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[...]
Dos folhetos baratos
E do simplório barbante
O cordel evoluiu
Segue rota triunfante
Estudar este fenômeno
É um caso interessante.
[...]
(FORTALEZA; VIANA; VIANA, 2005, p. 3)
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RESUMO

O objetivo desta pesquisa é identificar as características definidoras do cordel que
podem ser utilizadas para a elaboração de um modelo didático que vise ao seu
processo de ensino e aprendizagem. Entendemos como modelo didático um “objeto
descritivo” cuja função é nortear as práticas escolares de produção, identificando-se as
dimensões constitutivas do gênero e a seleção das características que podem ser
ensinadas. Optamos pela construção do modelo didático por compreender que o estudo
do gênero textual com o qual pretendemos trabalhar propiciará um conhecimento maior
sobre o gênero em questão e permitirá a construção de material didático adequado a
seu ensino. A construção de um modelo didático é um dos passos de uma proposta
maior para se construir sequências didáticas de gêneros, organizadas de acordo com a
relação feita entre o gênero, suas características ensináveis e as capacidades de
linguagem (capacidade de ação, discursiva e linguístico-discursiva), que se espera que
os educandos desenvolvam. Nesse sentido, para alcançarmos o objetivo desta
pesquisa, buscamos responder as seguintes perguntas: a) Quais são as características
predominantes nos cordéis em relação ao folhado textual proposto por Bronckart? b)
Qual a relação entre os níveis de análise e produção e as capacidades de linguagem?
A fundamentação teórica do estudo está centrada nos pressupostos teóricos do
interacionismo sociodiscursivo (BRONCKART, 1999), e nas questões didática de ensino
de gêneros (DOLZ & SCHNEUWLY, 2010) e nos estudos sobre o cordel (ABREU 2008;
ACOPIARA 2009; CAVALCANTI 2008.). O corpus é constituído de quatro exemplares
do gênero cordel escrito por cordelistas baianos. Dessa forma, os procedimentos de
análise focalizam as condições de produção desses textos e a sua infraestrutura
envolvendo a organização, os mecanismos de textualização e os mecanismos
enunciativos. Assim, a análise dos cordéis nos leva a concluir que a organização textual
global e a estruturação dos textos pertencentes ao cordel dependem das condições de
produção, mais especificamente, das representações que o produtor/enunciador tem
sobre suas condições de produção.
Palavras Chaves: cordel; interacionismo sociodiscursivo; modelo didático; gêneros de
textos.
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ABSTRACT

This research aims to identify the oral and written characteristics of cordel literature that
may contribute to developing a didactic model aimed at the teaching and learning
process of this genre. We understand as didactic model a “descriptive object” whose
function is guiding school practices of production, by identifying the constitutive
dimensions of genre and the selection of characteristics that may be taught. We chose
to construct the didactic model because we think the study of textual genre with which
we intend to work will provide greater knowledge about the genre concerned and it will
allow constructing an educational material suitable to teach it. The construction of a
didactic model is among the steps of a larger proposal to construct didactic sequences
of genres, organized according to the relation between the genre, its teachable
characteristics, and language capabilities (action, discursive, and linguistic-discursive
capacity), which learners are expected to develop. Thus, to achieve the aim of this
research, we seek to answer the following questions: a) What are the predominant
characteristics of cordel works regarding the textual layers proposed by Bronckart? and
b) What is the relationship between the levels of analysis and production and the
language skills? The theoretical framework of this study is focused on the theoretical
assumptions of sociodiscursive interactionism (BRONCKART, 1999) and the didactic
issues of teaching genres (DOLZ & SCHNEUWLY, 2010), in addition to studies on
cordel literature (ABREU, 2008; ACOPIARA, 2009; CAVALCANTI, 2008). The corpus
consists of 4 works of the genre cordel written by authors from the state of Bahia, Brazil.
Hence, the analytical procedures focus on the production conditions of these texts and
their infrastructure in terms of organization, textualization mechanisms, and enunciative
mechanisms. Therefore, analyzing cordel works leads us to conclude that the overall
textual organization and the structuring of these texts depend on production conditions,
specifically on representations made by the producer/enunciator regarding his
production conditions.

Keywords: sociodiscursive interactionism; didactic model; genres of text.
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INTRODUÇÃO
1. A História: Onde tudo começou
O itinerário desta pesquisa começou no estado da Bahia, no ano de 2007,
quando fui apresentada ao cordel como um conteúdo a ser estudado nas escolas.
Ainda no terceiro semestre da graduação em Letras participava como ouvinte de um
evento “Encontro Regional dos Estudantes de Letras-EREL” em Aracaju-SE. Nesse
evento participei de uma oficina acerca do Cordel, em que os participantes tinham que
escrever alguns verbetes a respeito da literatura de cordel, e, como participante
considerei como especial aqueles que tratavam de Lampião, Antônio Silvino e o Padre
Cícero nos folhetos.
Mal conhecia essa forma literária, mesmo sendo residente da Região Nordeste,
especificamente, Bahia. Do espanto e da dificuldade em escrever sobre os cordéis
nasceu não só uma pesquisa como um vínculo fortíssimo com a poesia de cordel e com
minha região.
Ainda no ano de 2007, fui aprovada em um concurso publico para professor de
Língua Portuguesa (LP) do Ensino Fundamental II. Nesse mesmo período, estava no
“auge” o ensino de LP por meio de gêneros textuais. Diante desse fato, porque não
dizer: “tendência”, algo me intrigava, pois se falava num ensino por meio de gêneros,
mas não se apresentavam até então ferramentas adequadas para trabalhá-los em sala,
e o que era apresentado não tinha uma fundamentação teórico-metodológica que
contemplasse essa nova proposta de ensino. Assim, como todo estudante de
graduação, tinha o desejo de contribuir significativamente com o processo de ensino,
compreensão e aprendizagem dos gêneros textuais, mesmo não dominando teórica e
metodologicamente essa ferramenta.
Assim, passaram-se dias, meses e anos, e minha angustia só aumentava, pois
percebi que o desejo não era suficiente para a tão sonhada contribuição. Dessa forma,
no final do ano de 2010 finalizei minha graduação e, logo depois, terminei duas
especializações Lato Sensu em Ensino de Língua Portuguesa e Literaturas e Docência
do Ensino Superior e Planejamento Educacional nos Sistemas de Ensino.
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Então, compreendi que não poderia parar por aí e que precisava dar
continuidade nos meus estudos. Foi então, que, em maio de 2011, resolvi participar do
processo seletivo de mestrado da PUC-SP. Não me preocupando, com mudanças
radicais que aconteceriam principalmente na minha vida pessoal, decidi arriscar. Em
agosto de 2011, iniciei minha pesquisa. Ingressei no mestrado com a temática definida,
pois como havia dito no início desse itinerário, o deslumbramento pela poética dos
folhetos aguçou minha curiosidade e incitou-me à busca de ferramentas para a
compreensão do universo da literatura de cordel.
Graças ao desejo de conhecer um gênero que não era muito divulgado na época
e explorado por muitos profissionais baianos, tive a oportunidade de me envolver na
cultura nordestina, além de coletar folhetos. Diante do exposto, toda experiência que
tive, levaram-me ao amadurecimento da ideia de estudar o cordel, mas uma questão
tornava-se visível: eu desejava, desde então, tentar entender esses poemas não
apenas como um resquício de uma “genuína cultura popular”, mas sim por entender
que essa produção é a manifestação da opinião do autor a respeito de algo dentro da
sua sociedade. Os cordéis não têm a característica de serem impessoais ou imparciais,
pelo contrário, na maioria das vezes usam várias técnicas de persuasão e
convencimento para que o leitor acate a ideia proposta.

2. A Pesquisa: o percurso

Como foi dito anteriormente, no segundo semestre de 2011, ingressei no
Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Meu projeto de pesquisa insere-se no
grupo de pesquisas voltadas ao ensino e aprendizagem de gêneros textuais, no nosso
caso, o gênero cordel.
Historicamente, a região nordeste tem se mostrado como um “berçário” das mais
variadas riquezas culturais existentes no Brasil e, dentro desse contexto, está o cordel,
que a partir da expansão europeia, segundo alguns autores, no Brasil, torna-se uma

3

manifestação artístico-cultural de extrema significância para o povo brasileiro. A
literatura de cordel é de suma relevância para a sociedade brasileira, podendo permear
questões no âmbito econômico, social, religioso, histórico e científico.
Essa narrativa teve sua origem nos romances portugueses em versos, os quais
surgiram em sua expressão oral, sendo depois passados para a escrita. Foi na região
nordeste, local de menor índice de letramento e de acesso mais difícil à imprensa, que
o cordel, narrativas em versos impressos em papel simples e penduradas num
barbante, encontrou terreno mais fértil para se propagar.
Embora esse gênero faça parte da tradição nordestina, sendo, portanto, muito
reconhecido entre a população, só há poucos anos passou a ser estudado nas escolas
e academias. No entanto, nas escolas de ensino fundamental, ainda é muito utilizado
apenas para a leitura, pois a maioria dos professores não possui concepções teóricas e
metodológicas para o ensino de gênero1. Sua escrita e criação no ambiente escolar
ainda necessitam de abordagens que favoreçam tanto aos professores quanto aos
alunos. O que ocorre nas escolas de ensino fundamental é o cumprimento de uma
exigência exposta no programa curricular, com objetivos muitas vezes distantes da
realidade e das perspectivas dos alunos.
Desse modo, como dito anteriormente, o deslumbramento provocado pela
poética desses folhetos aguçou minha curiosidade e incitou a busca de ferramentas
para a compreensão do universo do gênero cordel, que antes me fora apresentada
apenas como leitura. Além disso, acreditamos que o gênero cordel é um gênero
constitutivo da identidade cultural dos alunos do interior da Bahia. Na busca por fontes
que trouxessem informações, tive contato com a bibliografia de alguns pesquisadores
(Dolz e Schneuwly (2004); Bronckart (2009); Machado e Cristovão (2006); dentre
outros) que compreendem os gêneros textuais como “megainstrumentos” do
desenvolvimento do pensamento consciente. Assim como a apropriação dos gêneros
textuais pelos alunos leva-os ao seu desenvolvimento, acreditamos, também, que a

1

Digo isso, por fazer parte desse grupo de professores que enfrentavam problemas referentes a ferramentas e
metodologias para o ensino de gênero.
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apropriação pelo professor é de extrema importância, pois é um instrumento de seu
trabalho que potencializa o agir docente em prol do aprendizado dos alunos.
Nessa perspectiva, a razão para construir um modelo didático de um gênero
baseia-se em duas preocupações originadas em nossa prática docente: a primeira,
voltada para o aluno, ao propor o modelo didático de um gênero, pois seu uso influencia
profundamente a construção do saber e os processos de conceitualização do gênero
trabalhado; e, a segunda, para o professor, tendo como finalidade fornecer um
instrumento que possa ser utilizado nas suas atividades escolares, por que
percebermos diversas lacunas teórico-metodológicas na construção de instrumentos
viáveis para o ensino de gêneros.
No que se refere às lacunas, notamos que são várias, pois numa extensa lista,
como sintomas dos problemas que afetam o sistema educacional brasileiro, destaca-se
o conhecido baixo nível de leitura e compreensão de textos por parte dos alunos,
sobretudo na variedade padrão escrita, mesmo ainda que tenham ido à escola por
diversos anos. São várias as evidências desse fraco desempenho: as redações dos
vestibulandos, que há tempos são objeto de intenso estudo de diversos pesquisadores,
e que revelam, frequentemente, persistentes déficits de leitura e produção textual.
Tentando-se solucionar esse problema, em 1998 foram criados os PCN (Parâmetros
Curriculares Nacionais), que são medidas governamentais responsáveis pela busca de
diferentes formas de reestruturação dos cursos e do ensino de produção textual e
leitura nos diferentes níveis de ensino.

Eles trouxeram a proposta de ensino de

gêneros de texto para o ensino de Língua Portuguesa para o terceiro e o quarto ciclos.
Essa proposta impulsionou várias pesquisas sobre gêneros textuais no Brasil.
Nesse sentido, percebemos que, mesmo com a elaboração dos PCNs de Língua
Portuguesa, no meio estudantil são graves os problemas de escrita, cujas
manifestações não deveriam, em tese, ter ultrapassado os limites do Ensino
Fundamental. Um claro indicativo desse desajuste pode ser encontrado em pesquisa
realizada pelo PISA2 (Programa Internacional de Avaliação de Alunos), que constatou
2

http://www.jb.com.br/pais/noticias/2014/04/01/pisa-de-44-paises-participantes-brasil-fica-em38o/
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que grande parte de nossos discentes são “analfabetos funcionais”, isto é, conseguem
até ler um texto, mas são incapazes de reconhecer o tema principal e fazer uma
conexão simples entre uma informação e seu uso cotidiano. Eles acabam respondendo
pelo que acham e não pelo que, evidentemente, está escrito; são capazes, segundo o
documento, apenas de extrair as informações que estão na superfície textual.
No quadro educacional, são muitas as falhas linguísticas observadas, e de nada
adiantará apenas constatar dados estatísticos, sem apresentar possíveis soluções ou
sugestões, maldizer a classe política e apontar eventuais culpados para os problemas.
Isso seria inútil e sem esperança. Em razão disso, propomos como finalidade desta
pesquisa a elaboração de um modelo didático de gênero, sendo o objetivo central
identificar as características definidoras do gênero cordel, com a finalidade de construir
um “modelo didático” desse gênero.
Como modelo didático entende-se um objeto descritivo e operacional, construído
para apreender as características de um determinado gênero em todas as dimensões e,
assim, orientar práticas de ensino e aprendizagem desse gênero. Para sua construção
é necessário analisar um conjunto significativo de exemplares do gênero escolhido. A
construção desse modelo não precisa ser perfeita, nem teoricamente pura, podendo
reunir referências teóricas diversas, assim como referências oriundas da observação e
da análise das práticas sociais que envolvem o gênero em questão e dos depoimentos
dos “experts” na sua produção. Finalmente, as próprias atividades das aulas que se
centrarem nesse gênero possibilitariam um retorno ao modelo didático, permitindo a sua
reelaboração contínua. (MACHADO e CRISTÓVÃO, 2006).
Assim, realizando um levantamento, percebi que no que se refere ao trabalho
com o gênero cordel, algumas pesquisas já o tiveram como temática central, tais como:
Alves (2008) da Universidade Federal de Sergipe – UFS, com o tema Literatura de
Cordel - “Por que e para que trabalhar em sala de aula”. Nessa pesquisa a autora
propõe uma forma de estimular os alunos a enxergarem o que há por trás dessas
produções textuais, não só no que diz respeito ao texto em si, mas com relação às
vozes que ele traz consigo. Vozes essas capazes de expressar questões morais,
políticas, sociais, econômicas e culturais. Silva (2007) – UNITAU aborda que o Cordel
contribui para a formação dos leitores e para ampliar seus conhecimentos sobre
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aspectos culturais, políticos, sociais, diferenças regionais e aspectos de variação
linguística, nesse caso ela focaliza apenas a leitura; Braga (2011) da Universidade
Federal de Minas Gerais – UFMG - aborda apenas os aspectos políticos do cordel,
analisando

as

ideias,

conceitos

e

ideais

políticos

utilizados

nos

folhetos,

compreendendo a narrativa como uma forma de ação política desencadeada pela
performance.
Entretanto, essas pesquisas abordam o gênero cordel em perspectivas
diferentes da nossa. Constatamos que elas se diferenciam de nossa proposta, pois
nenhuma delas faz uma descrição detalhada do gênero cordel, analisando seus
aspectos linguísticos e discursivos e levando em consideração as condições de
produção dos textos, como propõe o modelo didático (DOLZ e SCHNEUWLLY, 2004).
Além disso, essa pesquisa se insere na linha de pesquisa “Linguagem e
Educação” uma vez que pretenda e por meio da descrição e análise do gênero Cordel,
buscar elementos para elaboração de material didático para o ensino-aprendizagem de
gêneros na Educação Básica.
Desse modo, pretende-se preencher assim uma lacuna teórico-metodológica nos
estudos de gênero no Brasil, pois a diversidade teoricamente ilimitada dos gêneros e a
variabilidade de sua manifestação concreta nos textos introduz um problema de ordem
metodológica, que é o da definição particular de cada um deles, de sua classificação e
da identificação de suas características centrais.
Em suma, a pesquisa tem o objetivo de identificar as características definidoras
do cordel que podem servir para a elaboração de um modelo didático que vise ao seu
processo de ensino e aprendizagem. Portanto, com essa análise, busco responder os
seguintes questionamentos:
a) Quais são as características predominantes nos cordéis em relação ao folhado
textual proposto por Bronckart (2009)?
b) Qual relação entre os níveis de análise e produção e as capacidades de
linguagem?
Trabalhadas essas questões, procuraremos refletir sobre a importância da
construção de modelos didáticos para o ensino e compreensão dos gêneros.
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Feitas as reflexões iniciais, é necessário traçar o panorama da presente
pesquisa.

No

primeiro

capitulo,

apresentamos

os

pressupostos

teóricos

do

Interacionismo Sócio-Discursivo a partir do construto teórico de Bronckart (2003; 2006;
2009).
No segundo capitulo, discutimos a didática de línguas e o gênero como
instrumento para o desenvolvimento de capacidades de linguagens (DOLZ e
SCHNEUWLLY, 2004).
No terceiro capitulo, apresentamos a história e as características básicas do
gênero cordel (ABREU, 1999; MECA MORENO, 2007; CAVALCANTI 2007; EVARISTO,
2001;).
No quarto capítulo apresentamos os aspectos metodológicos em que se baseia
nossa pesquisa e às análises dos cordéis que compuseram nosso corpus.
Nas considerações finais, apresentamos as descobertas e a próxima etapa: que
é a sequência didática para o ensino de leitura e escrita. Além disso, encaminhamentos
para futuras pesquisas. Em seguida, apresentamos a longa lista de referências
bibliográficas, além dos anexos que se fizeram necessários à pesquisa.
Desse modo, pretendemos trazer contribuições para a Linguística Aplicada a fim
de compreender melhor como o gênero cordel pode contribuir no desenvolvimento de
capacidades linguagem, além de sugerir aos profissionais da educação que adotem um
novo olhar sobre o ensino de gêneros textuais, enquanto procedimento que pode
preparar o aluno para interagir, opinar e adaptar-se às variadas situações
comunicativas em que estão inseridos.
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1. POR UM INTERACIONISMO SÓCIODISCURSIVO (ISD)

Considerando que este trabalho se fundamenta basicamente no interacionismo
sociodiscursivo (ISD), abordaremos, neste capítulo, primeiramente, o seu quadro
conceitual mais amplo. Em segundo lugar, discutiremos a noção de gêneros textuais
assumida nesse quadro teórico. E, em terceiro lugar, apresentaremos o modelo de
produção do ISD, já que é com base nesse modelo que realizaremos a análise do
gênero cordel, com o objetivo de construir o modelo didático desse gênero por meio do
levantamento de suas características linguístico-discursivas.

1.1 Interacionismo sóciodiscursivo e seu projeto teórico

Na década de 80, segundo Machado (2004), começou a ser projetada a teoria do
Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), construída por Jean-Paul Bronckart e um grupo
de pesquisadores da Universidade de Genebra. Essa teoria é uma vertente que se
originou a partir do Interacionismo social, cujo principal representante é Vygotsky. Essa
abordagem também busca apoio em Bakhtin e Volochinov, no que se refere à noção de
gênero e à importância da interação verbal respectivamente.
Destacamos que a abordagem a que nos referimos aqui não se reconhece
apenas na linha da filosofia, da psicologia, da linguística, muito menos da didática,
situa-se em todas elas, a partir da ciência do humano, que é a proposta de Bronckart.
Nesse sentido, a teoria é pensada tendo em vista as postulações, sobretudo, de
Spinoza, Marx, Engels e Vygotsky, mas, também, postulações de teorias filosóficas,
econômicas e sociológicas, e, finalmente, o ISD dialoga com teorias psicológicas como
a de Piaget, Leontiev e Wallon (Bronckart, 2008).
O ISD corresponde a uma abordagem que concebe a linguagem como um
fenômeno social e histórico, como uma “produção interativa associada às atividades
sociais” (BRONCKART, 1999, p.34), sendo ela um instrumento por meio do qual os
interactantes,

institucionalmente,

emitem

pretensões

à

validade

relativas

às
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propriedades do meio em que essa atividade se desenvolve. (BRONCKART, 1999,
p.34).
Segundo Bronckart (1999), três princípios do interacionismo social são
compartilhados pelo ISD.

O primeiro refere-se à problemática da construção do

pensamento humano consciente e o fato de que essa problemática deve ser tratada
paralelamente à construção do mundo, dos fatos sociais e das obras culturais. Assim
como os processos de socialização e individualização são concebidos como vertentes
indissociáveis do desenvolvimento humano.

Quanto ao segundo princípio, ele

questiona que as Ciências Humanas devem apoiar-se na filosofia (de Aristóteles a
Marx) e preocupar-se ao mesmo tempo com questões de intervenção prática.
O terceiro princípio apoia-se nas problemáticas centrais de uma ciência do
humano, acreditando que elas implicam relações de interdependência entre os
aspectos psicológicos, cognitivos, sociais, culturais, linguísticos e também os processos
evolutivos e históricos.
Assim sendo, essa abordagem procura contribuir para o desenvolvimento de
uma única Ciência do Humano. A especificidade do ISD é sustentar que o problema da
linguagem é central ou, mesmo, decisivo para essa Ciência do Humano. Nessa linha,
retoma-se uma tese partilhada por Saussure e Vygotsky, segundo a qual os signos de
linguagem fundam a constituição do pensamento consciente e procura-se demonstrar
que as práticas de linguagem situadas (isto é, os textos e os discursos) são os
instrumentos principais do desenvolvimento humano.
Dessa forma, considerando a concepção defendida por Vygotsky, segundo a
qual a linguagem tem papel fundamental no desenvolvimento das funções psicológicas
superiores dos seres humanos, Bronckart e seus seguidores dedicaram-se ao estudo
do funcionamento dos textos/discursos, bem como ao processo de sua produção.
Nessa linha de pensamento, o ISD segue uma proposta de análise, tendo como
unidades: a linguagem, as condutas ativas e o pensamento consciente. Corroborando
com este pensamento, colocamos em evidência o pensamento de Bronckart explicando
que a sua
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[...] posição epistemológica é interacionista, no sentido de que rejeita
qualquer determinismo exclusivo das capacidades próprias do agente
(tese que - de fato – é defendida pela posição cognitivista), ao mesmo
tempo que recusa qualquer determinismo exclusivo dos pré-construtos
sociodiscursivos [langagières] (tese que aflora principalmente em
alguns textos de Bakhtin). (BRONCKART,1999, p.338)

Diante do exposto, para Bronckart, por um lado, a rejeição e oposição a essas
duas formas se dão por essas serem consideradas reducionistas, por outro lado o autor
defende que “a atividade de linguagem é, ao mesmo tempo, o lugar e o meio das
interações sociais constitutivas de qualquer conhecimento humano.” (BRONCKART,
1999, p.338)
No que se refere às interações sociais, mais especificamente verbais, Bronckart
(1999) afirma que essas regulam e medeiam a cooperaçãodos indivíduos na atividade,
constituindo o que Habermas (1987; apud Bronckart, 1999) designa como agir
comunicativo. Sendo assim, o ISD toma emprestado de Habermas o conceito de Agir
Comunicativo: a atividade de linguagem em funcionamento nos grupos humanos. Além
disso, aproveita também o que Habermas denominou mundos representados.
Nesse sentido, a língua é tida como uma organização social que, através de uma
construção histórica permanente, estrutura-se a partir de signos, os quais são postos
em uso na representação de três mundos. São eles:
 O mundo objetivo no qual há representações pertinentes sobre os parâmetros do
ambiente;
 O mundo subjetivo que representa as características próprias de cada um dos
indivíduos engajados na tarefa e,


O mundo social o qual constitui a maneira de organizar a tarefa. Juntos, esses
mundos representam o contexto da atividade social.
Dessa forma, as pesquisas atuais do ISD, de maneira geral, estão voltadas a

investigar as relações entre práticas de linguagem, atividade e ação. Para tanto, muitas
delas exploram o ensino de gêneros e a produção de materiais didáticos, assim como
outras abordam o trabalho do professor e o papel da linguagem na constituição dessa
atividade profissional e de suas relações sociais.
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1.2 Gênero de texto na perspectiva interacionista

Bronckart (1999), diferentemente de Bakhtin, no que se refere às manifestações
empiricamente observáveis, emprega a terminologia gênero associado a texto (gêneros
de texto) e utiliza o termo tipo associado a discurso (tipos de discurso). Na perspectiva
de Bronckart (1999, p. 338),
[...] a atividade de linguagem é, ao mesmo tempo, o lugar e o meio das
interações sociais constitutivas de qualquer conhecimento humano; é
nessa prática que se elaboram os mundos discursivos que organizam e
semiotizam as representações sociais do mundo. (BRONCKART, 1999,
p. 338)

Dessa forma, assim como na concepção de gênero defendida por Bakhtin
(2000), Bronckart (1999) postula que cada esfera da atividade humana elabora seus
tipos relativamente estáveis de enunciados, os gêneros de texto. Dessa maneira,
compreendemos que, na aprendizagem de determinada língua, os sujeitos devem ser
expostos a textos dos mais diferentes gêneros, para que possam estar aptos a interagir
e agir nas diversas esferas da atividade humana.
Na perspectiva de Bronckart, ao afirmar referir que os gêneros são formas
relativamente estáveis de enunciados, ele quer demonstrar que essas mesmas formas
de enunciados podem ser alteradas ou modificadas, dependendo dos sujeitos agentes
e do momento sócio-histórico da produção. Se pensarmos, por exemplo, no gênero
conta telefônica, notamos que esse deve se apresentar de formas diferentes, visto que
suas características se moldam conforme as situações específicas e as regiões.
De maneira geral, podemos dizer que os gêneros são explorados com base na
metáfora “dos instrumentos que fundam a possibilidade de comunicação (e de
aprendizagem)” (Dolz & Schneuwly, 1998: 64), ou seja, são vistos como uma
ferramenta importante (por isso, necessária) para o desenvolvimento das funções
superiores dos alunos e para sua participação nas diversas atividades.
Assim, da mesma maneira que dizemos que o gênero é o uso social da
linguagem no mundo, estamos afirmando que o gênero possibilita comunicação e ação
no mundo
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Para Bronckart, a prática dos gêneros é um espaço importante da aprendizagem
social. Dessa forma, o autor esclarece que uma das ideias centrais postuladas pelo
interacionismo Sócio Discursivo, sobre o qual trataremos logo adiante, é a de que “a
prática (na produção e na recepção/interpretação) dos gêneros de textos e dos tipos de
discurso

é a principal

ocasião de desenvolvimento de

mediações

formativas”

(BRONCKART 2006, p. 154), as quais, segundo o autor, são processos por meio dos
quais os adultos integram as crianças ao conjunto dos pré-construídos disponíveis no
seu ambiente sócio-cultural. Essas mediações “dizem respeito ao conjunto de
processos de controle e avaliação das condutas verbais e não verbais que são
implementados desde o nascimento (até o fim da vida)” (BRONCKART 2006, p. 129).
De acordo com Lousada (2007), um grande número de teóricos tem estudado a
questão da linguagem como maneira de agir no mundo e, nesse âmbito, a importância
do texto como unidade de produção/materialização da linguagem tem sido cada vez
mais enfocada. Para essa autora, isso se justifica porque os textos encontram-se em
conjuntos e estão relacionados com as esferas sociais em que são produzidos.
Podemos dizer que nos comunicamos por meio de diferentes gêneros. Por isso,
aprender a comunicar-se é, assim, aprender a utilizar o gênero apropriado, a produzir
um texto adequado à situação de troca verbal. Dolz e Schneuwly (2004) defendem que
a capacidade de comunicação dependeria do maior ou menor domínio que se tem dos
gêneros necessários para cada situação de uso da língua.
Nessa perspectiva, conforme Lousada (2007), os textos são considerados a
partir de sua função social, uma ferramenta que possibilita a relação do homem com o
mundo.

1.3 Procedimentos de análise do ISD

Como sabemos, o texto é o produto material de uma ação verbal que é realizada
por um sujeito psicológico, numa situação de comunicação específica que exerce uma
influência sobre esse sujeito. Ao mesmo tempo, todo texto se constrói levando-se em
conta modelos dos gêneros históricos em uso em uma determinada comunidade.
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Nesse sentido, compreendemos que a situação de ação verbal, segundo
Bronckart (1999), é o conjunto dos elementos do "mundo em torno" que exercem uma
influência sobre o texto, distinguindo-se aí dois aspectos: o contexto de produção e o
conteúdo temático.
No entanto, para que qualquer dos elementos dos mundos exerça um efeito
sobre a produção textual, é preciso que o sujeito os conheça, isto é, que ele tenha
construído uma representação deles. São essas representações construídas por um
sujeito a propósito dos mundos físico e social que podem definir a situação de ação
verbal, e não "o mundo como tal", "em si mesmo", isto é as características dos mundos
social e material tal como uma comunidade de observadores poderia descrever.
Em outras palavras, os elementos dos mundos social e físico que exercem
influência sobre o texto devem ser vistos como as características dos mundos social e
material tais como o sujeito as representa, isto é, como elementos interiorizados que
influenciam realmente as características textuais.
Ora, para produzir um texto, o sujeito vai mobilizar certas representações dos
mundos em duas direções.

De um lado, certas representações dos mundos são

mobilizadas a título de contexto de produção, isto é, para responder à questão qual é a
situação de comunicação na qual o texto é produzido?
De outro lado, as representações dos mundos são mobilizadas a título de
conteúdo ou referente (qual é o tema que é evocado?).
Assim, na linha teorica do ISD, os textos gerados nas diferentes situações de
‘ação de linguagem’ apresentam o que Bronckart (1999) denomina um “folhado textual”,
sem que isso implique, necessariamente, uma compartimentalização estanque entre as
diversas camadas. Esse “folhado textual” é formado por três camadas principais: a) a
infra-estrutura do texto, b) os mecanismos de textualização e c) os mecanismos
enunciativos, como veremos a seguir.
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Infra-estrutura geral do texto
– Plano de texto

– Tipos de discurso (e as suas modalidades de articulação: encaixe e fusão)
– Sequências (e outras formas de planificação)

Mecanismos de textualização
(Coerência temática – Processos isotópicos)
– Conexão
– Coesão nominal
– Coesão verbal

Mecanismos de responsabilização enunciativa
(Coerência pragmática)
– Gestão de vozes
– Modalizações
Quadro 03: Níveis da arquitetura interna dos textos

1.3.1 Contexto de produção de um texto

Segundo Bronckart (1999), o contexto de produção é considerado a situação de
comunicação ou situação de produção e pode ser entendido como o conjunto de
elementos dos mundos que são suscetíveis de exercer uma influência sobre a forma
pela qual um texto é organizado. Esses elementos são reagrupados em dois conjuntos,
o primeiro relacionado ao mundo físico e o segundo, ao mundo social. Assim temos a
situação material de produção e a situação da interação social.
Situação material de produção, como o próprio nome indica, ela é o conjunto dos
elementos, das características materiais (físicas) da ação verbal, que exercem
influência sobre o texto. Ela é constituída por quatro parâmetros: o lugar de produção,
o momento da produção, o emissor e o receptor.
 Lugar de produção - ambiente físico no qual a produção se desenvolve;
 O momento da produção - o momento físico no qual a produção se desenvolve, é
acessível;
 O emissor (ou produtor, ou locutor) - a instância física que produz o texto, sob a
modalidade escrita ou oral;
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 O receptor - a instância física que recebe concretamente o texto. Quando é oral,
o receptor está situado no mesmo espaço- tempo do emissor e, assim, pode
responder-lhe diretamente (por essa razão, pode ser chamado de interlocutor ou
co-produtor). Quando a produção é escrita, o receptor afastado pode responder
ao produtor e tornar-se assim seu interlocutor; mas em outros casos não pode
responder e não se constitui então como interlocutor.
Ao que se refere à situação de interação social, no segundo plano da situação da
ação verbal, verificamos que todo texto procede de uma atividade humana e se
inscreve então em uma forma de relação social. Essa situação de interação social
pode também ser descrita por quatro parâmetros: o lugar social, a posição social do
emissor (enunciador), a posição social do receptor (destinatário), o objetivo, como
demonstrado abaixo:
 O lugar social - pode ser definido como o ambiente de cooperação social no qual
se desenvolve a ação verbal.
comerciais;

instituições

Por exemplo: instituições econômicas e

estatais-políticas;

instituição

literária;

instituição

científica; instituições de saúde, instituição escolar, dentre outras.
 A posição (ou papel) social do emissor (que lhe dá o estatuto de enunciador) lembrando que se trata do produto de uma representação social, no caso de
uma autorepresentação. Por exemplo, o valor desse parâmetro, o enunciador,
no meu texto, é a representação que tenho da posição de professor
universitário.


A posição (ou papel) social do receptor (que lhe dá seu estatuto de destinatário)
- O destinatário do meu discurso pode ser definido como a representação social
que eu me faço de meus receptores - de alunos universitários.
Vale ressaltar aqui, a importância que devemos dar ao papel do emissor e

receptor, de um lado, e enunciador e destinatário de outro. Por exemplo, um mesmo
emissor pode produzir um texto no papel de tio, de amigo, de professor, de aluno, de
irmão, etc. Do mesmo modo, que um texto pode ser direcionado a um mesmo receptor
no papel de pai, ou de professor, etc. Entretanto, é preciso reconhecer que a instância
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responsável pela produção do texto é uma entidade única (salvo em casos
excepcionais), um só e mesmo ser humano, que deve ser definido, ao mesmo tempo,
do ponto de vista físico e do ponto de vista social. É essa a razão pela qual ele pode
ser chamado indiferentemente de agente produtor ou de emissor-enunciador.
Dessa forma, como foram definidas, as noções de enunciador e destinatário
designam propriedades sociais do emissor de um texto, propriedades que podem ser
apreendidas de um ponto de vista totalmente extralinguístico, isto é, sem levar em
conta as características linguísticas do texto produzido.
 O objetivo da interação - do ponto de vista do enunciador, o efeito ou efeitos que
se quer produzir. Para identificar os objetivos precisos aos quais o textos se
articula, entretanto é preciso conhecer os objetivos da ação na qual o produtor
está engajado, como convencer alguém, fazer compreender. divertir, etc. Sendo
o número de objetivos da ação teoricamente infinitos, os objetivos do texto são
eles também teoricamente infinitos e parece, portanto, ilusório propor uma lista
exaustiva deles.
1.3.2 A infraestrutura
A infraestrutura é determinada como o nível mais “profundo” (Bronckart, 2006, p.
148) na produção de um novo texto, pois apresenta o que deverá articular o plano
geral do texto, os tipos de discursos que configurarão os gêneros textuais, tipos de
discursos esses que serão organizados através de sequências e ou de outros tipos de
planificação. Assim, a infraestrutura juntamente com, mecanismos de textualização e os
mecanismos de enunciação, formarão o que Bronckart (2009, p. 119) chamou de
“folhado textual”, ou seja, três camadas superpostas que tramam a organização dos
textos.
1.3.2.1 O plano geral dos textos
O plano geral corresponde à organização do conjunto do conteúdo temático, ele
se deixa ver no processo de leitura e pode ser codificado em um resumo. Por exemplo,
o plano geral de uma monografia, comumente, é composto por introdução,

17

desenvolvimento, pressupostos teóricos, metodologia, resultados das análises e
conclusões. Cada uma dessas partes tem seus conteúdos e objetivos específicos.
Nesse sentido, segundo Bronckart (2009),
[...] o plano geral de um texto é descrito não com base em uma análise
detalhada dos tipos de discurso e das diversas formas de planificação
que ele combina, mas na forma de um resumo do conteúdo temático,
que faz abstração exatamente da maior parte dessas formas técnicas de
estruturação interna do texto (Bronckart (2009, p.248).

Para compreendermos o plano geral, partamos da hipótese de que um
determinado texto, que pertence a um gênero qualquer disponível no intertexto, pode
apresentar traços de homogeneidade ou de heterogeneidade, em relação aos tipos de
discursos predominantes em sua forma. Segundo Bronckart (1999, p. 253), existem
textos homogêneos (o que o autor diz ser uma minoria), determinado por um mesmo
tipo de discurso, como, por exemplo, o gênero conto, em que não apareça nenhum
outro tipo de discurso que não seja a narração, ou o gênero dicionário, composto
exclusivamente pelo tipo de discurso teórico.
Em contrapartida, como elucida o autor, há uma maioria de textos heterogêneos,
configurados por mais de um tipo de discurso, em que um tipo predomina sobre outro,
ou outros tipos, em relação de subordinação ao gênero dominante. Por exemplo,
quando temos como tipo de discurso maior um discurso interativo dialógico, ele será
organizado no seu conjunto em sequência dialógica e outros segmentos, quer sejam
interativos ou teóricos, vão aparecer como expansões de certas intervenções. Desse
tipo de discurso, temos o romance, no qual ocorre predominantemente o tipo de
discurso narrativo; mas, outras formas podem aparecer, podemos citar o tipo de
discurso teórico, compostos por esquematizações, sequências expositivas ou
argumentativas. Ainda no romance, há uma probabilidade de apresentar o tipo de
discurso interativo, composto por sequências dialogais, como, no exemplo abaixo:

O arrieiro conduzia o cavalo, que pacificamente estivera tosando a relva
das paredes marginais da estrada, quando Simão ouviu gritos.
Conjeturou com certeza o que era.
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- O João lá está a fazer justiça! – disse o arrieiro. – deixá-lo lá, meu
amo, que ele é homem que sabe o que faz.
João da Cruz apareceu daí a pouco, limpando com fentos o podão
ensanguentado.
- Você é cruel, Sr. João disse o acadêmico.
– Não sou cruel – disse o ferrador - , o fidalgo está enganado comigo;
[...] (BRANCO, Camilo Castelo. Amor de perdição. São Paulo:
Scipione, 2004, p. 40) (Grifo nosso)

Diante do exposto, percebemos que, na homogeneidade do tipo de discurso, o
plano de um texto pode se confundir com o plano do discurso que o constitui, mas, essa
confusão pode ser clarificada por meio da análise das sequências que compõem o tipo
de discurso em questão. Já na heterogeneidade, quando se identifica um tipo de
discurso predominante e mais tipos subordinados a categorização fica dependente de
vários elementos, dentre eles podemos citar a natureza de seu conteúdo temático,
tamanho do texto, as condições de produção (externas como, os suportes em que eles
estão veiculados) etc, esses fatores que podem dificultar as tentativas de descrever
e/ou classificar os planos de texto.
Assim, diante do exposto, Bronckart (2009) assevera que classificar ou descrever
tipos de planificação e os tipos de discurso é uma tarefa complexa. Ele afirma que: “[...]
na medida em que as possíveis combinações dos tipos de discurso e das formas de
planificação

internas

são praticamente

ilimitadas,

parece

ilusório

tentar

uma

conceitualização global dos planos de texto, pretender categorizá-los e classificá-los
[...]” (p. 248). Essa dificuldade, segundo Bronckart (2009) está relacionada à
impossibilidade de classificação dos gêneros textuais.

1.3.2.2 Tipos de discurso

Na perspectiva de Bronckart (2009), os gêneros textuais, por serem ilimitados,
dificultam uma definição concreta, ou seja, uma classificação “estável” e “definitiva”. Ele
elenca diversos fatores que contribuem para esse problema, asseverando que,
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[...] os gêneros não podem nunca ser objeto de uma classificação
racional, estável e definitiva. Primeiro porque, do mesmo modo que as
atividades de linguagem de que procedem, eles são em número de
tendência ilimitado; segundo, porque os parâmetros que podem servir
como critérios de classificação (finalidade humana geral, questão social
específica, conteúdo temático, processos cognitivos mobilizados,
suporte mediático, etc.) são, ao mesmo tempo , pouco delimitáveis e em
constante interação; enfim, e sobretudo, porque uma tal classificação
não pode se basear no único critério facilmente objetivável, a saber nas
unidades linguísticas que nelas são empiricamente observáveis.[...]
(Bronckart, 2009, p. 138)

Contudo, na formulação interna desses gêneros, notamos uma regularidade
maior. São formas de semiotização ou de colocação de discurso que as línguas
naturais possuem, que variam de língua para língua, formas observáveis através de
marcas linguísticas de superfície, que contribuem para caracterizar os diversos textos
empíricos que constituem os gêneros. Nesse sentido Bronckart (2009), afirma que
Qualquer que seja o gênero a que pertençam, os textos de fato são
constituídos, segundo modalidades muito variáveis, por segmentos de
estatutos diferentes (segmentos de exposição teórica, de relato, de
diálogo, etc.). E é unicamente no nível desses segmentos que podem
ser identificadas regularidades de organização e de marcação
linguística.

Nessa perspectiva, as formas são integradas à elaboração das coordenadas de
mundos virtuais, radicalmente diferentes do mundo empírico ou comum (objetivo, social,
subjetivo) dos agentes produtores dos textos. Essas formas ou segmentos são
chamados de tipos de discurso e os mundos virtuais em que estão ancorados são os
mundos discursivos. Partindo dos pressupostos já percorridos por Benveniste, por
Weinrich e outros, Bronckart (2009) retoma a tese dos mundos discursivos propondo
algumas alterações. Benveniste (1959 apud Bronckart 2009) coloca em oposição ao
mundo narrativo (histórico) o mundo do discurso (um mundo de interação dialogada),
enquanto, Weinrich opõe o mundo narrado ao mundo comentado (teórico).
Assim, Bronckart (2009) propõe a oposição entre os mundos do NARRAR,
quando as operações de construção das coordenadas gerais que organizam o
conteúdo temático de um texto são apresentadas de maneira DISJUNTAS das
coordenadas do mundo ordinário da ação da linguagem do agente produtor do texto
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(isto é, no caso das operações de construções de coordenadas em mundos disjuntos,
há a ancoragem em uma origem espaço-temporal por formas temporais (Uma noite...;
Anteontem...; No ano 1965...) e espaciais (Era uma vez numa distante cidade...), e do
EXPOR, quando as representações mobilizadas não se ancoram em origem específica,
mas em referência mais ou menos direta às coordenadas do mundo da ação de
linguagem em curso. Os fatos, nesse caso, são mostrados ou expostos e as operações
de construção das coordenadas gerais que organizam o conteúdo temático de um texto
são apresentadas CONJUNTAS ao mundo ordinário dos agentes produtores das ações
de linguagem.
Por outro lado, nas operações de explicitação da relação dos parâmetros da
ação de linguagem em curso, o autor apresenta dois subconjuntos de operações em
cada um desses mundos: a oposição entre implicação e autonomia: ou um texto deixa
clara a relação que suas instâncias de agentividade mantém com os parâmetros
materiais da ação de linguagem (agente produtor, interlocutor e sua situação no tempo
e no espaço); nesse caso o texto IMPLICA os parâmetros de ação de linguagem, com
referências dêiticas a esses parâmetros, integrados ao conteúdo temático sendo que
para interpretar esse texto é necessário ter acesso a suas condições de produção.
Quando as instâncias de agentividade mantêm uma relação de interdependência
ou indiferença em relação aos parâmetros da ação de linguagem em curso, o texto
apresenta-se numa relação de AUTONOMIA com os parâmetros da ação de linguagem,
e sua interpretação não requer nenhum conhecimento das condições de produção, o
que permite distinguir quatro mundos discursivos:
• o mundo do NARRAR (implicado);
• o mundo do NARRAR (autônomo);
• o mundo do EXPOR (implicado);
• o mundo do EXPOR (autônomo);
A partir desta bipartição dos dois mundos discursivos do Narrar e do Expor,
aplicando-se os parâmetros de implicação e ou de autonomia, chegaremos aos quatro
tipos de discurso de base da teoria de Bronckart. Assim, o quadro a seguir nos auxilia a
perceber os tipos de discurso encontrados nos mundos acima:
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Modo de apresentação dos conteúdos do texto em
relação ao tempo da situação de comunicação

Tratamento dos
Elementos da situação
material de produção do

Conjunção

Disjunção

EXPOR

NARRAR

Implicação Discurso Interativo

Relato Interativo

Autonomia Discurso Teórico

Narração

texto

Quadro 04: Tipos de discurso Bronckart (2009)

Discurso Interativo
Segundo Bronckart (2009) nesse tipo de discurso, existe uma predominância de
frases interrogativas e frases imperativas. A interação é marcada pela alternância dos
turnos de fala (diálogo); por exemplo, Eu, hoje, estive num bar e agora estou
resenhando sobre a teoria do Interacionismo Sócio Discursivo. Assim, percebemos no
exemplo ocorrência neste tipo de discurso, unidades da ordem dêitica, que marcam a
conjunção e ou a implicação existente entre o mundo discursivo construído e o mundo
ordinário do agente produtor em virtude de uma dada interação social:
 Presença de nomes próprios, pronomes de pessoa (primeira e segunda no
singular / segunda no plural) e adjetivo, que remetem diretamente aos
protagonistas da interação verbal;
 Há maior presença de anáforas pronominais em relação às anáforas nominais e
os dêiticos temporal e espacial;
 Predomina o subsistema verbal em torno do presente do indicativo, que inclui o
pretérito perfeito e o imperfeito;
 Ocorre alta densidade verbal e baixa densidade sintagmática.
 Pode ser dialogado ou monologado, oral ou escrito;


Alternância de turnos de fala nas formas dialogadas;



Presença de unidades que remetem à interação verbal (real ou encenada);

22



Presença

de

frases

não

declarativas

(interrogativas,

imperativas

e

exclamativas);

Discurso teórico
O discurso teórico, por outro lado, é realizado pelo mundo do expor autônomo.
Esse tipo de discurso “é, em princípio, monologado e escrito” (Bronckart 2009, p. 171).
Assim, percebemos a ausência de ocorrências dêiticas, de organizadores temporais,
mas estão presentes os organizadores lógico-argumentativos e outros organizadores
como: sumários, títulos de capítulos, citações de rodapé, citações de outras obras.
Exemplo: Epistemologia: reflexão geral em torno da natureza, etapas e limites do
conhecimento humano, esp. nas relações que se estabelecem entre o sujeito indagativo e o
objeto inerte, as duas polaridades tradicionais do processo cognitivo; teoria do conhecimento.
Verbete extraído do dicionário eletrônico de Antonio Houaiss da língua portuguesa
versão 1.0.7

Diferentemente do discurso interativo, o discurso teórico caracteriza-se pela
ausência de frases não-declarativas em seus sentidos primeiros e tem o predomínio de
frases declarativas; ausência quase total de formas de futuro, a não ser quando tem
função de remeter o leitor para uma parte adiante de um texto (isso ocorre com certa
frequência em monografias, dissertações e teses); e, sistema temporal de presente do
indicativo e futuro do pretérito (principalmente, genérico, distinto do valor dêitico comum
no discurso interativo).
Relato interativo
De início, esse tipo de discurso é monologado e desenvolve-se em situações de
interação que podem ser reais (originalmente orais), ou ficcionais, através de romances
ou de peças de teatro; caracteriza-se principalmente pelo predomínio de frases Diálogo
(interação verbal que envolve mais de um agente) e está aqui em oposição a Monólogo
(produção verbal monogerada). Por exemplo:
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Diário de leitura, a partir do livro “Redação Publicitária de Jorge Martins”.
Sinceramente, esperava mais do livro. Comprei pelo título e, quase nada me
acrescentou. Tive vontade de lê-lo e fui seduzido pela propaganda. Primeiro porque foi uma
colega dedicada que o indicou (é difícil a indicação de livros, porque a gente nunca sabe o que
o outro sabe ou não), segundo porque o título, como disse, me chamou a atenção. Eu esperava
encontrar teoria e prática, como o nome do livro indica; entretanto, encontrei somente teoria e
nada de prática (propaganda enganosa). O autor não apresenta resumo no final do livro.
Observei o sumário e, a partir dele, fui fazendo a leitura. Fiquei atento às referências
bibliográficas. Vou comprar outros exemplares. Bonita a capa, seduz o leitor.
Quase nada me acrescentou porque já tenho várias leituras na área em livros mais
aprofundados. Tive a impressão de que o autor teve a ideia de lançar um manual de autoajuda
para estudantes de Publicidade e Propaganda que não levaram (ou não levam) o curso a sério.
São, em geral, informações muito simples. Gostei mais de um livro que li recentemente do autor
Celso Figueiredo (Redação Publicitária: a sedução pela palavra). (...)
Preciso parar aqui, aulas no Salesiano com o 1ºtermo de PP. Com relação ao capítulo
2, há várias passagens didáticas (emprego da aliteração, assonância, coliteração, etc.). Tudo
isso é encontrável em qualquer manual de Gramática Normativa.
No capítulo 3, é importante ressaltar os fatores inibidores da criatividade, apesar da
concisão com que expõe o assunto. No 4, “procedimentos para estimular a inventividade”, é o
que há de melhor. No capítulo 5, o parágrafo-como estruturá-lo, é apenas uma resenha de um
livro muito conhecido; Othon Garcia- Comunicação em Prosa Moderna. Na página 104, o autor
mostra a sua fragilidade teórica ao confundir tipologia textual com gêneros textuais (nem
menciona esta segunda). No item coerência, aborda apenas a coerência semântica
desprezando todos os demais tipos. No 6º capítulo, vale a pena ler o SLOGAN: origem e para
que serve. Há boa caracterização e explicação a respeito deste gênero pouco explorado. No 7º,
vale a pena apenas a análise do texto publicitário como uma metodologia a ser utilizada por
outras pessoas. (Adair Vieira Gonçalves, 2006)

Nesse sentido, suas principais características são:
 Tem caráter disjunto-implicado;
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 Há presença de organizadores temporais (advérbios, sintagmas preposicionais,
coordenativos, subordinativos, etc.);
 Presença de anáforas pronominais associadas quase sempre a anáforas
nominais na recuperação de sintagmas precedentes;
 O subsistema verbal assemelha-se ao da narração, com predominância do
pretérito perfeito e imperfeito, às vezes associados às formas do mais-queperfeito, futuro do presente ou futuro do pretérito;
 Possui uma alta densidade verbal e baixa densidade sintagmática.
Narração
A narração é realizada pelo mundo do narrar autônomo. Este discurso é escrito e
monologado. Ele se caracteriza por:
 Predomínio de frases declarativas;
 Caráter disjunto-autônomo;
 Subsistema de verbos com predomínio do pretérito perfeito e do imperfeito,
podendo ocorrer formas verbais do passado, compostas ou não, para marcar a
relação de retroação, ou formas compostas do futuro para indicar projeção;
 Presença dos organizadores temporais (advérbios, sintagmas preposicionais,
coordenativos e subordinativos, etc.);
 Com relação à marcação dos pronomes pessoais, nesse tipo de discurso há
pouca frequência dos pronomes de primeira e segunda pessoa do plural do
singular, que remetem diretamente ou ao agente produtor de texto ou a seus
destinatários;
 Presença de anáforas pronominais e nominais com a frequência da substituição
lexical, no caso das anáforas nominais;
 A densidade verbal e a densidade nominal estão equilibradas na narração, o que
indica um meio termo entre o discurso teórico e o discurso interativo.
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Exemplo de Tipos de discurso Narração:
MILTON E O CONCORRENTE
Milton ainda não abriu a sua loja, mas o concorrente já abriu a dele; e já está anunciando, já
está vendendo, já está liquidando a preços abaixo do custo. Milton ainda está na cama, ao
lado da amante, desta mulher ilegítima, que nem bonita é; nem simpática; o concorrente já
está de pé, alerta atrás do balcão. A esposa – fiel companheira de tantos anos – está a seu
lado, alerta também. Milton ainda não fez o desjejum (desjejum? Um cigarro, um copo de
vinho, isto é desjejum?) – o concorrente já tomou suco de laranja, já comeu ovo, torrada,
queijo, já sorveu uma grande xícara de café com leite. Já está nutrido.
Milton ainda está nu, o concorrente já se apresenta elegantemente vestido. Milton mal abriu
os olhos, o concorrente já abriu os jornais da manhã, já está a par das cotações e das
tendências do mercado. Milton ainda não disse uma palavra, o concorrente já falou com
clientes, com figurões da política, com o fiscal amigo, com os fornecedores. Milton ainda
está no subúrbio; o concorrente, vencendo todos os problemas de trânsito, já chegou ao
centro da cidade, já está solidamente instalado no seu prédio próprio. Milton ainda não sabe
se o dia é chuvoso, ou de sol, o concorrente, já está seguramente informado de que vão
subir os preços dos artigos de couro. Milton ainda não viu os filhos (sem falar da esposa, de
quem está separado); o concorrente já criou as filhas, já formou-as em Direito e Química, já
as casou, já tem netos.
Milton ainda não começou a viver.
O concorrente já está sentindo uma dor no peito, já está caindo sobre o balcão, já está
estertorando, os olhos arregalados – já está morrendo, enfim.
(SCLIAR, Moacyr. O anão no televisor. Porto Alegre: Editora Globo,
1979)

Com relação às unidades organizacionais que configuram os tipos de discurso,
Bronckart (2009) cita as unidades sequenciais, unidades de planificação convencionais
e mais duas unidades de planificação: o script e a esquematização. Vejamos como se
dá esta relação:
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Tipos de discursos

Predomínio

Discurso interativo

Sequência dialogal

Discurso teórico

Plano
expositivo
puro
ou
esquematização,
ou
sequência
descritiva, explicativa e argumentativa.

Relato interativo

Script e sequência narrativa

Narração

Sequências narrativas e descritivas.

Quadro 05: Relação às unidades organizacionais que configuram os tipos de discurso

Assim, diante do exposto compreendemos que um dado tipo de discurso pode
integrar-se a (ou fazer parte de) diferentes géneros. Além disso, todo texto comporta
necessariamente pelo menos um tipo de discurso. Na sequência disto, podemos dizer,
com Machado (2005), que
[...] parece ser lógico afirmar que, se admitimos que os tipos de discurso
estão presentes em qualquer texto e que todo o texto se baseia em
determinado gênero, eles também são uma das características dos
gêneros” (p. 245).

1.3.2.3 Tipos de Sequências
Diante da complexa classificação dos planos de texto e da heterogeneidade
textual, Bronckart demonstra que os dois elementos fundamentais da infraestrutura de
um texto são os tipos de discurso e as formas de planificação local, em que estão
inseridas as sequências, os scripts e as esquematizações. As sequências são definidas
como modelos abstratos definíveis pela estrutura das macro-proposições que
comportam e pelas modalidades de articulação dessas macro-proposições numa
estrutura autônoma.
Diante dos postulados de Bronckart, percebemos que as sequências são fruto de
uma reestruturação do conteúdo temático, organizado na mente do produtor do texto de
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forma lógica em macro estruturas semânticas, que devem ser organizadas linearmente
para formar um todo coerente que vai expressar o efeito de sentido que o agente
produtor do texto pretende provocar no seu interlocutor. Nesse sentido, visto que
também são frutos de uma tomada de decisão de acordo com o gênero de texto e do
tipo de discurso em questão, o autor assevera que as sequências têm um estatuto
dialógi co, já que são instrumentos a serviço da interação verbal.
Para caracterizar as sequências prototípicas, Adam (1992) apresenta cinco tipos
básicos de sequências (dialogal, narrativa, argumentativa, explicativa, e descritiva).
Bronckart (2009) sugere a divisão em seis sequências, uma vez que distingue
sequências descritivas e injuntivas e postula a existência de textos organizados sob
formas não-convencionais como os scripts e planos expositivos puros.
Vale ressaltar, que, neste trabalho, levamos em conta as considerações feitas
por Machado (1998) sobre sequências nos seguintes aspectos: (a) não-valorização das
sequências injuntivas, uma vez que não são relevantes ao estudo em questão; (b) a
descrição das cinco sequências propostas por Adam, levando em conta as críticas
feitas por Bronckart (1996).
Sequência narrativa

Para o estudo da sequência narrativa, Bronckart (2009) sugere uma abordagem
histórica iniciando com a Poética de Aristóteles, passando pelo Formalismo Russo, pela
Narratologia Francesa, pela Psicologia Cognitivista, e pela Sociolinguística Americana.
Percebemos com base nessa abordagem linguística que Bronckart (2009) propõe que a
sequência narrativa tem uma organização baseada num processo de intriga,
envolvendo personagens implicado sem acontecimentos estruturados no eixo do
sucessivo.
Existem muitos modelos de sequência narrativa, e o modelo mais comum é
ancorado em três macro proposições ou três fases: situação inicial; transformação;
situação final. Com os estudos de Labov e Waletzky (1967), surgiu um modelo padrão,
que apresenta cinco fases para uma sequência narrativa, Bronckart (2009):
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•A fase de Situação inicial ou fase de orientação ou exposição, em que um
estado de coisas é apresentado, um estado a princípio equilibrado que deverá ser
tensionado;
•A fase de Complicação ou desencadeamento ou transformação, que introduz
uma perturbação, ação que apresenta os acontecimentos desencadeados por essa
perturbação;
• A fase de Resolução ou re-transformação, que introduz acontecimentos no
sentido de diminuir a perturbação gerada na fase de complicação;
• A fase de Situação final que demonstra ou esclarece o novo estado de coisas
ou o equilíbrio originado da resolução das perturbações. De acordo com a posição do
narrador, com relação à história narrada e ao efeito de sentido que ele quer provocar no
seu interlocutor, pode-se acrescentar a essas fases outras duas:
• A fase da Avaliação: comentário relativo ao desenrolar da história, que tem
posição livre na sequência;
• A fase de Moral, que aparece normalmente no inicio e no final da sequência, no
intuito de apresentar uma significação para orientar na interpretação da história
narrada. A extensão destas fases, que compõem a sequência narrativa, pode ser
variada, de acordo com o gênero de texto em questão.
Exemplo:
Situação inicial: Lampião chega ao céu; Desenrolar da trama: Ele quer entrar e não
consegue, passa então, a fazer tentativas para atingir seu objetivo; Clímax: Lampião
consegue uma entrevista com Jesus, justifica-se por seus crimes, mas não se redime e
é condenado. E, Situação final: Lampião tem nova chance, mas, passa pelo
purgatório. (A chegada de Lampião no céu)

Sequência descritiva

Para Adam e Petityeam (1989), as sequências descritivas deveriam ser
trabalhadas como sequências que exerçam autonomia e, assim, propuseram uma
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analise de três fases, de acordo com suas propriedades linguísticas especificas:
ancoragem; espectualização e relacionamento.
Em relação à fase da ancoragem, os autores afirmam que nela é apresentado o
tema-titulo, comumente introduzido por uma forma nominal, isto quando não se tratar de
uma descrição de processo. Na fase da espectualização, os aspectos sobre o tema são
apresentados e são atribuídas propriedades, que podem se tornar sub-temas de
compostos em outras partes em que lhe serão atribuídas novas propriedades, etc.
Na fase de relacionamento, os autores afirmam que os elementos descritos são
associados por semelhanças com os outros elementos, através de comparações, de
metáforas, etc. A sequência descritiva é utilizada segundo uma decisão do produtor do
texto, orientada pelo efeito de fazer ver, de guiar o olhar, de mostrar algum detalhe dos
elementos do objeto do discurso ao seu interlocutor, sem influenciar na progressão
temática do texto.
Cabelos longos, brinco na orelha esquerda, físico de skatista. Na aparência, o
estudante brasiliense Rui Lopes Viana Filho, de 16 anos, não lembra em nada o
estereótipo dos gênios. Ele não usa pesados óculos de grau e está longe de ter um ar
introspectivo. No final do mês passado, Rui retornou de Tawin, onde enfrentou 419
competidores de todo o mundo na 39ª Olimpíada Internacional de Matemática. A
reluzente medalha de ouro que ele trouxe na bagagem está dependurada sobre a
cama de seu quarto, atulhado de rascunhos dos problemas matemáticos que aprendeu
a decifrar nos últimos cinco anos.
(IN: PORTUGUÊS – VOLUME ÚNICO – SÉRIE ENSINO MÉDIO, 2000; p.443)

Sequência explicativa

Segundo Bronckart (1999), a sequência explicativa origina-se na constatação de
um fenômeno incontestável. Ela difere da sequência argumentativa por, exatamente,
partir de uma tese aceita, em geral, por todos, requerendo apenas um desenvolvimento
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destinado a responder às questões que coloca ou às contradições aparentes que
poderia suscitar.
Para Bronckart (1999), o protótipo dessa sequência é dividido em quatro fases:
constatação inicial introduz um fenômeno não contestável (objeto, situação,
acontecimento, etc.); problematização é explicitada uma questão da ordem do por que
ou do como, eventualmente associada a um enunciado de contradição aparente;
resolução introduz os elementos de informações suplementares capazes de responder
às questões colocadas; conclusão-avaliação reformula e completa eventualmente a
constatação inicial.

Sequência dialogal

Segundo Bronckart (2009), a sequência dialogal está presente nos segmentos de
discursos interativos dialogados, marcados por meio de turnos de fala, nas quais ocorre
a interação verbal, ostentados ora pelos produtores, ora por personagens postos em
cena no interior do discurso. A sequência dialogal dá-se em três fases: de abertura,
transacional e encerramento.
Imaginemos uma conversa entre amigos, por exemplo, na fase de abertura,
temos o começo da conversa (-Olá tudo bem? – Tudo bem. E, você?). Na segunda
fase, a transação entre os interlocutores, e, na última fase, o encerramento (a
conclusão, despedida, finalização do assunto).
Exemplo:
Veja – Vencer uma olimpíada serve de passaporte para uma carreira profissional
meteórica?
Rui – Nada disso. Decidi me dedicar à Olimpíada porque sei que a concorrência por
um emprego é cada vez mais selvagem e cruel. Agora tenho algo mais para oferecer.
O problema é que as coisas estão mudando muito rápido e não sei qual será minha
profissão. Além de ser muito novo para decidir sobre o meu futuro profissional, sei que
esse conceito de carreira mudou muito. (IN: PORTUGUÊS – VOLUME ÚNICO –
SÉRIE ENSINO MÉDIO, 2000 p.443).
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Sequência argumentativa

Para Bronckart (1999), não podemos dissociar a sequência argumentativa da
Retorica de Aristóteles e aos trabalhos do Centro de Pesquisa Semiológicas de
Neuchâtel, principalmente ao trabalho de Grize, (1984 e 1990). Esses trabalhos tiveram
como objetivo a descrição dos processos lógicos naturais, relativos à organização do
raciocínio na produção dos textos. Esse processo refere-se às esquematizações
observadas empiricamente nos textos, que, embora possam servir para fornecer
modelos cognitivos, por abstração-generalização, não devem ser entendidos como
modelos.
Premissa: Minha tese é a de que uma criatura não pode ter pensamento enquanto não
tiver linguagem [...]
Argumentos: Como salientei acima, essa tese foi frequentemente defendida; mas sobre
que bases? [...] Essas considerações vão, no sentido da tese, da necessidade da
linguagem para o pensamento, mas elas não demonstram [...]
Contra-argumentos: Contra a ideia da dependência do pensamento em relação à
linguagem evoca-se a observação banal de que conseguimos explicar e, algumas
vezes, predizer o comportamento dos animais sem linguagem, atribuindo-lhes crenças,
desejos e intenções [...]. Mas isso não impede que seja incorreto concluir que animais
mudos (...) têm atitudes proposicionais [...]
Argumentos: Penso ter mostrado que todas as atitudes proposicionais requerem um
pano de fundo de crenças [...]
Conclusão: Consequentemente, sustento que o conceito de verdade intersubjetiva é
uma base suficiente para a posse de crenças e, em decorrência, de pensamento em
geral. E talvez apareça, suficientemente, que o fato de ter o conceito de uma verdade
intersubjetiva depende da comunicação no sentido linguístico pleno.
(D. Danalson, Paradoxes de l´írrationalité, pp.69-74 IN: BRONCKART, 1999/2007;
p.228)

1.3.2. 4. Mecanismos de textualização

32

Após analisarmos um primeiro nível de análise do texto, a infraestrutura textual,
verificando o plano global, os tipos de discurso e a tipos de sequências, veremos agora,
um segundo nível de análise do texto que se refere aos mecanismos de textualização,
os quais são subdivididos em três conjuntos: conexão, coesão nominal e coesão verbal
que tornam o texto empírico um todo coerente. Nessa linha de pensamento, Koch
(1990) elucida que um texto é muito mais que a simples soma de frases e palavras e os
recursos de coesão textual são, justamente, os principais responsáveis pela tessitura
do texto, portanto, pela construção do sentido.
Assim, os mecanismos de textualização que veremos nessa seção, são os
responsáveis pela coerência temática, uma vez que organizam os elementos
constitutivos do conteúdo em diversos percursos entrecruzados, explicitando ou
marcando as relações de continuidade, ruptura ou contraste. Esses mecanismos se
manifestam, no texto, por meio de marcas de textualização, compreendidas como as
unidades linguísticas que dão coerência e que atravessam os tipos de discurso e as
sequências que se articulam e compõem o texto.
Os mecanismos de textualização, segundo Bronckart (1999), correspondem às
regras de organização geral do texto que compreende os mecanismos de conexão e,
que serão expostas nos próximas itens.

Os mecanismos de conexão

Os mecanismos de conexão marcam as grandes articulações da progressão
temática, por meio dos organizadores textuais, marcando relações entre tipos de
discurso, fases de sequência ou outra planificação. Bronckart (1999) procura relacionar
os organizadores textuais com função de conexão aos tipos de discurso e sequências,
da seguinte forma:
Discursos da ordem do narrar – têm maior incidência de organizadores com valor
temporal – antes, depois, agora, hoje, ontem, mais tarde, mês que vem, há muito tempo
atrás;
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Discursos da ordem do expor – têm maior incidência de organizadores lógicos –
porque, de um lado, por outro lado, agora (com valor restritivo), embora, mas, de
qualquer forma;
Sequências descritivas, qualquer que seja o tipo de discurso em que estão
inseridas – maior frequência de organizadores espaciais – aqui, ali, lá, acima, abaixo,
do lado, mais perto, mais longe, próximo a;
Vale salientar aqui que essa correspondência não é mecânica e necessária, e,
sim, parcial e flexível, sendo possível encontrar organizadores lógicos na ordem do
narrar e organizadores temporais na ordem do expor. Por outro lado, uma mesma
unidade linguística pode ganhar estatuto de organizador lógico ou de organizador
temporal, dependendo do contexto em que for utilizado. Por exemplo: “agora” pode ter
sentido de organizador temporal ou de organizador lógico restritivo.
Vejamos alguns exemplos de unidades linguísticas que podem ser utilizadas
como marcas de conexão.

Unidades

Advérbios

ou

adverbiais

com

linguísticas Marcas de conexão

locuções Embora,

de

caráter primeiramente,

transfrástico.

fato,
de

depois,
um

lado,

além disso, por outro lado...

As conjunções de coordenação E, ou, mas, mais, isto é, ou seja;
em forma simples ou em forma
de locução
Conjunções de subordinação

Antes de, desde, porque, portanto;

sintagmas preposicionais e sintagmas nominais e que ganham
estatuto de adjuntos adverbiais.
Quadro 06: Unidades linguísticas e Marcas de conexão
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Os mecanismos de coesão nominal.

Segundo Bronckart (1999), os mecanismos de coesão nominal marcam relações
de solidariedade e descontinuidade entre dois subconjuntos internos à estrutura da
frase. No caso dos mecanismos de coesão nominal, esses introduzem argumentos e
organizam sua retomada no decorrer do texto através de anáforas, que dão efeito de
estabilidade e continuidade.
Partindo do pressuposto de que o texto não é uma mera soma de palavras e
frases e que a coesão nominal é um dos recursos responsáveis pela textualidade,
contribuindo para a construção do sentido do texto. É preciso reconhecer a importância
que tem a identificação das cadeias anafóricas presentes em um texto, pois elas
explicitam os tipos de relações estabelecidas entre os elementos linguísticos que o
compõem, dando-lhe maior legibilidade e construindo sua tessitura.
No ensino de língua portuguesa, a coesão nominal é marcada por duas
categorias de anáforas: as anáforas nominais, que são constituídas por sintagmas
nominais de vários tipos e as anáforas pronominais, formadas por pronomes pessoais
relativos, possessivos e demonstrativos, além do uso do artigo definido. Bronckart
(1999), afirma que podemos relacionar a coesão nominal aos tipos de discurso, como
veremos abaixo:
Tipos de discursos
Discurso da ordem do narrar

Coesão nominal
Presença de anáforas pronominais de 3ª
pessoa;

Discurso interativo

Predomínio dos pronomes de 1ª, 2ª e 3ª
pessoas, que acumulam valor dêitico e
anafórico.

Discurso teórico

Predomínio das anáforas nominais.

Quadro 07: Tipos de discurso e coesão nominal
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Nesse sentido, compreendemos que a coesão se constrói a partir de palavras e
frases que se encontram conectadas entre si, numa sequência linear e por meio de
dependências de ordem gramatical (KOCK, 1990, p. 18). Embora ela não seja condição
necessária e suficiente para que um texto seja, de fato, um texto, ela tem por função
dar maior legibilidade a ele, pois explicita os tipos de relações estabelecidas entre os
elementos linguísticos que o compõem.

Mecanismos de Coesão Verbal
Segundo Bronckart (1999), a coesão verbal também é responsável pela
coerência temática do texto. Dentro dessa perspectiva, Bronckart (1999) propõe um
quadro geral de análise de coesão verbal numa dimensão discursiva, demonstrando
como é possível definir as funções de coesão verbal que são comuns a cada tipo de
discurso e como isso está ligado ao contexto de produção.

3.3.2.5 Mecanismos Enunciativos

O estudo dos mecanismos enunciativos é de fundamental importância, pois são
eles os responsáveis pela coerência pragmática do texto, explicitando as vozes e a
responsabilidade enunciativa.
Assim, o autor, agente da ação de linguagem concretizada no texto empírico, não é
o único responsável pelo texto. A construção do texto é sempre atividade interativa, pois o
autor constrói suas representações do mundo físico e sócio-subjetivo a partir da interação
com as ações e discursos dos outros e sua própria vivência pessoal. Dessa forma, o texto
empírico é carregado dos traços dessa constituição interativa, dialógica e polifônica.
Para Bronckart, um texto é polifônico quando nele se fazem ouvir várias vozes
distintas. Ele destaca a existência de uma polifonia explícita, analisada por Ducrot
(1984) e uma polifonia implícita, analisada por Bakhtin, que pressupõe sempre a
existência de um conflito. Chamamos a atenção ao fato de que essas duas
possibilidades de polifonia podem coexistir em um único texto.
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As vozes, por sua vez, seriam entidades que assumem ou às quais se atribuem
uma dada responsabilidade enunciativa. Geralmente é a instância geral que assume a
responsabilidade – narrador ou expositor, o que podemos observar quando há o
predomínio da 3ª pessoa do singular. Essa instância geral pode colocar em cena outras
vozes, como explicitadas abaixo:
 As vozes de personagens, procedentes de seres humanos ou entidades
humanizadas implicadas na qualidade de agentes nos acontecimentos ou ações
constitutivas do conteúdo temático.
 Vozes sociais procedentes de personagens, grupos ou instituições sociais que
intervêm na qualidade de agentes do percurso temático, porém são citados como
instâncias externas de avaliação.


Voz do autor que procede diretamente da pessoa que está na origem da
produção de linguagem e que intervém, nessa qualidade, para comentar ou
avaliar aspectos do que foi enunciado.
Essas vozes que se fazem ouvir no texto, de forma explícita ou implícita, podem

introduzir diversos comentários e avaliações formulados a respeito do conteúdo
temático. Esses são traduzidos pelos modalizadores, que orientam o destinatário na
interpretação do conteúdo temático. Os modalizadores seriam, justamente, as marcas
deixadas pelo autor no texto, expressando sua subjetividade.
Para Bronckart (1999), são quatro as funções de modalização:
 Modalizações lógicas – avaliação de alguns elementos do conteúdo temático,
apoiada em critérios do mundo objetivo – condições de verdade, fatos certos,
possíveis, prováveis, necessários... Ex.: pode, é necessário.
 Modalizações deônticas – avaliação de alguns elementos do conteúdo
temático, apoiada em critérios do mundo social – valores, opiniões, regras,
direito, obrigações sociais, regras do grupo... Ex.: deve...
 Modalizações apreciativas – avaliação do conteúdo temático a partir de
critérios do mundo subjetivo das vozes que fazem o julgamento. Ex.: bom,
felizmente, infelizmente.
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 Modalizações pragmáticas – explicitam certos aspectos da responsabilidade de
uma entidade constitutiva do conteúdo temático – personagem, grupo, instituição
- em relação às ações de que é o agente.
A escolha dos modalizadores independe dos tipos de discurso. Alguns textos são
cheios deles, em outros eles são raros ou até mesmo ausentes. Segundo Bronckart
(1997/1999), essa gestão talvez esteja ligada ao gênero de texto, por exemplo: podem ser
mais frequentes nos manuais de história e panfletos políticos, que estão repletos de
modalizadores, pois o conteúdo temático é alvo de debate, de avaliação e comentário.
Em suma, acreditamos que o estudo dos mecanismos enunciativos permite que o
leitor penetre mais fundo no universo de pensamento do autor: quem ele leu; quem ele
citou; a quem ele faz referências implícitas e/ou explícitas, com quem ele concorda ou não
e também o que se revela como voz do próprio enunciador. Além disso, este estudo é de
fundamental importância, pois são eles os responsáveis pela coerência pragmática do
texto, explicitando as vozes e a responsabilidade enunciativa.
Conforme explicitado no início deste capítulo, o projeto do ISD surge de uma
preocupação primeira com a questão didática sobre o ensino de língua, o que gerou um
instrumento de análise de textos, um aprofundamento e ampliação no seu quadro de
pesquisas, pois o modelo de produção, interpretação e análise do ISD possibilita a
análise de gênero textual para construção de modelo didático, que constitui a base para
a elaboração posterior de sequência didática.
Dessa forma, realizamos, no capítulo seguinte, uma explanação sobre essa
abordagem dada ao ensino de gêneros, realizada pelo grupo de pesquisadores de
Genebra, como também por pesquisadores brasileiros. Nós nos fundamentamos nessa
abordagem para atingir o objetivo de intervir didaticamente, ao propor a elaboração de
um modelo didático do gênero cordel.
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2. A DIDÁTICA DE LÍNGUAS E O GÊNERO COMO INSTRUMENTO PARA O
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DE LINGUAGEM

Nesta seção discutiremos a abordagem dada aos gêneros textuais como
instrumento para o desenvolvimento de capacidades de linguagem, desenvolvida pelos
pesquisadores da Unidade de Didática de Línguas da Universidade de Genebra e do
grupo ALTER.

2.1 A Transposição Didática no Ensino de gêneros textuais
Antes de um determinado conhecimento chegar à sala de aula, no nosso caso
específico, o conhecimento em relação ao gênero “cordel”, ele deve passar por um
conjunto de transformações e adaptações. A esse processo de transformação entre o
conhecimento científico do objeto de ensino e o conhecimento didatizado, a literatura
vem denominando transposição didática.
Na perspectiva dos pesquisadores da Didática de Línguas, (BRONCKART E
PLAZAOLLA GIGER, 1998), a terminologia transposição didática de maneira alguma
deve ser entendida como uma mera aplicação de um conhecimento cientifico ao
processo de ensino e aprendizagem, mas ela deve ser entendida, como

[...] conjunto das transformações que um determinado conjunto de
conhecimentos necessariamente sofre, quando temos o objetivo de
ensiná-lo, trazendo sempre deslocamentos, rupturas e transformações
diversas a esses conhecimentos. (MACHADO E CRISTOVÃO 2006, p.
552)

Segundo Machado e Cristóvão (2006), para entender essas transformações, é
fundamental levar em conta as etapas do seu processo, sendo elas: conhecimento
cientifico,

conhecimento

efetivamente

ensinado

e

conhecimento

efetivamente

aprendido.
Em relação a esses níveis, as autoras elucidam que 1) “num primeiro momento
temos o conhecimento cientifico” propriamente dito, que sofre um primeiro processo de
transformação para constituir o 2) “conhecimento a ser ensinado”, que, finalmente,
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ainda se transforma em 3) “conhecimento efetivamente ensinado” e que, possivelmente
se constituirá em 4) “conhecimento efetivamente aprendido”. (MACHADO E
CRISTÓVÃO, 2006, P. 552)
Nesse sentido, diante do exposto, compreendemos que a proposta para o ensino
e aprendizagem deve passar pelo processo da transposição didática. Dessa forma, é
por meio dela que as intenções educativas, as competências a serem desenvolvidas
nortearão a escolha, o tratamento, o recorte e a partição dos conteúdos que darão
conta de tornar viável o que foi anteriormente consensuado.
Assim, a necessidade de se ensinar o conhecimento cientifico leva à
necessidade de modificá-lo – e essa modificação é chamada de transposição didática.
Ao entrarem para a escola, os objetos de conhecimento – o saber cientifico ou práticas
sociais – convertem-se em “objetos de ensino, ou seja, em conteúdo curricular”.
Diante do exposto, é necessário modificar o saber para que este se transforme
em objeto de ensino “ensinável”, isto é, em condições de ser aprendido pelo aluno.
Assim, relacionando essas percepções à transposição didática da noção de gênero,
Cristovão e Machado (2006, p. 552) afirmam que,

[...] desde os PCNs de LP que da quinta a oitava serie, nos defrontamos
com o primeiro nível de transposição. Nesse primeiro nível, na
passagem do conhecimento científico para o conhecimento a ser
ensinado, uma serie de injunções determina o que, dentre os inúmeros
objetos do conhecimento cientifico, pode ser considerado como objeto a
ser ensinado. A escolha desses objetos sofre um controle social, que é
exercido oficialmente pelas autoridades do ensino e, cientificamente,
pelos especialistas que atuam junto às instituições governamentais,
como por exemplo, aqueles que trabalham para o MEC na elaboração
dos PCNs.

De acordo com Machado e Cristóvão (2006), a questão do ensino de gêneros
pode suscitar problemas, tendo em vista a diversidade de concepções existentes e a
forma como cada uma propõe sua abordagem. Para se pensar no trabalho com o
ensino dos gêneros, no quadro epistemológico do ISD, precisa-se ter em mente a
questão da transposição didática dos conhecimentos teóricos sobre a produção de
linguagem e a adaptação desses conhecimentos à realidade de sala de aula,
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assumindo-se, de uma forma consistente, uma determinada teoria do desenvolvimento
humano.
Assim, a transposição didática se desenvolve nos três níveis da atividade
didática: 1)Sistemas Educacionais que correspondem às instâncias maiores do ensino,
como MEC, Coordenadorias Regionais, e outras; 2) Sistemas de Ensino que
compreendem as instituições construídas especificamente para que sejam atingidas as
finalidades estabelecidas pelo sistema educacional, como as escolas, os programas, os
instrumentos didáticos e outras, e 3) Sistemas Didáticos que representam as classes
em que se desenvolve o trabalho educacional: o professor, os alunos e os objetos de
conhecimento (pólos de conhecimento), como é apresentado no quadro abaixo:
Quadro 01. Diferentes níveis da atividade educacional. (Machado, 2007).

Diante do quadro acima, compreendemos que é no primeiro nível que se dá a
atuação de especialistas, na seleção dos conteúdos, na transformação do saber
científico em conhecimento a ser ensinado e na elaboração de documentos oficiais que
estabelecerão as diretrizes educacionais. No segundo estão os estabelecimentos de
ensino, os programas, os instrumentos didáticos, etc. Nesse nível, o conhecimento a
ser ensinado transforma-se em conhecimento efetivamente ensinado. Por fim, o terceiro
nível segundo Coutinho, Jorge e Tanto (2012, p.28) “são sistemas ternários constituídos
por professor-aluno-saber. É neste terceiro nível que se dá o trabalho do professor
propriamente dito”. Nesse nível, o conhecimento ensinado passa a conhecimento
aprendido.
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Nessa perspectiva, compreendemos que é necessário modificar o saber para
que ele se transforme em objeto de ensino “ensinável” isto é, em condições de ser
aprendido pelo aluno. Os pesquisadores que realizam seus estudos no quadro do ISD,
por sua vez, usam essa noção para o desenvolvimento de seus trabalhos, em especial
para o ensino de leitura, interpretação e produção de textos. (CHEVALLARD, 1985
apud SILVA, 2009).
Segundo Bronckart (1999), a proposta do ISD filia-se ao movimento do
interacionismo social e considera que a linguagem é absolutamente central e decisiva
nas atividades humanas. As práticas linguageiras (textos,

entendidos como

correspondentes empírico-linguísticos de uma determinada ação de linguagem e
discursos, entendidos como atividades de linguagem) são os principais instrumentos do
desenvolvimento humano, tanto em relação aos conhecimentos e aos saberes quanto
em relação à identidade das pessoas e à sua capacidade de agir.
E é nesse sentido que Dolz e Schneuwly (2004) consideram os gêneros textuais
como verdadeiras ferramentas semióticas, que permitem o desenvolvimento, a
produção e a leitura de textos, assim como o desenvolvimento de várias capacidades
dos produtores. Como sabemos, é com base nos conhecimentos sobre os gêneros, que
construímos durante toda a nossa vida, que, diante de uma situação de produção,
adotamos um determinado gênero, que nos parece ser o mais adequado para essa
situação. Entretanto, segundo os autores, o produtor do texto nunca vai simplesmente
reproduzir o gênero, mas vai sempre adaptá-lo aos valores particulares da situação em
que se encontra e da forma como ele representa essa situação.
Assim, qualquer produção textual pode contribuir para a modificação do gênero,
e é o acúmulo dessas modificações que vai acabar modificando os gêneros
continuamente, o que lhes confere um estatuto fundamentalmente dinâmico e histórico.
Em relação ao gênero textual, a sua utilização em sala de aula é também
defendida por Schneuwly e Dolz (2004, p. 74), quando consideram que “é através dos
gêneros que as práticas de linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes”.
Assim, os autores veem a utilização dos gêneros como um instrumento de práticas de
linguagem

em

determinado

contexto,

e

também

como

um

objeto

de

ensino/aprendizagem. Eles partem do pressuposto de que quanto mais trabalhadas as
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dimensões ensináveis de um gênero, isto é, quanto mais se colocar os alunos em
situações que sejam as mais próximas possíveis do gênero de referência, mais se
facilitará o ensino dele como instrumento, possibilitando, assim, o desenvolvimento de
capacidades de linguagem diversas que a ele estão ligadas e que poderão ser
transferidas para outros gêneros.
Os gêneros seriam, dessa forma, considerados megainstrumentos, que, uma vez
apropriados pelo sujeito, transformam-se em mediadores do conhecimento, nas
interações verbais e nas mais variadas situações comunicativas, tornando-se
referências para os aprendizes.
Acreditamos, portanto, que devemos e podemos ensinar gêneros de textos se
adotarmos o conceito de gênero como instrumento (MACHADO e LOUSADA, 2010), ou
seja, como um intermediador das diferentes práticas de linguagem, a fim de auxiliar o
desenvolvimento das diferentes capacidades de linguagem, e como unidade de ensino,
com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento dessas capacidades. Segundo Dolz e
Schneuwly (2004),
[...] quanto mais precisa a definição das dimensões ensináveis de um
gênero, mais ela facilitará a apropriação deste como instrumento e
possibilitará o desenvolvimento de capacidades de linguagem diversas
que a ele estão associadas. (p.15)

Nesse sentido, é importante compreender que o ensino de um determinado
gênero não será nunca a mera transposição exata dos conhecimentos cientificamente
construídos sobre esse gênero, ou seja, necessariamente haverá transformação dos
conhecimentos científicos sobre esse gênero para a sua adaptação em sala de aula.
Dessa forma, um dos instrumentos de operacionalização da transposição didática é o
Modelo Didático de Gênero3.
Segundo Machado e Cristóvão (2009), o trabalho com ensino de gêneros
textuais pode provocar dilemas, se levarmos em conta a diversidade originada da
própria noção trabalhada nos PCNs e a maneira que essas compreensões são
concebidas. Assim, no quadro do ISD necessitamos ter em mente a questão da
transposição didática dos conhecimentos teóricos sobre a produção de linguagem e a
3

Será discutido no próximo item.
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adaptação desses conhecimentos à realidade de sala de aula, assumindo-se, de uma
forma consistente, uma determinada teoria do desenvolvimento humano.
Dessa forma, levando em consideração a presença dos gêneros textuais em
todas as atividades humanas, bem como a sua dinamicidade, Dolz e Schneuwly (2004),
defendem a necessidade de didatização dos gêneros, já que os trabalhos pedagógicos
com gêneros ainda é um pouco restrito, e os professores ainda necessitam de uma
fundamentação teórica e de exemplos práticos. Com essa finalidade de didatizar os
gêneros, os autores propõem um modelo dos mesmos, ou seja, um Modelo Didático de
Gênero.
Segundo Machado (2001) a elaboração do modelo didático possibilita uma
contemplação das dimensões constitutivas dos gêneros que, por sua vez, permitem a
construção de sequências didáticas (SD). As SD são “conjunto de atividades de ensino,
integradas por um objetivo unificador das diferentes dimensões constitutivas de um
gênero específico, que são consideradas como sendo ensináveis para um determinado
nível de ensino” (MACHADO, 2001; p.138) e adequadas ao ensino do gênero proposto
e ao desenvolvimento das capacidades de linguagem que se quer alcançar.
Em suma, de acordo com Machado e Crsitóvão (2006), para que o processo de
transposição didática de um gênero se torne viável, é preciso, primeiramente, a
elaboração de uma ferramenta mediadora do conhecimento dizível nesse gênero,
ferramenta essa denominada pelos autores genebrinos (DOLZ E SCHNEUWLY, 2004)
de modelo didático do gênero, que posteriormente permitirá a construção de sequência
didática.

2.2 O modelo didático de gênero
O termo “modelo didático” surgiu em Genebra-Suíça com a finalidade de auxiliar
o trabalho do professor, bem como de favorecer o ensino e aprendizagem de gêneros
textuais no que se refere à sua compreensão e produção em língua materna. De acordo
com o grupo de Genebra, para um ensino e aprendizagem de qualquer gênero de texto,
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faz-se necessário que as atividades em sala de aula sejam norteadas por um modelo
didático do gênero, segundo Dolz & Schneuwly (2004).
De acordo com os pesquisadores filiados ao Interacionismo Sociodiscursivo,
para que “os objetivos de ensino-aprendizagem de gêneros possam ser atingidos, as
práticas escolares de produção textual devem ser norteadas pelo que chamam de
modelo didático do gênero a ser ensinado”. (MACHADO e CRISTOVÃO, 2006, P.5).
Nesse sentido, como modelo didático (MD) entende-se “um objeto descritivo e
operacional, construído para apreender o fenômeno complexo da aprendizagem de um
gênero e, assim, orientar suas práticas” (DE PIETRO 1997, p. 108 apud MACHADO e
CRISTÒVÂO, 2006). Segundo Machado e Cristóvão (2006), a construção desse
modelo não precisa ser perfeita, nem teoricamente pura, podendo reunir referências
teóricas diversas, assim como referências oriundas da observação e da análise das
práticas sociais que envolvem o gênero em questão e dos depoimentos dos “experts”
na sua produção. Finalmente, as próprias atividades das aulas que se centrarem nesse
gênero possibilitariam um retorno ao modelo didático, permitindo a sua reelaboração
contínua. (MACHADO E CRISTÓVÃO, 2006).
Segundo Cristóvão (2002), que adota a concepção de MD com base em Dolz e
Schneuwly (2004), a análise e a classificação dos textos, bem como a identificação dos
gêneros são necessárias para a construção de um MD que apontará os elementos
ensináveis num processo de ensino/aprendizagem. Nessa perspectiva, segundo a
autora
(...) O modelo didático visa apontar, segundo o que é ensinável, às
capacidades de linguagem que poderão ser desenvolvidas a partir do
trabalho com os textos pertencentes a gêneros específicos que circulam
em nosso meio. (CRISTÓVÃO, 2002, p. 43-44)

Para Machado e Cristóvão (2006), o modelo permite visualizar as características
do gênero em estudo/análise/produção e, sobretudo, facilita a seleção das dimensões
ensináveis numa determinada etapa da escolarização ou o seu adiamento para etapas
posteriores.
Diante do exposto, compreendemos a importância, se não a consulta a Modelos
didáticos já disponíveis, a sua elaboração prévia, nos moldes propostos por Schneuwly
e Dolz (2004), a fim de orientar um encaminhamento adequado na elaboração de
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Sequência Didática (SD), permitindo, com isso, uma progressão no que se refere ao
trabalho com as marcas do gênero. Assim, para esses autores,
(...) Um modelo didático apresenta, então, em resumo, duas grandes
características:
1. ele se constitui uma síntese com objetivo prático, destinada a orientar
as intervenções dos professores;
2. ele evidencia as dimensões ensináveis, com base nas quais diversas
sequências didáticas podem ser concebidas. (SCHNEUWLY e DOLZ,
2004, p. 82)

Em relação à SD, Dolz e Schneuwly (2004, p.97) afirmam que a “sequência
didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, de maneira sistemática,
em torno de um gênero textual oral ou escrito”. Dessa forma, ao revelar as marcas
predominantes do gênero, já indica, também, quais os elementos mais importantes que
devem ser enfocados ao trabalhá-lo. A partir dessas orientações, o professor terá mais
segurança

para

fazer

as

intervenções

necessárias

em

momentos

de

ensino/aprendizagem por meio das SDs.
A SD tem a finalidade de ajudar os alunos a dominar melhor um gênero de texto,
o que vai lhes permitir escrever ou falar de maneira adequada numa situação de
comunicação. A estrutura dessa SD, segundo Dolz; Noverraz e Schneuwly (2004), é
organizada por quatro etapas inter-relacionadas:

Percebemos, no diagrama acima, que os procedimentos envolvidos no modelo
das sequências didáticas envolvem quatro fases: na primeira, apresentação da
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situação, é o momento em que os alunos construirão uma representação da situação
de comunicação e da atividade de linguagem a ser executada. Na segunda, há
produção de textos pelos alunos com o objetivo de serem avaliadas as capacidades
iniciais e identificados os problemas; na terceira, são desenvolvidos módulos, nos quais
os alunos desenvolvem atividades direcionadas para a apropriação das características
fundamentais do gênero estudado; na quarta, há uma produção final, na qual os alunos
avaliam e revisam suas produções iniciais, guiados por uma ficha de controle,
construída individual ou coletivamente durante os módulos.
Nesse sentido, a dinâmica das sequências didáticas consiste em confrontar os
alunos com as práticas de linguagem historicamente construídas, os gêneros textuais,
para lhes dar a possibilidade de reconstruí-las e delas se apropriarem. Para tanto, é
necessário primeiramente à elaboração do MD.
Segundo Machado e Cristóvão (2006), no mínimo, os seguintes elementos
devem ser considerados em relação ao MD:

a) as características da situação de produção (quem é o emissor, em
que papel social se encontra, a quem se dirige, em que papel se
encontra o receptor, em que local é produzido, em qual instituição social
se produz e circula, em que momento, em qual suporte, com qual
objetivo, em que tipo de linguagem, qual é a atividade não verbal a que
se relaciona, qual o valor social que lhe é atribuído etc.);
b) os conteúdos típicos do gênero;
c) as diferentes formas de mobilizar esses conteúdos;
d) a construção composicional característica do gênero, ou seja, o plano
global mais comum que organiza seus conteúdos;
e) o seu estilo particular, ou, em outras palavras:
- as configurações específicas de unidades de linguagem que se
constituem como traços da posição enunciativa do enunciador:
(presença/ausência de pronomes pessoais de primeira e segunda
pessoa, dêiticos, tempos verbais, modalizadores, inserção de vozes);
- as sequências textuais e os tipos de discurso predominantes e
subordinados que caracterizam o gênero;
- as características dos mecanismos de coesão nominal e verbal;
- as características dos mecanismos de conexão;
- as características dos períodos;
- as características lexicais (MACHADO e CRISTOVÃO, 2006, p. 11-12)

Dolz & Schneuwly (2004) sustentam que, para a caracterização detalhada do
gênero, é necessária a coleta de textos autênticos, os quais, por sua vez, constituirão
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um corpus. Afirmam, principalmente, que quanto mais rico e variado for o corpus, “mais
a observação se estenderá a realizações textuais diversas correspondentes aos
gêneros de textos trabalhados” (2004, p.179).
Assim sendo, conhecer o modelo didático do gênero facilitará o conhecer mais
adequado do funcionamento dos gêneros que serão postos em prática em sala de aula
e, no caso específico desta dissertação, o cordel.
2.3 Capacidades de Linguagem

De acordo com Dolz, Pasquier & Bronckart (1993) e Dolz & Schneuwly (2004),
são três as capacidades de linguagem envolvidas na produção textual: as capacidades
de ação, as capacidades discursivas e as capacidades linguístico-discursivas. Segundo
os autores, embora, do ponto de vista teórico, possam ser definidas separadamente,
elas se encontram, de fato, em permanente interação.
As capacidades de ação permitiriam a adaptação da produção às restrições
impostas pela situação de comunicação, implicando a mobilização de três tipos de
representações: a) sobre o meio físico: o lugar, o momento da produção, a presença ou
não dos interlocutores; b) sobre a interação propriamente dita: o papel social dos
participantes, a instituição social de onde falam, o objetivo; c) o conteúdo temático
estocado na memória que vai ser mobilizado na produção oral ou escrita.
As capacidades discursivas, por sua vez, dizem respeito às operações de
gerenciamento da infraestrutura global do texto, isto é, à escolha de um plano do texto,
de uma variante discursiva (ou de várias), de forma(s) de organização sequencial e da
escolha e elaboração de conteúdos.
Finalmente, as capacidades linguístico-discursivas envolveriam as operações de
uso de recursos linguísticos que permitem, de um lado, explicitar as grandes
articulações hierárquicas, lógicas e/ou temporais do texto, tendo em vista o destinatário,
e, de outro, esclarecer as responsabilidades enunciativas e as avaliações que o
enunciador efetua sobre os conteúdos. Dentre elas, teríamos as operações de
textualização, isto é, de conexão e segmentação das partes do texto e do
estabelecimento de coesão nominal e verbal, as operações de posicionamento
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enunciativo, que envolvem o gerenciamento das diferentes vozes presentes no texto e
a expressão de modalizações; as de construção dos períodos e de escolha de itens
lexicais.
Dessa forma, segue abaixo um quadro sintético das capacidades de linguagem,
proposto pelo Dolz e Scneuwly (2004):
4

Capacidades

Operações

Níveis de análise

Capacidades de ação

-Mobilização de três tipos de
representações:

Situação de produção
- contexto de produção

-do contexto físico
- conteúdos mobilizados
-do contexto sócio-subjetivo (ou
interação comunicativa)

- gênero selecionado

-dos conteúdos
Capacidades discursivas

Gerenciamento da infraestrutura
geral do texto

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --

Capacidades lingüístico- discursivas

Nível organizacional:
- plano global do texto
- tipos de discurso (uso de
unidades linguísticas
próprias de cada tipo) e
relação com o contexto

- Elaboração de conteúdos

- sequências textuais e
relação com o contexto

- Textualização

Mecanismos de
manutenção da coesão
temática:
- conexão – organizadores
textuais
- coesão nominal –
substituições,
apagamentos, anáforas
- coesão verbal – tempos
verbais
---------------Mecanismos de
manutenção da coesão

4

Discutiremos estes níveis no próximo capítulo.
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pragmática e relações com
o contexto:
--------------------- uso dos dêiticos de pessoa
- distribuição das vozes
- uso de modalizadores
- escolhas lexicais
- Posicionamento enunciativo

Quadro 02: Das capacidades e métodos de análise

Diante do exposto, trazendo essas noções para o campo do ensino e
aprendizagem de leitura e produção de textos, Dolz & Schneuwly (2004; p.52) afirmam
que a noção de capacidades de linguagem:
Evocam as aptidões requeridas de um aprendiz para a produção de um
gênero numa situação de interação determinada: adaptar-se às
características do contexto e do referente (capacidade de ação);
mobilizar modelos discursivos (capacidades discursivas); dominar as
operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas capacidades
linguístico-discursivas) (DOLZ & SCHNEUWLY, 2004; p.52).

Nesse sentido, o estudo e a observação dessas capacidades de linguagem nos
educandos, antes e depois do processo de ensino e aprendizagem permitem a
realização de uma intervenção didática mais precisa por parte do professor, a fim de
possibilitar o desenvolvimento de capacidades de linguagem que os aprendizes ainda
não tenham e que possam ir adquirindo durante o processo.

2.4 Gêneros Orais e escritos
Nos últimos anos, as pesquisas sobre oralidade, e principalmente sobre gêneros
orais, não se encontram bem definidas, ou não aprofundaram as questões relativas à
oralidade no texto escrito, e nesse contexto, as definições estão ainda em processo de
elaboração. Os estudiosos, dentre eles (MARCSCHI, 2001, 2005; CASTILHO, 2003;
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CHARTIER, 2002) fazem sempre comparações entre fala e escrita, mostrando que
essas duas modalidades da língua variam e uma não é mais importante que a outra.
Nesse sentido, Marcuschi (2005), define a oralidade como,
[...] uma prática social interativa para fins comunicativos que se
apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na
realidade sonora; ela vai desde uma realização simples a mais
formal nos mais variados contextos de uso (MARCUSCHI, p. 25).

Nessa perspectiva, no que se refere aos gêneros textuais orais, assim como aos
escritos, a sua constituição e organização precisam ser estudadas para serem
compreendidas e bem realizadas pelos falantes de uma língua.
Dessa forma, Marcuschi (2005) ressalta a importância das relações entre fala e
escrita. Para o autor, a oralidade possui relevância na sociedade, pois “sob o ponto de
vista mais central da realidade humana, seria possível definir o homem como um ser
que fala e não como um ser que escreve” (MARCUSCHI, 2005, p. 17). O autor, porém,
ressalta que isso não torna, pois a fala superior à escrita e lembra que “os usos da
escrita, no entanto quando arraigados numa dada sociedade, impõem-se de maneira
“agressiva” e adquirem um valor social até superior à oralidade” (p. 17).
Ainda na linha de pensamento desse autor, compreendemos que a fala e escrita
ocorrem num contínuo. Dessa forma, as novas perspectivas de texto, gênero, discurso,
suas condições de produção e realização. Há uma revisão da forma de conceber a fala,
pois a fala, tida antes como lugar da desorganização, espontaneidade, passa agora a
ser vista como planejada e organizada segundo critérios que favorecem a interação e
compreensão do que é dito.
Na perspectiva de Marcuschi (2008), existe uma visão antidicotômica entre fala e
escrita. Assim, não podemos abordar fala e escrita como ocorrências opostas situadas
em sistemas diversos. Ao que parece as diferenças percebidas são muito mais
relacionadas às diferenças estruturais da fala e da escrita.
Em relação à continuidade entre os gêneros orais e escritos, Rojo e Schneuwly,
2006, afirmam que
[...] A relação entre gêneros orais e gêneros escritos não é uma relação
de dicotomia. É antes uma relação de continuidade e de efeito mútuo,
isto é, gêneros orais podem sustentar gêneros escritos; gêneros escritos
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podem sustentar gêneros orais. Eles estão em mútua interdependência,
cada gênero oral que entra na escola, em geral, pressupõe a escrita,
assim como cada gênero escrito trabalhado na escola pressupõe o oral.
(ROJO E SCHNEUWLY, 2006, p. 467).

Diante do exposto, compreendemos que nos dias atuais, é complexo tentar
dissociar e impor limites entre fala e escrita e podemos demonstrar tal relação no
exemplo proposto por Schneuwly com o gênero conferência, identificado como gênero
oral.

Para o referido autor, a conferência, antes de ser concretizada, exige que o

enunciador apoie em textos escritos para fundamentar seu pensamento e, durante a
conferência, ele utiliza-se de um texto escrito, impresso ou apresentado no Power Point
(preparados previamente). Depois essa conferência pode ser publicada em livros ou
anais de eventos na forma de artigo científico.
Além disso, segundo Marcuschi (2008), existem mesclagens de gêneros na
relação fala-escrita, em que um gênero que tem a sua concepção (produção original)
escrita pode ser recepcionado por meio da oralidade e vice-versa.
No nosso caso especifico, o cordel tem sua produção original na oralidade,
sendo recepcionado por meio da escrita. O enunciador aproxima o escrito ao oral,
dando-lhe liberdade para interromper a narrativa, discorrendo sua opinião. A oralidade
se manifesta nos personagens, por empregar uma linguagem informal e acessível. O
cordel também utiliza artifícios de linguagem tais como: violações da norma padrão,
neologismos, redundâncias, regionalismos e frases incompletas e retorcidas, que
buscam reproduzir a linguagem oral. Assim, as marcas da linguagem falada se
apresentam tanto no léxico como na sintaxe.
Nesse sentido, demonstramos que um fato interessante na realização dos
gêneros orais são os elementos não linguísticos que fazem parte de sua constituição.
Marcuschi nos revela isso quando define a fala, afirmando ser ela a
[...] produção textual discursiva ... que se caracteriza pelo uso da língua
na sua forma de sons sistematicamente articulados e significativos, bem
como os aspectos prosódicos, envolvendo, ainda, uma série de recursos
expressivos de outra ordem, tal como a gestualidade, os movimentos do
corpo e a mímica (MARCUSCHI, 2005, p.25)
.
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Diante do exposto, compreendemos que, ao falar, usamos recursos expressivos,
então esses recursos fazem parte da elaboração dos gêneros orais. Com isso
afirmamos que a fala não se realiza apenas na realidade sonora, dela fazem parte
fatores linguísticos e extralinguísticos que juntos constituem os diversos gêneros
existentes. Como afirmam os PCNs de Língua Portuguesa,

[...] domínio da língua oral e escrita é fundamental para a participação
social efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem
acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou
constrói visões de mundo, produz conhecimento. (BRASIL, 1997, p. 15)

Tendo por base essa discussão, elaboramos o capítulo seguinte no qual
discutimos algumas questões voltadas para o gênero cordel objeto desta pesquisa, que
apresenta traços da oralidade.
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3. O GÊNERO CORDEL
Dizem que o nome CORDEL
Vem lá dos tempos passados
Quando os poetas vendiam
Seus LIVROS dependurados
Em cordinhas, ou cordões,
Pelas feiras dos sertões
Nos burgos mais afastados
(Manoel Monteiro)

Depois da explanação dos fundamentos teóricos sobre o gênero no
interacionismo

sociodiscursivo

e

à

noção

de

gênero

como

instrumento

de

desenvolvimento de capacidades de linguagem, voltado para o ensino, neste capítulo,
apresentaremos a origem e a história do gênero estudado nesta pesquisa, a partir da
visão de diversos estudiosos da área, com a finalidade de demonstrar sua trajetória da
Europa até o Brasil, levando em conta seu fortalecimento no nordeste brasileiro.

3.1 A origem do Cordel: duas vertentes

A origem do cordel diverge entre os estudiosos da área, pois, para alguns
pesquisadores, dentre eles Meca Moreno (2007), a literatura de cordel já existia, tendo
chegado à Península Ibérica (Portugal e Espanha) por volta do século XVI. Segundo tal
autor, a literatura de cordel recebeu os nomes de pliegos sueltos, na Espanha, e de
folhas soltas ou volantes, em Portugal. A história da literatura de cordel começa com o
romanceiro

do

Renascimento,

quando

se

iniciou

a

impressão

de

relatos

tradicionalmente orais feitos pelos trovadores medievais, que desenvolveram os relatos
até a Idade Contemporânea. O Cordel é uma das mais antigas manifestações culturais
do Brasil e tem suas raízes fincadas nos pregões, que eram anúncios cantados no
Portugal Medieval. Seguindo essa linha de pensamento, cordelistas brasileiros definem
em estrofes de cordel o percurso histórico desse gênero, como podemos ver abaixo:
[...] na Península
Ibérica, séculos atrás,
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Essa arte teve início
Com narrativas orais
Recitadas nos castelos
E nos palácios reais.
E foi com os portugueses
Que essa arte aqui chegou,
Instalou-se no nordeste
E se aperfeiçoou,
Modernizou-se e, em seguida,
Pelo Brasil se espalhou [...] (ACOPIARA, 2009, p. 14).

Ainda, seguindo o mesmo pensamento, Diégues Junior (1973, tomo I) afirma
que:
Tem-se atribuído às “folhas volantes” lusitanas a origem de nossa
literatura de cordel. Diga-se de passagem, e antes de mais nada, que o
próprio nome que consagrou entre nós também é usual em Portugal (...)
Estas “folhas soltas”, decerto em impressão muito rudimentar ou
precária, eram vendidas nas feiras, nas romarias, nas praças ou nas
ruas; nelas registravam-se fatos históricos ou transcrevia-se igualmente
poesia erudita. Gil Vicente, por exemplo, nela aparece. Divulgavam-se,
por intermédio das folhas volantes, narrativas tradicionais, como a
Imperatriz Porcina, Princesa Magalona, Carlos Magno. Tudo isso,
evidentemente, e como seria natural, se transladou, com o colono
português, para o Brasil; nas naus colonizadoras, com os lavradores, os
artífices, a gente do povo, veio naturalmente esta tradição de
romanceiro, que se fixaria no Nordeste como literatura de cordel.

Assim, Meca Moreno (2007) afirma que a literatura brasileira de cordel tem
influência europeia, porque foi trazida pelos nossos colonizadores, que não foram
apenas portugueses, especialmente no nordeste, mas principalmente por eles. Essa
vertente é defendida por diversos pesquisadores que trabalham com a literatura
popular, dentre eles citamos Souto Maior (s/d); Londres (1983); Kury (1982) e Saraiva
(1980).
Abreu (1999), em sua obra intitulada “Histórias de cordéis e folhetos”, propõe
acarear o que ela denomina “literatura de cordel portuguesa e a literatura de folhetos do
Nordeste do Brasil”, pois, segundo a autora, os cordéis portugueses têm sido
apresentados como a origem dos folhetos nordestinos, mas, segundo ela, essa
hipótese é um equívoco. (ABREU, 1999 p. 15).
E, antes de iniciarmos essa discussão, é necessário, aqui, atentarmos para a
terminologia utilizada pela autora: “literatura de cordel” – Portugal - e a “literatura de

55

folhetos” - Nordeste do Brasil, pois essa terminologia ressalta que, apesar de na
contemporaneidade usarmos a nomenclatura “literatura de cordel” para se indicar as
duas produções, os nordestinos que as elaboram e as consomem “nem sempre
reconheceram tal nomenclatura” (literatura de cordel), pois só a partir de 1970 essa
terminologia foi propagada. (ABREU, 1999, P. 17)
No que se refere à conceituação dos cordéis portugueses, Abreu (2009) afirma
que existem problemas em relação ao gênero e à forma, pois, segundo ela:

Não há qualquer constância em relação a esses aspectos: a literatura de
cordel abarca autos, pequenas novelas, farsas, contos fantásticos,
moralizantes, histórias, peças teatrais, hagiografias, sátiras, notícias...
além de poder ser escrita em prosa, em verso ou sob a forma de peça
teatral. (ABREU, 1999 p. 21)

Seguindo a mesma linha de pensamento, Saraiva (1980) demonstra as
dificuldades em conceituar a literatura de cordel, pois ele aponta a insuficiência das
tentativas já empreendidas. Além disso, Saraiva (1980 apud ABREU 1999, p. 22)
“discute o perigo de se querer fazer coincidir o conceito de “literatura popular”, como se
tem feito, muitas vezes”. Saraiva defende a ideia de que não se deve aceitar que toda
literatura de cordel seja popular, pois, segundo Abreu (1999, p. 22), esse autor,
[...] contrapõe à ideia de “popular” um novo conceito no qual se
encaixaria o cordel, o de literatura “marginal/izada”, que seria aquela
ignorada, esquecida, censurada, “marginal/izada” pelos poderes
literários, culturais ou políticos por razões de linguagem ou de produção
e circulação no mercado.

Assim, Abreu (1999) afirma que é fundamental diferenciar “cordel” e “popular”,
uma vez que os autores e o público dessa literatura não pertencem exclusivamente às
camadas populares.
Ainda em relação aos cordéis portugueses, Marinho e Pinheiro (2012) afirmam
que, diferentemente dos folhetos brasileiros, aqueles eram escritos e lidos por pessoas
de classe média como advogados, militares, professores, padres, médicos, funcionários
públicos, entre outros. Já no Brasil, os poetas populares criavam suas obras e, como
eram na sua grande maioria analfabetos, decoravam e em seguida faziam suas
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apresentações nas feiras e salões das cidades do interior do Nordeste. Muitas vezes, a
ordem era inversa, isto é, devido à grande capacidade de memorização desses artistas,
durante uma apresentação, eles criavam uma nova história e, ao mesmo tempo,
decoravam e passavam a cantá-la, ou a recitá-la por onde caminhavam.
No Brasil, como afirmava Marinho e Pinheiro (2012, p. 17), o cordel tem o
mesmo significado de poesia popular em verso. Foi mais difundido no Nordeste e
ganhou esse nome devido à forma como ele era vendido em feiras, sobretudo em
pequenas cidades do interior, em proximidade com fatos que aconteciam em Portugal.
O autor de cordel Rodolfo Coelho Cavalcante, em seu folheto intitulado “Origem
da literatura de cordel e sua expressão de cultura nas letras de nosso país”, demonstra
de maneira poética a diferença do cordel produzido fora do país e o produzido no Brasil:

Na França, também Espanha
Era nas bancas vendida,
Que fosse em prosa ou em verso
Por ser a mais preferida
Com o seu preço popular
Poderia se encontrar
Nas esquinas da avenida.
No Brasil é diferente
O cordel-literatura
Tem que ser todo rimado
Com sua própria estrutura
Versificando em sextilhas
Com a métrica mais pura.

No Brasil, alguns autores passaram a imprimir essas poesias e a vendê-las nas
feiras e festas populares. A partir das estrofes do cordel “Os mestres da literatura de
cordel”, de Antônio Américo de Medeiros, saberemos mais a respeito dessa história:
Leandro que não cantava
Diariamente escrevia
Publicando os seus folhetos
Foi crescendo dia a dia
Criou o revendedor
Que de feira em feira vendia.
Aqueles revendedores,
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Vendendo de feira em feira,
Os folhetos de Leandro
Cobriram toda ribeira,
Do litoral ao sertão
Foi de fronteira a fronteira.
Em dois anos já tinha
A sua tipografia
Fazendo por conta própria
Folhetos como queria.
Deu emprego a muita gente
Vendendo na freguesia.
(...)

Nas estrofes acima, percebemos que os folhetos eram vendidos em feiras livres
e, para se chamar a atenção do público, expunham-se os livretos em cordéis presos a
estacas, o que deu origem ao nome e, para aguçar o interesse do publico, cantavam ou
recitavam partes do livreto, (folheto).
Durante muito tempo, no Brasil, escritores/poetas e editores continuaram
escrevendo folhetos e assim os denominando, entretanto, o uso da nomenclatura cordel
se espalhou e nos dias atuais os próprios escritores se perfilham como cordelistas.

3.2 Classificação temática dos cordéis
No

Brasil,

muitos

estudiosos

se

aventuraram

no

caminho

da

classificação temática da literatura de cordel. Assim, vamos encontrar critérios de
classificação em Albuquerque (2011), Câmara Cascudo (2001)5, Luyten (2005),
Menezes (2000), Meyer (1980), Saraiva (2004), etc.
Diante do exposto, além dos autores supracitados, encontramos em Ariano
Suassuna6, que propõe duas classificações ao adotar dois níveis ou gêneros de
discurso, um erudito e outro popular, conforme explicaremos a seguir. A primeira delas
aparece, numa versão refundida a qual usaremos em nossas análises, pois o escritor
5

6

Este autor se ocupa de material mais vasto e variado que os demais.

Nessa pesquisa, optamos em utilizar as classificações temáticas propostas por esse autor, por sintetizar diversas
outras temáticas encontradas durante a concretização do trabalho.
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Suassuna7 tenta reformular a classificação dos cordéis nordestinos da seguinte
maneira:
1. Ciclo heróico, trágico e épico;
2. Ciclo do fantástico e do maravilhoso;
3. Ciclo religioso e de moralidades;
4. Ciclo cômico, satírico e picaresco;
5. Ciclo histórico e circunstancial;
6. Ciclo de amor e de fidelidade;
7. Ciclo erótico e obsceno;
8. Ciclo político e social;
9. Ciclo de pelejas e desafios."

Embora semelhante às demais classificações por temas, essa proposta de
Suassuna (a "erudita") tem a vantagem de sintetizar várias outras de uma forma talvez
mais refinada, porém desde logo comete omissões e acrescenta o equívoco de misturar
numa mesma tipologia pelejas e romances, que são produções de gêneros bem
diversos. Por exemplo, um dos folhetos que faz parte do corpus desta pesquisa: “A
Chegada Lampião no Inferno" e “A chegada de Lampião no céu” poderiam, sem
incoerência, serem incluídos em qualquer um dos quatro primeiros "ciclos" dessa
classificação. O cordel “Nordeste: aqui é meu lugar” seria incluído no ciclo cinco, já “A
FIFA vai rebaixar o acarajé baiano” se encaixaria no ciclo oito. Portanto, aí se evidencia
de imediato a questão relativa ao critério de escolha do tema dominante de um folheto
dessa natureza. Evidentemente, a resposta não pode estar sujeita à mera subjetividade
do estudioso.
Vejamos, porém, a segunda classificação proposta por Suassuna. Segundo
Menezes (2006, p. 3), essa segunda classificação é apresentada no momento em que
ele, usando de um estratagema, fala por intermédio de João Melchíades, padrinho da
personagem central de seu Romance “d'A Pedra do Reino”, quando, aliás, formula
também uma tipologia de poetas populares:
7

Antologia, tomo III, volume 2, de Literatura Popular em Verso, da Fundação Casa de Rui Barbosa.
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O velho João Melchíades ensinou - nos, ainda, que, entre os romances
versados, havia sete tipos principais: os romances de amor; os de
safadeza e putaria; os cangaceiros e cavalarianos; os de exemplo;
os de espertezas, estradeirices e quengadas; os jornaleiros; e os da
profecia e assombração.
(...) Um dos tipos que eu mais apreciava eram os de safadeza,
subdivididos em dois grupos, os de putaria e os de quengadas e
estraderices. E quanto à tipologia dos poetas populares, a personagem
de Suassuna declara: « Existe o Poeta de loas e folhetos, existe o
Cantador de repente. Existe o Poeta de estro, cavalgação e reinaço, que
é o capaz de escrever os romances de amor e putaria. Existe o Poeta de
sangue, que escreve os romances cangaceiros e cavalarianos. Existe o
Poeta de ciência, que escreve os romances de exemplo. Existe o Poeta
de pacto e estrada, que escreve os romances de esperteza e
quengadas. Existe o Poeta de memória, que escreve os romances
jornaleiros e passadistas. E finalmente, existe o Poeta de planeta, que
escreve os romances de visagens, profecias e assombrações.
(SUASSUNA, 1971) (Grifo nosso)

Assim, a maneira como o cordel está sendo classificado nas bibliotecas, bem
como as tentativas de classificá‐lo exige o estabelecimento de classes temáticas que
permitam e possibilitem, de maneira uniforme, a armazenagem, organização e
recuperação dos folhetos de cordel pelo tema tratado por eles.

1.3 Características básicas do Cordel: elementos indispensáveis na sua
composição textual

Segundo Holanda e Rinaré (2009, p.32), o gênero cordel possui elementos
indispensáveis na sua composição textual. Esses elementos, segundo os autores, são
“versos, estrofes, rimas, métrica e oração ou discurso”. O cordel tem como uma das
principais características a sua forma, que por sua história e importância, para a nossa
cultura, não deve ser modificada ou deturpada. Segundo Marinho e Pinheiro (2012), a
base da literatura de cordel são versos de septilhas, estrofes de seis linhas com versos
de sete sílabas, ou septissílabos. O esquema básico de rima para o cordel é ABCBDB,
no qual o segundo verso rima com o quarto e com o sexto e, os versos um, três e cinco
são soltos. Vejamos abaixo:
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O marco brasileiro
A Eu/ e/ di/ fi/ quei/ um/ mar/ co
B Para ninguém derribar
C E se houver um teimoso
B Que venha experimentar
D Verá que nunca fiz coisa
B Para homem desmanchar

A O marco do velho Barros
B É obra desconhecida
C Porque no fundo do mar
B A pedra foi escolhida
D O objeto maior pedra
B Que o homem viu nessa vida

A Uma viagem espinhosa
B Fiz eu propositadamente
C Andei na Àsia Maior
B Corri o grande Oriente
D A fim de chegar a uma pedra
B Que fosse suficiente
(...)

Ainda em relação às suas características, Abreu (1999) confere um papel
importante para as rimas, pois são elas que fornecem pistas do que será dito,
permitindo a recordação por parte dos interlocutores de uma história já conhecida. Na
perspectiva discursiva, consideramos que a rima é determinante das possibilidades de
associações já estabilizadas na memória discursiva, ou seja, elas recortam
possibilidades de dizeres sobre determinados assuntos, pautadas pela memória social
desses dizeres.
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Quanto aos temas e gêneros da literatura de cordel, percebemos que muitos
estudiosos ora os classificam por temas, ora por “tipologias” e ora por “ciclos temáticos”,
como apresentados na seção anterior, e, ainda, por “gêneros”.
Em relação à produção dos cordéis, por muito tempo, ela tem estado
relacionada, no Brasil, à Região Nordeste do país. Entretanto, nas ultimas décadas,
observamos que alguns estados do Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), firmaram-se
também como polos de concentração dessa produção, devido às correntes migratórias.
Segundo Evaristo (2011, p. 121), o Rio de janeiro e São Paulo são considerados polos
de concentração, por abrigarem maior número de migrantes nordestinos e, onde se
pode encontrar os vendedores dos folhetos, cantadores e autores.
Predominam nos cordéis as misturas de elementos da literatura erudita ocidental
aliados às características próprias e particularidades históricas do sertão nordestino.
Os cordéis são caracterizados pela oralidade e por serem integrantes da
literatura popular em verso, constituindo um gênero que apresenta algumas
peculiaridades. Situados entre a oralidade e a escrita, “os cordéis são uma modalidade
com duas vias de chegada ao leitor”, tanto por meio do oral como da escrita.
(EVARISTO, 2011, p. 122)
Nesse sentido, os cordéis manifestam a opinião do autor a respeito de algo
dentro da sua sociedade, e sua manifestação dá-se tanto no oral quanto no escrito.
Muitas vezes esse gênero é comparado ao repente pertencente a tipos genéricos
diferentes, pois os repentes são improvisados, feitos apenas de modo oral, geralmente,
em festas e com a ajuda de violões, violas e sanfonas.
Para Evaristo (2011), os cordéis retratam a cultura popular e a identidade
nordestina, por meio de seus versos: “Sou do seio das catingas/ Lá das bandas do
sertão/Carrego na veia a essência/ Dos acordes do azulão/ Do açum preto, o sustenido/
Da cigarra, o alarido/ Da coruja, a solidão.” (Fragmento do texto Canto Lírico de um
sertanejo).

Nessa mesma linha de pensamento, segundo Silva (1983), o cordel consiste
numa poesia narrativa de caráter popular, que dissemina as raízes e a cultura
nordestina e, ao mesmo tempo, retrata a ficção e a realidade dessa região. Entre o
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conteúdo informacional dos folhetos estão assuntos ligados à política, à educação, à
história, a problemas sociais e de ordem pública, a crenças e religião.
Em relação à atividade e ao suporte, Evaristo (2011) afirma que, num primeiro
momento, o poeta canta seus versos para um público especifico para, num outro
momento, atingir seu objetivo maior: vender seus folhetos impressos, em que figuram
propriamente seus poemas.
Assim, como foi dito anteriormente, os poemas de cordel apresentam algumas
marcas formais: neles são mais populares as sextilhas (estrofes com seis versos), as
quadras (estrofes com quatro versos) e as Septilhas, com estrofes de sete versos, que
têm a seguinte rima: o segundo, quarto e o sétimo verso rimam entre si e, o quinto e
sexto têm uma segunda rima entre si.
Segundo Meca Moreno (2007), a rima e a métrica são elementos de sonoridade
e estética, preponderantes na poesia popular nordestina, lembrando que a poesia latina
só veio a utilizar-se dos recursos da rima a partir do século XIII ou XIV, bebida
diretamente nas inúmeras e genuínas fontes árabes, que já dominavam esses recursos
havia muitos séculos. Os cordéis surgiram a partir dos trovadores da região de
Provença, na França, quando já se vislumbrava, mesmo que longinquamente, o apagar
das luzes da Idade Média, que teria o seu fim marcado pela derrocada do Império
Romano no Oriente com a vitória dos turcos otomanos, em meados do século XV, no
ano de 1453, mais precisamente.
Em relação ao leitor, acreditamos que o leitor potencial deste texto é
provavelmente alguém que tem interesse por literatura, ou por poesia de caráter
popular. Desse modo, Evaristo (2011) afirma que, diferente de leitores portugueses que
eram pessoas de classe média como advogados, militares, professores, padres,
médicos, funcionários públicos, entre outros, os leitores nordestinos eram menos cultos.
Ainda, em relação a esse aspecto, notamos que a formação do público do cordel
no Nordeste está ligada ao nascimento das feiras de agricultores. A ausência de meios
de comunicação impressos deu força a uma tradição de comunicação oral, pois,
durante muito tempo, foram os produtores desse gênero que forneceram informação e
divertimento para a população do meio rural nordestino.
Quanto à autoria dos cordéis, Evaristo (2011) afirma que
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Ela é de maneira geral, polêmica. Muitos autores de folhetos vendem
suas produções, passando inclusive o direito autoral para os novos
proprietários. Assim, muitos impressores, folheteiros (vendedores de
folhetos) e outros passam a figurar como autores sem sê-los. Em outros
casos há roubo de autoria propriamente dito. (EVARISTO, 2011, p. 122)

Diante disso, compreendemos que as narrativas dos folhetos podem ter diversas
fontes, sendo algumas delas a invenção do autor, de natureza folclórica e originária dos
poetas que versificam. Outro fator importante são as impressões, em particular as
imagens de capa, que merecem também destaque. Tais imagens geralmente são
xilogravuras produzidas por artistas plásticos que sobrevivem graças ao cordel.

Figura 01: Modelo de xilogravura 01

Figura 02: Modelo de xilogravura 02

64

Figura 03: Capa do texto III

Não podemos esquecer aqui que a denominação “cordel”, segundo Menezes
(2006), decorre da forma como eram expostos e comercializados em Portugal, pois os
folhetos com os versos eram pendurados em cordões (denominados de cordéis) e
expostos em feiras, mercados populares e praças, como demonstrado abaixo:

Figura 05: Forma como o cordel é pendurado

65

Sendo um suporte de fácil manuseio e de baixo custo, era, pois, por meio dos
folhetos que as camadas populares tinham contato com o noticiário. Por vezes, como
elucida Menezes (2006), os cordéis eram lidos coletivamente, propiciando a
aproximação de indivíduos não alfabetizados com o mundo da leitura e da escrita.
Para Silva (1983), o enfraquecimento das feiras populares no interior do
Nordeste e o fortalecimento dos meios de comunicação de massa fizeram com que a
maior parte do público tradicional do cordel se dispersasse ou perdesse o interesse por
ele. Por outro lado, houve uma grande demanda de estudos acadêmicos iniciada na
década de 1970, a qual despertou o interesse da classe média por essa literatura. A
própria expressão "literatura de cordel", de origem ibérica que circulava quase que
exclusivamente nos círculos eruditos, só foi popularizada nessa época, quando os
próprios produtores da literatura de cordel passaram a divulgá-la em folhetos ilustrados.
Mas, nas últimas décadas, a poesia popular, antes restrita ao universo familiar e
a grupos sociais, colocados à margem da sociedade (moradores pobres de vilas e
fazendas, ex-escravos, pequenos comerciantes etc.), ultrapassa fronteiras, segundo
Marinho e Pinheiro (2012, p. 18), pois “ocupa espaços outrora reservados aos
escritores e homens de letras do país”.
Indo pela vertente da transformação, a literatura de cordel evoluiu, passando da
comunicação oral para a comunicação escrita e, atualmente, modificou a forma de se
comunicar com seus leitores, desprendendo-se de seu suporte tradicional, o folheto e
indo para o mundo digital. Para Sousa (2007), o cordel no meio digital é denominado:
cibercordel, que, de acordo com o autor, se constitui em uma “sinergia entre as formas
de narrar o cordel com a interatividade e conectividade desterritorializada e simultânea
do ciberespaço” (SOUSA, 2007, p. 6)
Nesse sentido, o cordel pode ser visualizado por meio de sites, blogs e redes
sociais. Essa nova forma de se comunicar e manter viva a tradição do cordel também
permite que surjam novos autores e novas formas de colaboração (SOUSA, 2007).
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Figura 06

Figura 07

Diante das imagens acima, percebemos que os cordéis evoluíram no que se
refere ao seu meio de divulgação, pois da oralidade, lá em suas origens remotas, à era
tecnológica, hoje é real a transformação e adaptação, compatível com a própria
evolução da humanidade.
Nesse sentido, o fato de terem sidos transmitidos oralmente se manifesta no uso
de formas típicas da linguagem cotidiana e regional, informal. A estrutura, musicalidade
e rima do cordel contribuem para que seu conteúdo seja assimilado com mais facilidade
por parte de seus leitores e/ou ouvintes.
Diante do exposto, compreendemos que um dos aspectos mais relevantes desse
tipo de literatura é o fato de ela retratar a relação entre os atores sociais, sua
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historicidade, sua identidade, sua língua, seu espaço e seu tempo. Ou seja, todas
essas marcas estão refletidas nesses folhetos, já que não se produz um texto sem
deixar as marcas de uma temporalidade.
Dessa forma, percebemos o quanto esse gênero textual reflete as construções
do homem ao longo de sua história. Na escala sócio-histórica,
[...] os textos são produtos das atividades de linguagem em
funcionamento permanente em relação às formações sociais: já que em
função de seus objetivos, interesses e questões específicas, essas
formações elaboram diferentes espécies de textos [...]. (BRONCKART,
1999, p. 137)

Sendo assim, o cordel é construído a partir da sua historicidade. Assim, tendo
discutido a origem e a história do cordel, no próximo capítulo discutiremos os
procedimentos metodológicos e as análises dos cordéis selecionados.
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4. A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DIDÁTICO DO GÊNERO CORDEL

Esta seção está dividida em duas subseções, “Procedimentos metodológicos” e
“Análises e Resultados”. Na primeira subseção, discutimos a metodologia utilizada para
a realização desta pesquisa de natureza qualitativa. Nesse sentido, tendo como base
teórico-metodologica o interacionismo sócio discursivo, o nosso procedimento
metodológico para a elaboração do modelo didático baseia-se em estudiosos que
abordam a temática de ensino-aprendizagem de gêneros textuais escritos e orais ou na
Didática de Línguas (SCHNEUWLY & DOLZ, 2004 e colaboradores), (MACHADO,
2004, 2010 e colaboradores) e (MACHADO & CRISTÓVÃO, 2006). No que se refere à
identificação das características do gênero, utilizamos o quadro do interacionismo
sociodiscursivo, que propõe os procedimentos metodlogicos para a categorização e
análise dos dados combase em (BRONCKART 1997/1999, 2007, 2009; MACHADO,
2010).
Na segunda subseção, apresentamos a análise e os resultados da análise
textual dos cordéis de acordo como os níveis propostos no modelo de produção e
análise de textos do interacionismo sociodiscursivo, sendo o primeiro nível o da
infraestrutura; o segundo, o dos mecanismos de textualização; e o terceiro, o dos
mecanismos enunciativos e as escolhas lexicais. Assim, apresentamos, em primeiro
lugar, a análise do primeiro nível, como o plano global dos textos, os tipos de discursos,
suas características e suas sequências. Depois, analisamos os elementos constitutivos
do segundo nível de análise: a conexão, a coesão nominal e coesão verbal. Finalizando
esta etapa, analisamos os elementos constitutivos do terceiro nível de análise: as
modalizações, a inserção de vozes e as escolhas lexicais.

4.1 Procedimento Metodológicos
Nesta seção, apresentamos o procedimento seguido, nesta pesquisa, para a
construção do modelo didático do gênero cordel que se configurou em duas fases. A
primeira, como passos que levaram à construção do modelo didático, e a terceira, à
construção propriamente dita.

69

4.1.1 Seleção do corpus

Primeiramente, selecionamos quatro cordéis, uma vez que nossa proposta
consiste em elaborar um modelo didático levando em consideração o que já foi
produzido em relação ao ensino aprendizagem do gênero cordel. Assim, dentre as
amostras de textos existentes na sociedade, quatro cordéis foram selecionados levando
em conta os seguintes critérios: a) cordelistas baianos; b) autores diferentes; c)
aspectos culturais da região nordeste; e, d) temática histórica e atual.
Dessa forma, seguindo os critérios apresentados acima, a constituição do corpus
desta pesquisa deu-se por quatro textos escritos por cordelistas baianos: A chegada de
Lampião no céu, de Guaipuan Vieira (Aspectos culturais); Nordeste: Aqui é eu lugar,
de Carlinhos do Cordel (Aspectos culturais); A chegada de Lampião no inferno, de
José Pacheco (Aspectos culturais); A Fifa vai rebaixar o acarajé baiano, Antônio
Carlos de Oliveira Barreto (Tema atual).
Os textos escolhidos apresentam uma diversidade de situações, embora A
chegada de Lampião no céu e A chegada de Lampião no inferno apresentem
elementos que ora se aproximam e ora se repetem por se tratar de um mesmo
personagem. Enquanto Nordeste: Aqui é meu lugar apresenta o contexto sertanejo e a
valorização da identidade nordestina, A FIFA vai rebaixar o acarajé baiano? trata de
uma denúncia feita pelo enunciador em relação a proibição do acarajé na arena baiana.
Assim, esses quatro textos constituíram, portanto, o corpus.
Depois da seleção dos quatro textos, realizamos a análise, já de acordo com o
modelo de produção e análise do ISD. Essa análise nos permitiu comprovar que os
cordéis se constituem de estrofes sobre temáticas do cotidiano ou fatos históricos que
estão na memória do povo.
Assim, levantamos as características para a elaboração do modelo didático
utilizando as seguintes nomenclaturas: TEXTO I, TEXTO II, TEXTO III e TEXTO IV,
conforme quadro a seguir:
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TEXTOS

NOMENCLATURAS

A chegada de Lampião no céu

TEXTO I

Nordeste: Aqui é meu lugar

TEXTO II

A chegada de Lampião no Inferno

TEXTO III

A Fifa vai rebaixar o acarajé baiano?

TEXTO IV

Quadro 08: Textos para análise

4.1.2 Procedimentos metodológicos para construção do modelo didático do
gênero cordel

Como nossa proposta é elaborar um modelo didático do gênero cordel, que seja
consequência da análise do contexto de produção do gênero e a infraestrutura desse
gênero (tipos de discurso, tipos de sequências, mecanismos de textualização e
mecanismos enunciativos), ou seja, as capacidades de linguagem, além de outras
características que podem ser encontradas no decorrer da analise. Para isso tornou-se
necessário adotar um critério para a escolha dos cordéis, assim como para a
elaboração do seu modelo, haja vista que nossa proposta é para o ensino e
aprendizagem de leitura para o ensino fundamental II.
Nesse sentido, com os textos selecionados, descrevemos e analisamos de
acordo com os pressupostos metodológicos propostos pelo ISD. A análise foi
organizada em três partes, tendo como referência principal o modelo de análise
proposto no ISD a partir dos estudos realizados por Bronckart (1999) e Machado &
Bronckart (2009).
A análise do corpus final seguiu o modelo de produção e análise do ISD. Essa
análise está organizada em três partes: a) as condições de produção, b) a
infraestrutura textual e c) Levantamento das características ensináveis do gênero
cordel e elaboramos o modelo didático .
Em relação às condições de produção, identificamos a relação dos textos com a
atividade e o suporte: a influência da linguagem dos cordéis nas escolhas lexicais e
sintáticas, o contexto sócio-histórico mais amplo na composição do conteúdo temático;
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a influência do contexto imediato para a compreensão dos cordéis; a situação de
produção:

as

representações

do

produtor

sobre

os

parâmetros

físicos

e

sociossubjetivos.
Em relação à infraestrutura textual, Bronckart (1999), aponta três níveis de
análise. O primeiro nível corresponde ao plano global dos conteúdos temáticos, pelos
tipos de discurso e pelas sequências. O plano global dos conteúdos temáticos
corresponde aos conteúdos que aparecem no texto, como se fosse um resumo do
texto. Já os tipos de discurso, correspondem a mundos discursivos construídos na
produção textual. No segundo nível, os mecanismos de textualização, Bronckart (1999)
afirma que é caracterizado pela coerência e pela coesão. A primeira diz respeito às
relações entre os níveis de organização de um texto e é explicitada pelos organizadores
textuais. O segundo pode ser dividido em coesão nominal (retomadas nominais e
pronominais, ou anáforas e catáforas) e verbal (tempos e modos verbais).
No terceiro nível do folhado textual, analisamos os mecanismos enunciativos
que demonstram a relação dialógica do texto (BRONCKART, 2008). Nesse nível, podese analisar a questão das modalizações, responsáveis pelas diversas avaliações do
enunciador sobre um ou outro aspecto do conteúdo temático que podem ser divididas,
segundo Bronckart (1999), em lógicas, deônticas, pragmáticas e apreciativas. Estas
últimas envolvem as apreciações subjetivas do enunciador, que avalia o conteúdo
temático do enunciado como sendo negativo, positivo etc. para o enunciador. Já as
vozes explicitam as instâncias que assumem ou se responsabilizam pelo que está
sendo dito e também fazem parte dos mecanismos enunciativos.
Por fim, na última parte identificamos as características ensináveis do gênero
cordel e elaboramos o modelo didático. Nessa parte, levamos em consideração as
diversas capacidades da parte do sujeito: Na primeira capacidade, adaptar-se às
características do contexto de produção e mobilizar conteúdos dizíveis por meio do
gênero a ser escolhido (capacidade de ação). A segunda capacidade implicaria em
mobilizar as operações de gerenciamento da infraestrutura geral do texto e formas de
planificação global e local do conteúdo do gênero (capacidade discursiva).
A terceira capacidade implicaria no domínio das operações psicolinguísticas, que
dizem respeito às ações pertinentes à produção textual, na manipulação das unidades
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linguísticas (capacidade linguístico-discursiva). Essa etapa permite a articulação das
informações encontradas e possibilitará chegar ao quadro das características desse
gênero. Assim, consideramos essa etapa relevante, já que nem sempre há comum
acordo sobre o nome do texto analisado, por exemplo, havendo muitas vezes diferentes
nomenclaturas para esse mesmo gênero (repente).
Assim, o modelo didático de um gênero consiste no levantamento das
características das suas dimensões ensináveis.

4.2 Análises e Resultados das análises

4.2.1 A chegada de Lampião no céu (Texto I)
Em relação ao contexto de produção, identificamos como o produtor do texto,
Rodolfo Cavalcante (entidade física), tendo o papel social de jornalista; membro
fundador da Associação de Imprensa Periódica da Bahia e filiado à Associação Baiana
de Imprensa. Em relação aos coenunciadores (destinatários), foram identificadas
pessoas que visitam feiras culturais e se interessam em conhecer obras literárias
populares. O objetivo é entreter o leitor por meio do humor, apresentar personagens
heroicos, fazer critica social, etc, tendo como meio de circulação, livros didáticos e sites.
Seu suporte material são os folhetos de impressão barata, comercializados em lugares
públicos, presos em barbantes ou corda, daí o nome cordel.
No que se refere ao conteúdo temático, o cordel apresenta conteúdos que
resultam da mobilização feita pelo produtor de um conhecimento amplo que não se
refere a fatos presentes, mas também a fatos históricos como, por exemplo, a história
do cangaço.
O plano global constituiu-se em quatro partes. Na primeira parte, o momento em
que Lampião chegou ao céu, depois de fugir do Inferno; na segunda parte, no Céu,
Lampião exige uma audiência com Padre Cícero, Maria e Jesus; na terceira parte, é
instaurado uma espécie de tribunal, no qual Maria, mãe de Jesus, defende o cangaceiro
das acusações de Ferrabrás, enviado de Lúcifer; e, por fim, depois da peleja entre
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promotoria e defesa, Lampião é sentenciado a passar um período no Purgatório para
“alcançar a salvação”.
Em suma, o plano global do texto é formado por uma sequência dialogal,
identificada por meio das falas dos personagens, ou seja, troca de turnos de falas. Mas,
notamos também outra sequência encaixada, na sequência principal que é a sequência
narrativa, onde identificamos: Situação inicial: Lampião chega ao céu; Desenrolar da
trama: Ele quer entrar e não consegue, passa, então, a fazer tentativas para atingir seu
objetivo; Clímax: Lampião consegue uma entrevista com Jesus, justifica-se por seus
crimes, mas não se redime e é condenado. E, Situação final: Lampião tem nova
chance, mas, passa pelo purgatório.
A temática refere-se a assuntos do cotidiano, ainda que faça emergir heróis com
aparência épica, como é o caso do cangaceiro Lampião.
Em relação aos tipos de discurso, há predominância do discurso interativo, com
presença do Relato Interativo, pois, quanto às unidades que indicam implicação dos
parâmetros da situação de comunicação, encontramos como caracterizadoras de
predominância de discurso interativo as seguintes características8: presença de
unidades que remetem à própria interação verbal; frases imperativas (“abra esta porta”estrofe 04), interrogativas (“Pra que fizeram-me nascer?” – estrofe 06) e exclamativas (
Com... São Pedro... Virgulino! – estrofe 03); Presença de nomes próprios, verbos e
pronomes de primeira e segunda pessoa do singular ou do plural, que remetem aos
protagonistas da interação verbal e pronomes da terceira que se articulam ao pronome
“você”, as quais demarcam linguisticamente os protagonistas da interação. Notamos
também, primeira pessoa do singular e do plural (“Quero falar com o senhor”- estrofe
04; “Era um terrível assassino” – estrofe 03; “eu quero falar” – estrofe 09; “Quem és tu
filho perdido” – estofe 12; “Disse o santo ela não pode” – estrofe 09), ressaltando o
grande uso do pronome pessoal de terceira pessoa “você” que personifica um
interlocutor individual e indeterminado; presença de dêiticos temporais (agora) e
espaciais (aqui- estrofe 07). Vejamos abaixo:

8

Essas características foram expostas no capítulo teórico dessa dissertação.
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Cordel

01

Pronomes

Pesso
a

Ocorrên
cias

%

1ª
pessoa
do
singular
e plural
(eu,
nós,
me,
mim)

26

65

2ª
pessoa
(tu, lhe,
você
com
função
de tu)

09

3ª
pessoa

Dêiticos
de lugar
e tempo

Frases

Tipo

Ocorrência
s

%

Interro
gativa

10

8

22,5

Declar
ativas

56

44,80

12,5

Imper
ativas

55

44

Excla
mativa
s

04

3,2

12

Quadro 09: Ocorrências de unidades linguísticas típicas do discurso interativo

 Quantos as pessoas, encontramos:
Percebemos que as marcas de primeira pessoa do singular demonstram a
presença do emissor. Em todas as ocorrências, o uso da primeira pessoa do singular
refere-se à pessoa que escreve em uma relação de total implicação com a situação de
comunicação. Por exemplo,
“Me diga quem é São Pedro” (estrofe 01)
“Sou Lampião”. (estrofe 02)
“Então eu quero falar” (estrofe 09)
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“Me tornei um cangaceiro”.(estrofe 13)
- Se não sabe quem sou eu
Vou dizer: sou Lampião.

O uso da primeira pessoa do plural mostrando a implicação de Lampião com os
demais personagens (São Pedro, Virgem Maria e Jesus), com relação à situação de
produção.
Vamos não negues nada. (estrofe 20)
Vamos meu filho vamos. (estrofe 22)

Notamos no texto analisado, a presença de terceira pessoa no texto auxiliando o
relato da história contada:
“Lampião foi no inferno” (estrofe 01)
“São Pedro estava na porta” (estrofe 01)
“São Pedro se estremeceu” (estrofe 03)
“Conduziram Lampião” (estrofe 11)
“Assassinaram meu pai” (estrofe 16)

Encontramos também, alguns segmentos de discurso mais interativo por meio do
uso da segunda pessoa do singular indicando a pessoa a quem se fala:
“Quem és tu filho perdido” (estrofe 12)
“Não estás arrependido” (estrofe 12)
“Já falaste com meu filho” (estrofe 20)
“Tu não vences, Satanás” (estrofe 21)

Presença de diálogo ou discurso direto, no qual a interação verbal envolve mais de
um agente. A fala dos personagens é precedida do nome da personagem falante,
seguida de dois pontos ou travessão:
Lampião então falou:
- Meu velho não tenha medo
Me diga quem é São Pedro
E logo o rifle puxou (estrofe 01)
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Lampião disse está bem
Procure que quero ver
Se acaso não tem aí
O meu nome pode crer
Quero saber o motivo
Pois não sou filho adotivo
Pra que fizeram-me nascer? (estrofe 06)
Virgulino respondeu:
- Se não sabe quem sou eu
Vou dizer: sou Lampião. (estrofe 02)
E disse: Ó Mãe Amantíssima
Dá-me a minha salvação
Chegou nisto o maioral
Com catinga de alcatrão
Dizendo não pode ser
Agora só quero ver
Se é salvo Lampião (estrofe 19)

Percebemos diante dessas marcas, que normalmente em um texto narrativo
(quando há discurso direto) as falas surgem depois de um espaço inicial de paragrafo,
seguido de um travessão e sempre quando muda a personagem, é obrigatório mudar
de linha, como foi observado nos exemplos supracitados.
Ainda em relação às marcas de discurso direto, notamos que a fala dos
personagens são, via de regra, acompanhadas por um verbo de elocução, seguido ou
não de dois-pontos. Verbo de elocução, ou “verbo de dizer” é o verbo que indica a fala
do personagem:
Lampião foi no inferno
Ao depois no céu chegou
São Pedro estava na porta
Lampião então falou:
- Meu velho não tenha medo
Me diga quem é São Pedro
E logo o rifle puxou

São Pedro desconfiado
Perguntou ao valentão
Quem é você meu amigo
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Que anda com este rojão?
Virgulino respondeu:
- Se não sabe quem sou eu
Vou dizer: sou Lampião. (estrofe 02)
São Pedro se estremeceu
Quase que perdeu o tino
Sabendo que Lampião
Era um terrível assassino
Respondeu balbuciando
O senhor... está... falando...
Com... São Pedro... Virgulino! (estrofe 03)
Aglomerada de anjos
Todos cantando louvores
Lampião disse: meu Deus
Perdoai os meus horrores
Dos meus crimes tão cruéis
Arrependeu-se através
Da Virgem seus esplendores (estrofe 16)

Diante do exposto, constatamos que no meio ou depois das falas das
personagens surgem verbos introdutórios ou declarativos que servem não só para
introduzir o diálogo, mas também, para dar informação sobre a forma como os
personagens intervêm.
Assim, o tipo de discurso predominantemente criado nesse texto é o discurso
interativo, tipo cuja correspondência é o “Mundo do Expor implicado”.
Quanto às unidades que indicam conjunção ou disjunção em relação ao mundo
da situação de comunicação, temos uma predominância do pretérito perfeito do
indicativo, conforme podemos verificar a seguir:

TEXTO

SISTEMA TEMPORAL
Tempo

01

OCORRÊNCIAS

%

Presente

39

28,05

Pretérito Perfeito

92

66,18

Outros

07

5,03

Quadro 10: Sistema temporal (Texto I)

78

O uso do pretérito perfeito mostra disjunção em relação ao mundo discursivo criando
textos predominantes do eixo do Expor:
 na narração dos fatos, ou seja, quando há voz do narrador:
Lampião foi no inferno
Ao depois no céu chegou
São Pedro estava na porta (estrofe 01)
São Pedro se estremeceu
Quase que perdeu o tino
Sabendo que Lampião
Era um terrível assassino (estrofe 03)
Senhor não fui culpado
Me tornei um cangaceiro
Porque me vi obrigado
Assassinaram meu pai (estrofe 13)
Os anjos cantarolavam
saudando a Virgem e o Rei
Dizendo: no céu no céu
Com minha mãe estarei
Tudo ali maravilhou-se
Lampião ajoelhou-se
Dizendo: Senhora eu sei (estrofe 17)

Notamos, nos exemplos acima, que aparecem verbos de processo, de ação ou
verbos de ação-processo9, com o objetivo de levar ao interlocutor o conhecimento das
ações que ocorrem ou ocorreram na composição daquele ambiente ou relato.
O uso do presente ocorre no eixo do narrar, em relatos mais interativos, de
situações em andamento e quando há a voz do personagem:

9

Um verbo de ação-processo representa uma ação realizada por um sujeito agente e/ou causação
ocorrida por um sujeito causativo, cuja ação verbal afeta o complemento. A ação-processo sempre atinge
um complemento e expressa uma mudança de estado, de condição ou de posição, ou algo que passa a
existir: complemento afetado ou efetuado.

79

Quem é você meu amigo
Que anda com este rojão? (estrofe 02)
Quero falar com o senhor (...) (estrofe 04)
Quem és tu filho perdido
Não estás arrependido
Mesmo no Reino da Luz? (estrofe 12)
Os seus pecados são tantos
Que nada posso fazer
Alma desta natureza
Aqui não pode viver
Pois dentro do Paraíso
É o reinado do riso
Onde só existe prazer

A partir do levantamento, percebemos que a disjunção foi marcada pela
predominância de verbos no tempo pretérito e no presente em ações constantes.
Quanto aos mecanismos de textualização, compreendemos que esses exigem a
presença de conectores para assegurar que a consolidação semântica do texto possa
ocorrer. Esses mecanismos têm como função criar, estabelecer e sinalizar os laços que
deixam ligados os segmentos, isto é, promover a continuidade do texto. Esta estrutura
linguística tem formato sintático e gramatical, porém é de extrema relevância associar a
mesma ao caráter semântico, pois exige elementos que proporcionam a interpretação
do texto, ou melhor, esses mecanismos articulados promovem a progressão do
conteúdo temático do texto. Assim, veremos a seguir como esses mecanismos são
apresentados:

MECANISMOS DE TEXTUALIZAÇOES
Conexão

advérbios,
adverbiais,

(conjunções, “ao depois”, “e logo”, “então”, “que”; “aqui”, “porém”,

locuções “se acaso”, “pois”, “daqui”, “para”, “agora”, “mas”, “ali”,
grupos “não”, “lá”, “hoje”, “porque”, “já”.

preposicionais, grupos e
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segmentos de frase)
Coesão nominal

Anáforas nominais

Anáforas pronominal

Ocorrências

%

18

48,65

19

51,35

Quadro 11: Mecanismos de Textualização (Texto I)

Notamos a presença dos organizadores espaço-temporais, como marca do
discurso interativo, pois esses organizadores decompõem a ordem do EXPOR
desenvolvida a partir da origem espaço-temporal explicita ou não, como veremos a
seguir:
Lampião foi no inferno
Ao depois no céu chegou (estrofe 01)
Porém se foi um tirano
Meu amigo não lhe engano
Por aqui não fica não (estrofe 05)
São Pedro disse está bem
Acho melhor dar um fora
Lampião disse meu santo
Só saio daqui agora
Quando ver o meu padrinho
Padre Cícero meu filhinho
Esteve aqui mas foi embora (estrofe 08)
Disse o santo ela não pode
Vir aqui ver seus clamores
Pois ela está resolvendo
Com o filho intercedendo
Em favor dos pecadores (estrofe 09)

Diante dos exemplos acima, percebemos que a análise dos mecanismos de
conexão (itens sublinhados) é importante, pois esses organizadores, quando
articulados, marcam as transições entre os tipos de discurso constitutivos no cordel aqui
analisado, entre as fases de uma sequência ou de outra forma de planificação.
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Ainda em relação aos mecanismos de textualização, temos as anáforas nominal
e pronominal. Esses mecanismos de coesão nominal demonstram as relações
existentes de dependência entre argumentos que compartilham uma ou várias
propriedades referenciais.
São Pedro desconfiado
Perguntou ao valentão
Quem é você meu amigo
Que anda com este rojão?
Virgulino respondeu:
- Se não sabe quem sou eu
Vou dizer: sou Lampião. (estrofe 02)

Chegando no gabinete
Do glorioso Jesus
Lampião foi escoltado
Disse o Varão da Cruz
Quem és tu filho perdido
Não estás arrependido
Mesmo no Reino da Luz? (estrofe 12)
Disse o bravo Virgulino
Senhor não fui culpado
Me tornei um cangaceiro
Porque me vi obrigado
Assassinaram meu pai
Minha mãe quase que vai
Inclusive eu coitado (estrofe 13)
Disse a Virgem mãe suprema
Vai-te pra lá Ferrabrás
A alma que eu pôr a mão
Tu com ela nada faz
Arrenegado da Cruz
Na presença de Jesus
Tu não vences, Satanás (estrofe 21)

As anáforas empregadas nos exemplos supracitados possuem a função de
retomar outro termo que já foi dito, pois os personagens são retomados por sintagma
ou pronome, elas fazem “ponte de sentido”, uma vez que colaboram para a remissão
anterior ao termo, e são facilmente percebidas pelo fato de ter em um antecedente
linguístico explicito no contexto.
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Notamos que a escolha das unidades anafóricas, assim como das unidades de
conexão, pode ser dependente do tipo de discurso, pois na medida em que os tipos da
ordem do EXPOR, colocam em cena varias personagens, percebemos com mais
frequência às anáforas pronominais e nominais, ou seja, essas marcas são frequentes
no relato interativo, por meio da interação das personagens.
Ainda em relação aos mecanismos de textualização, temos a coesão verbal. A
coesão verbal permite a organização temporal dos textos e, sua articulação por meio
dos verbos nos permite identificar com maior facilidade o tipo de discurso presente no
texto. No caso do cordel analisado, notamos uma disjunção marcada pela
predominância de verbos no tempo passado e no presente em ações constantes.
No que concerne, em especial, aos mecanismos de posicionamento enunciativo,
aqui entendidos de um lado, como as avaliações relativas a aspectos do conteúdo
temático e do outro como as “vozes” ou “pontos de vista” que as assumem ou se
“responsabilizam” por elas, constatamos que podem vir a ser materializados por
categorias linguísticas distintas em função dos tipos de discurso.
Em relação às inserções das vozes, há o predomínio de discurso direto, por
meio do diálogo das personagens:
Lampião então falou:
- Meu velho não tenha medo
Me diga quem é São Pedro
E logo o rifle puxou
[...]
São Pedro desconfiado
Perguntou ao valentão
Quem é você meu amigo
Que anda com este rojão?
[...]
Do glorioso Jesus
Lampião foi escoltado
Disse o Varão da Cruz
Quem és tu filho perdido
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Não estás arrependido
Mesmo no Reino da Luz?

Os anjos cantarolavam
saudando a Virgem e o Rei
Dizendo: no céu no céu
Com minha mãe estarei
Tudo ali maravilhou-se
Lampião ajoelhou-se
Dizendo: Senhora eu sei

Respondeu a Virgem Santa
Maria Imaculada
Já falaste com meu Filho?
Vamos não negues nada
– Já ó Mãe Amantíssima
Senhora Gloriosíssima
Sou uma alma condenada

Assim, em primeira mão, temos as seguintes “vozes” mobilizadas:
 Voz do narrador que observa e narra os fatos ocorridos na história e o agir das
personagens, sem implicar-se no discurso, e que, por vezes, avalia:
Lampião foi no inferno
Ao depois no céu chegou
São Pedro estava na porta
Lampião então falou: [...] (Estrofe 01)
São Pedro desconfiado
Perguntou ao valentão [...] (Estrofe 02)
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São Pedro se estremeceu
Quase que perdeu o tino
Sabendo que Lampião
Era um terrível assassino
Respondeu balbuciando (Estrofe 03)

Resta somente saber
O que Lampião já fez
Do purgatório será
O julgamento outra vez
Logo que se for julgado
Farei tudo versejado
O mais até lá freguês. (Estrofe 32)
No exemplo acima, percebemos que a voz do locutor é a voz de quem está
diretamente na produção do texto e intervém como tal para comentar ou avaliar
aspectos do texto.


As vozes dos personagens que, procedentes de seres humanos ou entidades
Humanizadas que estão implicados, na qualidade de agentes, nos acontecimentos
relatados na história:

[...] Lampião então falou:
- Meu velho não tenha medo
Me diga quem é São Pedro (Estrofe 01)
São Pedro criou coragem
E falou pra Lampião
Tenha calma cavalheiro
Seu nome não está aqui não [...] (Estrofe 07)
[...] Disse o Varão da Cruz
Quem és tu filho perdido
Não estás arrependido
Mesmo no Reino da Luz?(Estrofe 12)
Os anjos cantarolavam
saudando a Virgem e o Rei
Dizendo: no céu no céu
Com minha mãe estarei [...] (Estrofe 17)

85

Respondeu a Virgem Santa
Maria Imaculada
Já falaste com meu Filho?
Vamos não negues nada [...] (Estrofe 20)
Disse Ferrabrás: protesto
Trago toda anotação [...] (Estrofe 27)

Diante do exposto, compreendemos que as vozes presentes no texto são de
suma importância, para a produção de textos, porque são elas que permitem ao
emissor ser autor de seu próprio texto, agente da ação da linguagem que se concretiza
no texto empírico. Possibilita, ainda, a esse emissor decidir sobre o conteúdo temático a
ser semiotizado, a selecionar e organizar os tipos de discursos, a gerenciar os diversos
mecanismos de textualização.
Outras características:
Em relação à estrutura textual, temos septilha estrofes de sete versos. Com estrofes
de sete versos, ocorre a seguinte rima: o segundo, o quarto e o sétimo verso rimam
entre si, e o quinto e sexto tem uma segunda rima entre si:
São/ Pe/dro des/com/fia/do A
Perguntou ao valentão B
Quem é você meu amigo C
Que anda com este rojão? B
Virgulino respondeu: D
- Se não sabe quem sou eu D
Vou dizer: sou Lampião. B

São Pedro se estremeceu A
Quase que perdeu o tino B
Sabendo que Lampião C
Era um terrível assassino B
Respondeu balbuciando D
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O senhor... está... falando... D
Com... São Pedro... Virgulino! B

Percebemos nesse cordel, que a crença religiosa que se evidencia pela
presença de santos é muito forte, além disso, a crença de que os grandes lideres ou as
personalidades muito fortes não tem fim, não morrem; continuam a comunicação com o
mundo dos vivos ou para ajudá-los nas dificuldades no caso dos espíritos bondosos, ou
para assombrar e aterrorizar, no caso dos espíritos maus. Lampião, por exemplo,
São Pedro se estremeceu
Quase que perdeu o tino
Sabendo que Lampião
Era um terrível assassino
Respondeu balbuciando
O senhor... está... falando...
Com... São Pedro... Virgulino!

Na ultima estrofe, notamos que o narrador se identifica por meio de um acróstico:
Resta somente saber
O que Lampião já fez
Do purgatório será
O julgamento outra vez
Logo que se for julgado
Farei tudo versejado
O mais até lá freguês.

Essa marca é comum entre os cordelistas, pois tal ação representa a autoria nos
cordéis.
Ainda na estrofe supracitada, notamos um diálogo do narrador com o leitor.
Assim, percebemos que o narrador trata o leitor de freguês, pois deixa claro que a
história poderá ter continuidade.
Os versos simétricos e rimas regulares contribuem para a memorização e a
facilidade de entendimento. O leitor acostumado com a tradição oral ou com os
contadores de historia pode identificar-se com o texto, sentir-se à vontade com ele.
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4.2.2 Nordeste: Aqui é meu lugar

Em relação ao contexto de produção, identificamos como o produtor do texto
Carlinhos Cordel (pessoa física), professor de Língua Portuguesa, Literatura e
Redação. Em relação aos coenunciadores (destinatários), foram identificadas pessoas
que visitam feiras culturais e se interessam em conhecer obras literárias populares. O
objetivo é entreter o leitor por meio do humor, apresentar personagens heroicos, fazer
critica social, etc, tendo como meio de circulação, livros didáticos e sites. Seu suporte
material, são os folhetos de impressão barata, comercializados em lugares públicos,
presos em barbantes ou corda, cordel.
No que se refere ao conteúdo temático, o cordel apresenta conteúdos que
resultam da mobilização feita pelo produtor de um conhecimento específico, como por
exemplo, costumes, crenças e riquezas culturais do nordeste brasileiro.
O plano global constituiu-se em sete partes. Na primeira parte, o enunciador
situa o leitor de onde fala e sobre o que vai falar. Na segunda parte, faz o anúncio das
riquezas culturais existentes no Nordeste. Na terceira parte, relação das músicas e
danças tradicionais do Nordeste. Na quarta parte, apresenta uma lista da culinária
nordestina. Na quinta, faz uma lista com nomes das festas e cantores populares
nordestinos. E, na última parte, faz um convite ao leitor a conhecer o nordeste.
Diante do exposto, o plano global do texto é formado por uma sequência
descritiva, pois notamos que ela é composta por duas fases. A fase da ancoragem, no
final o enunciador deixa claro a temática a ser abordada no cordel: “Vou falar do meu
lugar (...) Meu lugar é o Nordeste!” (estrofe 01). Em relação às duas últimas fases,
percebemos que a descrição se desenvolve combinando fase de aspectualização, na
qual as características do Nordeste são enumerados por estrofes:
Meu Nordeste tem riquezas
Só encontradas aqui
Sua música, sua dança
Sua gente que sorri
Nosso povo tem bravura
Tem tradição, tem cultura
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Da Bahia ao Piauí. (estrofe 02)

No exemplo acima, podemos perceber que o enunciador decompõe a temática
em partes (Música, dança, gente, tradição e cultura), demonstrando por meio de
elementos as riquezas do Nordeste, que é a temática desse texto. Essas partes são
desenvolvidas nas estrofes seguintes.
Diante do exemplo acima, constatamos que a sequência descritiva leva em conta
as decisões do enunciador, orientada pelo efeito que ele deseja produzir em seu
coenunciador, que é demonstrar detalhadamente as características do Nordeste.
O tema que se sustenta nesse cordel é a exaltação feita pelo o enunciador: a
Região Nordeste, por meio da caracterização da cultura da região, como podemos
notar na primeira estrofe.
Em relação aos tipos de discurso, há predominância do Discurso interativo, pois
há marcadores que indicam implicação dos parâmetros da situação de comunicação.
Encontramos como características predominantes de discurso interativo os seguintes
fatores: presença de advérbios temporais (“depois”, “já” – estrofe 15) e espaciais (“aqui”
– estrofe 02); frases imperativas (“Venha provar o que é bão” – estrofe 08; “Venha aqui
saborear” – estrofe 09; “vá descobrir o que é” – estrofe 14); marcas predominantes de
primeira pessoa do singular e plural (“vou falar do meu lugar” – estrofe 01; “A nossa
música é linda” – estrofe 03; “Pra nos trazer alegria” – estrofe 04; “temos doce bem
gostoso” – estrofe 09; “Em Sergipe eu boto fé” – estrofe 14), com marca de terceira
pessoa (“Todos querem conhecer” – estrofe 11). Vejamos abaixo:
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Cordel

Pronomes

02

Pesso
a

Ocorrência
s

%

1ª
pessoa
do
singula
re
plural
(eu,
nós,
me,
mim,
nosso,
meu)

15

93,7
5

2ª
pessoa

0

3ª
pessoa

03

Dêitic
os de
lugar
e
tempo

Frases

Tipo

Ocorrên
cias

%

Imperati
va

04

9,75

6,25

Declarat 36
ivas

87,8

10,7

Exclam
ativas

2,43

04

01

Quadro 12: Ocorrências de unidades linguísticas típicas do discurso interativo
(texto II)

Quantos às pessoas, encontramos:
 Marcas de primeira pessoa do singular e plural, representando o emissor, o
agente da situação de comunicação. Notamos também, que todos as ocorrências
de primeira pessoa, assim como no cordel I e III, representam a pessoa que está
falando, demonstrando total implicação com a situação de interação verbal. Por
exemplo:

Meu Nordeste tem riquezas (Estrofe 02)
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As festas do meu Nordeste (Estrofe 10)
Em Sergipe eu boto fé (Estrofe 14)

 Organizadores temporais de origem e desenvolvimento de fatos evocados:
Vá! Não deixe pra depois. (Estrofe 15)

 Terceira pessoa no texto contribuindo o relato da história:
“Todos querem conhecer” – estrofe 11
Quanto às unidades que indicam conjunção ou disjunção em relação ao mundo
da situação de comunicação, temos uma predominância do presente do indicativo,
conforme podemos verificar a seguir:

TEXTO

SISTEMA TEMPORAL
Tempo

02

OCORRÊNCIAS

%

Presente do indicativo

33

86,84

Pretérito Perfeito

04

10,52

Outros

01

2,63

Quadro 13: Sistema temporal (Texto II)

O uso do presente do indicativo demonstra a relação que é colocada entre o
momento dos acontecimentos verbalizados no texto e o momento de tomada da palavra
da interação:
 Temos prioritariamente o uso de presente genérico caracterizando o eixo
do expor:
Meu lugar é o Nordeste! (Estrofe 01)
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Meu Nordeste tem riquezas (Estrofe 02)
Nossa culinária é rica (Estrofe 07)
Temos doce bem gostoso (Estrofe 09)

Nos exemplos acima, constatamos que o presente do indicativo exprime a
relação entre o momento dos acontecimentos verbalizados no texto, além do momento
da tomada da palavra da interação.
Quanto aos mecanismos de textualização, como dito anteriormente, eles exigem
a presença de conectores para assegurar que a consolidação semântica do texto possa
ocorrer, ou seja, correspondem às regras de organização geral do texto que
compreendem coesão nominal, e a verbal e os mecanismos de conexão.
MECANISMOS DE TEXTUALIZAÇOES
Coesão nominal

Anáforas nominais

Anáforas pronominal

Ocorrências

%

08

50

08

50

Quadro 14: Mecanismos de Textualização (Texto II)

Percebemos que os mecanismos de coesão nominal explicitam as relações de
dependência existentes entre argumentos que

compartilham uma ou

propriedades referenciais: anáforas pronominais e anáforas nominais:
Anáforas nominais:

Terra (Nordeste) de Alceu Valença
E de Jackson do Pandeiro
Terra (Nordeste) de Luís Gonzaga
Esse grande brasileiro
A terra de Elba Ramalho
E também de Zé Ramalho

várias
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Famosos no mundo inteiro. (Estrofe 12)

Anáforas pronominais:

Meu Nordeste tem riquezas
Só encontradas aqui
Sua música, sua dança
Sua gente que sorri
Nosso povo tem bravura
Tem tradição, tem cultura
Da Bahia ao Piauí. (2ª estrofe)
[...] Terra de Luís Gonzaga
Esse grande brasileiro
A terra de Elba Ramalho
E também de Zé Ramalho
Famosos no mundo inteiro. (Estrofe 12)

Dessa forma, percebemos que as anáforas no texto analisado têm a função de
introdução e retomada.
Em relação à coesão verbal, identificamos o predomínio de verbos no presente,
quando se trata de uma enunciação relacionada ao momento presente, além disso, o
presente do modo indicativo é empregado quando se deseja retratar um fato ocorrido
no momento da fala, também chamado de presente momentâneo:
Meu lugar é o Nordeste! (Estrofe 01)
A nossa música é linda (Estrofe 03)
Nossa dança é muito rica (Estrofe 05)

Diante do exposto, notamos que os mecanismos de coesão verbal, asseguram a
organização temporal e/ou hierárquica dos processos (estados, acontecimentos e
ações) verbalizados no texto e são essencialmente realizados pelos tempos verbais.
Em relação aos mecanismos enunciativos, temos a modalização apreciativa: “A
cultura é muito forte”- (estrofe 15), “Nossa música é linda” (estrofe 03), “Temos doce
bem gostoso”- (estrofe 09).
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Em relação às inserções das vozes, há o predomínio de um enunciador
regionalista que valoriza suas raízes a tal ponto de externalizá-las por meio de léxico
que demonstra as qualidades peculiares do Nordeste: Nossa culinária é rica (estrofe
07); A nossa música é linda (estrofe 03); Temos doce bem gostoso (Estrofe 09)
Na ultima estrofe, assim como no texto III, notamos um dialogo do narrador com
o leitor por meio do uso do vocativo, com o qual o narrador se dirige aos leitores: “Vá!
Não deixe para depois...”;

Outras características:
Em relação à estrutura textual, assim, como nos cordéis I e III, temos septilha,
estrofes de sete versos. Nelas ocorre a seguinte rima: o segundo, o quarto e o sétimo
verso rimam entre si, e o quinto e sexto tem uma segunda rima entre si:
Vou falar do meu lugar - A
Terra de cabra da peste - B
Terra de homem valente - C
Do sertão e do agreste - B
Terra do mandacaru - D
Do nosso maracatu - D
Meu lugar é o Nordeste! - B
Os versos simétricos e rimas regulares contribuem para a memorização e a
facilidade de entendimento. O leitor acostumado com a tradição oral ou com os
contadores de história pode identificar-se com o texto, sentir-se à vontade com ele.

4.2.3 A chegada de Lampião no Inferno (Texto III)
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Em relação ao contexto de produção, identificamos como enunciador José
Pacheco da Rocha (entidade física), poeta popular, considerado como um dos grandes
pilares da trindade máxima10 do cordel. Em relação aos coenunciadores (destinatários),
leitores nordestinos, que frequentam a feira cultural. Foram identificados adolescentes,
professores, pesquisadores (analise do discurso, estudo da linguagem, e literários). O
objetivo é entreter o leitor por meio do humor, apresentar personagens heroicos e fazer
critica social. Tem, como meio de circulação, os folhetos de impressão barata,
comercializados em lugares públicos, presos em barbantes ou corda, cordel.
No que se refere ao conteúdo temático, o cordel apresenta conteúdos que
resultam da mobilização feita pelo produtor de um conhecimento amplo, como, por
exemplo, a história do cangaço no Brasil, que não se refere a fatos presentes, mas a
fatos históricos, religiosos (Céu-Inferno) como, por exemplo, a história de Lampião,
considerado rei do cangaço.
O plano global constituiu-se em quatro partes. Na primeira parte, Lampião,
impedido de entrar no Inferno, ameaça fazer um escarcéu. Na segunda parte, em
resposta, o diabo reúne um exército de demônios para enfrentar Lampião. Na terceira
parte, depois da briga, além de vários homens de Satanás mortos, Lampião provoca um
incêndio no mercado local e no armazém de algodão, o que leva o diabo a lamentar o
prejuízo. E, a ultima parte, impedido de entrar no Céu e no Inferno, Lampião toma
caminho ignorado, embora o narrador imagine que talvez tenha o cangaceiro voltado
para o sertão, tal como a alma penada de Pilão Deitado, homem de Lampião que teria
morrido em trincheira e que contara ao narrador a história descrita no folheto.
Diante do exposto, o plano global do texto é formado por uma sequência dialogal
que demonstra maior interação entre os personagens, ou seja, entre os locutores e
interlocutores, identificada por meio das falas dos personagens, ou seja, troca de turnos
de falas, como demonstrado baixo:

1010

Segundo Átila de Almeida e José Alves Sobrinho, em seu Dicionário Bio-Bibliográfico de Repentistas
e Poetas de Bancada Volume 1, publicado em 1978 pela Editora Universitária de João Pessoa-PB.
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Vamos tratar na chegada
quando Lampião bateu
um moleque ainda moço
no portão apareceu:
Quem é você, cavalheiro?
Moleque, eu sou cangaceiro:
Lampião lhe respondeu. (Estrofe 01)

Nesse exemplo, notamos marcas linguísticas que configuram a sequência
dialogal por meio do discurso direto e verbos de dizer.
- Moleque não, sou vigia
não sou seu pareceiro
e você aqui não entra
sem dizer quem é o primeiro:
- Moleque, abra o portão
saiba que sou Lampião
assombro do mundo inteiro.

Notamos nesse exemplo outras marcas da sequência dialogal, o uso do
travessão que demonstra o discurso direto.
A temática refere-se a assuntos históricos, como foi demonstrado no primeiro
capitulo desta dissertação. O texto aqui analisado pertence ao ciclo 05, ainda que faça
emergir heróis com aparência épica11, como é o caso do cangaceiro Lampião.
O tema que se sustenta nesse cordel é a chegada de Lampião no inferno,
contada pelo defunto Pilão Deitado (estrofes 01 e 02), ao narrador que relata com
mínimos detalhes, como se ele narrador, também tivesse ido para o inferno e visto
pessoalmente a cena.

11

Épica, representa aí uma ação heróica, que pode ser baseada em fatos apurados ou inventados, e
vem do latim "epicus”.
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Em relação aos tipos de discurso, há predominância do Discurso interativo, com
presença de Relato Interativo, pois quanto aos marcadores que indicam implicação dos
parâmetros

da

situação de

comunicação,

encontramos

como

características

predominantes de discurso interativo os seguintes fatores12: presença de dêiticos
temporais (“agora” – estrofe 01) e espaciais (“aqui” – estrofe 04); frases não
declarativas (“Moleque, abra o portão” – estrofe 04; “Lampião disse: vá logo” – estrofe
06; “Quem é você cavalheiro?” – estrofe 03); marcas predominantes de primeira pessoa
do singular e plural ( “Moleque, eu sou cangaceiro” – estrofe 03; “não sou seu
pareceiro” – estrofe 04; “mas eu não sei dizer o que foi” – estrofe 17; “vamos tratar na
chegada” – estrofe 03), com marca de segunda pessoa do singular, você tem função
de tu (“ Quem é você, cavalheiro?” – estrofe 03; “você aqui não entra” – estrofe 04).
Vejamos abaixo:

Cordel

01

12

Pronomes

Dêiticos
de lugar
% e tempo Tipo

Pessoa

Ocorrências

1ª
pessoa
do
singular
e plural
(eu,
nós,
me,
mim)

21

75

2ª
pessoa
(tu, lhe,
você
com
função
de tu)

04

14,
28

11

Frases
Ocorrências

%

Interrog
ativa

03

3,7

Declarat
ivas

43

53

Essas características foram expostas no capítulo teórica dessa dissertação.
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3ª
pessoa

03

10,
7

Imperati
vas

29

35,8

Exclam
ativas

06

7,4

Quadro 15: Ocorrências de unidades linguísticas típicas do discurso interativo (texto III)

Quantos as pessoas, encontramos:
 Marcas de primeira pessoa do singular e plural, representando o emissor, o
agente da situação de comunicação. Notamos também, que todas as ocorrências
de primeira pessoa, assim como no cordel I, representam a pessoa que está
falando, demonstrando total implicação com a situação de interação verbal. Por
exemplo:

Moleque, eu (Lampião) sou cangaceiro (Estrofe 03)

_ Moleque não, sou (Lampião) vigia
Não sou (Lampião) seu pareceiro (...)(Estrofe 03)

Vigia disse assim:
fique fora que eu entro
vou conversar com o chefe
no gabinete do centro
por certo ele não lhe quer
mas conforme o que disser
eu levo o senhor pra dentro. (estrofe 05)

 Organizadores temporais de origem e desenvolvimento de fatos evocados:
Um cabra de Lampião
por nome Pilão Deitado
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que morreu numa trincheira
um certo tempo passado
agora pelo sertão
anda correndo visão
fazendo malassombrado. (1ª estrofe)
E foi quem trouxe a notícia
que viu Lampião chegar
o inferno nesse dia
faltou pouco pra virar
incendiou-se o mercado
morreu tanto cão queimado
que faz pena até contar (2ª estrofe)

 Presença de pronomes e adjetivos de primeira e terceira do singular e do
plural, com referências diretas aos protagonistas:
Quem é você, cavalheiro?
Moleque, eu sou cangaceiro:
Lampião lhe respondeu. (3ª estrofe)

- Moleque não, sou vigia
não sou seu pareceiro
e você aqui não entra
sem dizer quem é o primeiro:
- Moleque, abra o portão
saiba que sou Lampião
assombro do mundo inteiro. (4ª estrofe)
Vigia disse assim:
fique fora que eu entro
vou conversar com o chefe
no gabinete do centro
por certo ele não lhe quer
mas conforme o que disser
eu levo o senhor pra dentro. (5ª estrofe)

 Terceira pessoa no texto contribuindo o relato da história:

“E foi quem trouxe a noticia” (estrofe 02)
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“E reuniu-se a negrada” (estrofe 11)
“O chefe do batalhão
gritou de arma na mão” (estrofe 13)
“Ainda correu dez braças” (estrofe 17)
“e caiu enchedo as calças” (estrofe 17)

Presença de diálogo ou discurso direto, haja vista que a historia é constituída de
diálogos entre os personagens:
 Fala precedida do nome do personagem falante, seguido de dois pontos ou
travessão:
“Vigia disse assim:
Fique fora que eu entro
Vou conversar com o chefe [...] (estrofe 05)
Lampião disse: vá logo
Quem conversa perde a hora [...](estrofe 06)
- Moleque não, sou vigia (estrofe 04)
Constatamos que no meio ou depois das falas das personagens surgem verbos
introdutórios ou declarativos que servem não só para introduzir o diálogo, mas também,
para dar informação sobre a forma como os personagens intervêm.
Encontramos nos exemplos, verbos que demonstram início de diálogo:

Vamos tratar na chegada
quando Lampião bateu
um moleque ainda moço
no portão apareceu:
Quem é você, cavalheiro?
Moleque, eu sou cangaceiro:
Lampião lhe respondeu (3ª estrofe)
Vigia disse assim:
fique fora que eu entro
vou conversar com o chefe
no gabinete do centro
por certo ele não lhe quer
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mas conforme o que disser
eu levo o senhor pra dentro. (5ª estrofe)
Lampião disse: vá logo
quem conversa perde hora
vá depressa e volte já
eu quero pouca demora
se não me derem ingresso
eu viro tudo asavesso
toco fogo e vou embora. (6ª estrofe)
O vigia foi e disse
e satanás no salão:
saiba a vossa senhoria
que aí chegou Lampião
dizendo que quer entrar
e eu vim lhe perguntar
se dou-lhe ingresso ou não. (7ª estrofe)

Diante dos exemplos acima, percebemos que esses marcadores são importantes
para demostrar o processo de interação dos agentes do texto (personagens), por meio
do diálogo. Dessa forma, o texto no que se refere ao discurso caracteriza-se pelo
discurso conjunto implicado. Assim, o tipo psicológico predominantemente criado nesse
texto é o discurso interativo, tipo cuja correspondência é o “Mundo do Expor
implicado”.
Quanto às unidades que indicam conjunção ou disjunção em relação ao mundo
da situação de comunicação, temos uma predominância do pretérito perfeito do
indicativo, conforme podemos verificar a seguir:

TEXTO

SISTEMA TEMPORAL
Tempo

03

OCORRÊNCIAS

%

Presente do indicativo

23

24,7

Pretérito Perfeito

67

72

Outros

03

3,2

Quadro 16: Sistema temporal (Texto III)
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O uso do pretérito perfeito mostra disjunção em relação ao mundo discursivo
criando textos predominantes do eixo do EXPOR:
 A um fato passado e inteiramente concluído, e sem qualquer relação com outro
tempo, ou seja, mostrar uma ação terminada, já realizada:
Um cabra de Lampião
por nome Pilão Deitado
que morreu numa trincheira (...) (Estrofe 01)
E foi quem trouxe a notícia
que viu Lampião chegar (Estrofe 02)

Dessa forma, compreendemos que o pretérito perfeito representa um processo
verbal que exprime um fato passado.
Quanto aos mecanismos de textualização, como dito anteriormente, este exige a
presença de conectores para assegurar que a consolidação semântica do texto possa
ocorrer, ou seja, correspondem às regras de organização geral do texto que
compreende a coesão nominal, a verbal e os mecanismos de conexão.

MECANISMOS DE TEXTUALIZAÇOES
Conexão

(conjunções, “um certo tempo passado” (estrofe 01); “agora pelo

advérbios,

locuções sertão/anda correndo visão” (estrofe 01); “ o inferno

adverbiais,

grupos nesse dia” (estrofe 02); “por certo ele não lhe quer”

preposicionais, grupos e (estrofe 05); “mas conforme o que disser” (estrofe
segmentos de frase)

05); “Nessa voz ouviu-se tiros” (estrofe 14); “Acabouse o tiroteio/ por falta de munição” (estrofe 15); “mas
o cacete batia” (estrofe 15) “mas não sei dizer o que
foi” (estrofe 17)

Coesão nominal

Anáforas nominais

Anáforas pronominal
Quadro 17: Mecanismos de Textualização (Texto III)

Ocorrências

%

11

61,11

07

38,8
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Diante do quadro acima, percebemos que os mecanismos de coesão nominal
explicitam as relações de dependência existentes entre argumentos que compartilham
uma ou várias propriedades referenciais: anáforas pronominais e anáforas nominais:


Anáforas nominais:

Vamos tratar na chegada
quando Lampião bateu
um moleque ainda moço
no portão apareceu:
Quem é você, cavalheiro?
Moleque, eu sou cangaceiro:
Lampião lhe respondeu. (3ª estrofe)


Anáforas pronominais:

Vigia disse assim:
fique fora que eu entro
vou conversar com o chefe
no gabinete do centro
por certo ele não lhe quer
mas conforme o que disser
eu levo o senhor pra dentro. (5ª estrofe)
Lampião pôde apanhar
uma caveira de boi
sacudiu na testa dum
ele só fez dizer: oi!...
Ainda correu dez braças
e caiu enchedo as calças
mas eu não sei dizer o que foi. (17ª estrofe)

Dessa forma, percebemos que as anáforas no texto analisado têm a função de
introdução e retomada.
Em relação à coesão verbal, identificamos o predomínio de verbos no presente,
quando há a voz do personagem: “-moleque não, sou vigia” (4ª estrofe), ”moleque abra
o portão” (4ª estrofe), “fique fora que eu entro”, “eu quero pouca demora”. Percebemos
também, verbos no pretérito quando há a voz do narrador: “que morreu numa
trincheira”, “que viu Lampião chegar/ faltou pouco pra virar/ incendiou-se o mercado”,
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“quando Lampião bateu”, “morreu tanto cão queimado”, “um moleque ainda moço/ o
portão apareceu”.
Diante do exposto, notamos que os mecanismos de coesão verbal asseguram a
organização temporal e/ou hierárquica dos processos (estados, acontecimentos e
ações) verbalizados no texto e são essencialmente realizados pelos tempos verbais.
Em relação aos mecanismos enunciativos, temos a modalização apreciativa:
“faltou pouco para virar”, “é bom avisar também”. Temos também a modalização
lógica: “por certo está no sertão”, “muito embora que não posso vos dar explicação”, “se
não houver inverno”.
Em relação às inserções das vozes, há o predomínio de discurso direto: “moleque não, sou vigia”, “-moleque abra o portão”, “saiba a vossa senhoria/ que aí
chegou Lampião”, “-não senhor, satanás disse”.
Percebemos nesse cordel, que a crença de que os grandes lideres ou as
personalidades muito fortes não tem fim, não morrem; continuam a comunicação com o
mundo dos vivos ou para ajudá-los nas dificuldades no caso dos espíritos bondosos, ou
para assombrar e aterrorizar, no caso dos espíritos maus. Lampião, por exemplo, “por
certo está no sertão”.
Na ultima estrofe, notamos um diálogo do narrador com o leitor por meio de dois
recursos:
- o primeiro, é o uso do vocativo, com o qual o narrador se dirige aos leitores: “leitores,
vou termina...”; e o outro recurso, é o pronome pessoal obliquo. “vos”: “-muito embora
que não possa/ vos dar explicação”. Como sabemos, “vos” é pronome obliquo da 2ª
pessoa do plural e significa “a vós” (não posso dar explicação a vós). Assim,
percebemos que o narrador trata o leitor “vós”, não de você, que seria tratamento com
intimidade.
Outras características:
Em relação à estrutura textual, temos septilha, ou seja, estrofes de sete
versos. A seguinte rima ocorre nas estrofes: o segundo, o quarto e o sétimo verso
rimam entre si, e o quinto e sexto tem uma segunda rima entre si:
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E foi quem trouxe a noticia – A
Que viu Lampião chegar – B
O inferno nesse dia – A
Faltou pouco pra virar – B
Incendiou-se o mercado – C
Morreu tanto cão queimado – C
Que faz pena até cantar – B
Os versos simétricos e rimas regulares contribuem para a memorização e a
facilidade de entendimento. O leitor acostumado com a tradição oral ou com os
contadores de historia pode identificar-se com o texto, sentir-se à vontade com ele.

4.2.4 A Fifa vai rebaixar o acarajé baiano? (Texto IV)

Em relação ao contexto de produção, identificamos como o produtor do texto
Antônio Barreto (pessoa física), professor e cordelista. Em relação aos coenunciadores
(destinatários), foram identificados adolescentes e adultos que tem acesso à internet e
se interessam em conhecer obras literárias populares. O objetivo é fazer uma critica
social por meio do humor, tendo como meio circulação o blog “A Voz do Cordel”.
No que se refere ao conteúdo temático, o cordel apresenta conteúdos que
resultam da mobilização feita pelo produtor de um conhecimento amplo, como por
exemplo, a copa do mundo e seus reflexos sociais, políticos e econômicos.
O plano global constituiu-se em oito partes. Na primeira parte, a notícia de que o
acarajé foi rebaixado pela FIFA. Na segunda parte, o povo foi entrevistado para saber o
que pensa sobre esse assunto. Na terceira parte, o MacDonald é responsável pela
proibição do acarajé, por ser um dos maiores patrocinadores da Copa. Na quarta parte,
a valorização das riquezas culturais brasileiras e a crítica em relação à valorização de
objetos estrangeiros. Na quinta, o que está por trás da abolição do acarajé e a
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finalidade da copa. Na sexta, há a peleja do acarajé (tradição baiana) com elementos
estrangeiros. Na sétima, a FIFA não confirmou essa noticia que irá proibir a venda do
acarajé. E, a última parte, há uma critica a essa proibição.
O plano global do texto é formado por uma sequência dialogal, marcada com o
discurso direto, o uso do travessão e dois pontos:
- O presidente da FIFA
Deve estar desinformado
Pois o nosso acarajé
Há muito foi registrado (...) (estrofe 05)
- Eu soube que a MacDonald (Estrofe 06)

- Será que vão proibir
O açaí e o tacacá
Na Arena Esportiva
Lá de Belém do Pará
E também a tapioca
Na Arena do Ceará? (Estrofe 09)

Zé Limeira respondeu:
Tu estás cor delirando!

Diante dos exemplos acima, percebemos que ao produzir sob a forma escrita
uma sequência dialogal, o enunciador precisa saber utilizar, com mais propriedade,
certos sinais de pontuação, como as reticências e os pontos de interrogação e
exclamação (que imprimem ao diálogo um tom vivo e pitoresco) e o travessão (que
demarca a mudança de fala de interlocutor ou, em outros casos, a separação entre a
voz de quem narra e a do personagem).
O tema que se sustenta nesse cordel é Copa do Mundo 2014 e as decisões
tomadas pela FIFA para a realização desse evento mundial.
Em relação aos tipos de discurso, há predominância do Discurso interativo, pois
quanto aos marcadores que indicam implicação dos parâmetros da situação de
comunicação,

encontramos

como

características

predominantes

de

discurso
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interativo os seguintes fatores: presença de advérbios temporais (“agora”– estrofe 01) e
espaciais (“ali” – estrofe 02, “aqui” – estrofe 05); frases interrogativas (“Na arena do
Ceará?” – estrofe 09; “Você já veio a Bahia?” – estrofe 26; “Coca-cola e acarajé?” –
estrofe 29; “ É bacana ou não é?- estrofe 29); frases exclamativas (“E depois vai dando
o fora!” – estrofe 26; “ Vai negar e dar de ré! – estrofe 29; “Agora foi rebaixado!” –
estrofe 01), frases imperativas (“Venha aqui levar vantagem” – estrofe – 12) marcas
predominantes de primeira pessoa do singular e plural (“Eu não posso avaliar” – estrofe
03; “Eu entrevistei a todos” – estrofe 04; “Eu não quero fast food” – estrofe 08; “Quero a
carne de jabá” – estrofe 10; “Nós não vamos arredar” - estrofe ), com marca de terceira
pessoa (“Dos que lucram pra valer” – estrofe 28). Vejamos abaixo:
Cordel

01

Pronomes
Pessoa

Ocorrências

%

1ª
pessoa
do
singular
e plural
(eu,
nós,
me,
mim,
nosso,
meu)

29

67,4
4

2ª
pessoa

07

3ª
pessoa

03

Dêitic
os de
lugar
e
tempo

Frases
Tipo

Ocorrências

%

Imperati
va

03

5,26

16,2
7

Declarat
ivas

33

57,89

6,97

Exclam
ativas

12

21,05

Interrog
ativas

9

15,78

09

Quadro 18: Ocorrências de unidades linguísticas típicas do discurso interativo (texto IV)
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Quantos as pessoas, encontramos:
 Marcas de primeira pessoa do singular e plural, representando o emissor, o
agente da situação de comunicação. Notamos também, que todos as ocorrências
de primeira pessoa, assim como no cordel I, II e III, representam a pessoa que
está falando, demonstrando total implicação com a situação de interação verbal.
Por exemplo:

Eu não posso avaliar (Estrofe 03)
Pra me dar sustentação (Estrofe 03)
Eu espero que a FIFA (Estrofe 12)
Por essa, meu caro amigo (Estrofe 15)
Onde ali vamos mostrar (Estrofe 02)

 Organizadores temporais e espaciais de origem e desenvolvimento de fatos
evocados:

Agora foi rebaixado! (Estrofe 01)
Onde ali vamos mostrar (Estrofe 02)
Pelo IPHAN aqui no Estado. (Estrofe 05)
Lá do Rio de Janeiro (Estrofe 10)
Já estou acostumado (Estrofe 16)
 Terceira pessoa no texto contribuindo o relato da história:
“Já traçou seu grande plano” – estrofe 07
Em relação às unidades que indicam conjunção ou disjunção ao mundo da
situação de comunicação, encontramos a predominância do presente do indicativo,
conforme podemos verificar a seguir:
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TEXTO

SISTEMA TEMPORAL
Tempo

04

OCORRÊNCIAS

%

Presente do indicativo

54

64,28

Pretérito Perfeito

28

33,33

Outros

02

2,38

Quadro 19: Sistema temporal (Texto IV)

O uso do presente do indicativo demonstra a relação que é colocada entre o
momento dos acontecimentos verbalizados no texto e o momento de tomada da palavra
da interação:
 Temos prioritariamente o uso de presente genérico caracterizando o eixo
do expor:
Eu não posso avaliar (Estrofe 03)
_ O presidente da FIFA
Deve estar desinformado (Estrofe 05)

- Eu não quero fast food (Estrofe 08)
Diante dos exemplos acima percebemos que o presente do indicativo é
empregado quando se deseja retratar um fato ocorrido no momento da fala, também
chamado de presente momentâneo. Assim, constatamos que o presente do indicativo
exprime a relação entre o momento dos acontecimentos verbalizados no texto, além do
momento da tomada da palavra da interação. Dessa forma, compreendemos que a
organização dos tempos verbais e a forma como eles se articulam contribui para a
identificação dos tipos de discurso.
Quanto aos mecanismos de textualização, como dito anteriormente, eles exigem
a presença de conectores para assegurar que a consolidação semântica do texto possa
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ocorrer, ou seja, correspondem às regras de organização geral do texto que
compreende a coesão nominal, e a verbal e os mecanismos de conexão.

MECANISMOS DE TEXTUALIZAÇOES
Coesão nominal

Anáforas nominais

Anáforas pronominal

Ocorrências

%

05

38,46

08

61,53

Quadro 20: Mecanismos de Textualização (Texto IV)

Diante do quadro acima, percebemos que os mecanismos de coesão nominal
explicitam as relações de dependência existentes entre argumentos que compartilham
uma ou várias propriedades referenciais: anáforas pronominais e anáforas nominais:
Anáforas nominais:

A venda desse manjar (acarajé) - Estrofe 02
Como Patrimônio Histórico (acarajé) – Estrofe 05
Anáforas pronominais:

- Eu soube que a MacDonald
Essa empresa invasora (06 estrofe)
- Essa tal de MecDonald
Já traçou seu grande plano (Estrofe 12)

Dessa forma, percebemos que as anáforas no texto analisado têm a função de
introdução e retomada. Além disso, as anáforas são responsáveis por estabelecer uma
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relação coesiva de referência que permite a interpretação de um item pela relação em
que se encontra com algo que o precede no texto.
Em relação à coesão verbal, identificamos o predomínio de verbos no presente,
quando se trata de uma enunciação relacionada ao momento presente. Além disso, o
presente do modo indicativo é empregado quando se deseja retratar um fato ocorrido
no momento da fala.
Eu não quero fast food (Estrofe 08)

Eu não posso avaliar (Estrofe 03)
Então vamos ter cuidado(Estrofe 08)

Diante do exposto, notamos que os mecanismos de coesão verbal asseguram a
organização temporal e/ou hierárquica dos processos (estados, acontecimentos e
ações) verbalizados no texto e são essencialmente realizados pelos tempos verbais. A
análise desse nível nos permite dizer que o uso dos mecanismos de textualização pelos
produtores faz parte de suas escolhas, levando em consideração o conhecimento que
possuem sobre os elementos das condições de produção dos textos e as
representações que construiram sobre a sua situação de produção.
Em relação aos mecanismos enunciativos, temos a modalização apreciativa:
“Além de ser muito caro”- (estrofe 08), “E o pastel tão saboroso” (estrofe 10).
Em relação às inserções das vozes, há o predomínio de um enunciador que
busca discutir a questão da proibição da venda do acarajé, e esse enunciador
regionalista valoriza sua cultura. A escolha do léxico também é um bom indicativo do
nível de envolvimento que o enunciador deseja ter com o enunciado:
Eu não posso avaliar
Quem está com a razão
Se quem vende o acarajé
Ou a FIFA em questão.
Então fui ouvir o povo
Pra me dar uma sustentação. (Estrofe 03)
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No exemplo acima, percebemos que a voz do enunciador é a voz que vem
diretamente da pessoa produtora do texto e que intervém, como tal, para comentar ou
avaliar alguns aspectos do que é enunciado.
No texto também, percebemos vozes sociais que procedem dos personagens
que são o povo e um especifico “Zé Limeira”. Essas vozes sociais não intervém como
agentes no percurso temático do texto, mas são mencionados como instâncias externas
de avaliação, nesse caso especifico a questão da proibição da venda do acarajé em
Salvador-BA:

Então fui ouvir o povo
Pra me dar uma sustentação. (Estrofe 03)

Munido de leptop
Nas ruas de Salvador
Eu entrevistei a todos
Do malandro ao doutor...
Então veja a opinião
Desse povo arrojador: (Estrofe 03)

Na ultima estrofe, assim como no texto III, notamos um diálogo do narrador com
o leitor por meio de do uso do vocativo, com o qual o narrador se dirige aos leitores:
“Vá! Não deixe para depois...”;
Outras características:
Em relação à estrutura textual, assim, como nos cordéis I, II e III, temos
septilha, ou seja estrofes de sete versos. Com estrofes de sete versos, tem a seguinte
rima: o segundo, o quarto e o sétimo verso rimam entre si, e o quinto e sexto tem uma
segunda rima entre si:
Na imprensa em geral A
Tem sido noticiado B
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Um fato bem curioso C
Deveras inusitado: B
Que o acarajé baiano D
Agora foi rebaixado B (Estrofe 01)

Os versos simétricos e rimas regulares contribuem para a memorização e a
facilidade de entendimento. O leitor acostumado com a tradição oral ou com os
contadores de historia pode identificar-se com o texto, sentir-se à vontade com ele.

4.2.5 O modelo didático do gênero cordel
Nesta seção, apresentamos o modelo didático do gênero cordel, a partir do
levantamento das características realizado na seção anterior.
Em relação ao modelo didático, compreendemos que ele, como afirma MunizOliveira e Barricelli (2009), compreende o levantamento das características do cordel
em suas dimensões, configurando uma etapa essencial para que se possa elaborar
atividades para o ensino desse gênero. Vejamos abaixo, o levantamento geral das
ocorrências linguísticas dos cordéis analisados:

OCORRÊNCIAS DE UNIDADES LINGUÍSTICAS
1ª PESSOA

2ª

3ª

Dêitic

SINGULAR

PESSOA

pesso

o

OU

(tu),

a

Temp

PLURAL

função de

(eu, me, te,

segunda

nós)

pessoa

e

Perfeit

(você)

Espac

o

oral

Tempos Verbais

Pres
ente

Pretér
ito

Outro
s

Frases

Frases

ANÁFO

ANÁFORAS

Interrogat

declarativ

RAS

NOMINAIS

ivas,

as

PRONO

Exclamati

MINAIS

vas e
Imperativ
as.

ial

T 26
e
x
t

09

0

12

39

92

07

69

56

19

18

113

o

I
T 15

0

03

04

33

04

01

05

36

08

08

04

03

11

23

67

03

38

43

07

11

07

03

09

54

28

02

24

33

08

05

20

09

36

149

191

13

136

168

42

42

e
x
t
o

I
I
T 21
e
x
t
o

I
I
I
T 29
e
x
t
o

I
V

T 91
O
T
A
L
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Quadro: Ocorrências de unidades linguísticas
Quadro 21: Ocorrências Gerais
Diante do quadro acima, constatamos que a análise textual realizada, levando
em consideração as condições de produção, revela o caráter dialógico presente na
progressão textual dos cordéis, por exemplo, as escolhas realizadas pelo produtor em
relação às formas de organização geral do seu texto, ao uso dos mecanismos de
textualização e aos mecanismos enunciativos contribuem para o movimento da história
nos cordéis, ajudando o produtor a alcançar seu objetivo construído, tendo em vista o
destinatário que deseja entreter e informar.
Dessa forma, em relação às condições de produção, tradicionalmente, a
produção dos cordéis se deu principalmente na região Nordeste. Mas, na
contemporaneidade, observamos que alguns estados do Sudeste firmaram-se também
como centros de produção deste gênero.
Ocorre, predominantemente, em seus versos traços marcantes da diversidade
cultural presente na sociedade brasileira: cada região tende a proclamar seu modo de
viver, seus costumes, suas crenças em produções características de sua região. A
primeira e mais importante constatação a respeito deste gênero é que ele é uma
expressão cultural do povo. Utiliza-se de sua linguagem, sua visão de mundo, seus
problemas, suas lendas e seu cotidiano.
Esse tipo de gênero respalda-se em temáticas diversas, como pelejas, romances
históricos, de aventuras, as histórias de amor, ou ainda as narrativas de acontecimentos
sensacionais, atuais e de época. Assim, a espontaneidade na composição dos versos,
traz sempre temas que vão do cotidiano às crenças populares.
Quanto ao produtor desse gênero, são profissionais da literatura popular,
reconhecidos socialmente como cordelistas, que divulgam suas obras em feiras
culturais e sites.
O Cordel é escrito para ser lido e cantado, pois, situado entre a oralidade e a
escrita, possui duas vias de chegada ao leitor. Em relação aos seus destinatários, num
primeiro instante, os cordéis são cantados para um público especifico (pessoas que
visitam as feiras culturais e se interessam por esse gênero) que visita feiras culturais
com o objetivo de comprar os folhetos impressos. Nesse sentido, o cordel hoje está
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atingindo um público diversificado. Não é mais aquele público tradicional, composto em
sua maioria por trabalhadores da periferia ou o sertanejo. Hoje, o cordel está nas
universidades, nas escolas, nas feiras, está ocupando todos os espaços inclusive, a
internet.
Em relação à elaboração do modelo didático do gênero cordel, devemos, por
meio do levantamento das características desse gênero, como demonstrado no quadro
acima, indicar que ele se constitui em três níveis.
Nesse sentido, no nível organizacional, o gênero cordel constitui-se por um plano
global organizado por meio de sequência dialogal como segmento principal,
apresentando segmentos encaixados de outros tipos de sequências. A sequência
dialogal demonstra maior interação entre os personagens, ou seja, entre os locutores e
interlocutores, identificados por meio das falas dos personagens, ou seja, troca de
turnos de fala.
Quanto ao tipo de discurso, temos como discurso principal o discurso interativo,
marcado pela presença de unidades que remetem à interação verbal. Essa interação
marca-se pela troca de turnos de fala no formato dialogado. Sendo tanto no formato
dialogado, quanto no monologado, marca-se pela presença de frases não declarativas.
Ainda constatamos a predominância dos subsistemas de tempos verbais, marcados
essencialmente pelo presente e o pretérito. Marcas de primeira pessoa do singular e
plural, representando o emissor, o agente da situação de comunicação. Dessa forma, o
cordel é um gênero caracteristicamente dialogal, com outras sequencias (narrativas e
descritivas) inseridas nele, ou seja, apresentam-se como secundárias.
Em relação aos mecanismos de textualização, o gênero cordel apresenta a
coesão nominal, que faz com que as séries coesivas centrais sejam constituídas por
expressões que remetem ao personagem principal dos cordéis e ao seu tema central.
Quanto à série coesiva referente às personagens, ela se constitui por mecanismos
variados: repetição de seu nome ou de uma parte, apagamento ou substituição do
nome por sintagmas do tipo de “ele”, etc. Assim, constatamos a presença das anáforas
nominal e pronominal, que ajudam o interlocutor a acompanhar o desenrolar da história,
bem como a repetição que contribui para que o leitor siga as informações
adequadamente.
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Já em relação à coesão verbal, identificamos o predomínio de verbos no
presente, quando há a voz do personagem e verbos no pretérito quando há a voz do
narrador. Em relação à conexão, os enunciadores utilizam conectivos próprios da
linguagem oral, na escrita, com um léxico acessível e estrutura rítmica cativante, a
história corre como uma canção bonita.
Em relação aos mecanismos enunciativos, temos modalizações lógicas e
apreciativas. Quanto às inserções das vozes, há o predomínio de discurso direto e
indireto livre, que se desenvolvem por meio de diálogos, além disso, percebemos as
vozes dos personagens que, procedentes de seres humanos ou entidades
Humanizadas que estão implicados, na qualidade de agentes, nos acontecimentos
relatados, na história e voz do narrador que observa e narra os fatos ocorridos na
história e o agir das personagens, sem implicar-se no discurso, e que, por vezes, avalia.
Ainda em relação à estrutura do cordel, outras características foram
identificadas. Em todos os cordéis, cada verso possui sete silabas (heptassílabos),
forma muito comum nos folhetos, e apresenta o seguinte esquema de rimas: A-B-C-BD-D-B. O primeiro verso (A) e o terceiro (C) são brancos, isto é, suas rimas não
possuem identidade de som com nenhuma outra dentro da estrofe; o segundo verso
(B), o quarto (B) e o sétimo (B) rimam entre si, o mesmo ocorrendo entre o quinto e o
sexto versos (D\D), que formam rimas paralelas ou emparelhadas. Essa regularidade
constitui-se como uma marca desse gênero.
A métrica do cordel, na qual os versos são geralmente redondilhas menores ou
redondilhas maiores, é um outro aspecto importante para a determinação do modo
como os dizeres são apresentados nos folhetos, pois ela também é fixa ao longo de
toda a poesia, assim como as rimas, o que confere um espaço determinado em cada
verso para que os dizeres sejam organizados, sendo esse espaço conciso.
Dessa maneira, compreendemos que o funcionamento da rima e da métrica
organiza os discursos que circulam no cordel, para que não saia do padrão já
estabelecido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta parte final do trabalho teceremos as considerações não só em relação aos
questionamentos levantados no início, mas também quanto às outras implicações a que
fomos chegando, no decorrer do trabalho.
O objetivo central desta pesquisa foi identificar as características definidoras do
cordel que podem servir para a elaboração de um modelo didático desse gênero, que
vise ao seu processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, buscamos responder aos
seguintes questionamentos, que contribuíram para alcançarmos o objetivo proposto: a)
Quais são as características predominantes nos cordéis em relação ao folhado textual
proposto por Bronckart (2009)? b) Qual relação entre os níveis de análise e produção e
as capacidades de linguagem ? Apresentamos abaixo as considerações obtidas a partir
da análise realizada para respondermos essas questões e alcançar nossos objetivos.
Em relação à primeira questão, à identificação das características predominantes
no cordel em relação ao folhado textual proposto por Bronckart, inferimos que a análise
dos quatro cordéis, que compõem o corpus, nos mostra a influência de alguns aspectos
das condições de produção que são importantes na organização dos textos
pertencentes a esse gênero. Um dos fatores é a relação dos cordéis com o contexto
linguageiro imediato, pois os cordéis, em geral, se realizam na atividade literária, numa
situação de narração em que o produtor (cordelistas) conta em versos e rimas, um
acontecimento de conhecimento público: as injustiças, heróis, as crendices, aspectos
culturais e experiências do cotidiano.
Outro fator é a relação desse gênero com a atividade e o suporte. Notamos a
influência do contexto sócio-histórico no conteúdo temático, pois ele se volta para os
acontecimentos históricos da atualidade, de ordem nacional, regional e/ou local. As
informações trazidas nos cordéis não são completas, ou seja, é necessário um conjunto
de conhecimento externo ao próprio texto para que o destinatário o compreenda, como
demostrado no texto IV.
Sobre o contexto de produção, constatamos que, em relação ao produtor, a
função social assumida por ele em sua atividade profissional é um dos aspectos que
influenciam as escolhas do conteúdo temático e a organização da estrutura textual. Em
relação às representações do produtor e o objetivo que busca alcançar, constatamos
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que esses aspectos influenciam na forma da planificação do conteúdo temático e sua
organização sequencial.
Em relação ao folhado proposto por Bronckart, notamos nos cordéis analisados
que os planos textuais são organizados em sequência dialogal ou monologal, marcados
por uma interação entre os personagens por meio de trocas de turnos de fala. É notório
também, a predominância do tipo de discurso interativo, que remete à interação verbal,
mas notamos também discursos encaixados no principal. Assim, a predominância
desse tipo de discurso nos leva a relacioná-lo à função desse gênero dentro do campo
da literatura popular, percebendo-se como os outros discursos encaixados contribuem
para o desenvolvimento do enredo.
Quanto aos mecanismos de textualização, constatamos uma forte presença de
anáforas nominais e pronominais que funcionam como retomadas, as quais possibilitam
uma relação coesiva no texto, além de ser uma característica de gêneros orais, no
nosso caso, o cordel. No que se refere aos mecanismos enunciativos, notamos que a
inserção de vozes em alguns casos funciona como um reforço daquilo que o
enunciador defende. O uso das modalizações contribui para o desenvolvimento do
texto, ao revelar julgamentos e avaliações dos produtores no tocante aos enunciados
produzidos.
Ainda, por meio das análises, podemos constaatr que o cordel, como afirma Silva
(2009, p. 157) “é um gênero híbrido”, ou seja, um gênero desenvolvido na oralidade, de
forma simples (discursos orais) e, gêneros complexos (discursos escritos) os quais não
se encontram, portanto, em lados opostos.
Dessa forma, foi constatado que o cordel, por vir de uma tradição oral, conserva
características próprias dessa modalidade. O enunciador aproxima o escrito ao oral,
dando-lhe liberdade para interromper a narrativa, expressando sua opinião. Assim, a
oralidade se manifesta nos personagens, por empregar uma linguagem informal e
acessível. O cordel também utiliza artifícios de linguagem tais como: violações da
norma padrão, neologismos, redundâncias, regionalismos e frases incompletas e
retorcidas, que buscam reproduzir a linguagem oral. Assim, as marcas da linguagem
falada se apresentam tanto no léxico como na sintaxe.
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Em síntese, a análise dos cordéis segundo o folhado textual de Bronckart, nos
leva a concluir que a organização textual global e a estruturação dos textos
pertencentes ao cordel dependem das condições de produção, mais especificamente,
das representações que o produtor/enunciador tem sobre suas condições de produção:
de qual atividade de linguagem faz parte o texto que ele produzirá, quais são os textos
que podem fazer parte do intertexto, qual é a instituição que ele representa e qual é o
papel que ele próprio exerce socialmente e, sobretudo das hipóteses que ele levanta
sobre os destinatários de seus textos e sobre as conclusões a que quer fazer seu
destinatário chegar.
Assim, em relação a nossa segunda pergunta a relação entre os níveis de
análise e produção e as capacidades de linguagem, a análise realizada neste trabalho
possibilitou o levantamento das características que podem ser utilizadas como objeto
de ensino, a fim de proporcionar a apropriação do gênero cordel.
Capacidades
de Linguagem

Capacidade
de Ação

EMISSOR: autores da área de
literatura popular, professores.
OBJETIVO: entreter o leitor por
meio do humor, apresentar
personagens heroicos e fazer
critica social.
DESTINATÁRIO: pessoas que
visitam as feiras culturais e se
interessam por esse gênero
SUPORTE: livros, sites de
internet, entre outros.
LUGAR: atualmente lugares
diversos.

Capacidade

Capacidade
Linguísticodiscursiva

Discursiva

PLANO GLOBAL: organizado por meio de
sequencia dialogal como segmento principal,
apresentando segmentos encaixados de
outros tipos de sequências.
TEMA: refere a fatos presentes, mas
também a fatos históricos (temas políticos,
sociais, religiosos, históricos, etc.).
TIPOS DE DISCURSO:
Predominância do tipo de discurso principal
interativo, marcado pela presença de
unidades que remetem a interação verbal.
Primeira pessoa do singular/plural e uso
abundante
de
anáforas
pronominais,
associados aos nominais e presença de
dêiticos.
ORGANIZADORES
TEXTUAIS:
predominância de organizadores temporais
(advérbios,
sintagmas
preposicionais,
coordenativos,
subordinativos),
desenvolvidos a partir da origem espaçotempo explícita ou não.
TEMPOS VERBAIS: Predominância de
Presente do indicativo.

MODALIZAÇÕES:
presença
de
modalizações lógicas e apreciativas.
VOZES: há o predomínio de discurso
direto

e

indireto

livre,

que

se

desenvolvem por meio de diálogos.
ESCOLHA LEXICAL: A escolha do
léxico também é um bom indicativo do
nível de envolvimento que o enunciador
deseja
ter
com
o
enunciado
(substantivos,
adjetivos,
verbos,
pronomes, etc.);
Outras: Ainda em relação a estrutura do
cordel, outras características foram
identificadas. A estrutura com rimas e
métricas bem marcadas configura uma
rítmica que é importante no momento da
leitura deste texto. Essa estrutura fixa,
marca a relação com o oral no cordel. O
esquema de rimas é predominante
ABCBDB aparece ao longo das estrofes
dos cordéis.
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Diante do diagrama, podemos perceber que ao trabalharmos com elementos que
explorem as condições de produção dos textos, estamos proporcionando a
possibilidade do desenvolvimento das capacidades de ação. Ao trabalharmos com
elementos que explorem os elementos do nível organizacional estamos proporcionando
a possibilidade do desenvolvimento de capacidades discursivas. E, ao trabalharmos
com elementos que explorem os mecanismos de textualização e enunciativos, estamos
proporcionando a possibilidade do desenvolvimento de capacidades linguísticodiscursivas.
Outras características foram identificadas no cordel. O gênero cordel é formado
por versos com sete silabas (heptassílabos), com o esquema de rimas: A-B-C-B-D-D-B.
O primeiro verso (A) e o terceiro (C) são brancos, isto é, suas rimas não possuem
identidade de som com nenhuma outra dentro da estrofe; o segundo verso (B), o quarto
(B) e o sétimo (B) rimam entre si, o mesmo ocorrendo entre o quinto e o sexto versos
(D\D), que formam rimas paralelas ou emparelhadas. Essas regularidades constituemse como uma marca desse gênero.
Em suma, diante do estudo realizado, podemos compreender que as atividades
humanas são produzidas por meio de gêneros textuais, de forma com que a
apropriação de novos gêneros possa auxiliar no agir humano, sendo, portanto, de
fundamental importância o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à
apropriação de gêneros na educação básica.
Além disso, ao produzir o modelo didático do gênero cordel, descobrimos que,
apesar de ser um gênero, de certa forma, simples de ser apropriado, ele demanda um
conhecimento do agente produtor acerca das condições de produção desse gênero
específico, como, por exemplo, a necessidade de reconhecer os papéis sociais de
quem produz o texto como de quem vai lê-lo. A apropriação de estruturas linguísticodiscursivas também é necessária, considerando, no caso desse gênero, como, por
exemplo, o uso de tempos verbais no pretérito perfeito e do uso apropriado de
organizadores textuais ou sequenciadores temporais, modalizações e escolhas lexicais.
Dessa forma, reiteramos a necessidade de elaboração de modelo didático para
qualquer sequência didática a ser proposta como uma importante ferramenta de
sistematização do trabalho do professor.
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Texto 01
A Chegada de Lampião no Céu-1
(Rodolfo Cavalcante)
Lampião foi no inferno
Ao depois no céu chegou
São Pedro estava na porta
Lampião então falou:
- Meu velho não tenha medo
Me diga quem é São Pedro
E logo o rifle puxou
São Pedro desconfiado
Perguntou ao valentão
Quem é você meu amigo
Que anda com este rojão?
Virgulino respondeu:
- Se não sabe quem sou eu
Vou dizer: sou Lampião.
São Pedro se estremeceu
Quase que perdeu o tino
Sabendo que Lampião
Era um terrível assassino
Respondeu balbuciando
O senhor... está... falando...
Com... São Pedro... Virgulino!
Faça o favor abra esta porta
Quero falar com o senhor
Um momento meu amigo
Disse o santo faz favor
Esperar aqui um pouquinho
Para olhar o pergaminho
Que é ordem do Criador
Se você amou o próximo
De todo o seu coração
O seu nome está escrito
No livro da salvação
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Porém se foi um tirano
Meu amigo não lhe engano
Por aqui não fica não
Lampião disse está bem
Procure que quero ver
Se acaso não tem aí
O meu nome pode crer
Quero saber o motivo
Pois não sou filho adotivo
Pra que fizeram-me nascer?
São Pedro criou coragem
E falou pra Lampião
Tenha calma cavalheiro
Seu nome não está aqui não
Lampião disse é impossível
É uma coisa que acho incrível
Ter perdido a salvação
São Pedro disse está bem
Acho melhor dar um fora
Lampião disse meu santo
Só saio daqui agora
Quando ver o meu padrinho
Padre Cícero meu filhinho
Esteve aqui mas foi embora
Então eu quero falar
Com a Santa Mãe das Dores
Disse o santo ela não pode
Vir aqui ver seus clamores
Pois ela está resolvendo
Com o filho intercedendo
Em favor dos pecadores
Então eu quero falar
Com Jesus crucificado
Disse São Pedro um momento
Que eu vou dar o seu recado
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Com pouco o santo chegou
Com doze santos escoltado
São Longuinho e São Miguel,
São Jorge, São Simão
São Lucas, São Rafael,
São Luiz, São Julião,
Santo Antônio e São Tomé,
São João e São José
Conduziram Lampião
Chegando no gabinete
Do glorioso Jesus
Lampião foi escoltado
Disse o Varão da Cruz
Quem és tu filho perdido
Não estás arrependido
Mesmo no Reino da Luz?
Disse o bravo Virgulino
Senhor não fui culpado
Me tornei um cangaceiro
Porque me vi obrigado
Assassinaram meu pai
Minha mãe quase que vai
Inclusive eu coitado
Os seus pecados são tantos
Que nada posso fazer
Alma desta natureza
Aqui não pode viver
Pois dentro do Paraíso
É o reinado do riso
Onde só existe prazer
Então Jesus nesse instante
Ordenou São Julião
Mais São Miguel e São Lucas
Que levassem Lampião
Pra ele ver a harmonia
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Nisto a Virgem Maria
Aparece no salão
Aglomerada de anjos
Todos cantando louvores
Lampião disse: meu Deus
Perdoai os meus horrores
Dos meus crimes tão cruéis
Arrependeu-se através
Da Virgem seus esplendores
Os anjos cantarolavam
saudando a Virgem e o Rei
Dizendo: no céu no céu
Com minha mãe estarei
Tudo ali maravilhou-se
Lampião ajoelhou-se
Dizendo: Senhora eu sei
Que não sou merecedor
De viver aqui agora
Julião, Miguel e Lucas
Disseram vamos embora
Ver os demais apartamentos
Lampião neste momento
Olhou pra Nossa Senhora
E disse: Ó Mãe Amantíssima
Dá-me a minha salvação
Chegou nisto o maioral
Com catinga de alcatrão
Dizendo não pode ser
Agora só quero ver
Se é salvo Lampião
Respondeu a Virgem Santa
Maria Imaculada
Já falaste com meu Filho?
Vamos não negues nada
– Já ó Mãe Amantíssima
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Senhora Gloriosíssima
Sou uma alma condenada
Disse a Virgem mãe suprema
Vai-te pra lá Ferrabrás
A alma que eu pôr a mão
Tu com ela nada faz
Arrenegado da Cruz
Na presença de Jesus
Tu não vences, Satanás
Vamos meu filho vamos
Sei que fostes desordeiro
Perdeste de Deus a fé
Te fazendo cangaceiro
Mas já que tu viste a luz
Na presença de Jesus
Serás puro e verdadeiro
Foi Lampião novamente
Pelos santos escoltado
Na presença de Jesus
Foi Lampião colocado
Acompanhou por detrás
O tal cão de Ferrabrás
De Lúcifer enviado
Formou-se logo o júri
Ferrabrás o acusador
Lá no Santo Tribunal
Fez papel de promotor
Jesus fazendo o jurado
Foi a Virgem o advogado
Pelo seu divino amor
Levantou-se o promotor
E acusou demonstrando
Os crimes de Lampião
O réu somente escutando
Ouvindo nada dizia
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A Santa Virgem Maria
Começou advogando
Lampião de fato foi
Bárbaro, cruel, assassino
Mas os crimes praticados
Por seu coração ferino
Escrito no seu caderno
Doze anos de inferno
Chegou hoje o seu destino
Disse Ferrabrás: protesto
Trago toda anotação
Lampião fugiu de lá
Em busca de salvação
Assassinou Buscapé
Atirou em Lucifer
Não merece mais perdão
Levantou-se Lampião
Por esta forma falou
Buscapé eu só matei
Porque me desrespeitou
E Lucifer é atrevido
Se ele tivesse morrido
A mim falta não deixou
Disse Jesus e agora
Deseja voltar à terra
A usar de violência
Matando que só uma fera?
Disse Lampião: Senhor
Sou um pobre pecador
Que a Vossa sentença espera
Disse Jesus: Minha mãe
Vou lhe dar a permissão
Pode expulsar Ferrabrás
Porém tem que Lampião
Arrepender-se notório
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Ir até o "purgatório"
Alcançar a salvação
Ferrabrás ouvindo isto
Não esperou por Miguel
Pediu licença e saiu
Nisto chegou Gabriel
Ferrabrás deu um estouro
Se virou num grande touro
Foi dar resposta a Lumbel
Resta somente saber
O que Lampião já fez
Do purgatório será
O julgamento outra vez
Logo que se for julgado
Farei tudo versejado
O mais até lá freguês.
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Texto 02
NORDESTE: AQUI É MEU LUGAR!
(Carlinhos Cordel)
Vou falar do meu lugar
Terra de cabra da peste
Terra de homem valente
Do sertão e do agreste
Terra do mandacaru
Do nosso maracatu
Meu lugar é o Nordeste!
Meu Nordeste tem riquezas
Só encontradas aqui
Sua música, sua dança
Sua gente que sorri
Nosso povo tem bravura
Tem tradição, tem cultura
Da Bahia ao Piauí.
A nossa música é linda
Temos coco e embolada
Aboio e banda de pife
Poesia improvisada
Axé, repente, baião
O forró do Gonzagão
Que faz a maior noitada.
Frevo, xote e xaxado
Violeiro, canturia
O martelo agalopado
O cordel e a poesia
O cantador de viola
Fazendo versos na hora
Pra nos trazer alegria.
Nossa dança é muito rica
E bastante popular
Tem ciranda, afoxé
Para quem quiser dançar
Bumba-meu-boi, capoeira
Essa dança brasileira
Querida em todo lugar.
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Tem baião e tem forró
Pra dançar agarradinho
Tem maracatu, congada
Tem o cavalo-marinho
Festa junina animada
Pra toda rapaziada
Namorar um “bucadinho”.
Nossa culinária é rica
Em tradição e sabor
Tem cuscuz, tem macaxeira
Que têm um grande valor
Tem o xinxim de galinha
Rapadura com farinha
Tudo feito com amor.
Do bode tem a buchada
Carne de sol com pirão
O mocotó, a rabada
O bobó de camarão
Bredo no coco, paçoca
Vatapá e tapioca
Venha provar o qu’é bão.
Temos doce bem gostoso
Como o Bolo de Fubá
A cocada, a rapadura
O quindim e o mungunzá
Temos Beijinho de coco
Que deixa qualquer um loco
Venha aqui saborear.
As festas do meu Nordeste
Têm alegria e calor
O carnaval de Olinda,
De Recife e Salvador
Em Natal o “Carnatal”
Em Fortaleza o “Fortal”
Micaretas de valor.
Quando chega o São João
A "disputa" é pra valer
A "Capital do Forró"
Todos querem conhecer
Caruaru tem beleza
Campina Grande destreza
Para o forró não morrer.
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Terra de Alceu Valença
E de Jackson do Pandeiro
Terra de Luís Gonzaga
Esse grande brasileiro
A terra de Elba Ramalho
E também de Zé Ramalho
Famosos no mundo inteiro.
A terra de Virgulino
O famoso Lampião
A terra de Vitalino
Rei do barro feito à mão
A terra do “Padim Ciço”
Dos milagres, “dos bendito”
Do poder da oração.
Piauí da Pré-História
Bahia do candomblé
Paraíba das cachaças
Em Sergipe eu boto fé
Pernambuco tem o frevo
Alagoas tem segredo
Vá descobrir o que é.
Maranhão é o estado
Pra dançar bumba-meu-boi
Ceará do “Padim Ciço”
Só conhece quem já foi
No Rio Grande do Norte
A cultura é muito forte
Vá! Não deixe pra depois.
Essa terra é muito boa
Dela ninguém me separa
Tem tudo pra se viver
Uma culinária rara
Uma beleza campestre
Só deixo o meu Nordeste
No último pau-de-arara.
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Texto 03
A CHEGADA DE LAMPIÃO NO INFERNO
(JOSÉ PACHECO)

1. Um cabra de Lampião
por nome Pilão Deitado
que morreu numa trincheira
um certo tempo passado
agora pelo sertão
anda correndo visão
fazendo malassombrado.
2.E foi quem trouxe a notícia
que viu Lampião chegar
o inferno nesse dia
faltou pouco pra virar
incendiou-se o mercado
morreu tanto cão queimado
que faz pena até contar
(...)
3. Vamos tratar na chegada
quando Lampião bateu
um moleque ainda moço
no portão apareceu:
Quem é você, cavalheiro?
Moleque, eu sou cangaceiro:
Lampião lhe respondeu.
4. - Moleque não, sou vigia
não sou seu pareceiro
e você aqui não entra
sem dizer quem é o primeiro:
- Moleque, abra o portão
saiba que sou Lampião
assombro do mundo inteiro.
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(...)
5. Vigia disse assim:
fique fora que eu entro
vou conversar com o chefe
no gabinete do centro
por certo ele não lhe quer
mas conforme o que disser
eu levo o senhor pra dentro.
6. Lampião disse: vá logo
quem conversa perde hora
vá depressa e volte já
eu quero pouca demora
se não me derem ingresso
eu viro tudo asavesso
toco fogo e vou embora.
7. O vigia foi e disse
e satanás no salão:
saiba a vossa senhoria
que aí chegou Lampião
dizendo que quer entrar
e eu vim lhe perguntar
se dou-lhe ingresso ou não.
8. - Não senhor, satanás disse
vá dizer que vá embora
só me chega gente ruim
eu ando muito caipora!
eu já estou com vontade
de botar mais da metade
dos que tem aqui pra fora.
9. - Lampião é um bandido
ladrão da honestidade
só vem desmoralizar
a nossa propriedade
e eu não vou procurar
sarna pra me coçar
sem haver necessidade.
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(...)
10. Leve cem dúzias de negros
entre homem e mulher
vá lá na loja de ferragem
tire as armas que quiser
é bom avisar também
pra vir os negros que tem
mais compadre de Lucifer
11. E reuniu-se a negrada
primeiro chegou Fuchico
com o bacamarte velho
gritando por Cão de Bico
que trouxesse o Pau de Prensa
e fosse chamar Tangença
em casa de Maçarico.
(...)
12 E saiu a tropa armada
em direção do terreiro
com faca, pistola e facão
cravinote e granadeiro
uma negra também vinha
com a trempe da cozinha
e o pau de bater tempero.
13. Quando Lampião deu fé
da tropa negra encostada
disse: só na Abissínia
oh! tropa preta danada!
o chefe do batalhão
gritou de arma na mão;
- Toca-lhe fogo, negrada!
14. Nessa voz ouviu-se tiros
que só pipoca no caco
Lampião pulava tanto
que parecia um macaco
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tinha um negro neste meio
que durante o tiroteio
brigou tomando tabaco.
15. Acabou-se o tiroteio
por falta de munição
mas o cacête batia
negro rolava no chão
pau e pedra que achavam
era o que as mãos pegavam
sacudiam em Lampião.
(...)
16. Lucifer mais satanás
vieram olhar do terraço
todos contra Lampião
de cacête, faca e braço
o comandante no grito
dizia: briga bonito
negrada, chega-lhe o aço!
17. Lampião pôde apanhar
uma caveira de boi
sacudiu na testa dum
ele só fez dizer: oi!...
Ainda correu dez braças
e caiu enchedo as calças
mas eu não sei dizer o que foi.
(...)
18. Lampião pegou um seixo
rebolou-o num cão
mos o que; arrebentou
a vidraça do oitão
saiu fogo azulado
incendiou o mercado
e o armazém de algodão.
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19. Satanás com esse incêndio
tocou no búzio chamando
correram todos os negros
que se achavam brigando
Lampião pegou a olhar
não vendo com quem brigar
também foi se retirando.
20. Houve grande prejuízo
no inferno nesse dia
queimou-se todo dinheiro
que satanás possuia
queimou-se o livro de pontos
perdeu-se vinte mil contos
somente em mercadoria.
21. Reclamava Lucifer:
horror mais não precisa
os anos ruins de safra
agora mais esta pisa
se não houver bom inverno
tão cedo aqui no inferno
ninguém compra uma camisa.
22. Leitores, vou terminar
tratando de Lampião
muito embora que não possa
vou dar a explicação
no inferno não ficou
no céu também não entrou
por certo está no sertão.
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Texto 04
A FIFA vai rebaixar o acarajé baiano? Cordel da Copa 2014

(Antonio Barreto)
Na imprensa em geral
Tem sido noticiado
Um fato bem curioso
Deveras inusitado:
Que o acarajé baiano
Agora foi rebaixado!

É que a FIFA proibiu
A venda desse manjar
Na Arena da Fonte Nova
Onde ali vamos mostrar
Jogos da Copa do Mundo
Para todo o além-mar.
Eu não posso avaliar
Quem está com a razão
Se quem vende o acarajé
Ou a FIFA em questão.
Então fui ouvir o povo
Pra me dar sustentação.
Munido de leptop
Nas ruas de Salvador
Eu entrevistei a todos
Do malandro ao doutor…
Então veja a opinião
Desse povo arrojador:
— O presidente da FIFA
Deve estar desinformado
Pois o nosso acarajé
Há muito foi registrado
Como Patrimônio Histórico
Pelo IPHAN aqui no Estado.
— Eu soube que a MacDonald
Essa empresa invasora
É quem vai mandar na Copa
Como patrocinadora
Então vamos ter cuidado
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Com o “corte da tesoura”!
— Essa tal de McDonald
Já traçou seu grande plano
Expulsar o acarajé
Do território baiano
Para então introduzir
Seu veneno americano.
— Eu não quero fast food
De quinta categoria.
Sanduíche importado
Não tem a menor valia
Além de ser muito caro
Vai me dar disenteria.
— Será que vão proibir
O açaí e o tacacá
Na Arena Esportiva
Lá de Belém do Pará
E também a tapioca
Na Arena do Ceará?
— Quero a carne de jabá
Do nordeste brasileiro
E o pastel tão saboroso
Lá do Rio de janeiro
Mas não quero fast food
Importado do estrangeiro.
— Querido Aldo Rebelo
Ministro nacionalista
Oriundo da nascente
Do Partido Comunista
Fique atento às mazelas
Da “Máfia Futebolista”!
— Eu espero que a FIFA
Não “teja” de sacanagem
Querendo ditar as regras
Com sua picaretagem
Permitindo que a Mac
Venha aqui levar vantagem.
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— Muita grana é envolvida
Nesse tipo de evento
Quem é fraco fica fora
Quem é forte fica dentro…
Não me meto nessa onda
Pois o jogo é truculento.
— A Copa do Mundo vem
Pra trazer muita alegria
E também investimento
Para o povo da Bahia
Mas espero que o Blatter
Não coloque água fria.
— Por essa, meu caro amigo
Nem irmã Dulce esperava
Tampouco Mãe Menininha
Que em vida preparava
Seu bolinho de acarajé
E aos deuses ofertava.
— O “marketingue” da FIFA
Sediado em Zurique
Só entende de dinheiro
McDonald e butique.
Já estou acostumado
Com mentira e trambique.
— Vou fazer um bom “despacho”
E botar na encruzilhada…
Quando Blatter for passando
A sorte será lançada:
Ele “vira” uma baiana
Bem bonita e enfeitada!
— Copa sem acarajé
Na querida Salvador
É o mesmo que namoro
Sem beijinho e sem amor
Ou quem sabe um pomar
Solitário sem ter flor!
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— Tanto eu respeito a FIFA
Quanto a globalização
Entretanto precisamos
Manter essa tradição
E assim mostrar ao mundo
Nossa valorização.
— A peleja do hamburgue
Com o nosso acarajé
Parece até a peleja
Do Maradona e Pelé…
Mas tomara que a FIFA
Use sempre a boa fé!
— O cardápio McDonald
Nunca foi meu predileto.
Então digo logo à FIFA:
Por favor, saia de retro
Eu prefiro o acarajé
Com dendê e com afeto.
— Pelas redes sociais
A notícia se espalhou
Eu não sei se é verdade
Ou alguém que inventou
Pois até esse momento
A FIFA não confirmou.
— Vamos debater o assunto
Em bonito e alto astral
Pois o nosso acarajé
É um corpo ancestral
Da cultura africana:
Um bem imaterial.
— Eu soube que a Big Mac
Vai ter a prioridade
De impor os seus produtos
Com toda exclusividade
Rebaixando o acarajé
Que é o símbolo da cidade.
— Essa Copa é da Elite,
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Já estou acostumado
Eu aqui pago os impostos
Pra ajudar o meu Estado
Mas é o “Poder da Bola”
Que então fica abonado.
— Você já veio à Bahia?
Se não veio, tá na hora
Lá vem a Copa do Mundo
Sea bienvenido ahora:
Você come “MacDonald”
E depois vai dando o fora!
— Ao redor da Fonte Nova
A Mac vai expulsar
A turma do acarajé
Que dali se aproximar
Mas com a força de Iansã
Nós não vamos arredar.
— A Copa do Mundo é
Espetáculo pra turista
E para a televisão
Que também está na lista
Dos que lucram pra valer
No mundo capitalista.
— E se for a dobradinha
Coca-Cola e acarajé?
Essa boa parceria
É bacana ou não é?
Quero ver se a tal da FIFA
Vai negar e dar de ré!
— É somente o acarajé
Que tá fora da parada?
Como fica o abará
A punheta e a cocada?
Daqui a pouco proíbem
Tabaréu na arquibancada!
— Encerrei as entrevistas,
Cochilei ali pensando:
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Isso tudo é realidade
Ou é um delírio brando?
Zé Limeira respondeu:
Tu estás cordelirando!
— Pra Pasárgada vou voando
Encontrar com Rapunzel
Satisfeito com a polêmica
Registrada em cordel
Do acarajé baiano
Nessa “Torre de Babel” !
FIM

