porém não foi 

possível executar todos esses objetivos nesse primeiro momento, ficando os varais com os 

folhetos para as próximas aulas, pois a sala disponibilizada para o Cantinho da Leitura não 

estava totalmente pronta, devido a entraves burocráticos com relação a horários para organizar 

o material e não foi possível montar os varais. No entanto, não impediu que a utilizássemos 

em outro formato, onde todos puderam sentar-se em círculo para ouvir os poemas e a 

exposição sobre o projeto de leitura. 

 Assim, foi possível realizar leitura dos dois cordéis de Patativa do Assaré (“O boi 

zebu e as formigas” e “Vaca Estrela e boi Fubá”), bem como ouvimos a letra desses cordéis 
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cantadas em áudio. Solicitei aos alunos que falassem e compartilhassem suas impressões 

acerca do projeto e dos poemas em questão. Eles foram instigados e indagados sobre o tipo de 

linguagem utilizada na letra e o tema tratado em cada poema, bem como sobre a estrutura dos 

cordéis trabalhados: décima e versos heptassílabos (redondilha maior).  

Essa mesma sequência didática teve o propósito de avaliar e observar a atenção e 

interesse dos alunos quanto ao que demonstraram apreciar nos cordéis trabalhados e o modo 

como reagiriam diante da proposta do projeto de leitura.  

Pude perceber que, para eles, a ideia do projeto de leitura era uma novidade, embora 

ainda não tivessem participado, gostaram muito, especialmente quando foi dito que teriam 

aquele espaço reservado somente para momentos de leitura.  

Sobre os poemas trabalhados, eles pediram para repetir os cordéis “O boi zebu e as 

formigas” e “Vaca Estrela e boi Fubá”. Gostaram muito do ritmo da música cantada por 

Patativa do Assaré e a banda Mastruz com Leite, para o primeiro cordel, e nas vozes do cantor 

Fagner e Luiz Gonzaga, para o segundo poema. Alguns comentaram que já tinham ouvido 

falar do cantor Luiz Gonzaga pelos seus pais. Comentaram também sobre a linguagem 

utilizada, acharam engraçada, a princípio, e expliquei-lhes a questão do regionalismo.  

Assim, eles demonstraram melhor compreensão e começaram também a cantar os 

versos dos poemas, a ponto de irem para casa, ao término da aula, cantando o refrão “Êee 

haha... êee haha... êeee Vaca Estrela... ôooo Boi Fubá”, da música “Vaca Estrela e boi Fubá”, 

do poema de Patativa do Assaré e interpretado pelos cantores nordestinos Fagner e Luiz 

Gonzaga.  

Puderam conhecer, de forma superficial, nesse primeiro momento, a estrutura dos 

poemas em décima e versos heptassílabos, sendo apresentado a eles essa característica do 

cordel que demonstra vestígios da cultura erudita, além de poderem também, ao final da aula, 

manusearem as cópias da obra Romeu e Julieta em cordel pois ficaram curiosos em ver o 

livro. 

A segunda sequência didática foi aplicada no dia 19 de junho de 2019, quando 

apresentei o cordel e o clássico, tendo como objetivos conhecer a história dos autores 

Sebastião Marinho e William Shakespeare, perceber a diferença da estrutura em cordel e da 

estrutura teatral (gênero dramático) e dar início à leitura do livro em cordel.  

Utilizei, como material, as duas obras originais: Romeu e Julieta em cordel, de 

Sebastião Marinho, da editora Nova Alexandria, e o clássico original Romeu e Julieta, de 

William Shakespeare, da editora L&PM, além de as cópias do livro Romeu e Julieta em 
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cordel, para que os alunos pudessem manusear; o notebook para apresentar em vídeo e slide 

os escritores Sebastião Marinho, William Shakespeare e o teatro elisabetano do período 

shakespeariano, bem como alguns folhetos em cordel disponibilizados em varais.  

Dessa forma, permiti que manuseassem cada livro, a obra Romeu e Julieta em cordel, 

juntamente com o clássico original, como consta na figura 3 dos anexos desta pesquisa, e um 

pouco da história de William Shakespeare, com fotos do teatro elisabetano e do próprio 

escritor. Conheceram também a história de Sebastião Marinho, através de vídeo com a fala e 

apresentação de um repente do próprio poeta, como é possível visualizar na figura 4 dos 

anexos. E, a partir desse contexto das obras, outro objetivo era trazer aos alunos a ideia de 

clássico e de popular.  

Pretendia-se também que, em roda de leitura e com cópias do livro em mãos, 

realizassem a leitura inicial e coletiva do livro, em que cada aluno pudesse participar da 

leitura, lendo uns para os outros, porém, nesse segundo momento, esse objetivo não foi 

alcançado, pois demonstraram curiosidade com relação à vida dos escritores e em ler os 

folhetos que estavam expostos nos varais.  

Os alunos apreciaram a história de Shakespeare e a biografia do cordelista Sebastião 

Marinho. Pediram para ver o vídeo do escritor nordestino mais de uma vez e surgiram várias 

curiosidades sobre a vida dos escritores. Por exemplo, quiseram saber se tinha sido 

Shakespeare que tinha inventado o teatro... ou se aquele modelo de teatro que tinham visto 

nas imagens, o teatro elisabetano, tinha sido inventado por Shakespeare. Alguns perguntaram 

também se o poeta Sebastião Marinho era amigo de Patativa do Assaré, poeta que lhes 

apresentei nas aulas anteriores e, a propósito, alguns alunos ainda voltaram para a aula 

cantando os versos do poema “Vaca Estrela e boi Fubá”.  

Dessa maneira, a leitura inicial do cordel foi adiada para um terceiro momento, em 

outro dia, não sendo possível observar nenhum olhar mais curioso por parte dos alunos com 

relação à diferença dos dois gêneros: o poético e o dramático, porém, apresentei-lhes de forma 

aligeirada e falei também sobre o que seria um clássico e o que seria uma obra popular.  

Vale salientar que, nesse segundo momento, o espaço de leitura já contava com uma 

decoração apropriada ao propósito da pesquisa, em que os varais com alguns cordéis já 

estavam disponíveis para serem manuseados e lidos pelos alunos e todo o material de leitura 

já estava disponível na prateleira para esses momentos.  

Sendo assim, os alunos tiveram também um momento, antes de finalizar a aula, para 

se dirigirem aos varais e escolherem aleatoriamente um folheto em cordel para ler. 
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Leitura de folhetos em cordel 

 

                                                                                                                 (ANEXO, FIGURA 8) 

 

Foi possível então, por meio do folheto em cordel, do livro Romeu e Julieta em cordel 

e do original Romeu e Julieta, discutir sobre o que seria um clássico e o que seria considerado 

popular. Houve algumas interferências quando perguntei se alguém saberia definir o que seria 

um clássico.  

A aluna Amanda disse: “Professora, clássico é algo que é antigo e que todo mundo 

respeita...”, ela disse demonstrando certa dúvida. E para a pergunta sobre o que seria algo 

popular, muitos responderam ao mesmo tempo que seria o que todo mundo gosta, que todo 

mundo sabe.... Nesse sentido, a partir da fala da aluna Amanda, levei a eles o conceito de 

clássico como obra que ultrapassa gerações e que é respeitado porque as pessoas gostam 

muito da leitura, por se identificar ou se encontrar nas ações de muitos personagens.  

Tentei mostrar também que, na cultura popular, também existem clássicos e que o 

cordel pode ser considerado um clássico da cultura popular, daí o motivo de ser sempre 

revisitado e lido por tantas pessoas. Foi um momento de muita participação dos alunos. 

Na aplicação da terceira sequência didática, que ocorreu no dia 26 de junho de 2019, 

fiz uma roda com os alunos em sala de aula, como consta na figura 9 dos anexos desta 

pesquisa, pois o espaço do Cantinho da Leitura estava sendo utilizado para atendimento, visto 
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que é um espaço coletivo e adaptado. Assim, em alguns momentos as leituras foram 

realizadas na própria sala de aula.  

Para organização da leitura do livro em cordel, dividi a narrativa poética de Marinho 

(2011) em seis partes, para que fossem lidas de forma sequencial, visto que é uma narrativa 

única, sem subdivisão de capítulos. Dessa forma, foi possível fazer a leitura introdutória, ou 

primeira parte, do cordel Romeu e Julieta, dando ênfase aos elementos mitológicos 

mencionados nas primeiras estrofes, sendo este também o objetivo a ser alcançado nesta 

sequência, tendo em vista os deuses da mitologia romana/grega e egípcia. Foi utilizado como 

material as cópias do livro Romeu e Julieta em cordel. 

Para tanto, após a leitura atenta das primeiras páginas do livro Romeu e Julieta em 

cordel, em que apresentam as características dos principais personagens, entre eles a descrição 

minuciosa da beleza de Julieta comparada às figuras mitológicas de Vênus, Ísis e Latona, e 

também citação às deusas do Olimpo, citei o nome de outros deuses como Zeus, Cupido e 

Afrodite e perguntei-lhes se esse nomes já eram conhecidos para eles. E muitos responderam 

que sim.  

Alguns alunos disseram que, em jogos de vídeo games, já conheciam o deus Zeus, 

outros citaram Hércules e suas aventuras em jogos – e expliquei que, na mitologia grega, 

Hércules era um semideus, pois era filho de um deus, Zeus, com uma humana Alcmena. 

Algumas alunas disseram que Cupido era o anjinho do amor que jogava a flecha do amor para 

as pessoas se apaixonarem. 

A leitura foi realizada de forma coletiva, de modo que os alunos, que se dispuseram, 

foram lendo a sequência das estrofes. Durante a leitura dos versos que exaltavam a beleza de 

Julieta – “A personificação/De Vênuns, Ísis, Latona./ Se Leonardo da Vinci/ Exagerou na 

Madona,/ Deus acertou na beleza/ Da jovem flor de Verona!” (MARINHO, 2011, p.14) –  

alguns alunos já iam perguntando quem eram esses personagens... outros diziam que não 

estavam entendendo nada.  

Nesse momento, busquei contextualizar os versos dentro dos seus universos culturais, 

falando que Vênus e Latona eram deusas da mitologia romana, e assim fiz uma breve 

explicação sobre a antiguidade clássica na Grécia e o domínio do império romano que levou a 

cultura romana a apropriar-se dos deuses da mitologia grega. Expliquei também que Ísis era 

uma deusa que tinha a mesma correspondência das outras, porém na cultura egípcia. Falei 

sobre os mitos, a mitologia e sua importância para a sociedade daquela época e sobre o 

Olimpo, a morada dos deuses. Contei  também para os alunos quem era o pintor Leonardo da 
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Vinci e a sua obra clássica, a Madona, na cultura italiana. Nesse momento retomei com os 

alunos o conceito de clássico.  

Ao concluir essa primeira leitura, que apresentou os principais personagens e as 

famílias Capuleto e Montéquio, alguns alunos, como os alunos Henrique, Leandra, Giovana, 

Amanda, Rafaela e Jamilly sorriram e disseram que o cordel é todo rimado. Concordaram que 

daria até para ser cantado. Questioaram também o significado da palavra “alfarrábios”, citada 

no primeiro verso “Vasculhando alfarrábios/ desbotados na gaveta,/ Deparei-me com a obra/ 

Maior de todo planeta:/ É a shakespeariana/ De Romeu e Julieta.”  

Porém, não dei uma resposta de imediato para essa questão, mas pedi que eles mesmos 

buscassem compreender o significado, a partir do contexto da estrofe. Peguntei: “O que e o 

eu-lírico encontrou na gaveta?”, poucos responderam “O livro de Romeu e Julieta”, e continei 

indagando... “Então o que ele estava procurando?”, alguns responderam novamente “O livro 

de Romeu e Julieta”.  

Perguntei mais uma vez: “O que ele queria encontrar na gaveta era novo ou velho?”. A 

aluna Leandra respondeu “Estava desbotada, velho?”. E eu continuei... “Então o que ele 

estava procurando lá era algo novo ou velho?” e todos responderam “Velho”. “Então o que 

seria alfarrábio?”, perguntei novamente e alguns responderam “livros”, porém a maioria ainda 

não conseguiu abstrair o significado do contexto. Assim, expliquei que se tratava de livros 

velhos, antigos.  

Esse terceiro momento trouxe muito conhecimento e curiosidades, porém, solicitei 

que, em casa, os alunos fizessem uma pesquisa sobre a mitologia grega e romana e 

trouxessem em seus cadernos, para a aula seguinte, uma relação de pelo menos dez deuses da 

mitologia grega e romana, com suas respectivas funções, bem como o conceito de mito e 

mitologia. 

A quarta sequência aconteceu após as férias, no dia 06 de agosto, logo após o retorno 

às aulas. Para esse quarto momento, tive que reorganizar o espaço para o Cantinho da Leitura, 

pois a escola limpou todas as salas e retirou os cartazes e decoração que havíamos feito antes, 

acreditando que não seriam mais utilizados. Porém, nosso espaço recebeu doações de 

almofadas e até tapetes da professora de Educação Física Lu Joannes, que abraçou conosco 

este projeto, considerando-o relevante para as crianças, como é possível ver nas figuras 10 e 

11 dos anexos desta pesquisa. 

Dessa forma, pudemos recomeçar em um ambiente mais aconchegante e os alunos 

demonstraram muita satisfação com o espaço.  
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Cantinho da Leitura 

 

                                                                                                               (ANEXO, FIGURA 14) 

O objetivo desta quarta sequência foi conhecer mais a cultura nordestina por meio do 

cordel de Lampião e retomar a leitura da primeira parte do cordel Romeu e Julieta. 

Os alunos não conheciam a história de Lampião e ficaram impressionados, ao 

assistirem ao vídeo, que contava a origem de Lampião, sua história com Maria Bonita e o 

pacto que havia feito com o diabo. O aluno Henrique perguntou: “Professora, volante aí na 

história são os policiais?”, e eu respondi que sim. Outros alunos ficaram atentos com a 

pergunta de Henrique, porque não tinham entendido bem o significado no texto. Então 

expliquei que aquele era o nome que recebiam as tropas da polícia militar de Pernambuco, 

onde Lampião vivia. Esse cordel de Lampião foi uma história curta, que introduziu a aula, 

mas que deixou os alunos impressionados de saberem que Lampião existiu de verdade e que 

houve tantas mortes, deixando-lhes a compreensão de que não valia a pena fazer o mal.  

A sequência da aula se deu com a continuidade da leitura do livro Romeu e Julieta em 

cordel, em que os alunos conheceram o personagem Tebaldo e o seu ódio por Romeu, na ceia 

oferecida na casa dos Capuletos, momento também do primeiro encontro entre Romeu e 

Julieta. Os alunos demonstraram raiva pelo personagem Tebaldo e ficaram na torcida pelo 

primeiro beijo entre Romeu e Julieta no primeiro encontro, porém no cordel eles não se 
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beijam. Assim, alguns alunos reclamaram do final dessa primeira parte do cordel: “No entanto 

existem regras/ De tocar, mas não beijar.” (MARINHO, 2011, p.19).  

A aluna Michelle disse que esperava um beijo apaixonado. Outros alunos ficaram 

perguntando porque Tebaldo tinha tanto ódio de Romeu. A aluna Izadora falou: “Professora, 

só porque Romeu foi na ceia do tio dele, já queria se vingar de Romeu?”. Então expliquei que 

era comum naquela época essa rivalidade entre as famílias a tal ponto de não aceitarem a 

presença um do outro, até porque Romeu foi à ceia sem ser convidado. E assim finalizamos 

essa primeira parte da leitura da obra. 

O quinto momento, que ocorreu no dia 13 de agosto, o objetivo foi incentivar a 

declamação de versos em cordel a partir do vídeo do 2º Encontro de Jovens Poetas – recital 

em cordel e desenvolver a leitura a partir do interesse do aluno na sequência da história em 

cordel.  

Para incentivá-los à declamação de poemas, apresentei-lhes, no início da aula, um 

vídeo com um grupo de crianças nordestinas recitando um cordel, referente ao 2º Encontro de 

Jovens Poetas – recital em cordel. Ao final do vídeo, lembrei-lhes que eles iriam fazer o 

mesmo no Festival de Cordel, que faríamos na escola. Muitos ficaram animados e alguns já 

foram dizendo que queriam recitar o episódio em que Romeu encontrou com Julieta pela 

primeira vez, foi o caso das alunas Emilly Carvalho e Brenda. 

Em seguida, continuamos a leitura do livro com a cena no pomar da casa de Julieta, 

segunda parte da leitura. Essa leitura se deu em sala, onde solicitei que formassem duplas para 

distribuir as cópias dos livros.  Vale lembrar que os momentos de leitura foram alternados 

entre a sala de aula e o Cantinho da Leitura. Nessa cena da história, foi possível trabalhar o 

vocabulário, tal como expressões citadas: “pedágio da dor”, referindo-se ao sofrimento que 

Romeu e Julieta sofreriam como preço do amor que viveriam; “do solar” em “Na janela do 

solar”, referindo-se à sacada da casa de Julieta, onde ela estava; a expressão “minha flor”, 

com que Romeu chamou Julieta, e “aia”, referindo-se à Ama de Julieta, a mulher que servia e 

cuidava de Julieta.  

São expressões da fala nordestina que, para alguns, passaram desapercebidas, porém, 

para outros não, como a aluna Vitória e a aluna Ana Carolina que questionaram o que era o 

“solar”, bem como a aluna Geovana Freitas perguntou o que seria o “pedágio da dor” e “aia”. 

Nesta cena foi apresentado também o Frei Lourenço, personagem piedoso que se comoveu 

com a amor do casal e resolveu casá-los escondidos da família. Nesse episódio, os alunos se 
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alegraram e foram muitas torcidas pela felicidade do jovem casal Romeu e Julieta. “Ai que 

lindo!”, falou a aluna Ana Carolina.  

Na sexta sequência, que aconteceu no dia 27 de agosto, objetivou-se conhecer melhor 

as origens do cordel, por uma série de vídeo de reportagem sobre o cordel e a cultura 

nordestina, e dar continuidades às leituras do cordel Romeu e Julieta.  

Nas sequências seis, sete, oito e nove as aulas foram todas iniciadas com vídeos dessa 

série sobre cordel, com o intuito de contextualizar as leituras ao universo do cordel. Dessa 

forma, o primeiro episódio apresentou as origens do cordel, sua chegada da europa em 

Salvador, bem como apresentou as feiras e lugares onde são comuns encontrar o cordel no 

Brasil e alguns poetas populares. Foi um momento rápido, porém rico de informções, até 

mesmo para que os alunos conhecessem os ambientes onde é comum o cordel, desde a sua 

chegada ao Brasil. 

Após assistir ao vídeo, continuamos a leitura do livro, que correspondeu à terceira 

parte da história, sempre retomando com os alunos as últimas cenas do que foi lido 

anteriormente. Todas as vezes que iniciávamos as leituras perguntava-lhes se lembravam onde 

havíamos parado na leitura anterior e muitos, como os alunos: Amanda, Michelle, Geovana 

Batista, Henrique, Guilherme e Leandra, sabiam identificar, bem como os últimos 

acontecimentos ocorridos anteriormente. 

Foi possível trabalhar expressões e palavras desconhecidas a eles como: “largando a 

lenha”, “fosso dos imortais”, “esgrimista”, “baniu”, “palavrório inflamado” e “derradeiro”. 

Apesar de algumas não serem do repertório regional nordestino como “esgrimista” e “baniu”, 

muitos não sabiam o que significava. “Professora, o que é esgrimista? Porque Tebaldo era 

esgrimista de linhagem?”, perguntou o aluno Thalles. E eu expliquei que significava que 

Tebaldo era excelente na arte de esgrima, ou seja, na luta com a espada. Ele ficou todo 

eufórico imitando com os braços uma esgrima. A aluna Annah Alves também ficou curiosa 

para saber o que significava a palavra “baniu”, porém, a sua colega Raquel, que compreendeu 

o significado pelo contexto, explicou que aquela palavra queria dizer que Romeu havia sido 

expulso da cidade de Verona pelo príncipe. 

Foi muito proveitoso ver a interação dos alunos na compreensão da leitura, não apenas 

nas inferências com relação ao vocabulário, mas também na compreensão da sequência dos 

acontecimentos, pois presenciaram o primeiro ato trágico da história com a morte de Mercútio 

e Tebaldo, a condenação de Romeu e sua lua de mel com Julieta. Nesta última cena, houve 
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alguns sorrisinhos e olhos arregalados ao lerem os versos “Juntos passaram a noite/ Envoltos 

num só lençol. (...)”.  

Porém, ao lerem os versos “Foi o derradeiro encontro/Que os dois tiveram com vida.”, 

mais admirados ficaram. “Professora, eles vão morrer?”, perguntou a aluna Ana Clara. Outros 

perguntaram o que era “derradeiro”, e eu expliquei que era uma palavras regionalista que 

significava último, que seria aquele o último encontro do casal, com vida, como supôs a 

colega Ana Clara. E asssim, concluímos essa terceira parte da história, com ares de 

curiosidade pelo que viria depois. 

Na sétima sequência, que aconteceu no dia 03 de setembro, iniciamos a aula com o II 

episódio de séries sobre cordel e a leitura da quarta parte do cordel Romeu e Julieta. O 

objetivo era cconhecer os principais poetas do cordel, através do vídeo e dar continuidade às 

leituras do cordel Romeu e Julieta. 

No vídeo os alunos puderam conhecer o poeta Leandro Gomes de Barros, considerado 

o pai do cordel. O vídeo trouxe relatos da história desse poeta, bem como seus principais 

folhetos em cordel, os quais se tornaram clássicos na literatura de cordel. Um relato também 

do escritor Ariano Suassuna apresentou a grande influência dos cordéis de Leandro Gomes de 

Barros na história criada por Suassuna em seu livro “O Auto da Compadecida”. Apresentei 

aos alunos quem era o escritor Ariano Suassuna, sua influência na literatura e sua 

proximidade com a literatura de cordel. Perguntei-lhes se já tinham assistido ao filma “O Auto 

da Compadecida”, uma adaptação do livro do escritor, porém nenhum aluno conhecia. 

Na sequência, fizemos a leitura da quarta parte da história Romeu e Julieta, em cordel. 

Alguns alunos se empolgaram com o plano de Frei Lourenço, para salvar Julieta do 

casamento indesejado com o conde Paris, e ficaram na torcida para que tudo desse certo. 

“Professora, que sacada hein... a do Frei Lourenço!”, disse o aluno Thalles. “Pois é, vamos 

agora aguardar os próximos episódios para ver o que acontece.”, eu respondi. “O que vai 

acontecer professora?”, perguntou a aluna Raquel, e eu respondi “Não posso dizer, vocês vão 

descobrir na próxima leitura!”. “Ah, não, professora, então vamos ler logo agora”, disse a 

aluna Anna Alves, ao que eu respondi “A aula acabou...” e tive que recolher as cópias dos 

livros para a leitura da quinta parte do livro que seria no próximo encontro de leitura. Porém, 

muitos ficaram ansiosos para saber o que viria depois. 

Na oitava sequência, que ocorreu no dia 10 de setembro, o objetivo foi despertar 

leitores/artistas, através do terceiro episódio, em vídeo, da série sobre cordel e dar 

continuidade às leituras do cordel Romeu e Julieta. 
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O terceiro episódio da série apresentou atividades com cordel desenvolvidas nas 

escolas, como recital, teatro e música. Foi um vídeo também muito interessante, pois mostrou 

como o cordel tem chegado nas escolas hoje. Apresentou uma boa discussão sobre como o 

cordel tem ganhado o público infantil nas escolas e de como ele foi levado e valorizado por 

muitas universidades importantes no exterior e voltou para a escola, ganhando o público 

infantil com as releituras dos clássicos em folheto de cordel e também ganhando uma nova 

roupagem em formato de livro. Apresentou também poetas itinerantes na escola, professores 

que recitam cordel, grupo de teatro que também usam o cordel em sua arte, bem como outros 

artistas populares que fazem do cordel a sua arte. 

Dessa forma, pude mediar as questões e inovações em cordel apresentadas no vídeo, 

relacionando-os com a nossa realidade da leitura da adaptação para o cordel do clássico 

Romeu e Julieta, no formato de livro, e do Festival de Cordel, que estava prestes a acontecer. 

Percebi que os alunos ficaram eufóricos, pois entenderam que o que estávamos fazendo não 

era algo isolado, mas outras escolas no país também haviam compreendido a importância do 

cordel. A partir daí alguns alunos começaram a me cobrar a sua parte do cordel, para 

começarem a memorizar para o Festival de Cordel, e eu prometi entregar-lhes no encontro 

seguinte. 

Na sequência, fizemos a leitura da quinta parte da história Romeu e Julieta em cordel. 

Foi então que os alunos, ao lerem a quinta parte da história, descobriram que o plano do Frei 

Lourenço não teve êxito, pois, antes de a carta do monge chegar até Romeu, alguém já havia 

lhe contado que Julieta estava morta.  

Nessa parte da história, percebi uma certa aflição por parte de alguns alunos, 

especialmente com relação às ações de Romeu que geraram um certo suspense, ao tentar 

mover a lápide de Julieta sem ser visto. Porém, foi quando ele foi descoberto por Páris que a 

tensão aumentou. Alguns alunos (Henrique, Guilherme e Rhayan) falaram juntos “Nossa! 

Agora Romeu se deu mal!”. Porém, como Romeu conseguiu defender-se, tendo que matar 

Páris, as expectativas dos alunos para o final da história só aumentaram. “Eita! Professora, 

vamos terminar de ler logo tudo, eu tô curiosa pra saber como é que termina!”, disse a aluna 

Amanda, e todos concordaram. 

Assim, decidimos finalizar a leitura do livro, mesmo que só estavam faltando poucos 

minutos para finalizar a aula. As alunas Amanda, Leandra e Michelle pediram para fazer a 

leitura da sexta parte da história, que correspondia à conclusão.  
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Ao término da leitura só podia se ouvir frases como “Ah não professora! Não acredito 

nisso! Eles morrem no final!! Ah não!!!”, falou o aluno Thalles, e a aluna Annan Alves 

também comentou: “Ah professora... eu queria que eles tivessem um final feliz... que eles 

ficassem juntos!”. “Professora, não acredito!”, disse a aluna Amanda; “Não é possível!”, falou 

a aluna Leandra; “Eu queria que eles ficassem juntos!”, também se manifestou a aluna 

Yasmim; “Eu também!”, falou a aluna Rafaela. “Professora, no lugar de Shakespeare, eu daria 

outro final! Faria que a carta chegasse até Romeu e ele fugisse com Julieta para Mântua, 

ficassem juntos e tivessem filhos! Isso sim!”, disse a aluna Brenda.  

O aluno Henrique acrescentou: “Professora, ele escreveu o nome dele no final... 

Bastião Marinha, de cima pra baixo!”. Então eu expliquei que se tratava de um acróstico, ou 

seja, uma composição poética com palavras que são lidas verticalmente e que cada letra dá 

origem a um verso. “É, e ele colocou Bastião em vez de Sebastião.”, observou a aluna 

Michelle, e eu respondi que se tratava de uma forma regional nordestina de se falar o nome 

dele. 

Para concluir, expliquei-lhes aquele final, em que Romeu e Julieta morreram sem 

poder viver o amor que tinham um pelo outro, pois aquela história pertencia à tragédia, um 

tipo de texto pertencente ao gênero dramático, pois aquela era uma adaptação da história 

escrita no gênero dramático, ou seja, para ser encenada, a qual seria a nossa próxima leitura.  

Expliquei-lhes que a tragédia é constituída de acontecimentos trágicos e finais mortais, 

como fruto das paixões humanas, em que fazem parte personagens nobres e heróicas. Nesse 

momento, o sinal para finalizar a aula já havia tocado a alguns minutos, porém todos 

resolveram ficar até o fim, para entender um pouco sobre aquele desfecho triste do casal 

Romeu e Julieta.  

Dessa forma, saímos do nosso Cantinho da Leitura, naquele dia, um pouco atrasados e 

deixando muitos alunos inconformados. Naquele momento, combinei também com os alunos 

de já começarmos a leitura da obra Romeu e Julieta de Shakespeare, no gênero dramático, no 

outro dia, 11 de setembro, utilizando uma aula de Língua Portuguesa, pois já estávamos 

caminhando para o final do ano e a peça teatral é mais densa do que a adaptação em cordel e 

tomaria mais atenção e tempo de todos. Ninguém se opôs e ficou combinado de, sempre que 

possível, usarmos uma aula de Língua Portuguesa, a mais, para aquela leitura, ainda que fosse 

uma parte da aula, bem como o empréstimo da cópia do livro para casa, para que eles 

pudessem dar sequência às leituras. 
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Também lhes lembrei sobre escrita em cordel, em que eles receberiam alguns versos 

do desfecho da história e teriam a oportunidade de dar um outro final. A aluna Yasmim disse: 

“Ai, que bom professora! Na minha história, eles não vão morrer. Vão se casar e ter filho!”, 

“Na minha também! E ainda vai ter uma surpresa no final da minha história!”, disse a aluna 

Brenda.  

Assim, para o próximo encontro do dia 17, poderíamos iniciar a produção escrita do 

cordel dos alunos e adiantar as sequências que estavam previstas para os dias 24 de setembro 

e 01 de outubro. Esses foram combinados retomados, pois, desde o início da apresentação do 

projeto, eu, frequentemente, lembrava-lhes desses compromissos. Dessa forma, em alguns 

minutos, fizemos esses ajustes. 

Na sequência planejada para o dia 17 de setembro, que corresponde à nona, pretendia-

se conhecer mais sobre a xilogravura, através do último episódio da série de vídeos sobre o 

cordel, dar continuidade às leituras do cordel Romeu e Julieta e dar início à memorização dos 

versos em cordel para recital do Festival de Cordel.  

Como já havíamos concluído as leitura do livro em cordel, assistimos ao vídeo, o qual 

trouxe, de forma específica e detalhada, as características e as origens da xilogravura, bem 

como o aspectos jornalístico do cordel, pois também é um gênero que traz notícias e temas 

polêmicos, porém, em versos.  

O vídeo apresentou a estreita relação entre o poeta de cordel e a xilogravura, pois, ao 

longo do tempo, os poetas passaram a exercer as duas funções: de poetas e de xilógrafos. Foi 

possível ver também como funciona a técnica da xilografia. Assim, os alunos puderam 

compreender como eram feitas as xilogravuras, através da técnica da xilografia, que é a arte 

de gravar em madeira. Conhecer oficinas de xilografias com infinidades de matrizes em 

madeira, o que lhes chamou muita atenção. Muitos arregalaram os olhos para verem melhor 

as matrizes e a diversidade de desenhos que tinham nelas. 

O que também atraiu a atenção dos alunos, nesse episódio do vídeo, foi o fato de que 

eles estavam trabalhando com a confecção de xilogravuras com as professoras de Arte, 

Lucélia e Eliane, porém de forma adaptada. As professoras adaptaram a técnica da xilografia 

na madeira utilizando EVA e, a partir da cópia dos desenhos, os alunos fizeram um risco 

fundo no EVA, com um rolo passaram a tinta preta e fizeram o carimbo da figura na folha 

branca.  
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                                                                                                               (ANEXO, FIGURA 22) 

 

                                                                                                   (ANEXO, FIGURA 31) 
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Esse foi um trabalho interdisciplinar, que foi possível realizar com essas professoras, e 

que ganhou a atenção do alunos. “Professora, a gente tá fazendo a xilogravura com a 

professora de Arte, só que é no EVA!”, disse a aluna Pabline. E os demais colegas 

confirmaram com expressão de empolgação.  

Após tecer comentários com os alunos sobre as xilogravuras, entreguei àqueles que se 

dispuseram a participar do recital para o Festival de Cordel, as estrofes em cordel, contendo 

as partes da história que cada um tinha pedido para ficar. Alguns pediram para trocar, as 

alunas Amanda e Leandra preferiram ficar com a parte do desfecho. As alunas Rafaela e 

Jamilly queriam ficar com a parte introdutória. E assim formos organizando, de forma que 

cada um pegou a sua parte. Pedi que memorizassem e que, posteriormente, iríamos organizar 

um horário com a ajuda da professora Patrícia, de matemática, e da professora, Lu Joannes, de 

Educação Física, para ensaiarmos para o Festival de Cordel.  

Passado esse momento, ainda tivemos um tempo para darmos início à escrita em 

cordel, adiantando assim a décima sequência, que estava prevista para o dia 24 de setembro e 

que tinha como objetivo criar e recriar; escrever versos com rimas e tentar construir um 

cordel. 

Distribuí as folhas com três propostas, proposta 1, 2 e 3, as quais continham 

fragmentos de versos que iniciam o desfecho da história. Dessa forma, cada aluno iria 

escolher a proposta que queriam e dar um final diferente para a que escolhessem. 

A proposta 1 parte dos versos em que o monge deu a substância para Julieta tomar e 

descreve todo o plano para que ela parecesse morta e dormisse por quarenta e duas horas, 

enquanto Romeu chegaria à noite para levá-la com ele para Mântua. 

A proposta 2 se inicia com o relato de que Romeu não havia recebido a carta enviada 

pelo monge contando-lhe do plano, mas que antes da carta chegar a ele, alguém, em Mântua, 

contou-lhe que Julieta havia morrido. Romeu, na mesma noite, foi até Verona, ao cemitério 

onde estava Julieta. 

A proposta 3 relata os versos em que Romeu, no cemitério, abre o túmulo de Julieta e 

a encontra ainda corada. Ali Romeu acariciou o rosto de Julieta beijando-a nos lábios, como 

última despedida, sem saber que ela estava apenas desfalecida. 

Então, cada aluno deveria dar um desfecho para a história a partir de uma dessas 

propostas que eles escolhessem. Os alunos: Brenda, Guilherme, Yara, Geovana Freitas, 

Emilly Carvalho, Ana Késia, Jamilly, Vitória e Thalles escolheram a proposta 1. Os alunos: 

Rayhan, Amanda, Geovana Batista, Ana Letícia, Ana Clara Elias, Izadora, Rafaela, Michelle, 
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Mariana e Leandra escolheram a proposta 2. E os alunos: Yasmim, Emilly Vitória, Annah 

Alves, Henrique, Raquel, e Júlia escolheram a proposta 3, como é possível visualizar nos 

anexos, entre as figuras 41 a 66. 

Nessa primeira parte da escrita, só foi possível que os alunos iniciassem os seus 

primeiros versos. Poucos conseguiram concluir todas as estrofes, porém, a maioria conseguiu 

escrever a primeira e a segunda estrofe. Apresentaram empenho em produzir, demonstraram 

vontade em realizar, pois já conheciam bem a história e tinham outras expectativas para o 

final de Romeu com Julieta. Assim, puderam imaginar várias maneiras de salvar Romeu e 

Julieta da morte, salvo algumas exceções, em que Romeu e Julieta morreram queimados, 

como foi o caso dos versos da aluna Raquel.  

As alunas Amanda, Geovana Batista e Leandra, assim como a aluna Raquel, leram em 

voz alta os cordéis que tinham escrito até aquele momento, em forma de rascunho. Em anexo, 

na figura 40, é possível ver a aluna Geovana Batista lendo o seu cordel para os colegas. A 

turma ficou muito inspirada e motivada a fazerem também os seus. Ao final da aula, recolhi 

as folhas com os cordéis dos alunos para que eles pudessem continuar na aula do dia 24. 

Em função de ter sido possível antecipar a sequência didática, no dia 24 de setembro, 

previsto para aplicação da décima sequência, foi possível dar continuidade a escrita dos 

cordéis dos alunos, com o objetivo também de criar e recriar; escrever versos com rimas e 

concluir os cordéis dos alunos, como previsto na décima primeira sequência.  

Nesse momento, os alunos conseguiram concluir os seus cordéis e ficaram eufóricos 

para lerem em voz alta como as alunas Amanda, Geovana Batista e Leandra fizeram na aula 

anterior. Dentro do tempo que tínhamos, vários alunos leram e assim pude passar e olhar cada 

um solicitando para que reescrevessem alguns versos que poderiam ser melhorados dentro do 

que eles queriam dizer.   

Cada aluno criou o seu final para a história de Romeu e Julieta. Porém houve uma 

situação especial com o aluno Henrique, o qual me procurou separadamente, com certa 

timidez, após ouvir os cordéis dos outros colegas e disse baixinho: “Professora, eu acho que 

eu não vou participar mais, porque eu não consegui escrever nada.”.  

Percebendo que ele estava triste, perguntei-lhe se ele não queria mais participar 

mesmo ou se era apenas porque estava com dificuldade para escrever. Ele respondeu: “Eu 

quero participar, mas não consigo escrever, não sei rimar.”. Eu, então, perguntei-lhe se ele 

tinha pensado em um final para a história e ele disse que sim. Pedi para que ele pegasse a sua 

folha e escrevesse o que ele pensou para o final. Ele escreveu e me mostrou duas estrofes 
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pequenas e eu, então, ajudei-o com as rimas, bem como havia feito com os outros alunos. 

Assim, o sorriso e a alegria que ele expressou em sua feição, por poder ter o seu cordel junto 

com os dos outros colegas, finalizou aquele momento de escrita. Esse fato é significativo, 

porque coloca em alerta a importância de o professor, na mediação da escrita criativa, deixar o 

aluno mais livre de exigências que requerem técnicas que, às vezes, são mais peculiares 

àquelas pessoas que são mais atuantes no exercício da escrita. 

Para os dias 01 e 08 de outubro, em que estavam previstas as sequências décima 

primeira, que pretendia dar continuidade à escrita do cordel, e décima segunda, que pretendia 

iniciar a leitura do clássico Romeu e Julieta de Shakespeare, respectivamente, foram 

realizados alguns ensaios para o Festival de Cordel, visto que essas sequências já haviam sido 

aplicadas, como relatado anteriormente. A décima primeira que se referia a escrita dos cordéis 

dos alunos e a décima segunda que era a introdução à leitura da tradução da obra original 

Romeu e Julieta de Shakespeare.  

No entanto, como eram muitos alunos para ensaiar, tive que usar também outros 

horários em que eu estava fora da sala de aula e combinar com algumas professoras para 

liberarem esses alunos para ensaiarem para o Festival de Cordel. Nesse sentido, pude contar 

com a compreensão das professoras Patrícia, de Matemática, e Lu Joannes, de Educação 

Física. 

Nos ensaios, alguns alunos já haviam conseguido memorizar os seus versos em casa. 

Vale lembrar que tiveram alunas, como as alunas Brenda, Amanda, Leandra e Rafaela que 

ficaram com mais de uma parte da história, ficando com até umas quinze a vinte estrofes para 

memorizar. Outros já ficaram com cinco e teve alguns que falaram apenas duas estrofes. 

Assim, os ensaios foram dedicados a trabalhar a oralização, a entonação de voz, a expressão 

facial e corporal para o recital, sendo que alguns alunos aproveitavam também para 

memorizar algumas partes que estavam faltando memorizar.  

Nesses dois momentos dos dias 01 e 08 de outubro nos dedicamos também a organizar 

as posições onde cada um iria ficar no palco, tendo um momento de ensaio no palco da quadra 

da escola, onde iria acontecer o Festival de Cordel, que estava previsto para acontecer no dia 

18 de outubro. No entanto, no dia 17, um dia antes do evento, consegui organizar um 

momento com os alunos para ensaiarmos e deixarmos tudo organizado para o dia seguinte: 

posição, vestimentas e repasse das falas. 

Outra atividade importante que aconteceu nessas duas últimas semanas que antecedeu 

o Festival de Cordel, como resultado das leituras do cordel, foram as escritas das cartas que 



 
 

76 
 

 76 

os alunos fizeram. Em dois momentos semanais que corresponderam a agrupamentos de 

atendimentos, organização feita pela escola para trabalhar com determinados grupos de 

alunos, ao trabalhar o gênero carta, aproveitei o contexto do projeto de leitura com a história 

de Romeu e Julieta em cordel, momento em que também já havíamos iniciado a leitura da 

mesma história no gênero dramático, e todos já estavam bastante familiarizados com a 

história, propondo-lhes que escrevessem cartas para Romeu, colocando-se no lugar do Frei 

Lourenço ou de Julieta, e tivessem liberdade para dar novos rumos à história por meio das 

cartas. 

Desse trabalho tivemos várias cartas interessantes, que podem ser visualizadas nos 

anexos desta pesquisa, entre as figuras 69 e 89, como as cartas das alunas Cristina e Raquel. 

 

                                                                                                (ANEXO, FIGURA 69) 
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                                                                                                  (ANEXO, FIGURA 75) 

 

A aluna Cristina colocou-se no lugar de Julieta e enviou uma carta para Romeu, 

avisando-o do plano do Frei Lourenço de dar-lhe um remédio para que ela dormisse por 42 

horas, fosse velada e se livrasse do casamento com o conde Páris. Assim, Julieta pediu que ele 

fosse até o cemitério para que ela fugisse com ele para Mântua e fossem felizes. Nesta carta, a 
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aluna Cristina fez uma recriação da narrativa original, pois na obra original, e também no 

cordel, Julieta não enviou carta à Romeu. 

A aluna Raquel colocou-se no lugar do Frei Lourenço e enviou uma carta à Romeu, 

contando-lhe que Julieta foi pedir-lhe ajuda e ele e, para isso, criou um plano para impedi-la 

de casar-se contra a vontade com o conde Páris. Mencionou que iria dar uma substância para 

Julieta para que ela parecesse morta e fosse colocada no jazigo. Dessa forma, Romeu poderia 

buscá-la e levá-la com ele para Mântua. Nesta carta da aluna Raquel, ela escolheu seguir a 

narrativa original, e também do cordel, em que frei Lourenço, de fato, enviou uma carta à 

Romeu contando-lhe do seu plano. 

Essa atividade de escrita de cartas também foi organizada a tempo para exposição, 

junto com os cordéis e as xilogravuras, no Festival de Cordel. 

Logo, na sequência seguinte, a décima terceira, prevista para acontecer no dia 18 de 

outubro, foi a execução do Festival de Cordel. Esta sequência teve como objetivo apresentar o 

trabalho dos alunos e desenvolver a oralidade. Para isso, contei com a ajuda de vários alunos 

para organizar o palco da quadra da escola com murais e varais, folhetos e com todo material 

confeccionado por eles, como a escrita em cordel, as xilogravuras feitas nas aulas de arte e as 

cartas que fizeram nas aulas dos atendimentos.  

Posteriormente, um momento antes de iniciar a apresentação, subi para a quadra com 

todos os alunos para organizá-los no palco em pé e, posteriormente, sentados. Em seguida, os 

outros professores levaram suas turmas para sentarem na quadra de frente para o palco para 

assistirem à apresentação. 

Quando todos já estavam posicionados, a diretora fez uma saudação pedindo a atenção 

para o recital. Depois ela passou a palavra para mim, para que eu pudesse apresentar o projeto 

a todos e explicar o significado das exposições na quadra. Em poucas palavras fiz a 

apresentação e assim convidei os alunos que estavam no palco sentados para se levantarem e 

falarem juntos o título da história, Romeu e Julieta em cordel, bem como o nome do autor, 

Sebastião Marinho, e a primeira estrofe do cordel. Após essa primeira oralização dos alunos, a 

aluna Rafaela deu sequência à apresentação inicial da história em verso e, assim, 

sucessivamente, cada aluno pode recitar as estrofes que haviam ensaiado para apresentar, 

como é possível visualizar nos anexos entre as figuras 90 a 111. 
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                                                                                                              (ANEXO, FIGURA 93) 

A apresentação se deu em dois momentos, em função da organização na quadra dos 

alunos que foram assistir ao recital. Foi possível perceber a atenção dos alunos que estavam 

assistindo e a admiração em ver os colegas lá na frente recitando. Ao final da última 

apresentação, os alunos que recitaram o cordel tiraram fotos com as professoras de Arte, 

Lucélia e Eliana, comigo e com a diretora Sirlene. Demonstraram muita satisfação em ver que 

tinha dado tudo certo. A aluna Annah Alves comentou que não estava acreditando que tinha 

dado tudo certo “Nossa, conseguimos, deu certo! Não acredito! A aluna Rafaela também 

comentou: “Nossa professora, conseguimos! Eu estava tão nervosa! Mas deu certo! Ufa!”. 

Na sequência, os alunos participantes, me ajudaram a guardar o material e a levar para 

o Cantinho da Leitura, onde tiramos mais algumas fotos juntos, as quais estão disponíveis em 

anexo nas figuras 112 e 113. Envoltos a todo o material que foi exposto no recital e também 

com as professoras de Arte, que nos ajudaram a recolher os materiais, eu agradeci a 

participação de todos, inclusive das professoras, e elogiei os alunos pelo esforço que fizeram 

para participar do recital e também o talento e desenvoltura que demonstraram no momento 

de recitar o cordel. 

Assim, finalizamos o nosso Festival de Cordel com o sorriso largo no rostinho de cada 

aluno. Após a aplicação dessa décima terceira sequência, pudemos dar continuidade às outras 
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sequências de leitura do clássico Romeu e Julieta de Shakespeare, visto que essas leituras já 

haviam se iniciado nas mesmas semanas da escrita dos cordéis dos alunos.  

 

3.3 Do cordel para o clássico: leitura da tragédia de Shakespeare em sua 

versão original – relato da experiência 

 

A leitura da tragédia Romeu e Julieta  de Shakespeare, em sua versão traduzida do 

original iniciou-se no dia 11 de setembro, como combinado no dia anterior, que foi o último 

dia de leitura da obra em cordel. Asssim, iniciamos a leitura, antecipando a décima segunda 

sequência prevista para acontecer no dia 08 de outubro.  

Vale lembrar que, a continuidade dessas leituras ocorreu utilizando uma aula a mais de 

Língua Portuguesa, até concluirmos a escrita em cordel e o Festival de Cordel. Podendo então 

adiantar a aplicação da décima segunda, da décima quarta e da décima quinta sequência, que 

aconteceu nos dias 11, 18 e 25 de setembro, respectivamente, e paralelo à escrita dos cordéis 

dos alunos. 

A décima segunda sequência, que aconteceu no dia 11 de setembro no espaço do 

Cantinho da Leitura, teve como objetivo conhecer a versão original de Romeu e Julieta do 

dramaturgo William Shakespeare e conhecer também o gênero dramático. 

 

 

                                                                                                            (ANEXOS, FIGURA 67) 
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Foi possível apresentar a estrutura do gênero teatral, observando as páginas do livro. 

Perguntei aos alunos, se eles conseguiam perceber a diferença daquela estrutura com outras 

narrativas que já tínhamos lido antes e até mesmo a diferença com relação à estrutura do 

cordel lido anteriormente. Todos responderam que sim, que era bem diferente. 

A princípio, a presença direta dos personagens falando, o coro e as rubricas causaram 

um certo estranhamento. Porém, na leitura da Cena I, do Primeiro Ato, retomei com os alunos 

a função da peça teatral, que era a de ser encenada para uma platéia, contextualizei sobre o 

Teatro Elizabetano, da époco de Shakespeare, e um pouco sobre a história do teatro na antiga 

Grécia e o surgimento do gênero dramático.  

Expliquei também a função do coro e a semelhança com o prólogo, bem como a 

função das rubricas no texto, que era a de antecipar informações sobre a narrativa, para o 

coro, e a de indicar gestos, movimentos e outras informações que direcionem os atores na 

peça, para as rubricas.  

Muitos compararam a história que haviam lido no cordel, não apenas relacionada a 

estrutura do gênero, mas especialmente na linguagem e aos novos episódios da história que 

eles não conheciam, como, por exemplo, a briga entre os empregados das duas famílias, 

Sansão e Gregório, da família Capuleto, e Abraão e Baltasar, da família Montéquio, que 

introduz a narrativa de Shakespeare e que não tinha no cordel. 

Ao final desse momento de leitura, e para que os alunos não perdessem a continuidade 

das leituras, emprestei algumas cópias do livro para que eles levassem para casa e 

adiantassem a leitura. Para tanto, encaminhei-lhes também o Passaporte da Leitura, uma 

pequena ficha para que eles pudessem fazer registros básicos e importantes da leitura que 

fizessem em casa. 

O Passaporte da Leitura foi um instrumento que permitiu registrar alguns dados 

importantes sobre a obra como: título, autor, gênero, editora, bem como algumas 

características das partes da história que o aluno leu: ato, cena, principais acontecimentos e 

principais personagens, além de uma espaço para o aluno ilustrar a parte da história que ele 

mais gostou. Em anexo, entre as figuras 121 a 202, é possível visualizar os passaportes da 

leitura preenchidos pelos alunos participantes desta pesquisa.  

As leitura, quando feitas no Cantinho da Leitura ou na própria sala de aula, eram feitas 

em roda e alguns alunos se colocavam no lugar dos personagens. Então ia intercalando entre 

um aluno e outro, de acordo com quem era o personagem naquele momento. Assim, quando 
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um personagem se repetia muito, como Romeu e Julieta, os alunos pediam para mudar e dar a 

oportunidade para outro colega fazer aquele papel na leitura. 

A décima quarta sequência, que foi aplicada no dia 18 de setembro, aconteceu em roda 

de leitura, no espaço da sala de aula, como é possível observar na figura 114 dos anexos desta 

pesquisa, visto que   e teve como objetivo dar continuidade à leitura do livro e conhecer 

melhor o gênero dramático. Utilizando o Cantinho da Leitura, foi possível dar sequência à 

leitura do livro. Pedi que outros alunos que não leram na aula anterior fazessem o papel dos 

personagens da cena, outros fossem o coro, e outros lessem as rubricas. 

Nesse momento, alguns alunos fizeram obsevações com os nomes utilizados no cordel 

e no teatro, como, por exemplo, a diferença nos nomes como “aia”, no cordel, e  “Ama”, no 

teatro; “Mercútio”, no cordel, e “Mercúcio”, no teatro; “Tebaldo”, no cordel, e  “Teobaldo”, 

no teatro. 

Nesse momento, a aluna Geovana Batista falou: “Professora, o nome deles tá errado” e 

a aluna Amanda concordou. Então expliquei-lhe que aqueles nomes no cordel era uma 

adapatação voltada para o dialeto nordestino.  

Algumas alunas, com as alunas Amanda, Leandra, Yasmim e Raquel, que tinham 

levado a cópia do livro para ler em casa também fizeram comentários sobre o que leram em 

casa. Ficaram surpresas em saber que Romeu amava outra mulher antes de Julieta. A aluna 

Amanda falou: “Professora, qual o nome daquela moça que Romeu gostava mesmo, antes de 

Julieta?”. Antes de eu responder a aluna Yasmim respondeu: “Era a Rosalina, só que ela não 

queria se casar com ele. Ela queria ser freira.”.  

Muitos que ainda não tinham lido ficaram admirados com essa informação e eu 

mostrei-lhes no livro a Cena em que fala sobre Rosalina e seu voto de castidade, nas páginas 

24, na Cena I, e 29, na Cena II, citada por Romeu e Benvólio, respectivamente. 

Na conclusão dessa sequência, algumas alunas me entregaram os passaportes da 

leitura que haviam preenchido em casa, como as alunas Leandra, Amanda e Michele, e foi 

possível concluir com a leitura até o final da Cena II, onde os alunos puderam confirmar as 

informações trazidas pelas alunas.  

A décima quinta sequência, que aconteceu no dia 25 de setembro, foi aplicada também 

em sala de aula com os alunos organizados em duplas ou trios para compartilharem as cópias 

dos livros. Essa organização pode ser visualizada entre as figuras 115 e 118 dos anexos, visto 

que perdurou até a décima sétima sequência. Assim, objetivou desenvolver a leitura, a partir 
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da continuidade da leitura do livro e estabelecer relação entre a narrativa teatral e a narrativa 

lida em cordel.  

Dessa forma, continuamos a leitura com intuito de concluir o Primeiro Ato, com o 

baile de máscaras na casa de Capuleto e com ênfase no primeiro encontro entre Romeu e 

Julieta. Nesse momento, uma observação importante feita pelos alunos foi que no cordel 

Romeu e Julieta não se beijaram, diferente na peça teatral onde ficou explícito na fala de 

Romeu o beijo entre eles, quando se conheceram no baile de máscaras na casa de Capuleto, 

pai de Julieta. 

Ao perguntar se alguém ali já tinha lido o Segundo Ato em casa, muitos disseram que 

não tinham lido, porém, as alunas Amanda, Leandra, Michelle, Yasmim, Raquel, Izadora e 

Geovana Batista falaram que tinham lido um pouco e preenchido o passaporte da leitura e me 

entregaram. Outros alunos, que tinham esquecido de preencher o passaporte da leitura, 

deixavam para me entregar em outras aulas de Língua Portuguesa. 

Assim, prosseguimos com a leitura iniciando Segundo Ato, em que Romeu encontra-

se com Julieta no jardim de Capuleto até o momento em que Romeu procura o Frei Lourenço 

e o convense de casá-lo com Julieta sem o consentimento das famílias. Foi uma leitura atenta, 

pois os alunos gostaram de ler como se fossem os próprios personagens, e dessa forma íamos 

alternando para que a maioria pudesse ler. Alguns tinham vergonha de ler em voz alta, como 

o aluno Rayhan, que leu poucas vezes. 

Durante a leitura, em que Romeu se dirigiu à Julieta no jardim de Capuleto, a aluna 

Ana Clara comentou: “Nossa, mas Romeu usa muita palavra difícil, professora!”. E a aluna 

Michele completou: “E Julieta também!”. Assim, concluímos esse momento com a minha 

explicação às observações feitas pelas alunas. Expliquei-lhes que Shakespeare foi um dos 

maiores dramaturgos e poetas da literatura universal, assim ele expressou o seu caráter 

poético e culto, na obra, através das falas de Romeu e Julieta, até porque ambos foram criados 

por famílias que prezavam por uma cultura clássica e erudita, por isso Romeu usou uma 

linguagem metafórica para comparar Julieta com o sol, com a santa e citou também deuses da 

mitologia grega como Júpiter.  

As semanas seguintes, as primeiras do mês de outubro, que corresponderam às datas 

de 01 e 08 de outubro, que estavam previstas para a aplicação da décima primeira e décima 

segunda sequências, foram dedicadas aos ensaios para o Festival de Cordel, que aconteceu no 

dia 18 do mesmo mês, como já foi relatado anteriormente. Assim, a sequência das leituras do 

clássico Romeu e Julieta de Shakespeare, continuaram após o Festival de Cordel. 
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Após o Festival de Cordel, foi possível dar continuidade às sequências de leituras do 

clássico Romeu e Julieta de Shakespeare, com a aplicação da décima sexta sequência, que 

aconteceu no dia 22 de outubro, em sala de aula com os alunos organizados em duplas ou 

trios para compartilharem as cópias dos livros. Essa sequência teve o objetivo de dar 

continuidade à leitura do livro e estabelecer relação entre a narrativa teatral e a narrativa lida 

em cordel.  

Dentro da dinâmica de leitura que foi possível adotar, em função do gênero dramático, 

como já havíamos começado a ler o Segundo Ato no último encontro, relembrei com eles os 

últimos acontecimentos, em que Frei Lourenço foi convencido por Romeu de casá-lo 

encondido com Julieta, e, ao dar sequência à leitura, o que chamou muito a atenção dos alunos 

foi a linguagem utilizada pela Ama de Julieta e por Mercúcio. 

Quando, em conversa com Mercúcio e Benvólio, no Primeiro Ato, Romeu diz que está 

encurralado de amor por Rosalina (momento em que ainda não havia conhecido Julieta e não 

acredita que pudesse encontrar outro amor, porém Rosalina havia feito voto de castidade), e 

Mercúcio lhe responde de forma bastante vulgar: 

 

 

MERCÚCIO – Ora, de cu ralado está o gato, como disse o próprio guarda. 

Se tu estás encurralado, vamos te arrancar miando dessas areias movediças 

desse tão reverenciado amor onde te enterraste até as orelhas. Vamos de uma 

vez, que estamos é perdendo tempo. (SHAKESPEARE, 2017, p.37) 

 

 

Nesse momento da leitura, os alunos olharam uns para os outros, enquanto alguns 

começaram a dar gargalhadas. Só pude ouvir vozes em únissomo e de espanto: 

“PROFESSORA!!!”, como se quisessem dizer: “Shakespeare escreveu essa expressão no 

livro dele? Pode?”, referindo-se à expressão “cu ralado”. 

Em outro momento de leitura, ao lermos a Cena IV, do Segundo Ato, em que a Ama, 

quando ouve Mercúcio agredí-la com palavras, senti-se ofendida e desabafa com Romeu: 

 

 

AMA – Se ele fala qualquer uma coisa contra mim, eu o derrubo, nem que 

ele fosse mais fortão, e vinte vezes mais homem. E, se eu não puder, 

encontro quem possa. Patife miserável! Não sou nenhuma das mulheres 
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devassas dele; não sou nenhuma das vagabundas dele. – E tu, tens que ficar 

parado também, e deixar tudo que é safado abusar de mim como bem 

entender? (SHAKESPEARE, 2017, p.70) 

 

 

Os alunos também ficaram chocados com as palavras usadas pela Ama e compararam-

na com o personagem Mercúcio. Expliquei-lhe que, na peça teatral, a fala dos personagens é 

fiel à personalidade de cada um, o nível cultural e contexto de vida de cada um deles e que, 

também, era uma forma de Shakespeare expressar, por meio do teatro, as características de 

cada pessoa, até mesmo na sua forma de falar como acontece conosco na vida real. 

E, para concluírmos essa sequência, encerramos o Segundo Ato com a leitura sobre o 

casamento de Romeu e Julieta na cela do Frei Lourenço. Alguns alunos me entregaram 

também alguns Passaportes da Leitura que haviam preenchido em casa ainda nos primeiros 

dias do mês de outubro. Esse foi o último momento em que os alunos me entregaram os 

passaportes da leitura, a partir de então as leituras foram apenas na escola mesmo. 

A décima sétima sequêcia foi aplicada no dia 29 de outubro, também em sala de aula, 

com os alunos organizados em duplas ou trios para compartilharem a cópia dos livros, pois o 

espaço do Cantinho da Leitura ficou, por algumas semanas, indisponível. Também tinha o 

objetivo de desenvolver a leitura, a partir da continuidade da leitura do livro; estabelecer 

relação entre a narrativa teatral e a narrativa lida em cordel.  

Nesse momento, fizemos a leitura do Terceiro Ato, porém, de forma fragmentada, em 

que algumas cenas eu apenas expliquei para eles o que acontecia. Lemos juntos toda a 

primeira Cena, em que Mercúcio, ao lado de Benvólio, se envolve em uma briga com 

Teobaldo e, por ele, é morto. Romeu, para vingar a morte do amigo mata Teobaldo, 

estabelecendo aí a tragédia que mudará os rumos da vida de Romeu e Julieta, visto que 

Teobaldo era primo de Julieta. 

Esse momento gerou uma certa tensão e euforia, principalmente nos meninos, no 

momento em que leram, na fala de Benvólio, ao descrever para Príncipe como tudo tinha 

acontecido: 

 

 

BENVÓLIO – Por baixo de seu braço, um golpe traiçoeiro de Teobaldo 

atinge a vida do destemido Mercucio, e Teobaldo então foge. Mas dali a 

pouco volta a ter com Romeu, que recém contemplava a ideia de uma 
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vingança. Um contra o outro, arremetem-se os dois, com a velocidade de um 

relâmpago, pois, antes que eu pudesse desembainhar minha espada para 

separá-los, o destemido Teovaldo estava morto. No que ele cai ao chão, 

Romeu dá-lhe as costas e foge. (...) (SHAKESPEARE, 2017, p.87) 

 

 

Diante desse relato de Benvólio, alguns alunos eufóricos falaram em voz alta “Toma 

Teobaldo!”. Porém, mais para frente, com a continuidade da leitura, a sentença do Príncipe de 

exilar Romeu de Verona não surpreendeu aos alunos, porque eles já conheciam, pela leitura 

do cordel, porém, o que lhes chamou a atenção foi a fala do Príncipe, que revelou o seu 

parentesco com Mercúcio: “Por vossas violentas alterações, sangue meu também está sendo 

derramado.” (SHAKESPEARE, 2017, p.88), disse o Príncipe às famílias Montéquio e 

Capuleto.  

A Cena II, III e IV, eu contei aos alunos, pois o tempo não nos permitiria concluir o 

Terceiro Ato todo, caso eu não fizesse essas intervenções. Foram os diálogos entre Julieta e a 

Ama, ao descobrir o que tinha acontecido com Romeu, e os diálogos entre Romeu e Frei 

Lourenço, em que Romeu expõe as suas fraquezas e a vontade de morrer, porém o Frei o 

anima a recobrar o ânimo e procurar Julieta. Assim, retomamos a leitura com a Cena V, 

momento de encontro de Romeu e Julieta e consumação do casamento no quarto de Julieta.  

Na Cena V os alunos puderam entender melhor porque os amantes citaram os pássaros 

rouxinol e cotovia, nesse momento, pois, no cordel, isso não havia ficado claro. Na fala de 

Julieta ela explicou que o rouxinol cantava toda noite próximo do seu quarto; enquanto que, 

na fala de Romeu, ele disse que tinha sido a cotovia que havia cantado e que era um arauto da 

manhã. A aluna Izadora, por exemplo, não se lembrava mais da citação desses pássaros lá no 

cordel e, para ela, foi novidade essa citação na leitura do clássico. Eu perguntei a eles se 

lembravam desse momento lá no cordel e ela respondeu: “Só da lua de mel, mas dos pássaros 

não.” 

Na sequência da leitura, outro aspecto que chamou a atenção de todos foi a linguagem 

utilizada pelo pai de Julieta, o Capuleto, quando tenta convencer a filha de casar-se com Páris. 

Inconformado com a recusa da filha, faz uso de uma linguagem depreciativa à própria filha. 

 

 

CAPULETO – (...) Ajeita teus delicados ossinhos para a próxima quinta-

feira, quando irá à igreja de São Pedro com Páris. Se não, levo-te até lá de 
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arrasto. Agora sai da minha frente, carcaça anêmica! Fora daqui, sua 

vagabunda! Palidez ambulante! (SHAKESPEARE, 2017, p. 110-111) 

 

 

Nesta ocasião, houve muita admiração, porque Capuleto mantinha-se com uma 

linguagem condizente a de um nobre senhor da corte e também de um bom pai, salvo em um 

momento durante o jantar de máscaras em que falou para as damas não fazerem “cu doce” e 

começarem a dançar, o que não inibiu algumas risadas também. A propósito, sempre que se 

deparavam com esse tipo de linguagem era motivo de risadas de uns ou de outros.  

Aspectos como esses, na linguagem, detalhes da história, como o diálogo desgastante 

que Julieta tem com o seu pai, e até na diferença de personalidade dos personagens, como 

entre Benvólio e Mercúcio, só foram possíveis de observar através da leitura do próprio 

clássico. Dessa forma, busquei levar ao alcance dos alunos essas diferenciações, quando eles, 

por si mesmos, não questionavam tais aspectos. 

A conclusão dessa sequência se deu entre as risadas dos alunos diante da última fala 

de Julieta ao chamar a Ama de “Velha desgraçada! Ah, que demônio mais perigoso!” 

(SHAKESPEARE, 2017, p.114), pois a Ama também queria convencê-la a casar-se com Páris 

e a esquecer Romeu, momento em que Julieta resolveu buscar ajuda com o Frei Lourenço. 

A décima oitava sequência foi aplicada no dia 05 de novembro, em roda de leitura, no 

Cantinho da Leitura, também com o objetivo de desenvolver a leitura, a partir da 

continuidade da leitura do livro e estabelecer relação entre a narrativa teatral e a narrativa lida 

em cordel. 

Nesse momento, foi possível fazer a leitura do Quarto Ato, também de forma 

fragmentada, em que algumas cenas eu mesma contava os acontecimentos. É importante notar 

que essas leituras fragmentadas, com a minha interversão, aconteceram em função de não 

termos tanto tempo para realizarmos a leitura de forma integral, visto que a obra é bem mais 

densa do que a versão adaptada para o cordel. Assim, em alguns momentos tive que intervir e 

pular a leitura de algumas cenas, e apenas recontá-las aos alunos. Contudo, as cenas de maior 

destaque e relevância para o desenrolar da trama foram lidas e comentadas, sempre numa 

perspectiva de relação entre o gênero dramático de Shakespeare e o cordel de Sebastião 

Marinho.  

Na leitura do Quarto Ato, os acontecimentos já não surpreenderam mais os alunos, 

pelo fato de eles já terem conhecimento do desfecho, pela leitura do cordel, do plano do Frei 

Lourenço para livrar Julieta do casamento indesejado com Páris. Porém, a surpresa dos alunos 
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esteve nos detalhes da narrativa, revelados nas falas dos personagens. Por exemplo, a tentativa 

de Frei Lourenço, em sua conversa com Páris, para convencer Páris de desistir de casar-se 

com Julieta. Em seguida, os detalhes, na fala de Frei Lourenço com Julieta, sobre o 

procedimento para que ela se passasse por morta diante da família, durante quarenta e duas 

horas. 

Algumas alunas questionaram e compararam, com a adaptação para o cordel, a 

respeito das horas de duração que Julieta pareceria morta à sua família. As alunas Michelle e 

Geovana Batista disseram que, no cordel, eram quarenta e oito horas, mas as alunas Amanda e 

Leandra disseram que não, que no cordel também era quarenta e duas horas. Dei o livro em 

cordel para que elas conferissem e, de fato, elas confirmaram que eram quarenta e duas horas. 

Outra inquietação se deu com a leitura da fala de Julieta, antes de beber o líquido que 

Frei Lourenço lhe deu para parecer morta. A descrição da angústia de Julieta, desconfiada de 

que o Frei pudesse ter lhe dado um veneno de verdade. A aluna Geovana Batista falou: 

“Nossa, será se o Frei Lourenço enganou ela mesmo?”. Enquanto a aluna Amanda lia, 

fazendo a fala de Julieta, a aluna Ana Clara disse: “Ai, que angústia! Bebe logo!”, mas ela foi 

interrompida pelos outros colegas que pediram que se calasse para que pudessem acompanhar 

o restante da fala de Julieta. 

Concluímos esse momento com a leitura das falas da família Capuleto, Lady Capuleto, 

Ama, Capuleto e Páris, ao encontrarem Julieta aparentemente morta. Detalhes das falas dos 

personagens que o cordel não permitiu aos alunos vivenciar, como por exemplo na fala de 

Capuleto: “– Ah filha! Ah filha! – minha alma, mas não minha filha! – Morta estás, morta! 

Meu Deus, minha filha está morta, e, junto com minha filha, enterram-se minhas alegrias.” 

(SHAKESPEARE, 2017, p.130-131) 

A décima nona sequência foi aplicada, em roda de leitura, no Cantinho da Leitura, no 

dia 12 de novembro, antecipando duas semanas da data prevista para a conclusão da aplicação 

do projeto, que seria no dia 26 de novembro. Também com o objetivo de desenvolver a 

leitura, a partir da continuidade da leitura do livro; estabelecer relação entre a narrativa teatral 

e a narrativa lida em cordel.  

Esta foi a última etapa do projeto em que foi feita a leitura do Quinto Ato. Foi possível 

ler, de forma alternada, com os alunos e com algumas intervenções minhas em algumas cenas. 

Apesar dos alunos já conhecerem o desfecho da história, algumas curiosidades chamaram a 

atenção deles como o diálogo entre Romeu e o Boticário, para comprar o veneno, o qual 

beberia ao encontrar Julieta morta em Verona.  
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Outro detalhe que os alunos tiveram acesso, na leitura do clássico, que não estava 

presente na adaptação em cordel, foi a presença de Frei João, personagem que havia ficado 

encarregado de levar a carta de Frei Lourenço até Romeu, em Mântua, contando o plano que 

fez para que Romeu levasse Julieta de Verona, enquanto parecesse morta. Porém, um 

imprevisto aconteceu, em que, devido a uma pestilência infecciosa, ele e o companheiro 

ficaram impedidos de sair, não podendo entregar a carta de Frei Lourenço a Romeu, em 

Mântua. 

Porém, na leitura desse Quinto Ato, os alunos puderam confirmar vários 

acontecimentos muito semelhantes ao que eles leram no cordel, como a luta entre Romeu e 

Páris no jazigo de Julieta, em que Romeu matou Páris, sem saber quem ele era; a morte do 

próprio Romeu ao beber o veneno acreditando que Julieta estava morta e a morte de Julieta, 

após despertar diante de Romeu morto, beijá-lo e apunhalar-se com um punhal e cair morta 

sobre o seu corpo. 

Ao final dessa leitura do Quinto Ato, incluí nessa sequência didática o filme “Romeu e 

Julieta”, filme britânico de 2013, dirigido por Carlo Carlei, que apresentou uma narrativa 

muito próxima à obra clássica de Shakespeare. Apesar de não ter sido previsto na sequência 

didática, a passagem do filme foi pertinente e importante, pois os alunos puderam ampliar a 

visão da obra, tendo acesso aos recursos visuais, como cenário e contexto da época em que a 

história ocorreu, de forma mais concreta. O que os levou a fazerem várias associações e 

reconhecimento das leituras que fizeram tanto do cordel quando do clássico nas cenas do 

filme. 

A semelhança entre o desfecho, no cordel e no clássico, também foi notada pelos 

alunos, com a paz e conciliação das duas famílias Montéquios e Capuletos, mediados pelo 

Frei Lourenço, bem como a construção de uma estátua para Julieta, feita por Montéquio e 

outra de Romeu, feita por Capuleto, como símbolo da paz entre as duas famílias. 

Os alunos não se deram conta de todos os detalhes, porém, algumas falas e 

intervenções que fizeram, no decorrer de todas as leituras, demostraram o quanto puderam 

compreender e se envolver com a leitura do livro. A aluna Amanda chegou a comentar: 

“Nossa! Essa leitura foi grande, mas se a gente não tivesse lido, tem um monte de coisa que 

não íamos saber da história!”, enquanto que a aluna Yasmim disse: “Professora, eu já tinha 

terminado de ler em casa, mas quando a gente leu aqui eu entendi melhor.!”. A aluna Ana 

Clara também acrescentou: “Eu não consegui ler tudo em casa não professora, é muito 
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grande! O cordel é mais fácil de ler.” e o aluno Thalles concluiu: “É, mas de todo jeito Romeu 

e Julieta morrem mesmo!”. 

E, com a fala dos alunos, eu pude concluir dizendo a eles que o importante foi que 

todos puderam conhecer uma narrativa tão importante, tanto para a nossa cultura quanto para 

a literatura, e de formas diferentes, uma mais enxuta, adaptada para o público infantil, 

portanto mais objetiva e ritmada pelos versos do cordel, e outra mais densa e detalhada pelas 

falas do enredo dramático. 

 

3.4 Análise dos resultados 

 

Para analisar os resultados da aplicação desta pesquisa é importante retomar o que 

Zilberman (1988) defende sobre a leitura na escola: “a leitura encontra na literatura 

eventualmente seu recipiente imprescindível.” (p.20), ou seja, a leitura literária ganha lugar de 

proeminência no espaço escolar.  

Nessa perspectiva, a leitura do clássico Romeu e Julieta, seja na sua adaptação para o 

cordel ou na própria tradução do original, no gênero dramático, foi imprescindível para as 

leituras dos alunos da Escola Municipal Jardim América, pois redundaram em atividades que 

revelaram o quanto eles se envolveram e se dedicaram nesse projeto de leitura literária. 

Ao observar as produções dos alunos, como resultado do que leram e compreenderam 

tanto do Romeu e Julieta, na adaptação para o cordel quanto na própria tradução do original, 

no gênero dramático, foi possível ver o efeito que a leitura literária de um clássico produz nas 

pessoas e no seu imaginário. 

Calvino (1993) diz que “O ''seu '' clássico é aquele que não pode ser-lhe indiferente e 

que serve para definir a você próprio em relação e talvez em contraste com ele.”. Essa 

afirmação de Calvino (1993) foi perceptível nas releituras que os alunos fizeram da escrita em 

cordel com relação ao desfecho que deram para o final da história de Romeu e Julieta em 

cordel.  

A grande maioria discordou do final trágico para a história de amor de Romeu e 

Julieta e criaram novas versões para esse desfecho, em que Romeu e Julieta conseguiram ser 

salvos da morte, fosse através da carta do Frei Lourenço que, na versão de muitos deles, 

chegou a tempo para avisar Romeu e este conseguiu pegar Julieta e fugir com ela para 

Mântua, onde ali constituíram família e tiveram filhos; ou fosse Julieta conseguindo acordar a 

tempo de salvar Romeu antes que este tomasse o veneno diante dela adormecida. 
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Cada aluno criou o seu final para a história de Romeu e Julieta. Para aluna Brenda, no 

seu desfecho, ela concluiu que Romeu havia recebido a carta do monge e ficou sabendo de 

todo o plano para que ele fosse buscar Julieta e levá-la com ele para Mântua. E assim fez 

Romeu, indo até Verona, ao jazigo de Julieta, com a ajuda do seu servo. Julieta então 

despertou e seguiu com ele para Mântua. Lá eles mataram a saudade um do outro e, um ano 

depois, Julieta ficou grávida e teve dois filhos gêmeos, um menino e uma menina, frutos de 

um amor proibido. Os gêmeos era a surpresa que a aluna Brenda havia mencionado 

anteriormente ao final da leitura do cordel. 

A aluna Geovana Batista concluiu a história narrando que Romeu, ao chegar ao 

cemitério, com muita dor, quis se matar com uma faca, porém, nesse momento Julieta 

acordou feliz por estar ao lado do seu amado e Romeu, feliz, quis fugir com ela. Porém Julieta 

não aceitou a ideia de fugir e procurou seu pai. Este, ao ver Romeu, intentou matá-lo. Porém, 

Julieta contou que estava grávida e seu pai ficou feliz com a notícia, desistindo de matar 

Romeu. 

A aluna Yasmim concluiu a história com Romeu indo beber o veneno, porém Julieta 

despertou e o salvou da morte. Ela estabeleceu um diálogo entre os dois, de forma que eles 

fugiram a cavalo para Mântua e, para isso Romeu teve que matar os serviçais que estavam 

com ele. Eles viveram dois anos em Mântua e voltaram para Verona, após a morte do Sr. 

Capuleto, e lá tiveram filhos e viveram felizes. 

A aluna Amanda deu um desfecho também doloroso para o seu cordel, porém Romeu 

e Julieta conseguiram fugir de Verona e foram juntos para Mântua, com muito medo. Julieta 

teve dois filhos com Romeu e depois morreu. Romeu ficou muito triste e não se casou mais, 

porém adotou dois filhos e com quatro filhos ele ficou. 

A aluna Leandra concluiu a sua história com um beijo de amor verdadeiro entre 

Romeu e Julieta, no túmulo, onde Romeu acreditava que Julieta estava morta. Porém, ela 

despertou com o beijo e salvou Romeu da morte. Fugiram para Mântua e sem medo não 

desistiram e ali tiveram três filhos e ficaram muito felizes. 

O aluno Henrique que, a princípio, estava tímido e receoso de escrever os seus versos, 

acreditando que não ia conseguir, também fez um desfecho breve em que Romeu, acreditando 

que Julieta estava morta, com muita tristeza no coração, quis ir embora, até que foi 

surpreendido por Julieta, ao despertar. Romeu então foi encorajado e não temeu, pois só 

queria a sua amada para voltar para casa.  
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Finais como esses foram comuns nas várias narrativas em verso que os alunos criaram. 

A grande maioria expressou em seus versos o desejo de que Romeu e Julieta ficassem juntos e 

constituíssem uma família, fosse em Mântua, longe de suas famílias, ou fosse recebendo o 

perdão dos pais em Verona, e assim vivessem felizes com seus filhos.  

Porém, houve algumas exceções, como o da Raquel, em que os dois amantes não 

conseguiram fugir, pois Romeu, acreditando que Julieta estava morta, colocou fogo no jazigo 

e os dois morreram queimados. A aluna Ana Clara também fez um desfecho em que Romeu 

se matou com a espada diante do túmulo de Julieta, acreditando que ela estava morta, assim 

Julieta casou-se, contra a vontade, com Páris e teve duas filhas com ele. 

Esses foram alguns desfechos, entre muitos, que surpreenderam pela criatividade, 

ousadia e apropriação da obra, como se a obra fosse deles, a partir daquele momento que 

puderam fazer suas recriações e atribuir o final que quisessem, deixando nas suas escritas 

marcas que representaram as suas culturas e os seus valores, não lhes sendo indiferentes, mas, 

ao contrário, definindo a eles mesmos ou até em contraste com ele, como mencionou Calvino 

(1993). 

Apesar de ter sido uma proposta de escrita em cordel, foram versos escritos pelos 

alunos, como resultado da releitura que fizeram da história em cordel. Alguns tiveram o 

cuidado em escrever cada estrofe em sextilha, como é comum no cordel e seguindo o modelo 

do próprio livro, porém, outros focaram apenas na narrativa, sem o compromisso em seguir 

toda a métrica e estrofações comuns que caracterizam o cordel. Ainda assim, considero de 

muito valor todo envolvimento e tentativa que fizeram em desenvolver uma escrita a qual 

chamaram de cordel, pois foi esse gênero que os motivou na escrita dos seus próprios versos. 

Outra contribuição importante foi a experiência que os alunos tiveram com as 

xilogravuras nas aulas de Arte, com as professoras, Lucélia Aparecida Ferreira e Eliana 

Cavalcante Silva Ribeiro, que, desde o início da aplicação do projeto, participaram 

ativamente, organizando, em seus planejamentos, atividades com poemas em cordel com 

vistas à arte da xilogravura. Assim, os alunos puderam aprender não apenas a teoria sobre a 

técnica da xilografia, mas também confeccionar algumas xilogravuras nas aulas de Arte. 

A técnica da xilografia na madeira foi adaptada pelas professoras, utilizando EVA no 

lugar da madeira, e, a partir da cópia dos desenhos, os alunos fizeram um risco fundo no 

EVA, com um rolo passaram a tinta preta e fizeram o carimbo da figura na folha branca. 

Vários alunos tiveram suas xilogravuras bem escurecidas em função do risco no EVA não 



 
 

93 
 

 93 

ficar bem definido, porém alguns conseguiram fazer de forma mais nítida que pudesse ver 

bem o desenho. 

As professoras haviam distribuído algumas imagens de cenas da história e a cena mais 

escolhida pelos alunos foi a de Romeu e Julieta no jardim de Capuleto e a de Romeu lutando 

com Teobaldo. Apesar de nem todos conseguirem realizar suas xilogravuras com precisão, 

todos tiveram a experiência com a técnica da xilografia. 

Nas xilogravuras de alguns alunos, como nas das alunas Pabline e Brenda, disponíveis 

nas figuras 31 e 32 dos anexos desta pesquisa, foi possível visualizar com mais nitidez a 

imagem de Romeu e Julieta em seu segundo encontro no jardim de Capuleto, porém, os 

desenhos dos alunos Geovana Freitas e Rayhan, nas figuras 33 e 34  dos anexos, ficaram mais 

escurecidos, podendo ainda ser possível visualizar, com mais dificuldade, a mesma cena das 

outras colegas.  

Outra releitura importante da obra, feita pelos alunos, ocorreu nos atendimentos de 

Língua Portuguesa, onde trabalhei com os alunos o gênero carta e, aproveitando o contexto do 

projeto de leitura com a história de Romeu e Julieta, que todos já tinham conhecimento, 

propus-lhes que escrevessem cartas para Romeu, colocando-se no lugar do Frei Lourenço ou 

de Julieta, e tivessem liberdade para dar novos rumos à história através das cartas.  

Apesar de que esta atividade não estava dentro da proposta do projeto, foi um 

desdobramento que surgiu da aplicação da sequência didática, com as leituras e escrita em 

cordel. Assim, considerei de grande valor e importância, dado a satisfação que os alunos 

tiveram em realizar tal atividade e expor junto com as outras atividades de cordel. 

A exemplo de algumas cartas, a aluna Cristina escreveu a sua colocando-se no lugar 

de Julieta e enviou uma carta para Romeu avisando-o do plano do Frei Lourenço de dar-lhe 

um remédio para que ela dormisse por 42 horas, fosse velada e se livrasse do casamento com 

o conde Páris. Assim, Julieta pediu que ele fosse até o cemitério para que ela fugisse com ele 

para Mântua e fossem felizes. Nesta carta, a aluna Cristina fez uma recriação da narrativa 

original, pois na obra original, e também no cordel, Julieta não enviou carta à Romeu.  

Em outra carta, a aluna Raquel colocou-se no lugar do Frei Lourenço e enviou uma 

carta à Romeu, contando-lhe que Julieta foi pedir ajuda a ele e, para isso, criou um plano para 

impedi-la de casar-se contra a vontade com o conde Páris. Mencionou que iria dar uma 

substância para Julieta para que ela parecesse morta e fosse colocada no jazigo. Dessa forma, 

Romeu poderia buscá-la e levá-la com ele para Mântua. Nesta carta, ela escolheu seguir a 
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narrativa original, e também do cordel, em que Frei Lourenço, de fato, enviou uma carta à 

Romeu contando-lhe do seu plano. 

Outras cartas como essas foram escritas pelos alunos, cada uma com ilustrações 

estreitamente ligadas ao tema, como o desenho de Romeu e Julieta no jardim de Capuleto, o 

preferido da maioria deles, Julieta no túmulo esperando por Romeu, uma espada e uma flor, o 

frasco da substância que Julieta bebeu por orientação do Frei Lourenço, entre outras que 

simbolizaram o tema da história.  

Assim, todas essas atividades, cordéis, xilogravuras e cartas, realizadas pelos alunos 

ficaram expostas durante o Festival de Cordel, junto com os folhetos em cordel, para que 

todos da escola pudessem apreciar as produções realizadas por eles.  

Para as apresentações, no Festival de Cordel, algumas alunas, como as alunas Brenda, 

Amanda, Leandra e Rafaela, ficaram com mais de uma parte da história para recitar, ficando 

com até umas quinze a vinte estrofes para memorizar. Outros já ficaram com cinco e teve 

alguns que ficaram com apenas duas, ou até uma estrofe.  

Vale ressaltar que, para a apresentação do Festival de Cordel, tivemos a participação 

de mais de 25 alunos, um total de 29, que, apesar de terem dificuldade com a escrita em verso, 

pediram para participar do recital. Foram os alunos Antônio, Cézar, Pabline e Cristina. As 

alunas Pabline e Cristina tiveram participação também na escrita das cartas. Porém, o 

importante foi que todos, de uma forma ou de outra, sentiram-se, a partir da leitura do cordel, 

animados e inspirados a oralizar também. 

Essa grande participação dos alunos no Festival de Cordel revelou o quanto a leitura 

literária pode envolver e desenvolver no leitor habilidades e potencialidades que, por vezes, 

estão ocultas em cada um, como a oralização, a performance e a própria autoestima, pois foi 

possível perceber em cada aluno a alegria e a satisfação de terem conseguido recitar os versos 

que tinham preparado e ensaiado com tanto empenho. E o reconhecimento que eles 

receberam, por parte da direção da escola, dos outros professores e até dos outros colegas os 

motivou ainda mais. 

A diretora Sirlene, após o encerramento do Festival de Cordel, me procurou 

solicitando que, no ano seguinte, eu trabalhasse o mesmo projeto com as outras turmas do 5º 

ano. Expliquei-lhe que poderia trabalhar sim, porém, utilizando outra obra, visto já ter 

explorado bastante a narrativa de Romeu e Julieta. Pensei, então, em propor para o ano 

seguinte outra obra de Shakespeare, A Megera Domada. 
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Dessa forma, encerrar o trabalho da leitura de cordel, com as apresentações no 

Festival de Cordel, evidenciou um resultado muito eficaz do ponto de vista do aprendizado, 

da possibilidade de diálogo com outras linguagens artísticas, como a do teatro, e da 

possibilidade de vivenciar outras, outras culturas e outras linguagens que a leitura promove. 

Por isso, ficou a satisfação de ter conseguido obter êxito no que nos propomos a realizar. 

As outras sequências de atividades relacionadas às leituras do clássico Romeu e Julieta 

de Shakespeare, também tiveram desdobramentos positivos, podendo ter suas aplicações 

antecipadas com relação às datas que estavam previstas para serem executadas, em função de 

ter sido possível concluir a leitura da obra em cordel, também antes do prazo previsto para a 

sua conclusão, e também por ter conseguido disponibilizar algumas aulas, a mais, de Língua 

Portuguesa para antecipar algumas leituras. 

A própria conclusão da leitura em cordel, ainda no dia 10 de setembro, quando estava 

prevista para o dia 17 de setembro, revelou o engajamento dos alunos com a leitura da obra 

em cordel. O que contribuiu também para que dispuséssemos de tempo para os ensaios para o 

Festival de Cordel e para as leituras do clássico Romeu e Julieta de Shakespeare. 

As leituras do clássico Romeu e Julieta de Shakespeare não foram tão dinâmicas 

quanto a obra em cordel, visto que, por ser uma tradução do original e conter todos os 

detalhes e características que o gênero dramático apresenta, é uma obra densa e que requereu 

maior disciplina e atenção de todos. Nesse sentido é que disponibilizei aos alunos as cópias 

dos livros para que pudessem ler em casa e, junto com a cópia, os Passaporte da Leitura, com 

o intuito de que pudessem registrar os principais acontecimentos do que haviam lido em casa.  

O Passaporte da Leitura foi um instrumento que permitiu registrar alguns dados 

importantes sobre a obra, como o título, o autor, o gênero, a editora, bem como algumas 

características das partes da história que o aluno leu: ato, cena, principais acontecimentos e 

principais personagens, além de um espaço para o aluno ilustrar a parte da história que ele 

mais gostou, como no exemplo do passaporte preenchido pela aluna Amanda. 



 
 

96 
 

 96 

    

                                                                                                              (ANEXO, FIGURA 121) 

A princípio, muitos começaram a ler em casa e preencher os Passaporte da Leitura, 

deixando seus registros, com a percepção dos principais episódios que tinham lhes chamado a 

atenção. Durante os momentos de leitura na escola, fosse no Cantinho da Leitura ou na sala 

de aula, ou até em outras aulas de Língua Portuguesa, os alunos deixavam comigo o 

passaporte da leitura preenchido. Fazia-lhes perguntas sobre o que tinham lido em casa e, 
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aqueles que tinham entregado o passaporte da leitura faziam alguns comentários das cenas 

que tinham lido, ou mesmo faziam alguma pergunta sobre o que tinham lido. 

Os registros deixados pelos alunos em seus Passaporte da Leitura revelaram alguns 

detalhes da leitura da obra clássica que eles não vivenciaram na leitura em cordel. No registro 

feito pela aluna Amanda, referente ao dia 18 de setembro, em anexo na figura 121 e 

exemplificado acima, além de ficar registrado o ato e a última cena que ela leu, com 

personagens e principal acontecimento, ela ilustrou também a parte da história que ela mais 

gostou. Na ilustração, ela desenhou uma parte da Cena I em que Benvólio estava indo 

procurar Romeu no bosque para saber o motivo pelo qual ele andava triste. Porém Romeu 

escondeu-se sem querer contar-lhe do amor não correspondido por Rosalina. 

 No registro feito pela aluna Leandra Vitória, também referente ao dia 18 de setembro, 

em anexo na figura 122, ela também deixou registrado os dados da sua leitura, até onde ela 

leu, Cena II do Primeiro Ato, porém, através da ilustração, ela revelou a parte que mais lhe 

chamou a atenção na sua leitura. Ela desenhou Sansão e Gregório, servos da família Capuleto, 

que provocaram uma briga com outros servos da família Montéquios e eles foram 

interrompidos pelo príncipe de Verona, que impediu que a briga se intensifique, parte 

introdutória da Cena I no Primeiro Ato. 

Outro registro interessante, da aluna Amanda, referente ao dia 24 de setembro, em 

anexo na figura 126, foi o que ela ilustrou sobre a festa na casa de Capuleto, um jantar com 

todos os convidados mascarados, onde Romeu conheceu Julieta e por ela se apaixonou, que 

está na Cena V do Primeiro Ato. Porém, na sua escrita, a aluna mostrou que leu as cenas 

anteriores onde foram organizados os preparativos para o jantar e a Ama revelou que Julieta 

iria completar 14 anos de idade no dia primeiro de agosto, dalí a quinze dias. Foram os 

principais acontecimentos que chamaram a atenção da aluna até aquele momento.  

No registro do passaporte da aluna Izadora, referente ao dia 25 de setembro, em anexo 

na figura 131, ela ilustrou o que lhe chamou a atenção nas suas primeiras leituras, que foi a 

conversa entre Capuleto e Páris, no incício da Cena II do Primeiro Ato, quando Páris pediu 

uma resposta a Capuleto por ter pedido a mão de Julieta em casamento e Capuleto 

argumentou que Julieta ainda era muito nova para se casar. 

A aluna Annah Alves, deixou registrado no seu passaporte, referente ao dia 30 de 

setembro, em anexo na figura 133, a Cena III, do Primeiro Ato, em que Lady Capuleto 

perguntou à Julieta se ela gostaria de casar-se com o nobre Páris. Essa foi a parte que mais lhe 

chamou a atenção nas suas primeiras leituras e que ilustrou com muita graça, além de deixar 
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registrado por escrito outras partes da leitura que foram importantes, como a conversa entre 

Benvólio e Romeu, no final da Cena II. 

Esses registros escritos e ilustrações nos passaportes da leitura me possibilitaram 

perceber uma leitura diversificada, que ainda não tinha sido feita por esses alunos antes, 

mesmo na adaptação em cordel. Foram cenas da narrativa que só puderam ser encontradas e 

apreciadas na leitura da história original. 

Porém, alguns dados nesses registros também revelaram a maturidade desses leitores, 

do ponto de vista da escrita e do tempo de leitura. Como é uma leitura mais densa, pude 

perceber uma demora maior em prosseguir com essas leituras em casa, ao verificar as datas, 

pois até final de setembro alguns ainda estavam lendo o Primeiro Ato. Assim, os encontros no 

Cantinho da Leitura sempre começavam com uma retomado do que foi lido anteriormente 

para que pudéssemos prosseguir. Do ponto de vista da escrita, pude observar muita 

objetividade, pois não detalharam nenhuma cena, mesmo quando tinham um pouco mais de 

espaço para tal. 

Apesar da quantidade limitada de passaportes da leitura que os alunos me entregaram, 

pude constatar que, após essas leituras, os alunos passaram a ser mais observadores e 

estabelecer relações entre outras leituras e a leitura de Romeu e Julieta, bem como 

compreender que a literatura não narra apenas histórias de amor, mas histórias que retratam a 

realizade cultural e social de um povo, com seus comportamentos e adversidades. 

Contudo, essas leituras em casa só continuaram até a aplicação da décima sexta 

sequência, no dia 22 de outubro, logo após o Festival de Cordel, em que os alunos me 

entregaram os últimos passaportes da leitura, os quais corresponderam às primeiras semanas 

do mês de outubro. Daí em diante as leituras foram feitas apenas na escola. O que me permitiu 

concluir o quanto a leitura mediada na escola é importante para o aluno, visto que, nem 

sempre, ele se sente motivado a ler sozinho, em casa, quando ainda não está imerso em uma 

cultura literária consolidada em seu contexto de vida. Essa é uma prática que precisa ser 

construída em um processo contínuo de acesso e mediação da leitura literária. 

Assim, cumpre à escola esse papel de proporcionar aos alunos esse acesso à leitura 

literária, de forma que, ou até que, esse aluno passe a fazer da leitura literária uma prática de 

vida e não apenas uma obrigação. Em nossa realidade, ficou perceptível o pouco acesso que 

os alunos têm à leitura literária, pois não é da cultura familiar e também ainda não é da cultura 

escolar essa prática de forma sistemática.  
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Nesse sentido, ainda que os alunos não tenham a cultura da leitura literária em suas 

casas, percebi o quanto foi importante para eles esse primeiro trabalho com a leitura literária 

na escola, pois puderam estabelecer relações entre o que leram e o seu cotidiano; e também 

entre as leituras dos dois livros, o cordel e o clássico de Shakespeare, estabelecendo 

posicionamentos com relação ao que esperavam da leitura e ao que leram de fato, como nos 

questionamentos que fizeram sobre o uso da linguagem de alguns personagens, como a 

linguagem utilizada por Mercúcio, Ama e Capuleto. 

Calvino (1993) menciona que os clássicos são livros que as pessoas releem, mas que 

qualquer leitura/releitura deles é sempre uma descoberta. Percebi que essa afirmação de 

Calvino (1993) pode ser comprovada na leitura que os alunos fizeram do clássico Romeu e 

Julieta de Shakespeare, até mesmo porque de fato, a adaptação para o cordel ocultou muitos 

episódios da narrativa original, por isso foi possível perceber o quanto os alunos fizeram 

novas descobertas e tiveram novos olhares para a história.  

Quando os alunos leram a adaptação, não conseguiram aceitar o desfecho trágico da 

história, de forma que criaram, na escrita em cordel que fizeram, desfechos radicalmente 

diferentes da história original, porém, quando releram a mesma história na versão clássica do 

original, as ponderações acerca do desfecho trágico foram mais amenas, parecendo 

compreender melhor que aquele desfecho fazia parte da forma trágica do gênero dramático. 

Dessa forma, o contado direto com o gênero dramático permitiu que os alunos 

compreendessem melhor os acontecimentos da narrativa. 

Feitas essas considerações sobre os resultados da pesquisa, compreendo que tais 

resultados puderam responder, de forma satisfatória, a pergunta dessa pesquisa “A relação 

entre o texto popular e o erudito pode favorecer o processo de formação do leitor literário na 

Educação Básica por meio da leitura da obra Romeu e Julieta em sua versão em cordel e na 

tragédia clássica?”. 

A relação entre o popular, a versão adaptada da obra Romeu e Julieta para o cordel, e 

o erudito, a obra clássica Romeu e Julieta de Shakespeare, favoreceu muito para que os alunos 

da Escola Municipal Jardim América pudessem ser introduzidos no processo de formação do 

leitor literário e se tornassem sujeito mais participativos nas aulas e mais questionadores, pois, 

a partir do momento em que tiveram acesso a esse modelo de leitura, puderam ter recursos 

que favorecessem o seu imaginário e lhes permitissem estabelecer relações e questionamentos 

sobre a obra e sobre a própria vida. 
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4. Produto Educacional 

 

O produto educacional desenvolvido nesta pesquisa foi um e-book, o qual teve como 

título “Cordel e clássico na escola: leituras e releituras da tragédia de Shakespeare”, e foi o 

resultado da aplicação de uma sequência didática aplicada aos alunos do 5º ano da Escola 

Municipal Jardim América, em Goiânia. 

Por meio dessa sequência didática, foi possível mediar a compreensão do cordel como 

poesia e expressão popular da obra clássica, sua estrutura, suas formas cantadas e recitadas, 

bem como a relação entre o popular e o erudito dentro do próprio cordel, a dialogia entre o 

cordel e a obra clássica e compreender as diferenças entre os gêneros da poesia em cordel e o 

dramático na obra clássica. 

A partir da aplicação da sequência didática, foram realizados relatos de experiências 

tanto com a leitura do cordel quanto com a leitura do clássico, que tratou das reflexões das 

vivências, dos objetivos que foram alcançados, os entraves apresentados e até novas 

possibilidades que ampliaram os resultados da pesquisa, as observações, bem como o 

empenho e a criatividade dos alunos diante do tema proposto. 

A criação do e-book teve como propósito relatar as experiências de leitura e escrita dos 

alunos, bem como a experiência com o Festival de Cordel. Porém, com o desenrolar da 

aplicação da pesquisa, o e-book pode trazer em seu corpo outras experiências como a 

confecção de xilogravuras e a escrita de cartas para Romeu, uma proposta de atividade em 

prosa que não estava prevista nos objetivos da pesquisa, porém surgiu como desdobramento 

das leituras realizadas e articuladas em outros momentos com os alunos. 

A ideia do e-book surgiu para facilitar o acesso do público ao trabalho realizado nesta 

pesquisa, visto que pode ser acessado e adaptado em vários dispositivos digitais como 

computadores, celulares, tablets e outros, o que permite uma maior facilidade para 

publicação, se comparado ao livro de papel. Assim, está disponível para leitura em um 

arquivo separado, porém, também está anexo a essa pesquisa. 
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5. Considerações Finais        

 

Esta pesquisa pretendeu responder à pergunta “A relação entre o texto popular e o 

erudito pode favorecer o processo de formação do leitor literário na Educação Básica por 

meio da leitura da obra Romeu e Julieta em sua versão em cordel e na tragédia clássica?”. 

Ao longo do processo de aplicação da proposta e após analisar os resultados obtidos, 

foi possível constatar a relevância de se trabalhar a relação entre o texto popular e o erudito 

por meio da versão adaptada da obra Romeu e Julieta para o cordel e a obra clássica Romeu e 

Julieta de Shakespeare, pois, sim, favoreceu o processo de formação de leitor literário, visto 

que introduziu os alunos da Escola Municipal Jardim América no universo da leitura literária 

e os tornou sujeitos mais participativos nas aulas e mais questionadores. 

Apesar dos esforços que a escola tem feito no sentido alfabetizar e desenvolver a 

leitura, infelizmente, a literatura ainda tem sido trabalhada de forma muito superficial e 

desatenta em relação ao objetivo de formar leitores literários. Muitas vezes, é trabalhada como 

um passatempo para os alunos, em que os livros são disponibilizados para suprir um horário 

de aula não planejado, ou mesmo como propostas pedagógicas que apresentam uma 

abordagem didática ou de mera transferência de informações gramaticais, deixando de lado a 

apreciação do seu valor estético e as condições sociais de leitura e escrita que o texto literário 

pode proporcionar.  

Nesse contexto, a aplicação do projeto quebrou muitos paradigmas, pois permitiu aos 

alunos a apreciação da obra literária, dentro de um espaço de tempo que favoreceu a eles 

experienciar a obra clássica em uma versão popular, que foi o cordel, e a tradução do original, 

que foi a obra traduzida do original no gênero dramático.  

Ao experienciarem a leitura de cordel, tanto lendo a obra Romeu e Julieta em cordel 

quanto lendo alguns folhetos de cordel, os alunos puderem adentrar em um universo de 

cantigas e cantadores, que Marinho e Pinheiro (2012) trataram como “verso em voz”, para 

designar os poemas de cordel, pela riqueza de sonoridade. 

Visto que o objetivo de levar os folhetos para a sala de aula não é o de formar poetas e 

sim leitores, como propõem Marinho e Pinheiro (2012), foi muito exitoso ver o envolvimento 

dos alunos nas leituras do cordel, de forma que puderam também expressar, em forma de 

verso, um novo final para a história. Os novos desfechos que deram para a história, a 
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preocupação com as rimas e em fazer no formato do cordel revelaram o quanto eles se 

envolveram com a leitura.  

Além disso, todo o trabalho de contextualização do cordel, por meio de vídeos, 

folhetos e outros cordéis, que foram trabalhados antes e paralelamente à leitura do livro 

Romeu e Julieta em cordel contribuiu para que o universo do cordel fosse apresentado de 

forma viva aos alunos. 

Assim, o processo de escrita, a confecção das xilogravuras e o Festival de Cordel 

resultou como forma de expressão do envolvimento dos alunos com a leitura. Envolvimento 

esse que pressupõe descoberta de um novo vocabulário, tanto de expressões, palavras e nomes 

da mitologia romana e do dialeto nordestino; conhecimento da tragédia e de formas poéticas 

como a sextilha e o acróstico; bem como a aprendizagem com a arte de recitar, desenvolvendo 

a oralidade e despertando talentos. 

Nesse sentido, foi possível apresentar a Literatura de Cordel como possibilidade para a 

promoção da fruição estética literária, para o conhecimento e o respeito às variações 

linguísticas; compreender como se dão os diferentes usos da língua nas diversas situações de 

comunicação e de expressão literária, pois puderam questionar e se apropriar de expressões do 

cotidiano da fala nordestina como “moças grã-finas”, “pedágio da dor” e “largando a lenha”. 

A Literatura de Cordel evidenciou, nesta pesquisa, como é possível o leitor se 

apropriar de uma literatura que vá além da sabedoria popular, instigando-o a conhecer a obra 

clássica, para que a mesma deixe de ser um privilégio de pequenos grupos. 

Candido (1995), ao defender a literatura como um direito humano diz: 

 

 

Em nossa sociedade há fruição segundo as classes na medida em que um 

homem do povo está praticamente privado da possibilidade de conhecer e 

aproveitar a leitura de Machado de Assis ou Mário de Andrade. Para ele, 

ficam a literatura de massa, o folclore, a sabedoria espontânea, a canção 

popular, o provérbio. Estas modalidades são importantes e nobres, mas é 

grave considerá-las como suficientes para a grande maioria que, devido à 

pobreza e à ignorância, é impedida de chegar às obras eruditas. (p. 186) 

 

 

O cordel, apesar de ser um gênero de caráter popular e oral, provou, nesta pesquisa, 

que não é um gênero que se limita ao folclore, à sabedoria espontânea, à canção popular ou ao 
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provérbio, apesar de poder conter tudo isso em suas narrativas, mas é um gênero que 

apresenta uma riqueza temática, como conteúdos heroicos, trágicos, épicos; fantástico e 

maravilhoso; religioso e de moralidades; cômico, satírico e picaresco; histórico e 

circunstancial; amor e fidelidade; erótico e obsceno; político e social; bem como pelejas e 

desafios. E, apesar de esta pesquisa não abranger todos os temas, foi possível conhecer a 

tragédia pela adaptação da obra Romeu e Julieta em cordel, bem como temas sociais e 

cômicos pelos folhetos de cordel. 

Outro aspecto importante do trabalho com o cordel, nesta pesquisa, foi poder 

investigar e perceber a estreita relação entre o erudito e o popular presentes tanto na estrutura 

quanto na temática do cordel. Tanto Trucco (2019) quanto Teixeira e Oliveira (2017) fazem 

menção ao escritor Ariano Suassuna e sua influência na Literatura de Cordel. O primeiro pela 

via temática, apontando os ciclos temáticos em como ele divide o estudo do cordel, e o 

segundo, por meio da apresentação do Movimento Armorial, criado por Suassuna (1970), em 

que aponta para a relação entre o popular e o erudito na Literatura de Cordel. 

Para tanto, a proposta da leitura do cordel na escola permitiu mediar e dialogar com a 

leitura do clássico para o processo de formação do leitor literário, dando ao cordel um espaço 

de proeminência, visto que elementos e características do cordel atestam a influência da 

cultura erudita em sua estrutura e temática, possibilitando considera-lo um tipo de clássico da 

literatura popular. 

Assim, o trabalho com a Literatura de Cordel em uma escola pública, a qual representa 

a massa, o homem do povo que costuma estar praticamente privado da possibilidade de 

conhecer e aproveitar a leitura de obras eruditas, como coloca Candido (1995), foi exatamente 

fazer um caminho contrário ao que é comum. Foi permitir aos alunos ter acesso à literatura 

erudita, a partir de uma literatura dita popular, dando a eles a possibilidade de ir além da 

sabedoria popular, instigando-os também a conhecer a obra clássica, para que a mesma deixe 

de ser um privilégio de pequenos grupos. 

Dessa forma, foi possível realizar, de forma proveitosa também, a leitura da obra 

Romeu e Julieta na tragédia clássica, a partir da sua versão em cordel. Essa dialogia 

estabelecida entre as duas obras permitiu aos alunos uma maior participação e também mais 

questionamentos, pois, à medida que se debruçavam com os diálogos e outras peculiaridades 

do gênero dramático, mais estabeleciam comparações com a narrativa em cordel. 

Nesse sentido, esta pesquisa também pode responder ao que Zilberman (1988) 

questionou sobre o que ler, diante da incumbência que a escola tem de ensinar a ler. 
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Comumente a escola tem interpretado essa tarefa de um modo mecânico e estático. Assim, ela 

propõe como resposta a essa questão a leitura da obra literária como modelo de desvelamento 

do mundo e entende que “a leitura encontra na literatura eventualmente seu recipiente 

imprescindível.” (ZILBERMAN,1988, p.20). 

Em oferecer aos alunos o conhecimento de gêneros literários diversificados como a 

poesia, no cordel, e o gênero dramático, no clássico, através da apresentação e apropriação da 

leitura das obras literárias Romeu e Julieta em cordel, de Marinho, e do clássico Romeu e 

Julieta de Shakespeare, envolvendo-os na releitura, pela escrita em versos, e até na prosa, 

com a escrita das cartas, na confecção de xilogravuras, na oralização, por meio do recital, e 

também através dos registros dos passaportes da leitura, foi possível tornar a leitura 

significativa na escola. Afinal, a leitura encontrou na literatura o seu recipiente 

imprescindível, quebrando paradigmas mecânicos e estáticos que comumente tem sido a 

prática de muitas escolas. 

Ainda que ficou constatado, pelo empréstimo dos livros para casa e do preenchimento 

dos Passaportes da Leitura, que os alunos não têm a cultura da leitura literária em suas casas, 

o papel da escola em proporcionar-lhes esse tipo de leitura, no ambiente escolar, foi 

imprescindível, pois puderam estabelecer relações entre o que leram e o seu cotidiano; e 

também entre as leituras dos dois livros, o cordel e o clássico de Shakespeare, estabelecendo 

posicionamentos com relação ao que esperavam da leitura e ao que leram de fato. 

Calvino (1993) menciona que os clássicos são livros que as pessoas releem, mas que 

qualquer leitura/releitura deles é sempre uma descoberta. Essa afirmação de Calvino (1993) 

também pôde ser evidenciada com a leitura do clássico Romeu e Julieta de Shakespeare, até 

porque a adaptação para o cordel ocultou muitos episódios da narrativa original, o que tornou 

possível perceber o quanto os alunos fizeram novas descobertas e tiveram novos olhares para 

a história.  

Esses novos olhares e novas descobertas, feitos pelos alunos, só foram feitos no 

diálogo entre uma obra e outra, pois, ao que pareceu e ficou demonstrado, a leitura do cordel 

os instigou à curiosidade e à busca por respostas que só foram encontradas ou 

complementadas com a leitura do clássico. A exemplo do beijo entre Romeu e Julieta que foi 

ocultado na adaptação, porém, foi evidenciado na versão original.  

O que se pode concluir que sim, para a questão inicial desta pesquisa, a relação entre o 

texto popular e o erudito pode favorecer o processo de formação do leitor literário na 
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Educação Básica por meio da leitura da obra Romeu e Julieta em sua versão em cordel e na 

tragédia clássica. 
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7. Anexos 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 1 

 

DATA 12/06/2019 

TEMA A literatura de cordel 

OBJETIVO Conhecer os poemas em cordel; identificar a variedade regional 

nordestina; conhecer a estrutura clássica do cordel. 

CONTEÚDO Apresentação do Projeto de Pesquisa; poemas “O boi zebu e as 

formigas” e “Vaca Estrela e boi Fubá” em texto escrito e em 

áudio; características da literatura de cordel e a estrutura clássica 

do cordel. 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas (duas aulas – 1 e 2) 

MATERIAIS Livros originais de “Romeu e Julieta” em cordel e o clássico; 

cópias do livro “Romeu e Julieta” em cordel. 

 

DESENVOLVIMENTO Serão apresentados os varais, com os folhetos, as xilogravuras e 

os poemas, assim como a proposta de trabalho com cordéis 

durante os três meses e a proposta do Festival de Cordel, para o 

fechamento do projeto. Em seguida, fazer a leitura de dois 

cordéis de Patativa do Assaré (“O boi zebu e as formigas” e 

“Vaca Estrela e boi Fubá”), bem como ouvir a letra desses 

cordéis cantadas em áudio. Solicitar que os alunos falem o que 

acharam dos poemas e pedir que identifiquem o tipo de 

linguagem utilizada na letra e o tema tratado em cada poema. 

Apresentar a estrutura dos cordéis em questão: décima e versos 

heptassílabos (redondilha maior) 
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AVALIAÇÃO Observação atenta aos alunos, o que demonstraram apreciar nos 

cordéis trabalhados, com respeito a linguagem e outros aspectos, 

e observar como reagiriam diante da proposto do projeto de 

leitura. Observar também a reação deles diante do conhecimento 

da estrutura dos poemas em décima e versos heptassílabos. 

 

 

Cantinho da Leitura  

 

                                                                                                                                      Figura 1 

 

                                                                                                                                     Figura 2 
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                                                                                                                                     Figura 3 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 2 

 

DATA 19/06/2019 

TEMA O cordel e o clássico 

OBJETIVO Conhecer a história dos autores Sebastião Marinho e 

William Shakespeare; perceberem a diferença da estrutura 

em cordel e da estrutura teatral (gênero dramático); iniciar 

a leitura do livro em cordel. 

CONTEÚDO História de Sebastião Marinho e de William Shakespeare; 

estrutura do cordel e estrutura do gênero dramático; 

introdução à leitura do “Romeu e Julieta” em cordel. 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Livros originais de “Romeu e Julieta” em cordel e o 

clássico; cópias do livro “Romeu e Julieta” em cordel. 

DESENVOLVIMENTO Serão apresentados o livro “Romeu e Julieta” em cordel 

juntamente com o clássico original e um pouco da história 
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de William Shakespeare, com fotos do teatro elisabetano e 

do próprio escritor, bem como a história de Sebastião 

Marinho (passar um vídeo com a fala de Sebastião 

Marinho). Falar também sobre o clássico e o popular, 

atribuindo valor a ambos, e do que seria o clássico na 

cultura popular, como o cordel, por exemplo. Em roda de 

leitura e com cópias do livro em mãos, será realizada a 

leitura inicial coletiva do livro, em que cada aluno 

participará da leitura, lendo uns para os outros. 

AVALIAÇÃO Observar a participação dos alunos com relação à história 

de Shakespeare e a biografia do cordelista Sebastião 

Marinho.  

Observar também se os alunos perceberam ou ficaram 

curiosos com relação à diferença entre os gêneros poético 

e o dramático a partir da exposição das duas obras e se 

compreenderam a concepção de clássico e popular no 

contexto das obras apresentadas. 

  

Cantinho da Leitura  

 

                                                                                                                                       Figura 4 
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                                                                                                                                      Figura 5 

 

 

                                                                                                                                      Figura 6 
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                                                                                                                                     Figura 7 

 

 

                                                                                                                                      Figura 8 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 3 

 

DATA 26/06/2019 

TEMA Leitura introdutória do cordel “Romeu e Julieta” – as 

deusas da mitologia romana/grega e egípcia 

OBJETIVO Reler as primeiras estrofes do cordel “Romeu e Julieta” 

com ênfase nos elementos mitológicos mencionada nessas 

estrofes 

CONTEÚDO Os deuses da mitologia romana/grega e egípcia 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas (duas aulas – 5 e 6) 

MATERIAIS Cópias do livro “Romeu e Julieta” em cordel  

DESENVOLVIMENTO Após a leitura atenciosa das primeiras páginas do livro 

“Romeu e Julieta” em cordel, em que apresentam as 

características dos principais personagens, entre eles a 

descrição minuciosa da beleza de Julieta comparada às 

figuras mitológicas de Vênus, Ísis e Latona, citar o nome 

de outros deuses da mitologia grega e romana, como Zeus, 

Cupido e Afrodite e solicitar que os alunos digam se já 

ouviram falar desse deuses antes. 

AVALIAÇÃO Perceber a curiosidade dos alunos diante de tanto 

vocabulário novo que traz as primeiras estrofes do livro. 

Observar o conhecimento prévio que os alunos possam ter 

com relação aos elementos mitológicos citados nas 

estrofes lidas. 
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Sala de aula 

 

                                                                                                                                     Figura 9 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 4 

 

DATA 06/08/2019 

TEMA Cordel em vídeo: “Cangaceiro - História de Lampião” 

OBJETIVO Conhecer mais a cultura nordestina através do cordel de 

Lampião e retomar a leitura da primeira parte do cordel 

“Romeu e Julieta  

CONTEÚDO História de Lampião, ceia na casa do senhor Capuleto e 

ódio de Tebaldo  

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Notebook, caixa de som e cópias do livro “Romeu e 

Julieta” em cordel 

DESENVOLVIMENTO Passar filme em cordel sobre a história e lendas da vida de 
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Lampião, posteriormente deixar que os alunos comentem e 

digam o que lhes chamou atenção na história. Tirar 

dúvidas e ressaltar o que Lampião representa na cultura 

nordestina. No segundo momento da aula, retomar a 

leitura da primeira parte de “Romeu e Julieta” em cordel, 

com ênfase no ódio de Tebaldo por Romeu ter ido à ceia 

na casa dos Capuletos, e no primeiro encontro entre 

Romeu e Julieta.  

AVALIAÇÃO Observar o interesse por conhecer a figura de Lampião, 

curiosidades e questionamentos a respeito das lendas e da 

história real do personagem. Perceber o interesse pela 

retomada da leitura do cordel “Romeu e Julieta” e observar 

se compreenderam o porquê do ódio de Tebaldo. 

 

Cantinho da Leitura  

 

                                                                                                                                  Figura 10 
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                                                                                                                                   Figura 11 

 

 

                                                                                                                                    Figura 12 
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                                                                                                                                  Figura 13 

 

 

                                                                                                                                  Figura 14 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 5 

 

DATA 13/08/2019 

TEMA Declamação de cordel e leitura da segunda parte do cordel 

“Romeu e Julieta” 

OBJETIVO Incentivar a declamação de versos em cordel a partir do 

vídeo do 2º Encontro de Jovens Poetas – recital em cordel; 

desenvolver a leitura a partir do interesse do aluno na 

sequência da história em cordel. 

CONTEÚDO Declamação de versos em cordel; leitura de versos em 

cordel. 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Notebook, caixa de som e cópias do livro “Romeu e 

Julieta” em cordel 

DESENVOLVIMENTO Utilizar os primeiros minutos da aula para passar o vídeo 

de recital com crianças do “2º Encontro dos Jovens 

Poetas” para incentivar a declamação de poemas em 

cordel. Em seguida, dar continuidade à leitura do “Romeu 

e Julieta” em cordel. Dar ênfase no vocabulário utilizado 

para descrever as feições de Julieta e a cena no pomar da 

casa de Julieta.  

AVALIAÇÃO Observar aqueles alunos que mais tem se disposto a fazer 

as leituras e aqueles que tem demonstrado maior 

curiosidade na história. Considerar se os alunos farão 

perguntas a respeito do vocabulário utilizado para 

descrever as feições de Julieta e a cena no pomar da casa 

de Julieta. 
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                                                                                                                                  Figura 15 

   

                                                         Figura 16                                                       Figura 17 



 
 

120 
 

 120 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 6 

 

DATA 27/08/2019 

TEMA I episódio de séries sobre cordel e leitura da terceira parte 

do cordel “Romeu e Julieta” 

OBJETIVO Conhecer melhor as origens do cordel e dar 

continuidades às leituras do cordel “Romeu e Julieta”.  

CONTEÚDO Origens do cordel, em vídeo, e leitura do cordel “Romeu 

e Julieta”. 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Notebook, caixa de som e cópias do livro “Romeu e 

Julieta” em cordel 

DESENVOLVIMENTO Utilizar os primeiros minutos da aula para passar o 

primeiro episódio da série sobre cordel. Em seguida, dar 

continuidades à leitura da terceira parte do cordel 

“Romeu e Julieta” (sempre retomando com os alunos as 

últimas cenas do que foi lido antes – fazer perguntas 

sobre onde paramos e qual os últimos acontecimentos até 

ali – deixar que os alunos façam comentários). Trabalhar 

o significado das palavras e expressões: “largando a 

lenha”, “fosso dos imortais”, “esgrimista”, “baniu”, 

“palavrório inflamado” e “derradeiro”. Perguntar aos 

alunos se compreenderam o significado dessas palavras 

no texto e deixar que eles infiram o significado pelo 

contexto. 

AVALIAÇÃO Perceber o interesse dos alunos em conhecer mais sobre o 

cordel e suas origens. Observar se estão atentos à 

sequência da leitura interligando as leituras anteriores à 

leitura do dia e como irão se sair com o significado das 

palavras e expressões a partir do contexto da história.    
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                                                                                                                                  Figura 18 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 7 

 

DATA 03/09/2019 

TEMA II episódio de séries sobre cordel e leitura da quarta parte 

do cordel “Romeu e Julieta” 

OBJETIVO Conhecer os principais poetas do cordel e dar continuidade 

às leituras do cordel “Romeu e Julieta”. 

CONTEÚDO Principais poetas do cordel, em vídeo, e leitura do cordel 

“Romeu e Julieta”. 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Notebook, caixa de som e cópias do livro “Romeu e 

Julieta” em cordel 
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DESENVOLVIMENTO Passar vídeo do II episódio da série sobre cordel, em que 

os alunos poderão conhecer sobre o poeta Leandro Gomes 

de Barros e outros poetas novos do cordel. Em seguida, 

iniciar a quarta parte da história “Romeu e Julieta”, em 

cordel, com ênfase para o plano do frei Lourenço para 

salvar Julieta do casamento indesejado com o conde Paris.   

AVALIAÇÃO Perceber a atenção dos alunos ao episódio sobre poetas do 

cordel, e observar se vão relacioná-los com Patativa do 

Assaré, poeta já estudado anteriormente.  Atentar para o 

interesse e participação dos alunos na leitura do cordel 

“Romeu e Julieta” e se compreenderam bem o plano que o 

frei Lourenço preparou para Julieta e Romeu, bem como 

se ficaram na torcida para que o plano dê certo. 

 

 

                                                                                                                                  Figura 19 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 8 

 

DATA 10/09/2019 

TEMA III episódio de séries sobre cordel e leitura da quinta parte 

do cordel “Romeu e Julieta” 

OBJETIVO Despertar leitores/artistas; dar continuidade às leituras do 

cordel “Romeu e Julieta”.  

CONTEÚDO Gêneros recital, teatro e música, em vídeo, e leitura do 

cordel “Romeu e Julieta”. 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Notebook, caixa de som e cópias do livro “Romeu e 

Julieta” em cordel 

DESENVOLVIMENTO Passar vídeo do III episódio da série sobre cordel, 

mostrando atividade com cordel desenvolvidas nas 

escolas, como recital, teatro e música. Em seguida, iniciar 

a quinta parte da história “Romeu e Julieta”, em cordel, em 

que Julieta executa o plano de frei Lourenço e passa-se por 

morta diante de todos. Dar ênfase nas ações de Romeu, 

que ao saber da morte da amada, antes de receber a carta 

do monge para conhecer o plano, volta à Verona para rever 

Julieta e morrer ao lado dela. Relembrar aos alunos sobre o 

“Festival de Cordel” e motivá-los a participarem do recital, 

lembrando-os de que na próxima aula serão entregues as 

estrofes para os alunos memorizarem em casa. 

AVALIAÇÃO Perceber a atenção dos alunos ao III episódio sobre o 

cordel na escola, e observar o interesse com relação ao 

recital, ao teatro e à música apresentados no vídeo. Atentar 

também para o interesse e participação dos alunos na 

leitura do cordel “Romeu e Julieta” e instigar com 

perguntas sobre as ações de Romeu com relação à morte 
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de Julieta. Anotar os nomes dos alunos que se dispuserem 

a participarem do “Festival de Cordel”. 

 

 

                                                                                                                                   Figura 20 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 9 

 

DATA 17/09/2019 

TEMA IV episódio de séries sobre cordel e leitura da sexta parte 

do cordel “Romeu e Julieta” 

OBJETIVO Conhecer mais sobre a xilogravura; dar continuidade às 

leituras do cordel “Romeu e Julieta”; dar início à 

memorização para recital. 

CONTEÚDO Xilogravuras e leitura do cordel “Romeu e Julieta”  

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 
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Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Notebook, caixa de som e cópias do livro “Romeu e 

Julieta” em cordel 

DESENVOLVIMENTO Passar vídeo do IV e último episódio da série sobre cordel, 

mostrando a técnica da xilogravura. Em seguida, iniciar a 

sexta parte e desfecho da história “Romeu e Julieta”, em 

cordel. Reconhecer com os alunos a morte de Páris e 

finalizar a leitura deixando que os alunos comentem sobre 

a expectativa que tinham com relação ao desfecho. 

Comentar sobre o acróstico nas últimas estrofes e pedir 

que comentem sobre como poderia ser o final ou como 

poderiam dar outro final à história. Entregar as partes do 

cordel para que aqueles que se dispuseram em participar 

do “Festival de Cordel” possam memorizar e darmos 

início aos ensaios nas aulas de Língua Portuguesa. 

AVALIAÇÃO Observar o interesse dos alunos pela xilogravura e 

especialmente sobre o desfecho da história de Romeu e 

Julieta. Fazer perguntas sobre a expectativa que tinham 

com relação ao final e pedir para que sugiram (oralmente)  

outros desfechos.  
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Confecção de xilogravuras coma as professoras de Arte, Eliane e Lucélia 

 

                                                                                                                                  Figura 21 

 

 

                                                                                                                                 Figura 22 
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                                                                                                                                Figura 23 

                        

                                                     Figura 24                                                           Figura 25 
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                                                       Figura 26                                                           Figura 27 

  

                                                       Figura 28                                                          Figura 29 
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Algumas das xilogravuras realizadas pelos alunos nas aulas de Arte 

 

                                                                                                                                Figura 30 

 

                                                                                                                        Figura 31 
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                                                                                                                                Figura 32 

           

                                                                                                                                  Figura 33 
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                                                                                                                                   Figura 34           

                                                                     

 

                                                                                                                                Figura 35 
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                                                                                                                                Figura 36 

 

                                                                                                                                  Figura 37 
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                                                                                                                                Figura 38 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 10 

 

DATA 24/09/2019 

TEMA Escrita em cordel 

OBJETIVO Criar e recriar; escrever versos com rimas; tentar construir 

um cordel. 

CONTEÚDO Recriação da história; produção escrita; versos; rimas; 

coerência e coesão à obra 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  
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TEMPO 2 horas 

MATERIAIS Cópias de 3 propostas para recriar um novo final para a 

história de “Romeu e Julieta” em cordel 

DESENVOLVIMENTO Distribuir as cópias com as três propostas, com duas 

estrofes do livro na proposta 1, na proposta 2 e na proposta 

3. Cada duas estrofes retiradas de cenas diferentes do final 

da história, para que os alunos deem um final diferente, 

como gostariam que fosse. Se apresentarem muita 

dificuldade, poderão continuar a escrita em uma aula de 

Língua Portuguesa. (Essa proposta de escrita será 

construída numa perspectiva interdisciplinar, visto que as 

professoras de Arte estão também trabalhando com a 

produção de xilogravuras, onde os alunos vão poder 

montar os seus cordéis, após a escrita.). Perguntar aos 

alunos que vão participar do “Festival de Cordel” quem já 

conseguiu memorizar todos os versos para os ensaios e a 

apresentação.  

AVALIAÇÃO Observar a escolha dos alunos com relação às três 

propostas, o porquê da escolha feita. Perceber o empenho 

para escreverem um novo desfecho à história e observar a 

criatividade de cada um. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 11 

 

DATA 01/10/2019 

TEMA Escrita e reescrita em cordel 

OBJETIVO Criar e recriar; escrever versos com rimas e concluir os 

cordéis dos alunos, 

CONTEÚDO Recriação da história; produção escrita e reescrita; 

versos; rimas; coerência e coesão à obra 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Cópias de 3 propostas, já iniciadas anteriormente pelos 

alunos, para recriar um novo final para a história de 

“Romeu e Julieta” em cordel 

DESENVOLVIMENTO Distribuir as cópias de cada alunos para que deem 

continuidade à escrita, façam a correção e também a 

reescrita. Caso não consigam concluir, poderão fazê-lo 

em uma aula de Língua Portuguesa. Lembrar aos alunos 

que vão participar do “Festival de Cordel” sobre os 

últimos ensaios nas aulas de Língua Portuguesa. 

AVALIAÇÃO Atentar para a criatividade de cada aluno e a criação de 

rimas, bem como observar as tentativas de cada um em 

atender à estrutura de escrita do cordel. 
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Escrita dos alunos em versos de cordel 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 12 

 

DATA 08/10/2019 

TEMA Introdução à leitura da tradução da obra original “Romeu e 

Julieta” 

OBJETIVO Conhecer a versão original de “Romeu e Julieta”; conhecer 

o gênero dramático. 

CONTEÚDO Gênero dramático 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Cópia e original do livro “Romeu e Julieta” de 

Shakespeare 

DESENVOLVIMENTO Mostrar um pouco da estrutura do gênero teatral, fazendo 

um passeio pelas páginas do livro. Perguntar aos alunos, se 

eles conseguem perceber a diferença daquela estrutura 

com outras narrativas que já tínhamos lido antes e até 

mesmo a diferença com relação à estrutura do cordel lido 

anteriormente. Falar sobre a história do teatro na antiga 

Grécia - o surgimento do gênero dramático. Iniciar a 

leitura começando pela apresentação dos personagens, em 

seguida o prólogo. Explicar a semelhança entre o prólogo 

e o coro. Iniciar o primeiro ato deixando que cada aluno 

assuma o papel de um personagem e explicando a função 

das rubricas e do coro no decorrer do texto.  

AVALIAÇÃO Atentar para a participação dos alunos. Observar se 

conseguem diferenciar entre a estrutura do gênero 

dramático e outros gêneros como o cordel, conto, etc. 

Perceber até que ponto conseguem alternar entre a fala dos 

personagens, as rubricas e a compreensão do que estão 

falando. 
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Cartas para Romeu – Releitura da história “Romeu e Julieta” 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 13 

 

DATA 18/10/2019 

TEMA Festival de Cordel 

OBJETIVO Apresentar o trabalho dos alunos; desenvolver a oralidade;  

CONTEÚDO Exposição de atividades escritas e xilogravuras; recital em 

cordel 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 29  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Murais, cartazes, varais, folhetos em cordel, livro original 

“Romeu e Julieta” em cordel de Marinho, livro original 

“Romeu e Julieta” de Shakespeare, caixa de som, 

microfone, chapéu e coletes. 

DESENVOLVIMENTO Organizar o palco com murais e varais, folhetos e todo 

material confeccionado pelos alunos, para apresentação do 

“Festival de Cordel”. Organizar os alunos no palco em pé 

e posteriormente sentados. Iniciar, após a fala da diretora, 

com a aluna Rafaelly e deixar que sucessivamente cada 

aluno recite as estrofes que ensaiou nas aulas anteriores.  

AVALIAÇÃO Atentar para a desenvoltura de cada aluno na apresentação 

do recital. Observar como vão se portar ao recitar seus 

versos em cordel: fala, tom de voz, memorização, 

expressão facial e corporal, tendo em vista o que foi 

orientado durante os ensaios nas aulas de Língua 

Portuguesa. 
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Festival de Cordel 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 14 

 

DATA 22/10/2019 

TEMA Leitura do livro “Romeu e Julieta” de Shakespeare 

OBJETIVO Dar continuidade à leitura do livro; conhecer melhor o 

gênero dramático. 

CONTEÚDO Gênero dramático  

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Cópia e original do livro “Romeu e Julieta” de 

Shakespeare 

DESENVOLVIMENTO Continuar a leitura do livro (de onde parou na aula 

anterior). Pedir que outros alunos que não leram na aula 

anterior façam o papel dos personagens da cena, outros 
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sejam o coro, outros leiam a rubrica. 

AVALIAÇÃO Observar se os mesmos alunos que fizeram as leituras 

anteriores vão se dispor a continuar. Perceber se gostaram 

de ler fazendo o papel dos personagens e atentar para quais 

outros alunos vão querer ler também. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 15 

 

DATA 29/10/2019 

TEMA Leitura do livro “Romeu e Julieta” de Shakespeare 

OBJETIVO Desenvolver a leitura, a partir da continuidade da leitura 

do livro; estabelecer relação entre a narrativa teatral e a 

narrativa lida em cordel.  

CONTEÚDO Gênero dramático - Primeiro Ato: cenas IV (Uma rua) e V 

(Um salão na casa de Capuleto)  

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  
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TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Cópia e original do livro “Romeu e Julieta” de 

Shakespeare 

DESENVOLVIMENTO Continuar a leitura com intuito de concluir o Primeiro Ato, 

com o baile de máscaras na casa de Capuleto. Dar ênfase 

ao primeiro encontro entre Romeu e Julieta e buscar, com 

os alunos, observar as diferenças no uso da linguagem 

entre o texto dramático e o cordel, bem como as diferenças 

nas cenas, como o beijo que acontece no drama original e 

não acontece no cordel.  

AVALIAÇÃO Perguntar aos alunos sobre algumas diferenças entre a obra 

em cordel e o texto dramático: nomes dos personagens, 

linguagem e cenas. Observar na fala dos alunos a 

percepção que tiveram dessas diferenças entre um gênero e 

outro. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 16 

 

DATA 05/11/2019 

TEMA Leitura do livro “Romeu e Julieta” de Shakespeare 

OBJETIVO Desenvolver a leitura, a partir da continuidade da leitura 

do livro; estabelecer relação entre a narrativa teatral e a 

narrativa lida em cordel.  

CONTEÚDO Gênero dramático - Segundo Ato 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Cópia e original do livro “Romeu e Julieta” de 

Shakespeare 

DESENVOLVIMENTO Tentar ler o segundo ato, dando oportunidade para quem 

ainda não leu e deixando aqueles que tiveram maior 

facilidade na leitura fazerem o papel dos personagens com 

falas mais extensas, para que possa concluir todas as cenas 

do ato. Dar ênfase ao diálogo poético entre Romeu e 

Julieta e as marcas linguísticas de irreverência utilizadas 

pela Ama e por Mercúcio.  

AVALIAÇÃO Perguntar o que os alunos acharam do encontro entre 

Romeu e Julieta no jardim de Capuleto. Pedir para que se 

expressem sobre a diferença entre a linguagem de Romeu 

e Mercúcio e a de Julieta e da Ama.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 17 

 

DATA 12/11/2019 

TEMA Leitura do livro “Romeu e Julieta” de Shakespeare 

OBJETIVO Desenvolver a leitura, a partir da continuidade da leitura 

do livro; estabelecer relação entre a narrativa teatral e a 

narrativa lida em cordel.  

CONTEÚDO Gênero dramático - Terceiro Ato 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Cópia e original do livro “Romeu e Julieta” de 

Shakespeare 

DESENVOLVIMENTO Ler o terceiro ato, procurando observar a diferença de 

linguagem e personalidade entre Benvólio e Mercúcio e 
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buscar diferenciar, durante a leitura, os elementos da cena 

em que Mercúcio é morto por Teobaldo. Atentar na fala de 

Mercúcio ao amaldiçoar as famílias quando é golpeado por 

Teobaldo, na versão original, e o seu silêncio e expressão 

sorridente quando morre, na versão em cordel. Chamar 

atenção também para a despedida de Romeu e Julieta, na 

Cena V, quando consumam o casamento e são despertados 

pelo canto da cotovia, que é confundido por Julieta com o 

canto do rouxinol, bem como para a discussão entre Julieta 

e seu pai Capuleto, ao negar-se casar com Páris, a qual fica 

oculta na narrativa em cordel, porém na peça teatral fica 

evidente na linguagem utilizada por Capuleto. 

AVALIAÇÃO Instigar os alunos com observações e perguntas acerca dos 

personagens Benvólio e Mercúcio e sobre as diferenças na 

cena da morte de Mercúcio e Teobaldo, nas ações e 

reações desses personagens. Perguntar-lhes também o que 

acharam da despedida do casal e da discussão entre Julieta 

e seu pai, na Cena V. Observar se essas cenas chamaram a 

atenção dos alunos, se eles vão comentar ou perguntar 

antes mesmo que a professora comente a respeito, ou se 

vão estabelecer, por eles mesmos, alguma relação de 

semelhança ou diferença entre essas mesmas cenas com as 

narradas ou ocultas no cordel. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 18 

 

DATA 19/11/2019 

TEMA Leitura do livro “Romeu e Julieta” de Shakespeare 

OBJETIVO Desenvolver a leitura, a partir da continuidade da leitura 

do livro; estabelecer relação entre a narrativa teatral e a 

narrativa lida em cordel.  

CONTEÚDO Gênero dramático - Quarto Ato 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Cópia e original do livro “Romeu e Julieta” de 

Shakespeare 

DESENVOLVIMENTO Ler o quarto ato, procurando enfatizar o plano do frei 
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Lourenço para livrar Julieta do casamento com Páris e 

descrever a Cena V com a suposta morte de Julieta diante 

de sua família e de Páris. Observar a fala de Capuleto 

diante da “morte” da filha, bem como a de Páris, na versão 

original e a cena bastante resumida nos versos em cordel. 

AVALIAÇÃO Continuar instigando com perguntas sobre as cenas lidas, 

estabelecendo relação entre elas e as lidas na narrativa em 

cordel.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA 19 

 

DATA 26/11/2019 

TEMA Leitura do livro “Romeu e Julieta” de Shakespeare 

OBJETIVO Desenvolver a leitura, a partir da continuidade da leitura 

do livro; estabelecer relação entre a narrativa teatral e a 

narrativa lida em cordel. 

CONTEÚDO Gênero dramático - Quinto Ato 

PÚBLICO ALVO Alunos do 5º ano 

Nº DE ALUNOS 25  

TEMPO 2 horas  

MATERIAIS Cópia e original do livro “Romeu e Julieta” de 

Shakespeare 

DESENVOLVIMENTO Ler o quinto ato, atentando para detalhes como a entrega 

da carta de frei Lourenço à Romeu, que não aconteceu, 

devido ao impedimento de frei João, incumbido de levá-la 

até Romeu em Mântua. Relacionar o desfecho da história 

na peça teatral com a história em cordel, observando as 

semelhanças. 

AVALIAÇÃO Observar se os alunos se atentaram para o personagem frei 

João, que não foi mencionado na versão em cordel. 

Perceber se os alunos conseguiram estabelecer 

semelhança, ou se viram alguma diferença, entre o 

desfecho da história teatral e em cordel. 
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Passaportes da Leitura 
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