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APRESENTAÇÃO

Este caderno constitui a sistematiza-
ção das atividades pedagógicas re-
alizadas a partir de uma proposta 

interventiva da pesquisa A polifonia nas 
narrativas musicais de Chico Buarque e a 
formação do leitor literário no Ensino fun-
damental II, realizada no decorrer do cur-
so de Mestrado Profissional em Letras, o 
qual integra o programa nacional Profle-
tras, sendo esse aplicado no Instituto Fe-
deral do Espírito Santo, Campus Vitória.

 Considerando discursos recentes 
que têm por objetivo defender a ideia de 
que a escola deve trabalhar textos em 
consonância com a realidade dos alu-
nos, ou seja, textos aos quais os alunos 
já estão acostumados, especialmente os 
musicais, percebemos que essa suposta 
realidade não se deve restringir apenas 
aos estilos conhecidos e apreciados pe-
los estudantes. De fato, tais manifesta-
ções culturais devem ser respeitadas e 
valorizadas, no entanto, existe a necessi-
dade de oportunizar aos alunos o conta-
to com novas experiências, a experimen-
tação do inaudito a fim de que possam 
ampliar sua visão de mundo, ultrapas-
sando os limites do senso comum.

 Soma-se a isso o fato de as narrati-
vas musicais de Chico Buarque apresen-
tarem questões cotidianas e universais 
manifestas, seja na representação de um 
dia de um trabalhador da construção ci-
vil, seja na descrição das ações ilícitas de 
um pivete ou no pedido de um marido 
à esposa que prepare uma feijoada para 
os amigos. É evidente que o contexto só-
cio histórico torna-se muito relevante no 

entendimento dos textos, mas, como os 
temas dialogam, e muito, com a nossa 
época, as possibilidades de significação 
e ressignificação são inúmeras.

 Devemos também levar em con-
sideração o reconhecimento da palavra 
alheia na constante arena dialógica que 
é a nossa sociedade. As narrativas buar-
queanas trazem referências diretas e in-
diretas a textos literários de gêneros dis-
cursivos distintos de modo que a leitura 
de seus textos conduz a um campo de 
experiência literária bastante produtiva. 
O dialogismo na gênese de seus textos 
e o reconhecimentos das vozes sociais e 
literárias nas narrativas musicais de Chi-
co Buarque constituem uma significativa 
maneira de cotejamento de textos de 
maneira que os alunos possam ampliar 
as possibilidades de leitura no contato 
com os diversos textos que circulam pe-
las distintas esferas sociais.

Desse modo, sem a menor inten-
ção de padronização ou enrijecimento 
de práticas de leitura a partir do corpus 
buarqueano, esperamos que esse movi-
mento dialógico proposto por esta pes-
quisa possa ampliar as concepções de 
linguagem, leitura e literatura dos pro-
fessores de Língua Portuguesa do Ensi-
no Fundamental II, de modo que poten-
cialize o contato dos alunos com o livros 
e outras linguagens que agregam ainda 
mais sentidos ao ato de ler.
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INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento dos estudos 
linguísticos, tivemos o reconheci-
mento da necessidade de intera-

ção como elemento fundamental para a 
apreensão de uma língua. A língua é de 
fato social, de modo que só se concretiza 
em função do diálogo entre os falantes, 
mesmo que um dos interlocutores seja 
alguém para o qual um discurso é pro-
jetado.

 As relações dialógicas apontadas 
por Bakhtin permeiam não só o desen-
volvimento de uma língua, mas também 
a formação de um indivíduo, pois este 
se forma com e pela linguagem. Segun-
do o professor pesquisador russo, “[...] 
a palavra está sempre carregada de um 
conteúdo ou de um sentido ideológico 
ou vivencial” (BAKHTIN, 2014, p. 99). Des-
sa forma, a visão estruturalista da língua 
como um sistema abstrato, sem a carga 
vivencial do sujeito, deixa de servir como 
motriz para a compreensão dos fenô-
menos linguísticos. As palavras não são 
ditas com isenção ideológica, pois estão 
aliadas à vida, às experiências do sujei-
to, por isso, sempre entrelaçadas com as 
transformações constantes da socieda-
de:

As palavras são tecidas a partir de uma 
multidão de signos ideológicos e servem 
de trama a todas as relações sociais em 
todos os domínios. É portanto claro que 
a palavra é sempre o indicador mais sen-
sível das transformações sociais, mesmo 
daquelas que apenas despontam, que 
ainda não abriram caminho para sistemas 
ideológicos estruturados, e bem forma-
dos. A palavra constitui o meio no qual se 

produzem lentas acumulações quantitati-
vas de mudanças que ainda não tiveram 
tempo de adquirir uma nova qualidade 
ideológica, que ainda não tiveram tempo 
de engendrar uma forma ideológica nova 
e acabada. A palavra é capaz de registrar 
as frases transitórias mais íntimas, mais 
efêmeras das mudanças sociais (BAKHTIN, 
2014, p.42).

Não podemos deixar de observar 
que Bakhtin, além de um pesquisador 
voraz, foi professor, portanto, conhecia 
o cotidiano de uma sala de aula. E nes-
sa experiência ele pôs em prática suas 
ideias acerca da importância do papel 
do outro na constituição dos fenômenos 
linguísticos. No que se refere à pertinên-
cia do pensamento do professor russo 
no meio educacional, encontramos em 
Geraldi (2013) uma importante contri-
buição:

Assim, nos campos de estudos de Bakh-
tin, está sempre presente o outro como 
ser vivo e falante. E este é precisamente 
o mesmo princípio fundante da ação edu-
cativa, ainda que às vezes esquecido por-
que tão profundamente enraizado: não 
há educação fora da relação entre o eu e 
o outro. E tal como em Bakhtin, desta re-
lação com a alteridade, nenhum dos dois 
sai inalterado, ninguém sai como entrou. 
Se no mundo da vida não saímos de um 
diálogo sem com ele nos enriquecermos, 
também nos processos educativos profes-
sor e aluno saem diferentes, porque nessa 
relação ambos aprendem (p. 15).    

 
De fato, o diálogo é fundamental 

para o desenvolvimento de nosso traba-
lho em sala de aula. É preciso apresentar 
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aos nossos alunos a nossa proposta de 
modo que eles possam apresentar suas 
réplicas nessa grande arena dialógica que 
é o espaço escolar. Em nosso cotidiano 
educacional, afetamos e somos afetados, 
pois em qualquer relação dialógica não há 
uma palavra final. Nossos conhecimentos 
são adquiridos sempre na interação com 
a palavra alheia, pois o conhecimento efe-
tivo não se dá em uma instância monoló-
gica.

 Por essa razão, buscamos o diálogo 
entre Bakhtin e a obra de Chico Buarque, 
pois ambos teceram seus textos com um 
olhar para o outro, possibilitando que as 
vozes alheias tenham igual importância 
em seus escritos. Quando se fala em Chico 
Buarque, vem à mente a imagem do artista 
intelectualizado, cujo trabalho é apreciado 
pelas elites, algo muito distante do univer-
so de nossos jovens alunos. Entretanto, 
por meio de uma simples pesquisa, é pos-
sível descobrir um Chico humanizado, pai, 
avô de netos negros, amante do futebol, 
atento às transformações musicais dos 
últimos anos, contrariando a imagem de 
homem de elite, ariano e dos olhos claros, 
que ignora as mazelas pelas quais passa o 
nosso país. 
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Capítulo 01
Mikhail Bakhtin: dialógico e polifônico

Nascido em 1895, na província de 
Orel, na Rússia, Mikhail Mikhailo-
vich Bakhtin foi um importante te-

órico, professor e pesquisador que veio 
de uma família nobre a qual valorizava 
a educação. Ainda criança, mudou-se 
com a família para Vilno, 
capital da Lituânia, cida-
de multicultural em fun-
ção da presença de po-
loneses, russos, judeus 
e lituanos, o que tornava 
o lugar um centro de cul-
turas e línguas distintas. 
Posteriormente, mudou-
-se para Odessa, que 
comportava elementos 
da Europa Meridional e 
da Rússia csarista. Desse 
modo, o jovem Bakhtin 
pôde desde cedo perceber a diversidade 
de vozes coexistindo em um mesmo es-
paço, influenciando pela proximidade ou 
pelo contraste a formação dos indivídu-
os. Em Petrogrado, formou-se no curso 
de estudos clássicos da Faculdade Filoló-
gico-Histórica, onde participava dos cír-
culos intelectuais, eventos em que havia 
a expressão livre da palavra e da contra 
palavra, de modo que se configurava o 
dialogismo antes mesmo de sua forma-
lização teórica pelo pensador russo (LEI-
TE, 2011).

 Em 1818, formou-se em meio à re-
volução, ano também em que estava no 
fim a Primeira Guerra. Por não partilhar 

de uma forma vulgar do marxismo após 
a revolução de 1917, mudou-se para 
Nevel, pequena cidade predominante-
mente judaica. Tornou-se então profes-
sor de escola secundária e, mesmo em 
uma cidade sem grandes perspectivas, 

começou a participar de 
um círculo de intelectuais, 
cujos integrantes eram 
formados em distintas 
áreas do conhecimento. 
Havia no círculo bacterio-
logista, advogado, enge-
nheiro, pianista, filósofo, 
de modo que o propósito 
desses encontros era dia-
logar sobre o intercâmbio 
de conhecimento entre 
diferentes disciplinas. O 
objetivo maior seria o es-

clarecimento das massas e a formação 
de uma escola de filosofia em Nevel.

 Com a mudança de alguns mem-
bros, o círculo passou por Vitebski e veio 
se estabelecer em Leningrado. Desses 
encontros entre pessoas de formação e 
origens distintas, desenvolveu-se o con-
ceito de dialogismo. Não havia um pro-
prietário das ideias, pois as ideias eram 
compartilhadas e frutos do diálogo. 

Entre suas obras, citamos Marxis-
mo e Filosofia da Linguagem (1929), assi-
nada por um dos membros do Círculo, 
Volochínov, na qual é desenvolvido o 
conceito de dialogismo na linguagem em 
contraposição à visão monológica do es-

Fonte: https://nova-escola-producao.s3.ama-
zonaw 
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truturalismo saussureano, e Problemas da poética de Dostoiévski (1929), em que a obra 
de Dostoiévski é percebida como um grande diálogo. Neste livro, Bakhtin desenvolveu 
a tese do romance polifônico tomando como ponto de partida a novela dostoiévskiana 
Memórias do subsolo (1864), em que a autoconsciência do narrador protagonista não 
está subordinada às convicções ideológicas do autor.

Fonte: https://images-na.ssl-images-amaz https://www1.folha.uol.com.br/fsp/images

Em seu estudo, Bakhtin apropriou-se do termo polifonia, que no contexto musical 
se refere à presença de linhas melódicas distintas e simultâneas numa mesma compo-
sição (havia uma pianista em seu Círculo), para empregá-lo como uma metáfora da pre-
sença de vozes simultâneas e equipolentes “em pé de igualdade” com a voz do autor. 
Essa nova posição do autor frente à sua criação rompe com a estrutura monológica de 
narração, trazendo à tona a importância da palavra alheia na vivência de um indivíduo. 
Sobre esse aspecto, encontramos em Brait e Machado:

As especificidades do “homem do subsolo”, sua maneira de relacionar-se com 
o outro e o fato de que ele se constrói a partir da palavra, ou seja, de sua pala-
vra sobre si mesmo e sobre o seu mundo, ajudam a compreender o caminho 
desenvolvido por Bakhtin para explicitar nuances da polifonia constitutiva das 
narrativas dostoievskianas e do herói ideólogo do qual o protagonista de Memó-
rias do subsolo é considerado o primeiro representante (2011, p.28).

 
Nessa narrativa, segundo Bakhtin, não há mais a hierarquização do pensamento 

concernente ao autor, ao protagonista e às demais personagens, pois essas vozes so-
ciais estão compartilhando um espaço em que a palavra alheia está sempre em réplica, 
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sem que uma ideia saia vencedora:

Ao lado da autoconsciência da personagem, 
que personifica todo o mundo material, só 
pode coexistir no mesmo plano outra cons-
ciência, ao lado do seu campo de visão, ou-
tro campo de visão, ao lado de sua concep-
ção de mundo, outra concepção de mundo 
(BAKHTIN, 2002, p. 49). 

 
 Esse reconhecimento das vozes dis-

tintas em nossa sociedade pode ser perce-
bido em nosso cotidiano em sala de aula, 
uma vez que o corpo estudantil é bastante 
heterogêneo; cada aluno tem sua histó-
ria, seus relacionamentos familiares, suas 
crenças e modos de perceber o mundo. O 
espaço escolar, nessa perspectiva, é dialó-
gico e polifônico, e o professor pode ser 
um regente, estimulador da responsivi-
dade de modo que as diversas vozes que 
coexistem numa sala de aula possam po-
lemizar, replicar e aprender umas com as 
outras.
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Capítulo 02
Sobre Chico Buarque

No meio acadêmico, assim como 
nos demais meios considerados 
elitizados, temos o reconhecimen-

to da relevância da obra de Francisco Bu-
arque de Holanda para a nossa cultura 
em função de seu alto teor crítico e de 
sua qualidade estética. Seja como com-
positor, dramaturgo ou romancista, o 
artista tornou-se há muito tempo unani-
midade em termos de potencial criativo 
em gêneros textuais distintos, os quais 
apresentam uma qualidade estética alia-
da ao engajamento político-social, cons-
tituindo, assim, um conjunto da obra de 
caráter ímpar.

A trajetória desse artista é marca-
da pelo reconhecimento da crítica e do 
público desde a sua juventude. Nascido 
no Rio de Janeiro, em 1944, pôde acom-
panhar importantes acontecimentos da 
história de nosso país: a ascensão de JK, 
a renúncia de Jânio Quadros, a queda de 
João Goulart e o estabelecimento do regi-
me militar em 1964. No âmbito cultural, 
acompanhou com entusiasmo a Bossa 
Nova, que o influenciara para que se-
guisse na música. Teve a experiência de 
morar por dois anos na Itália, em função 
do trabalho de seu pai, Sérgio Buarque 
de Holanda, que fora lecionar na Univer-
sidade de Roma em 1953. Lá estudou 
em uma escola americana, onde apren-
deu inglês; na rua, aprendeu italiano. De 
volta ao Brasil, mais especificamente São 
Paulo, foi estudar no colégio Santa Cruz, 
onde manifestou sua veia literária publi-

cando contos e crônicas para o jornal da 
escola.

 Em 1963, Chico ingressou na Fa-
culdade de Arquitetura e Urbanismo na 
Universidade de São Paulo embora já 
tivesse forte interesse pela música. Em 
1964 ocorreu o golpe militar, gerando 
um arrefecimento das questões políticas 
na universidade; ele então começou a in-
tensificar sua participação no meio mu-
sical. Participou de rodas de música em 
barzinhos, as quais apelidou de “sam-
bafos”, e, como havia muitos shows de 
música em São Paulo, com nomes con-
sagrados e novatos, participou de vários. 
Mas logo houve o início dos Atos Institu-
cionais, que cessaram os direitos políti-
cos de parlamentares e estabeleceram a 
censura nos meios de comunicação, no 
cinema e na indústria musical, entre ou-
tros.

 Em 1965, gravou pela primeira vez 
um compacto, cantando “Pedro pedrei-
ro” e “Sonho de um carnaval”. Esse traba-
lho marca o início de sua “ruptura” com 
as influências da Bossa Nova e sua iden-
tidade como artista. Na primeira can-
ção, o então leitor de Guimarães Rosa 
(HOMEM, 2009) emprega o neologismo 
“penseiro” a fim de mostrar as angústias 
e as expectativas do cotidiano de um ho-
mem comum: o aumento que não vem, 
o trem, o filho, o carnaval, o bilhete da 
loteria federal, a volta ao Norte e a mor-
te, e o conformismo de não sonhar de-
mais, contentar-se em esperar o trem e 
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nada mais. Segundo Sônia Maria van Di-
jck Lima, no ensaio “Atualidade de Pedro 
Pedreiro”(FERNANDES, 2013), o elemen-
to carnaval, citado nessa crônica musical, 
refere-se a um evento coletivo em que é 
possível subverter a ordem, em que o 
pobre pode travestir-se de rico, uma mu-
dança provisória possível para qualquer 
cidadão comum. Já o bilhete de loteria 
representa a transformação definitiva da 
condição social almejada pela coletivida-
de; é o desejo de milhões de brasileiros, 
inúmeros Pedros que disputam um prê-
mio único, e cotidianamente, esperam 
um futuro sem preocupações financei-
ras.    

A partir disso, Chico Buarque traçou 
seu caminho no meio musical, abando-
nado o curso de arquitetura e se esta-
belecendo na música. “Pedro pedreiro” 
repercutiu e lhe rendeu o convite de mu-
sicar o poema Morte e Vida Severina, de 
João Cabral de Melo Neto, e a peça obte-
ve êxito de crítica e de público.

 Sabemos que Chico Buarque 
apresentou-se em inúmeros programas 
de TV, participou de festivais e fora pre-
miado com a canção “A banda”, ainda em 
1966. Na ocasião, de acordo com Wag-
ner Homem (p. 42), a vantagem era de 
Chico em relação à canção “Disparada”, 
contudo ele se recusava a receber o prê-
mio sozinho, sugerindo o empate, e foi 
o que aconteceu. “A Banda” agradou ao 
público com sua melodia e letra. Esse 
texto possui os elementos típicos de uma 
crônica narrativa: a observação do nar-
rador acerca de um fato cotidiano e das 
personagens a ele relacionadas, sempre 
de forma breve. O homem que contava 
dinheiro, a moça feia, a garotada assa-
nhada, a namorada, o velho fraco, etc., 
participam de um mesmo acontecimen-
to tão efêmero que, ao final, não lhes 

resta outra alternativa a não ser cada um 
retornar ao seu canto com sua dor. 

O potencial narrativo de Chico Buar-
que naturalmente convergiu para a pro-
dução em prosa. Embora não seja o foco 
de nossa pesquisa, esse gênero deve 
ser mencionado uma vez que é dotado 
do mesmo teor crítico presente em suas 
canções. Afinal, como já foi apresentado, 
ele escrevera em sua adolescência con-
tos e crônicas. Portanto, os espaços for-
mais da literatura sempre foram de seu 
interesse. 

 Dessa forma, em 1974, publicou a 
novela Fazenda Modelo, por ele mesmo 
denominada como uma “novela pecu-
ária”. Essa obra, publicada pela Editora 
Civilização Brasileira, era uma alegoria 
do país administrado pelo governo mi-
litar, cujos protagonistas são bois e va-
cas. A fazenda modelo era um projeto 
que cerceava a liberdade dos animais da 
fazenda em função de um bem maior, o 
que dialoga de forma clara com o tempo 
em que o romance fora escrito. Produto 
de imensa pesquisa, apresenta inclusive 
notas de cientificismo acerca dos proce-
dimentos adotados a fim de extrair ma-
terial do reprodutor, o boi Abá, metáfora 
do jovem brasileiro cuja vitalidade é su-
primida pelo poder do Estado.

  Somente em 1991, ele novamente 
apresenta sua face de romancista com o 
livro Estorvo, publicado pela Companhia 
das Letras, sendo, inclusive, vencedor 
do Prêmio Jabuti. Nesse romance, agora 
num país democratizado, o autor desen-
volve a trama num cenário urbano e de 
atmosfera turbulenta.

 Pela mesma editora, publicou em 
1995 o romance Benjamim, cuja relação 
da personagem com os anos 70 é evi-
dente, um ex-modelo fotográfico que 
não consegue superar o passado, numa 
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imobilidade em que não há resistência 
do sujeito. O texto desenvolve a atmos-
fera criada no romance anterior. Em 
2003, lançou o romance Budapeste, obra 
bem recebida pelo público e pela crítica, 
rendendo-lhe novamente o Prêmio Jabu-
ti. Em 2009, a história do Brasil é contada 
pela voz de um homem doente no ro-
mance Leite Derramado. As obras citadas 
nos permi-
tem perce-
ber o modo 
como as 
narrat i vas 
permeiam o 
conjunto da 
obra desse 
artista sem-
pre em diá-
logo com o 
seu tempo, 
mas atin-
gindo uma 
c o n d i ç ã o 
u n i v e r s a l . 
M o t i v a d o 
pela desco-
berta de um 
irmão nas-
cido na Ale-
manha no 
período em 
que seu pai 
por lá traba-
lhara como correspondente de O jornal, 
entre 1929 e 1930, publicou em 2014 
o romance O irmão alemão. A pesquisa 
acerca desse irmão desconhecido for-
mou a base para a carga ficcional desse 
livro. 

 Em seu álbum mais recente, Ca-
ravanas, de 2017, Chico Buarque volta a 
trazer vozes sociais distintas percorren-

do suas canções, seja na polêmica “Tua 
cantiga”, em que o eu-lírico demonstra 
sua vontade de seguir com a amante dei-
xando tudo para trás, rendendo ao com-
positor a alcunha de machista, seja na 
narrativa musical “As caravanas”, na qual 
um grupo advindo das periferias cario-
cas é hostilizado em sua chegada à praia 
de Copacabana. Esse texto possui forte 

influência li-
terária, uma 
vez que foi 
c o m p o s t o 
em diálo-
go com o 
romance O 
estrangeiro, 
de Albert 
Camus. Essa 
n a r r a t i v a 
musical dia-
loga com a 
nossa con-
t e m p o r a -
neidade, de 
modo que 
os alunos 
podem per-
ceber a di-
mensão do 
real apre-
sentada por 
esse texto. 
O fato de as 

narrativas musicais buarqueanas traze-
rem à tona temas universais e atuais, o 
que as torna um potencializador da aná-
lise das relações sociais em que estamos 
inseridos, mantendo também relações 
dialógicas com a esfera literária desen-
volvidas na criação de suas composições.

Gravadora: Biscoito Fino, Lançamento: 2017
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• 1966: Chico Buarque de Hollanda
• 1966: Morte e Vida Severina
• 1967: Chico Buarque de Hollanda vol. 2
• 1968: Chico Buarque de Hollanda (com-
pacto)
• 1968: Chico Buarque de Hollanda vol. 3
• 1969: Umas e Outras (compacto)
• 1969: Chico Buarque na Itália
• 1970: Apesar de Você
• 1970: Per un Pugno di Samba
• 1970: Chico Buarque de Hollanda - Nº4
• 1971: Construção
• 1972: Quando o Carnaval Chegar
• 1972: Caetano e Chico Juntos e ao Vivo
• 1973: Chico Canta
• 1974: Sinal Fechado
• 1975: Chico Buarque & Maria Bethânia 
ao Vivo
• 1976: Meus Caros Amigos
• 1977: Milton & Chico
• 1977: Os Saltimbancos
• 1977: Gota d’Água
• 1978: Chico Buarque
• 1979: Ópera do Malandro
• 1980: Vida
• 1980: Show 1º de Maio
• 1981: Almanaque
• 1981: Saltimbancos Trapalhões
• 1982: Chico Buarque en Español
• 1983: Para Viver um Grande Amor (tri-
lha sonora)

• 1983: O Grande Circo Místico
• 1984: Chico Buarque
• 1985: O Corsário do Rei
• 1985: Malandro
• 1986: Melhores Momentos de Chico & 
Caetano
• 1986: Ópera do Malandro
• 1987: Francisco
• 1988: Dança da Meia-Lua
• 1989: Chico Buarque
• 1990: Chico Buarque ao vivo Paris Le 
Zenith(disco de ouro)
• 1993: Paratodos (disco de ouro)
• 1995: Uma Palavra
• 1997: Terra
• 1998: As Cidades (disco de ouro)
• 1998: Chico Buarque de Mangueira
• 1999: Chico ao Vivo (disco de ouro)
• 2001: Cambaio
• 2002: Chico Buarque – Duetos
• 2004: Perfil - Chico Buarque
• 2005: Chico No Cinema
• 2006: Carioca (CD + DVD com o docu-
mentário Desconstrução)
• 2007: Carioca Ao Vivo
• 2008: Chico Buarque Essencial
• 2010: Chico Buarque Perfil 2
• 2011: Chico
• 2017: Caravanas

Discografia

Fonte: Livraria Cultura
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Produção Literária

Fonte: https://blog.saraiva.com.br/livros-chico-buarque
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PROPOSTA DIALÓGICA
Duração: 50min

CONVERGÊNCIA DO DIÁLOGO
O primeiro encontro deste projeto visa ao diálogo acerca do artista Chico Buarque, par-
tindo da apresentação de sua biografia e suas obras, abrangendo também a aproxima-
ção desse artista ao contexto dos alunos por meio da “humanização” do artista, a qual 
consiste na apreciação do cotidiano de Chico Buarque e seus familiares, suas amizades 
e paixões, como o futebol.

FORMAÇÃO DA ARENA
Inicialmente, haverá a entrega de um questionário sobre 
o conhecimento dos alunos relacionado ao compositor 
Chico Buarque. Em seguida, serão apresentados alguns 
memes1 construídos a partir da capa do primeiro álbum 
do compositor, de modo que se estimule a memória dos 
alunos e o diálogo acerca dos contextos em que eles tive-
ram contato com essa imagem do artista.

Capítulo 03
Sugestões Pedagógicas

A polifonia nas narrativas musicais de Chico Buarque e a formação do leitor 
literário no Ensino Fundamental II

1º encontro – (Re)descobrindo Chico Buarque 

 1 Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=memes+imagens+chico+buarque+holanda&tbm

Professor, 
a partir dos memes sele-
cionados por você, é possí-
vel criar outros com legen-
das que dialoguem com o 
cotidiano dos alunos.

Nome:                                                                  Série:

1 - Qual estilo musical você gosta de ouvir em casa?
Resposta: 

2 - Qual artista do meio musical é mais apreciado por seus familiares?
Resposta:
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COTEJAMENTO RESPONSIVO DOS TEXTOS
Posteriormente, serão apresentados alguns dados biográficos e as obras de Chico Bu-
arque tanto no campo da música quanto literário. Também haverá uma apresentação 
de slides com imagens de Chico Buarque em situações cotidianas, tais como em uma 
partida de futebol e junto à sua família, a fim de buscar uma proximidade com o uni-
verso dos alunos. Com essa mesma finalidade, será apresentado um vídeo com o neto 
de Chico Buarque, o cantor Chico Brown, cantando inicialmente só e depois, com seus 
colegas, o samba “Rumo ao destino”2 . 

3 - Você já ouviu algo a respeito da MPB (música popular brasileira)? 
(     ) Sim      (     ) Não
Você conhece algum artista desse estilo musical?
Resposta:

4 - Você conhece o compositor e escritor Chico Buarque ? 
(     ) Sim      (     ) Não
Em caso afirmativo, escreva o que sabe sobre as obras dele e se você conhece 
alguém que goste das canções que ele compôs.
Resposta:

  2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_oUh0xhtUWI
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CHICO E FAMÍLIA

CHICO E O FUTEBOL

br.pinterest.com 

Fotos: Leo Aversa

Fonte: https://www.redebrasilatual.com.br

PRÁTICA RESPONSIVA
Ao final, será disponibilizada, para a 
apreciação dos alunos, a narrativa musi-
cal A banda a fim de que sejam trocadas 
as primeiras impressões concernentes 
ao trabalho do compositor e a relevância 
dessa narrativa musical em sua carreira. 
Os alunos serão estimulados a comentar 
o texto, a expressar se já o haviam escu-
tado e em qual circunstância. Para isso, 
podem ser feitas oralmente perguntas 
como:

1- Alguém já havia escutado essa 
canção? Em que lugar?

2- Alguém sabia que essa composi-
ção é do Chico Buarque?

3- Quem pode me dizer quais ele-
mentos da narrativa estão presentes 
nesse texto?

4- Porque vocês acham que essa 
narrativa musical fez tanto sucesso a 
ponto de vencer o II Festival  da Canção 
em 1966?   

Professor, 
para ampliar o diálogo com esse artista, suge-
rimos que você assista ao documentário “Chi-
co – Artista Brasileiro”.

Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=Erqs-
pP_flQ0.
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A BANDA

Chico Buarque/1966

Estava à toa na vida
O meu amor me chamou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor
A minha gente sofrida
Despediu-se da dor
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

O homem sério que contava dinheiro pa-
rou
O faroleiro que contava vantagem parou
A namorada que contava as estrelas pa-
rou
Para ver, ouvir e dar passagem
A moça triste que vivia calada sorriu
A rosa triste que vivia fechada se abriu
E a meninada toda se assanhou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

O velho fraco se esqueceu do cansaço e 
pensou
Que ainda era moço pra sair no terraço 
e dançou
A moça feia debruçou na janela
Pensando que a banda tocava pra ela
A marcha alegre se espalhou na avenida 
e insistiu
A lua cheia que vivia escondida surgiu
Minha cidade toda se enfeitou 
Pra ver a banda passar cantando coisas 
de amor
Mas para meu desencanto
O que era doce acabou
Tudo tomou seu lugar
Depois que a banda passou

E cada qual no seu canto
Em cada canto uma dor

Depois da banda passar
Cantando coisas de amor 

© 1966 by Editora Musical Brasileira Mo-
derna Ltda.

RECURSOS

• Projetor;
• Computador;
• Caixa de som;
• Quadro e pincel.
 
REFERÊNCIAS DO DIÁLOGO
http://www.chicobuarque.com.br/

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 
São Paulo: Martins Fontes, 1997.

__________. Problemas da poética de 
Dostoiéviski. Trad. Paulo Bezerra. 5 ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2013.

HOMEM, Wagner. Histórias de canções 
:Chico Buarque. São Paulo :Leya, 2009.

TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala 
de aula 1: Leitura, interpretação e pro-
dução de textos. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vo-
zes, 2014.    
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A polifonia nas narrativas musicais de Chico Buarque e a formação do leitor 
literário no Ensino Fundamental II

2º encontro: Vamos botar água no feijão 

PROPOSTA DIALÓGICA
Duração: 1h40min

CONVERGÊNCIA DO DIÁLOGO
Estimular a percepção acerca das relações dialógicas entre textos de diferentes gêne-
ros discursivos e sua aproximação ao contexto sociocultural em que os alunos estão 
inseridos, com foco nas vozes sociais inerentes a cada enunciado. Pretende-se também 
discutir a existência de uma “brasilidade”, ou seja, uma identidade nacional represen-
tada por certos elementos de nossa cultura e pelas vozes que reproduzem essa ideia 
assim como propor uma observação acerca do dialogismo a partir da leitura de dois 
textos de gêneros discursivos distintos: uma narrativa musical e um conto.

FORMAÇÃO DA ARENA 
No primeiro momento, será provocado um diálogo sobre a feijoada como símbolo de 
“brasilidade”, buscando a formação de uma arena dialógica na qual os alunos emitam 
suas opiniões em relação a esse conceito. Depois haverá um diálogo sobre a formação 
desse prato típico da culinária brasileira, cuja gênese popularmente é atribuída aos 
escravos3. Para esse fim, podem ser feitas as seguintes questões:

1- Quais entre vocês gostam de feijoada? 
2- Quais ingredientes não podem faltar na feijoada de vocês?
3- Quem pode me contar como se faz esse típico prato brasileiro?
4- Quem pode me dizer a origem da feijoada?
5- Vocês acreditam que esse prato pode ser considerado um dos representantes   

da cultura brasileira? Ele representa ou não a nossa “brasilidade”?

Após essa interação, será apresentada a narrativa musical “Feijoada 
completa”, de Chico Buarque. Os elementos típicos da gastronomia 
brasileira presentes no texto buarqueano serão abordados assim 
como o contexto em que o texto musical foi escrito (1978), período 
em que ainda vigorava a Ditadura Militar no Brasil. Posteriormente, 
será proposta uma leitura dramatizada do conto “Feijoada comple-
ta”, de Luís Fernando Veríssimo4, o qual foi escrito como proposta 
de diálogo com a narrativa musical buarqueana. 

 3 Informações disponíveis em: https://brasilescola.uol.com.br/historia/historia-feijoada.htm
 4 Livro disponível para dowload em:  http://lelivros.love/book/baixar-livro-essa-historia-esta-diferente-ronaldo-bressane-em-pdf-
-epub-e-mobi-ou-ler-online

Fonte: periclesvilela.blogspot.
com 
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FEIJOADA COMPLETA 

Chico Buarque/1977
Para o filme Se segura malandro de Hugo 
Carvana

Mulher
Você vai gostar
Tô levando uns amigos pra conversar
Eles vão com uma fome que nem me 
contem
Eles vão com uma sede de anteontem
Salta cerveja estupidamente gelada 
prum batalhão
E vamos botar água no feijão

Mulher
Não vá se afobar
Não tem que pôr a mesa, nem dá lugar
Ponha os pratos no chão, e o chão tá 
posto
E prepare as linguiças pro tiragosto
Uca, açúcar, cumbuca de gelo, limão
E vamos botar água no feijão

Mulher
Você vai fritar
Um montão de torresmo pra acompa-
nhar
Arroz branco, farofa e a malagueta
A laranja-bahia ou da seleta
Joga o paio, carne-seca, toucinho no cal-
deirão
E vamos botar água no feijão

Mulher
Depois de salgar
Faça um bom refogado, que é pra en-
grossar
Aproveite a gordura da frigideira
Pra melhor temperar a couve mineira
Diz que tá dura, pendura a fatura no nos-
so irmão

E vamos botar água no feijão 

1977 © Marola Edições Musicais

Em Essa história 
está diferente, dez 
autores de estilos 
diversos recriam, 
em forma de con-
to, dez canções da 
obra de Chico Bu-
arque, entre elas, 
o conto Feijoada 
Completa, que dia-
loga com a canção 
homônima.

COTEJAMENTO RESPONSIVO DOS TEX-
TOS
Será proposta uma arena dialógica na 
qual os alunos possam opinar acerca 
dos caminhos utilizados pelo autor do 
conto em sua releitura da canção de Chi-
co Buarque. Os elementos narrativos em 
ambos os textos poderão ser compara-
dos pelos alunos, assim como o enredo 
de cada texto narrativo. Os aspectos co-
muns à crônica e ao conto podem ser ex-
plorados junto aos alunos, de modo que 
se perceba a relação dialógica entre os 
gêneros discursivos distintos. Como per-
curso, pode-se solicitar aos alunos que 
abordem oralmente os seguintes tópi-
cos:
• Enredo da narrativa musical;
• Personagens;
• Grau de informalidade da linguagem 
do texto;
• Papéis sociais do homem e da mulher 
no contexto da música.
Torna-se relevante também ao final des-

Fonte: https://www.companhia-
dasletras.com
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sas observações explicar aos alunos acerca do contexto histórico dessa narrativa mu-
sical, de modo que se mencione o movimento de anistia para os exilados do Brasil no 
período da Ditadura Militar, demonstrando as possibilidades de interpretação do verso 
“E vamos botar água no feijão”. Posteriormente, é possível lançar para reflexão os se-
guintes tópicos em relação ao conto Feijoada completa:
• Enredo;
• Personagens; 
• Grau de formalidade e informalidade no uso da linguagem por parte do narrador e 
das personagens;
• Relação entre o homem e a mulher nesse novo contexto;
• Alusões claras ao texto musical;
• Elementos da feijoada citados no conto;
• Inovações do autor do conto em relação ao texto musical.

PRÁTICA RESPONSIVA
Como exercício de escrita, 
será proposta a elaboração 
de uma crônica narrativa 
com a temática da feijoada, 
de modo que se possam in-
serir novas relações familia-
res, uma vez que houve mu-
dança no núcleo familiar, ou 
novos pontos de vista, alte-
rando possivelmente o prota-
gonismo do texto produzido. 
Como ponto de partida, pro-
põe-se o seguinte enunciado:

• Escreva uma crônica nar-
rativa em que seja explora-
do o tema da feijoada. Você 
pode mudar o ponto de vista 
do narrador e/ou o tipo de relação familiar entre as personagens de seu texto, como 
exemplo, mãe e filhos, pai e filhos, avó e netos, etc.

Essa escrita poderá ser feita em dupla a fim de que se promova um maior diálogo na 
elaboração dos textos. Os alunos poderão também fazer uma troca de leituras das 
crônicas por eles criadas. É possível também sugerir aos alunos que façam uma ence-
nação com os textos produzidos por eles. Como exemplo de crônica narrativa, pode ser 
apresentado o seguinte texto de Luis Fernando Veríssimo5:

 5 Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/cronica-narrativa.htm

Crônica narrativa
 Como sabemos, a palavra crônica tem origem grega (chro-
nos) e significa “tempo”. O gênero discursivo crônica narrativa 
pertence à tipologia de texto narrativa e pode ser definido 
como sendo uma breve história que retrata acontecimentos 
diversos do nosso cotidiano em determinada época e de ma-
neira bem-humorada e inusitada. Trata-se, portanto, de uma 
narrativa que segue uma ordem cronológica e que relata fa-
tos do cotidiano e outros assuntos relacionados à arte, espor-

te, ciência, relacionamentos interpessoais, entre outros.
De maneira geral, encontramos as crônicas narrativas em su-
portes de circulação como jornais, revistas e livros (coletâne-
as de crônicas). Os cronistas, assim chamados os escritores 
de crônicas, relatam os acontecimentos sociais a partir de sua 
visão crítica sobre os fatos. Em grande parte das crônicas nar-
rativas, é possível encontrar muitas sequências de discurso 

direto (diálogo).

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/redacao/cronica-narrativa.
htm
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PNEU FURADO

O carro estava encostado no meio-
-fio, com um pneu furado. De pé ao lado 
do carro, olhando desconsoladamente 
para o pneu, uma moça muito boni-
tinha. Tão bonitinha que atrás parou 
outro carro e dele desceu um homem 
dizendo “Pode deixar”. Ele trocaria o 
pneu.

– Você tem macaco? - perguntou o 
homem.

– Não - respondeu a moça.
– Tudo bem, eu tenho - disse o ho-

mem - Você tem estepe?
– Não - disse a moça.
– Vamos usar o meu - disse o ho-

mem. E pôs-se a trabalhar, trocando o 
pneu, sob o olhar da moça. Terminou 
no momento em que chegava o ônibus 
que a moça estava esperando. Ele ficou 
ali, suando, de boca aberta, vendo o 
ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o 
dono do carro.

– Puxa, você trocou o pneu pra 
mim. Muito obrigado.

– É. Eu... Eu não posso ver pneu 
furado. Tenho que trocar.

– Coisa estranha.
– É uma compulsão. Sei lá.

(Luís Fernando Veríssimo. Pai não en-
tende nada. L&PM, 1991).

RECURSOS

• Quadro e pincel.
• Caixa de som.
• Textos fotocopiados.

REFERÊNCIAS DO DIÁLOGO

BAKHTIN, M. Estética da criação ver-
bal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
__________. Problemas da poética de 
Dostoiéviski. Trad. Paulo Bezerra. 5 ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2013.

HOMEM, Wagner. Histórias de canções 
:Chico Buarque. São Paulo :Leya, 2009.

TELLES, Tereza. Chico Buarque na 
sala de aula 1: Leitura, interpretação e 
produção de textos. 3 ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2014.    

VERISSIMO, Luis Fernando. Feijoada 
completa. IN: BRESSANE, Ronaldo (org.). 
Essa história está diferente: dez con-
tos para canções de Chico Buarque. 
Companhia das Letras: São Paulo, 2010.

 
Para a produção textual dos alunos, sugerimos que se adotem os seguintes critérios:
1 - Adequação ao gênero;
2 - Intertextualidade com a canção de Chico Buarque;
3 - Coesão e coerência;
4 - Uso de uma linguagem cotidiana em consonância com as personagens criadas para o texto.
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A polifonia nas narrativas musicais de Chico Buarque e a formação do leitor 
literário no Ensino Fundamental II

3º encontro: O diálogo entre um guri e um pivete

PROPOSTA DIALÓGICA 
Duração: 1h40min

CONVERGÊNCIA DO DIÁLOGO
Busca-se o diálogo acerca das vozes dos menores infratores no contexto da exclusão 
social no Brasil e da imagem do herói/ídolo dentro dessa sociedade, assim como a 
humanização do transgressor por meio das relações familiares. Pretende-se também 
dialogar acerca da humanização do indivíduo mediante as relações afetivas familiares, 
dos elementos narrativos presentes nas narrativas musicais buarqueanas “O meu guri” 
e “Pivete” e da relação dialógica entre os dois textos.

FORMAÇÃO DA ARENA
O diálogo terá início com o questionamen-
to referente à imagem do herói/ídolo em 
nossa sociedade difundida pelos veículos 
de comunicação de massa. Posteriormen-
te, será estimulado o debate acerca das 
condições de sobrevivência dos menores 
infratores em nossa sociedade. Em se-
guida, será apresentado um vídeo com a 
narrativa musical “O meu guri”, interpre-
tado por Beth Carvalho6 . Será estimulada 
a troca de impressões sobre os aconteci-
mentos dessa narrativa e sobre as vozes 
sociais presentes no texto. Depois será apresentado um vídeo com a crônica musical 
“Pivete” 7  a fim de que se possa continuar o diálogo acerca das vozes excluídas social-
mente

COTEJAMENTO RESPONSIVO DOS TEXTOS 
Os alunos poderão desenvolver comparações entre as duas narrativas musicais, abor-
dando tanto o enredo quanto as atitudes das personagens e a presença/ausência de 
relações afetivas nos textos. Pode-se, após esse diálogo, apresentar um depoimento do 
artista Chico Buarque, no qual relata uma ação cometida em sua juventude semelhan-
te a um dos acontecimentos narrados no texto “Pivete”: o jovem Chico Buarque, junto 

 6 Disponível em:https://www.youtube.com/watch?v=SRCCe3M-dIc
 7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cSIa4cHv2Xk

Beth Carvalho: Elizabeth Santos Leal de Carva-
lho, mais conhecida como Beth Carvalho (Rio 
de Janeiro, 5 de maio de 1946), é uma cantora 
e compositora brasileira de samba. Desde que 
começou a fazer sucesso, na década de 1970, 
Beth se tornou uma das maiores intérpretes 
do gênero, ajudando a revelar nomes como 
Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Zeca Pagodi-
nho, Almir Guineto, o grupo Fundo de Quintal 
e Arlindo Cruz, e Bezerra da Silva.
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a alguns colegas, furtava carros a fim de 
transitar pela cidade até que acabasse o 
combustível do automóvel; em função 
disso, foi preso numa dessas ações8. 

O MEU GURI

Chico Buarque/1981

Quando, seu moço, nasceu meu rebento
Não era o momento dele rebentar
Já foi nascendo com cara de fome
E eu não tinha nem nome pra lhe dar
Como fui levando, não sei lhe explicar
Fui assim levando ele a me levar
E na sua meninice ele um dia me disse
Que chegava lá
Olha aí
Olha aí
Olha aí, ai o meu guri, olha aí
Olha aí, é o meu guri
E ele chega

Chega suado e veloz do batente
E traz sempre um presente pra me en-
cabular
Tanta corrente de ouro, seu moço
Que haja pescoço pra enfiar
Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro
Chave, caderneta, terço e patuá
Um lenço e uma penca de documentos
Pra finalmente eu me identificar, olha aí
Olha aí, ai o meu guri, olha aí
Olha aí, é o meu guri
E ele chega

Chega no morro com o carregamento
Pulseira, cimento, relógio, pneu, grava-
dor
Rezo até ele chegar cá no alto
Essa onda de assaltos tá um horror
Eu consolo ele, ele me consola
Boto ele no colo pra ele me ninar
De repente acordo, olho pro lado
E o danado já foi trabalhar, olha aí
Olha aí, ai o meu guri, olha aí
Olha aí, é o meu guri
E ele chega

Chega estampado, manchete, retrato
Com venda nos olhos, legenda e as ini-
ciais
Eu não entendo essa gente, seu moço
Fazendo alvoroço demais
O guri no mato, acho que tá rindo
Acho que tá lindo de papo pro ar
Desde o começo, eu não disse, seu moço
Ele disse que chegava lá
Olha aí, olha aí
Olha aí, ai o meu guri, olha aí
Olha aí, é o meu guri

1981 © - Marola Edições Musicais Ltda.

 8   Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cSIa4cHv2Xk

Fonte: discogs.com 
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PIVETE 

Francis Hime - Chico Buarque/1978

Monsieur have money per mangiare

No sinal fechado
Ele vende chiclete
Capricha na flanela
E se chama Pelé
Pinta na janela
Batalha algum trocado
Aponta um canivete
E até
Dobra a Carioca, olerê
Desce a Frei Caneca, olará
Se manda pra Tijuca
Sobe o Borel
Meio se maloca
Agita numa boca
Descola uma mutuca
E um papel
Sonha aquela mina, olerê
Prancha, parafina, olará
Dorme gente fina
Acorda pinel
Zanza na sarjeta
Fatura uma besteira
E tem as pernas tortas
E se chama Mané
Arromba uma porta
Faz ligação direta
Engata uma primeira

E até
Dobra a Carioca, olerê
Desce a Frei Caneca, olará
Se manda pra Tijuca
Na contramão
Dança para-lama
Já era para-choque
Agora ele se chama
Emersão (Airtão)
Sobe no passeio, olerê
Pega no Recreio, olará
Não se liga em freio
Nem direção

No sinal fechado
Ele transa chiclete
E se chama pivete
E pinta na janela
Capricha na flanela
Descola uma bereta
Batalha na sarjeta
E tem as pernas tortas 

1978 © by Trevo Editora Musical Ltda. 
Av. Rebouças, 1700 CEP 057402-200 - 
São Paulo - SP

Para a produção textual dos alunos, sugerimos que se adotem os seguintes critérios:
1- Adequação ao gênero;
2- Intertextualidade com as duas canções de Chico Buarque;
3- Coesão e coerência;
4- Uso de uma linguagem cotidiana em consonância com as personagens criadas para o texto.
5- Emprego do narrador em 3ª pessoa.
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PRÁTICA RESPONSIVA
Após um diálogo acerca das atitudes do protagonista “Pivete”, será sugerido aos alunos 
que escrevam uma crônica narrativa na qual poderá ser promovido o encontro entre 
os dois protagonistas das narrativas musicais apresentadas. A atividade pode ser feita 
individualmente ou em dupla. Como enunciado, sugere-se:

• Escreva uma crônica narrativa em que se promova o encontro entre as duas perso-
nagens: o guri e o pivete. Tente apresentá-los em uma situação cotidiana de modo 
que haja um diálogo entre eles, mostrando seus sonhos, suas frustrações e a possível 
amizade entre eles.

RECURSOS

• Quadro e pincel;
• Caixa de som;
• Textos fotocopiados;
• Projetor; 
• Computador.

REFERÊNCIAS DO DIÁLOGO

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

__________. Problemas da poética de Dostoiéviski. Trad. Paulo Bezerra. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2013.

HOMEM, Wagner. Histórias de canções :Chico Buarque. São Paulo :Leya, 2009.

TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala de aula 1: Leitura, interpretação e produção de 
textos. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.    
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A polifonia nas narrativas musicais de Chico Buarque e a formação do leitor 
literário no Ensino Fundamental II

4º encontro: Let’s play that

PROPOSTA DIALÓGICA
Duração: 1h40min

CONVERGÊNCIA DO DIÁLOGO
Busca-se, por meio do cotejamento de textos, a potencialização da leitura literária dos 
alunos por meio da leitura dialógica de textos expressos em diferentes esferas discur-
sivas. Para isso, considera-se relevante a exploração do jogo intertextual presente nos 
textos em diálogo de modo que essa relação seja evidenciada, com ênfase no processo 
narrativo de autoconsciência (BAKHTIN, 2013) e na cotidianidade expressa pelos textos.

FORMAÇÃO DA ARENA
Para o início do diálogo com os alunos, será apresentada uma leitura dramatizada do 
Poema de sete faces, de Carlos Drummond de Andrade. Será comentada a vasta pro-
dução de paráfrases e paródias construídas em função desse poema. Em seguida, ha-
verá a exibição da narrativa buarqueana “Até o fim” 9, em formato de clip musical, com 
a interação entre Chico Buarque e Ney Matogrosso. Será relevante tecer considerações 
acerca do poeta Carlos Drummond de Andrade e do cantor Ney Matogrosso, uma vez 
que ambos contribuíram de forma significativa com a poesia e com a música brasileira, 
respectivamente.

 9  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DJYbje-UGto

Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2014/07/carlos-drummon-
d-de-andrade-antologia.html

Fonte: https://studiosol-a.akamaihd.net/letras/ 



32 CADERNO PEDAGÓGICO

COTEJAMENTO RESPONSIVO DOS TEXTOS 
Os alunos receberão os dois textos impressos de modo que possam fazer uma re-
leitura de ambos, buscando perceber a relação dialógica na composição da narrati-
va buarqueana. Os alunos serão estimulados a comentarem os elementos cotidianos 
presentes nos dois textos, assim como os aspectos linguísticos, tais como o grau de 
formalidade/informalidade na linguagem dos textos. Podem ser feitos os seguintes 
questionamentos:
 1- Quais elementos do cotidiano encontramos no poema de Drummond? E no 
texto de Chico Buarque?
 2- Como se desenvolve a linguagem nos dois textos: formal ou informal? Podem 
citar exemplos em cada um?
 3- A narrativa musical de Chico Buarque se aproxima mais de uma paráfrase ou 
de uma paródia? Porque?
 4- Como se dá a presença do elemento “anjo” em ambos os textos? Ela corrobora 
ou provoca uma ruptura em relação à concepção religiosa desse ser?
 5- No versos “Por conta de umas questões paralelas/Quebraram meu bandolim”, 
temos uma referência a um momento conturbado em nosso país. Qual sentido esses 
versos podem ter em relação a esse momento? 
OBS.: Torna-se relevante mencionar o período da Ditadura Militar e os atos de censura 
em relação às manifestações culturais e ao direito de expressão. 

Carlos Drummond de Andrade, cronista, jor-
nalista, funcionário público e, principalmente, 
poeta. Um dos maiores nomes da literatura 
brasileira apostou em versos livres e lingua-
gem objetiva nas suas obras. Drummond, 
além de poemas, escreveu livros em prosa e 
alguns de temática infantil.

Ney de Sousa Pereira (Bela Vista, 1º de agosto 
de 1941), mais conhecido como Ney Matogros-
so, é um cantor brasileiro, ex-integrante do Se-
cos& Molhados.
Hoje considerado um dos maiores intérpretes 
do Brasil, o nome artístico Ney Matogrosso foi 
adotado somente em 1971, ao ir para São Pau-
lo.

POEMA DE SETE FACES

Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.

As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos.

O bonde passa cheio de pernas: 
pernas brancas pretas amarelas. 

Para que tanta perna, meu Deus, per-
gunta meu coração. 
Porém meus olhos 
não perguntam nada.

O homem atrás do bigode 
é sério, simples e forte. 
Quase não conversa. 
Tem poucos, raros amigos 
o homem atrás dos óculos e do -bigode,

Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus 
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se sabias que eu era fraco.

Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo, 
mais vasto é meu coração.

Eu não devia te dizer 
mas essa lua 
mas esse conhaque 
botam a gente comovido como o diabo. 

ANDRADE, Carlos Drummond de.  Algu-
ma poesia. São Paulo, Companhia das 
Letras, 2013, p.11.

ATÉ O FIM 

Chico Buarque/1978

Quando nasci veio um anjo safado
O chato dum querubim
E decretou que eu tava predestinado
A ser errado assim
Já de saída a minha estrada entortou
Mas vou até o fim

Inda garoto deixei de ir à escola
Cassaram meu boletim
Não sou ladrão, eu não sou bom de bola
Nem posso ouvir clarim
Um bom futuro é o que jamais me espe-
rou
Mas vou até o fim

Eu bem que tenho ensaiado um progres-
so
Virei cantor de festim
Mamãe contou que eu faço um bruto su-
cesso
Em Quixeramobim
Não sei como o maracatu começou
Mas vou até o fim

Por conta de umas questões paralelas
Quebraram meu bandolim
Não querem mais ouvir as minhas ma-
zelas
E a minha voz chinfrim
Criei barriga, minha mula empacou
Mas vou até o fim

Não tem cigarro, acabou minha renda
Deu praga no meu capim
Minha mulher fugiu com o dono da ven-
da
O que será de mim?
Eu já nem lembro pronde mesmo que 
vou
Mas vou até o fim

Como já disse era um anjo safado
O chato dum querubim
Que decretou que eu tava predestinado
A ser todo ruim
Já de saída a minha estrada entortou
Mas vou até o fim

1978 © Marola Edições Musicais

Fonte: youtube.com 
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LET’S PLAY THAT

Torquato Neto (musicado por Jards Macalé)
 
Quando eu nasci
um anjo louco muito louco
veio ler a minha mão
não era um anjo barroco
era um anjo muito louco, torto
com asas de avião
 
eis que esse anjo me disse
apertando minha mão
com um sorriso entre dentes
vai bicho desafinar
o coro dos contentes
vai bicho desafinar
o coro dos contentes

“Let’s play that”
Do CD Torquato Neto - Todo Dia É Dia D
Vários Artistas, Dubas Música, 2002

“Com licença poética”

Quando nasci um anjo esbelto,
desses que tocam trombeta, anunciou:
vai carregar bandeira.
Cargo muito pesado pra mulher,
esta espécie ainda envergonhada.
Aceito os subterfúgios que me cabem,
sem precisar mentir.
Não sou tão feia que não possa casar,
acho o Rio de Janeiro uma beleza e
ora sim, ora não, creio em parto sem dor.

Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina.
Inauguro linhagens, fundo reinos
-- dor não é amargura.
Minha tristeza não tem pedigree,
já a minha vontade de alegria,
sua raiz vai ao meu mil avô.
Vai ser coxo na vida é maldição pra ho-
mem.
Mulher é desdobrável. Eu sou.

PRADO, Adélia. Bagagem. São Paulo: Si-
ciliano. 1993. p.11.

PRÁTICA RESPONSIVA
Posteriormente, será proposta uma pesquisa acerca de textos que dialoguem com os 
anteriores, entre paródias e paráfrases, a fim de que se promova uma roda de leitura. 
Os alunos poderão expressar as suas preferências em relação aos textos pesquisados, 
desenvolvendo comparações. É provável que, além de textos juvenis que circulam na 
internet, os alunos levem os textos “Lat’s play that”, de Torquato neto, e “Com licença 
poética”, de Adélia Prado, os quais constituem paródias do texto drummondiano. 

PARÓDIA E PARÁFRASE

Paráfrase é caracterizada como sendo uma 
reafirmação de um tema já trabalhado por 
outro autor. Embora sejam usadas diferentes 
palavras, estruturas e estilos, as ideias trans-
mitidas no texto original são conservadas, 
não havendo mudança na temática principal 

do texto.

Paródia é caracterizada como sendo uma 
subversão de um tema já trabalhado por ou-
tro autor. Ocorre um rompimento com o que 
foi dito anteriormente, havendo uma clara 
alteração da abordagem. A paródia é maio-
ritariamente utilizada com finalidade jocosa 
e satírica. Assim, sendo engraçada e crítica, 
promove não só um momento de fruição, 

mas também de reflexão.

Fonte: https://www.normaculta.com.br/parodia-e-parafra-
se/
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RECURSOS

• Quadro e pincel;
• Caixa de som;
• Textos fotocopiados;
• Projetor; 
• Computador.

REFERÊNCIAS DO DIÁLOGO

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. São Paulo: Editora Schwarcz S.A, 
2013.

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

__________. Problemas da poética de Dostoiéviski. Trad. Paulo Bezerra. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2013.

HOMEM, Wagner. Histórias de canções :Chico Buarque. São Paulo :Leya, 2009.

TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala de aula 1: Leitura, interpretação e produção de 
textos. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.



36 CADERNO PEDAGÓGICO

PROPOSTA DIALÓGICA
Duração: 1h40min

CONVERGÊNCIA DO DIÁLOGO
Estimular a leitura literária por meio de cotejamento de textos pertencentes a gêneros 
discursivos distintos. Pretende-se também explorar as possibilidades de uso da lingua-
gem em textos literários e sua expressividade, uma vez o registro empregado difere do 
preconizado pela norma padrão da língua. 

FORMAÇÃO DA ARENA
Inicialmente, haverá um diálogo concer-
nente ao contexto de exclusão social pre-
sente em regiões atingidas pela seca e em 
zonas periféricas nas cidades. Após esse 
momento, será iniciada a leitura do con-
to Lodaçal, de André Sant’Anna10, de modo 
que os alunos poderão interromper a fim 
de que teçam seus comentários ou dú-
vidas sobre o texto. Na aula seguinte, os 
alunos poderão comentar o que foi lido, 
resumir o texto oralmente e opinar acer-
ca do percurso das personagens do texto, 
inclusive com sugestões para o desfecho. 
Após o diálogo acerca do conto, será apre-
sentada a narrativa musical buarqueana “Brejo da Cruz”, na voz de Chico Buarque11.

COTEJAMENTO RESPONSIVO DOS TEXTOS 
Em seguida, será proposta a discussão referente à relação dialógica entre os textos, 
com a observação dos aspectos estilísticos, estéticos e contemporâneos. Poderá ser 
estimulado o debate acerca da ausência de identidade, ou da identidade coletiva, uma 
vez que as personagens representam as vozes de trabalhadores comuns, de baixa ren-
da, no cotidiano urbano. Será indagado aos alunos sobre suas leituras anteriores e em 
que elas se aproximam dos textos apresentados nesse encontro.  As seguintes ques-

A polifonia nas narrativas musicais de Chico Buarque e a formação do leitor 
literário no Ensino Fundamental II

5º encontro: Além de Brejo da Cruz 

 10 Conto extraído de BRESSANE, Ronaldo (org.). Essa história está diferente: dez contos para canções de Chico Buarque. São 
Paulo: Companhia das letras, 2010.
 11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XZm5EYCR2PA

André Sant’Anna nasceu em 1964, na cidade 
de Belo Horizonte, Minas Gerais, e é autor dos 
livros O paraíso é bem bacana (2006) e Sexo e 
amizade (2007), entre outros. Além de escritor, 

é roteirista, publicitário e músico. 
Vive atualmente em São Paulo.

No resumo, os alunos devem contemplar:
1- Identificação dos protagonistas;
2- Situação inicial;
3- Descrição do espaço;
4- Apresentação das demais personagens;
5- Desfecho.
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tões podem ser exploradas a fim de que 
se motive o diálogo:

1- Considerando que o nosso país é 
marcado pela disparidade econômica, o 
que pode significar nesse contexto o ver-
so “Se alimentar de luz”?

2- Quais outras passagens da crôni-
ca musical de Chico Buar que remetem 
ao contexto de desigualdade social e 
abandono do poder público?

3- Qual a relevância do termo “ro-
doviária” para a apresentação das perso-
nagens apresentadas no texto?

4- As personagens do texto musical 
possuem alguma identidade? Como elas 
são descritas?

5- O que a referência às profissões 
citadas no texto indica sobre a ascensão 
social das crianças que saíram de Brejo 
da Cruz e chegaram a uma grande cida-
de?

6- Quais elementos do texto buar-
queano são retomados no Conto Loda-
çal? Quais elementos do conto são dis-
tintos do texto musical?

7- Como é desenvolvida a lingua-
gem em ambos os textos: formal ou in-
formal? Podem citar exemplos?

BREJO DA CRUZ 

Chico Buarque/1984

A novidade
Que tem no Brejo da Cruz
É a criançada
Se alimentar de luz
Alucinados
Meninos ficando azuis
E desencarnando
Lá no Brejo da Cruz
Eletrizados
Cruzam os céus do Brasil
Na rodoviária
Assumem formas mil
Uns vendem fumo
Tem uns que viram Jesus
Muito sanfoneiro
Cego tocando blues
Uns têm saudade
E dançam maracatus
Uns atiram pedra
Outros passeiam nus
Mas há milhões desses seres
Que se disfarçam tão bem
Que ninguém pergunta
De onde essa gente vem
São jardineiros
Guardas noturnos, casais
São passageiros
Bombeiros e babás
Já nem se lembram                                            
Que existe um Brejo da Cruz
Que eram crianças
E que comiam luz
São faxineiros
Balançam nas construções
São bilheteiras
Baleiros e garçons
Já nem se lembram
Que existe um Brejo da Cruz
Que eram crianças
E que comiam luz 

1984 © - Marola Edições Musicais Ltda.

Fonte: https://img.cdandlp.com/2013/05/imgL/115 
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PRÁTICA RESPONSIVA

Os alunos deverão escrever um texto em prosa, no caso uma crônica narrativa, que 
apresente uma identidade para uma das crianças vindas de Brejo da Cruz para uma 
grande cidade.  Para a produção do texto, os alunos devem  atentar para os seguintes 
tópicos:
• Personagem(ns);
• Nome, profissão;
• Há quanto tempo vive na cidade;
• Memórias de Brejo da Cruz;
• Condição de vida atual;
• Narração em primeira ou terceira pessoa.

Após a criação literária dos alunos, pode-se continuar o cotejamento de textos por 
meio da troca entre si das produções a fim de que se faça uma leitura coletiva dessas 
produções autorais dos alunos.

RECURSOS

• Quadro e pincel;
• Caixa de som;
• Textos fotocopiados;
• Projetor;
• Computador.

REFERÊNCIAS DO DIÁLOGO

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

__________. Problemas da poética de Dostoiéviski. Trad. Paulo Bezerra. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2013.

SANT’ANNA, André. Lodaçal. In: BRESSANE, Ronaldo (org.). Essa história está diferente: 
dez contos para canções de Chico Buarque. São Paulo: Companhia das letras, 2010.

HOMEM, Wagner. Histórias de canções :Chico Buarque. São Paulo :Leya, 2009.

TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala de aula 1: Leitura, interpretação e produção de 
textos. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.  
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A polifonia nas narrativas musicais de Chico Buarque e a formação do leitor 
literário no Ensino Fundamental II

6º encontro: Momento de fabulações

PROPOSTA DIALÓGICA
Duração: 1h40min

CONVERGÊNCIA DO DIÁLOGO
Dialogar acerca da necessidade de fabulação na condição humana e do relacionamen-
to amoroso e seus reflexos na esfera literária. Pretende-se também dialogar acerca da 
fabulação como forma de escapismo da realidade e suas implicações na vida cotidiana 
por meio do cotejamento entre dois textos, de modo que sejam observadas as relações 
dialógicas entre eles e os jogos linguísticos empregados na narrativa musical buarque-
ana.

FORMAÇÃO DA ARENA
Inicialmente, será feita pelos alunos a 
leitura do poema “Vou-me embora pra 
Pasárgada”, de Manuel Bandeira. Em se-
guida, será exibido um vídeo com a de-
clamação do poema pelo próprio autor12. 
Será comentada a condição física do po-
eta, assim como a relevância de sua obra 
na Literatura Brasileira. Os alunos serão 
estimulados a expressar suas impressões 
concernente ao poema e a opinarem no 
que se refere à necessidade humana de 
fabulação, se possível, questionando as 
formas de escapismo da realidade e seu 
reflexo na vida cotidiana. 
Posteriormente, será exibida uma foto 
em que aparecem Manuel Bandeira, 
Chico Buarque, Tom Jobim e Vinícius de 
Morais13, buscando a antecipação das relações dialógicas presentes nas composições 
buarqueanas. Será então exibido o vídeo com a narrativa musical “João e Maria”, com-
posição de Chico Buarque e Sivuca, em formato de animação14.

12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-wtCdCInwiY
13  Disponível em: http://conhecimentoliteratura.com.br/o-escritor-chico-buarque/manuel-bandeira-chico-buarque-tom-jobim-vi-
nicius-de-moraes/
14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Y3Gbc1Sqv_Y

Manuel Bandeira é um poeta reconhecido na 
literatura nacional, fez parte do modernismo 
brasileiro. Uma de suas poesias, inclusive, foi 
declamada por Ronald de Carvalho na abertu-
ra da Semana de Arte Moderna de 1922, em 
São Paulo. “Os Sapos” apresenta uma crítica 
ao parnasianismo, movimento literário que ca-
racterizou os primeiros escritos de Bandeira. 
O escritor sofreu com a tuberculose por mui-
tos anos de sua vida, apresentando o sofri-
mento e a angústia da doença em várias obras 
literárias. Como sua criação foi extensa, Ban-
deira passa por períodos distintos e retrata 
nos poema tempos de nostalgia, de busca por 
alegria para viver e de solidão.
Por sua importante atuação na literatura, Ma-
nuel Bandeira foi eleito para a Academia Bra-
sileira de Letras em 1940, ocupou a cadeira nº 
24.
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Depoimento disponível em: http://portrasdaletra.blogs-
pot.com/2008/11/joo-e-maria.html

COTEJAMENTO RESPONSIVO DOS TEX-
TOS 
Será estimulado o diálogo referente à 
necessidade de fabulação no universo 
infantil assim como as aproximações e 
os distanciamentos entre os dois textos. 
Após os diálogos desenvolvidos, busca-
remos incitar os alunos a observar os jo-
gos linguísticos no desenvolvimento do 
tempo da narrativa no texto buarquea-
no, assim como as antíteses relacionadas 
à dicotomia no par passado x presente. 
Para isso, devem-se considerar estes ele-
mentos:

1- O emprego do advérbio “agora” 
seguido da expressão verbal eu “era” em 
diversos momentos do texto, propondo 
um fluxo contínuo entre o presente indi-
cado pelo advérbio e o largo uso do pre-
térito imperfeito do indicativo.

2- A presença das antíteses no tex-
to: passado x presente; sonho x realida-
de; realização amorosa x solidão; alegria 
x tristeza; otimismo x pessimismo.

3- As diferenças entre os jogos in-
fantis do passado e de nossa contem-
poraneidade, assim como a imagem do 
herói por influência das culturas estran-

geiras (na época de Chico Buarque, o 
cowboy

VOU-ME EMBORA PRA PASÁRGADA

Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada

Vou-me embora pra Pasárgada

fonte: enciclopedia.itaucultural.org.br.jpg

 “Cada música tem uma história. Eu tenho 
uma parceria com o Sivuca que é engraçada. 
Ele fez a música, que ficou se chamando João 
e Maria. Ele mandou uma fita com uma músi-
ca que ele compôs em 1947, por aí. Eu falei: 
“Mas isso foi quando eu nasci.” A música tinha 
a minha idade. Quando eu fui fazer, a letra me 
remeteu obrigatoriamente pra um tema in-
fantil. A letra saiu com cara de música infantil 
porque, simplesmente, na fitinha ele dizia: “Fiz 
essa música em 47.” Aí pensei: “Mas eu crian-
ça...” e me levou pra aquilo. Cada parceria é 

uma história. Cada parceiro é uma história.”
                       Chico Buarque

Antítese é uma figura de linguagem carac-
terizada pela aproximação de conceitos con-
trários, pelo confronto de ideias opostas. Nas 
antíteses, os conceitos antônimos não se con-
tradizem, nem representam uma realidade ab-
surda, apenas se encontram próximos, sendo 
que cada conceito indica um referente distin-

to.
Sendo uma das figuras de linguagem mais 
utilizadas e conhecidas, as antíteses são um 
recurso utilizado na linguagem oral e escrita 
que aumenta a expressividade da mensagem, 
reforçando-a e enfatizando o sentido de cada 
elemento, bem como o sentido da relação an-

tagônica existente entre eles.

Fonte: https://www.normaculta.com.br/antitese/
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Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconseqüente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que eu nunca tive

E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio

Mando chamar a mãe-d’água
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada

Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro 
De impedir a concepção
Tem telefone automático
Tem alcalóide à vontade
Tem prostitutas bonitas 
Para a gente namorar

E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der 
Vontade de me matar
- Lá sou amigo do rei -
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada

BANDEIRA, Manuel. Libertinagem & Estre-
la da manhã. Rio de Janeiro: Editora Nova 
Fronteira, 2000, p. 66-67.

JOÃO E MARIA 

Sivuca - Chico Buarque/1977

Agora eu era o herói
E o meu cavalo só falava inglês
A noiva do cowboy
Era você
Além das outras três
Eu enfrentava os batalhões
Os alemães e seus canhões
Guardava o meu bodoque
E ensaiava um rock
Para as matinês

Agora eu era o rei
Era o bedel e era também juiz
E pela minha lei
A gente era obrigada a ser feliz
E você era a princesa
Que eu fiz coroar
E era tão linda de se admirar
Que andava nua pelo meu país

Não, não fuja não
Finja que agora eu era o seu brinquedo
Eu era o seu pião
O seu bicho preferido
Sim, me dê a mão
A gente agora já não tinha medo

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/yd1R2LiD-as/hqdef 
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No tempo da maldade
Acho que a gente nem tinha nascido

Agora era fatal
Que o faz-de-conta terminasse assim
Pra lá deste quintal
Era uma noite que não tem mais fim
Pois você sumiu no mundo
Sem me avisar
E agora eu era um louco a perguntar
O que é que a vida vai fazer de mim 

1977 © by Cara Nova Editora Musical 
Ltda. Av. Rebouças, 1700 CEP 057402-
200 - São Paulo - SP, Marola Edições Mu-
sicais

PRÁTICA RESPONSIVA
Os alunos poderão fazer relatos orais de 
suas fabulações na infância e também 
no contexto atual, discorrendo sobre a 
imaginação concernente ao mundo in-
fantil e sobre seus desejos e fabulações 
que neste momento se manifestam em 
seu pensamento.

RECURSOS

• Quadro e pincel;
• Caixa de som;
• Textos fotocopiados;
• Projetor;
• Computador.

REFERÊNCIAS DO DIÁLOGO

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 
São Paulo: Martins Fontes, 1997.

___________. Marxismo e filosofia da lin-
guagem: problemas fundamentais do 
método sociológico da linguagem. São 
Paulo: Editora Hucitec, 2014. 

__________. Problemas da poética de 
Dostoiéviski. Trad. Paulo Bezerra. 5 ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2013.

BANDEIRA, Manuel. Libertinagem & Es-
trela da manhã. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 2000.

HOMEM, Wagner. Histórias de canções 
:Chico Buarque. São Paulo :Leya, 2009.

TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala 
de aula 1: Leitura, interpretação e pro-
dução de textos. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vo-
zes, 2014.    

Sobre a oralidade
O desenvolvimento da oralidade na sala de 
aula torna-se uma importante estratégia de 
compreensão dos processos linguísticos e das 
esferas de utilização. Conforme consta nos 

PCNs, em relação à expressão oral:
“A questão não é falar certo ou errado e sim 
saber que forma de fala utilizar, considerando 
as características do contexto de comunica-
ção, ou seja, saber adequar o registro às di-
ferentes situações comunicativas. É saber co-
ordenar satisfatoriamente o que falar e como 
fazê-lo considerando a quem e por que se diz 

determinada coisa”.

(PCNs, 1996, p.16)  



43CADERNO PEDAGÓGICO

A polifonia nas narrativas musicais de Chico Buarque e a formação do leitor 
literário no Ensino Fundamental II

7º encontro: Diálogos em construção

PROPOSTA DIALÓGICA
Duração: 50min

CONVERGÊNCIA DO DIÁLOGO
O momento dialógico em questão busca a percepção da proximidade entre um texto 
literário e uma narrativa musical buarqueana, de modo que o cotejamento entre textos 
seja um método de ampliação dos conhecimentos na esfera literária e do reconheci-
mento das vozes sociais nos gêneros discursivos (BAKHTIN, 1997), o que poderia po-
tencializar a leitura responsiva dos alunos envolvidos na pesquisa.  

FORMAÇÃO DA ARENA
Inicialmente, os alunos serão estimulados a relatar o desenvolvimento do bairro em 
que moram em termos de urbanização, ou seja, o momento em que perceberam o au-
mento das ocupações de terrenos para fins de construção de casas e prédios e também 
poderão expressar se, no âmbito familiar, houve alguém inserido diretamente nesse 
processo. Posteriormente será proposta na arena dialógica a contra palavra referente 
às condições de trabalho do operário da construção civil, com foco na segurança e na 
remuneração dos serviços prestados.

COTEJAMENTO RESPONSIVO DOS TEXTOS
Serão distribuídos textos impressos. O primeiro texto a ser compartilhado com os alu-
nos será o poema “Construção”, de Carlos Drummond de Andrade15. Será solicitado 
aos alunos que relatem os acontecimentos desse poema, uma vez que apresenta uma 
curta narração. Os sujeitos da pesquisa também poderão compartilhar suas memórias 
acerca de acontecimentos semelhantes e apresentar maneiras de evitar tais aconteci-
mentos.
Em seguida, será apresentada a narrativa musical “Construção” 16 , de Chico Buarque, 
por meio de áudio e vídeo17 na voz do artista. Os alunos poderão reconstituir oralmen-
te os acontecimentos do texto, construindo oralmente uma narrativa. Depois, poderão 
ser discutidos os aspectos linguísticos tais como o uso de figuras de linguagem, de co-
notações e a exploração das proparoxítonas na construção do ritmo da canção. 
Os alunos poderão fazer o cotejamento entre os textos que, embora pertençam a 
gêneros discursivos distintos, possuem elementos que os aproximam. A apresenta-

15 Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MjAyNDAxMQ/
16 Texto impresso disponível em: https://www.letrasdemusicas.com.br/chico-buarque/construcao/
17  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P7mHf-UCZp0



44 CADERNO PEDAGÓGICO

ção dos aspectos polifônicos (BAKHTIN, 
2013) presentes nos textos em tela en-
volverá as vozes sociais dos operários da 
construção civil expressas pelas ações 
cotidianas das personagens do poema 
e da narrativa musical. Será menciona-
da a ideologia dominante no contexto 
da composição buarqueana, período 
da ditadura militar, e o diálogo do texto 
com as necessidades dos sujeitos des-
sa época e da atualidade, de modo que 
se percebam as motivações ideológicas 
subjacentes às manifestações linguísti-
cas (BAKHTIN, 2014).

CONSTRUÇÃO

Carlos Drummond de Andrade

Um grito pula no ar como foguete.
Vem da paisagem de barro úmido, caliça 
e andaimes hirtos.
O sol cai sobre as coisas em placa ferven-
do.
O sorveteiro corta a rua.
E o vento brinca nos bigodes do constru-
tor.

CONSTRUÇÃO

Chico Buarque/1971

Amou daquela vez como se fosse a últi-
ma
Beijou sua mulher como se fosse a últi-
ma
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse má-
quina
Ergueu no patamar quatro paredes só-
lidas
Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e lá-
grima
Sentou pra descansar como se fosse sá-
bado
Comeu feijão com arroz como se fosse 
um príncipe
Bebeu e soluçou como se fosse um náu-
frago
Dançou e gargalhou como se ouvisse 
música
E tropeçou no céu como se fosse um bê-
bado
E flutuou no ar como se fosse um pás-
saro
E se acabou no chão feito um pacote flá-
cido
Agonizou no meio do passeio público
Morreu na contramão atrapalhando o 
tráfego

Amou daquela vez como se fosse o últi-
mo
Beijou sua mulher como se fosse a única
E cada filho seu como se fosse o pródigo
E atravessou a rua com seu passo bêba-
do
Subiu a construção como se fosse sólido
Ergueu no patamar quatro paredes má-
gicas

Fonte: http://tagarelicesoblog.blogspot.com
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Tijolo com tijolo num desenho lógico
Seus olhos embotados de cimento e trá-
fego
Sentou pra descansar como se fosse um 
príncipe
Comeu feijão com arroz como se fosse o 
máximo
Bebeu e soluçou como se fosse máquina
Dançou e gargalhou como se fosse o 
próximo
E tropeçou no céu como se ouvisse mú-
sica
E flutuou no ar como se fosse sábado
E se acabou no chão feito um pacote tí-
mido
Agonizou no meio do passeio náufrago
Morreu na contramão atrapalhando o 
público

Amou daquela vez como se fosse máqui-
na
Beijou sua mulher como se fosse lógico
Ergueu no patamar quatro paredes flá-
cidas
Sentou pra descansar como se fosse um 
pássaro
E flutuou no ar como se fosse um prín-
cipe
E se acabou no chão feito um pacote bê-
bado
Morreu na contra-mão atrapalhando o 
sábado 

1971 © Marola Edições Musicais

PRÁTICA RESPONSIVA
Após as leituras decorrentes do cote-
jamento entre os textos, pretende-se 
estimular os alunos a produzirem uma 
crônica narrativa que dialogue com al-
guma profissão à escolha dos alunos e 
o cotidiano do trabalhador, de maneira 
que explorem as conotações possíveis 
na organização do texto. Podem ser ex-

ploradas as relações familiares, a rotina 
no serviço, as condições de trabalho e os 
possíveis riscos.

RECURSOS

• Quadro e pincel;
• Caixa de som;
• Textos fotocopiados;
• Projetor;
• Computador.

REFERÊNCIAS DO DIÁLOGO

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 
São Paulo: Martins Fontes, 1997.

___________. Marxismo e filosofia da lin-
guagem: problemas fundamentais do 
método sociológico da linguagem. São 
Paulo: Editora Hucitec, 2014. 

__________. Problemas da poética de 
Dostoiéviski. Trad. Paulo Bezerra. 5 ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2013.

TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala 
de aula 1: Leitura, interpretação e pro-
dução de textos. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vo-
zes, 2014.    

Podemos definir a Ditadura Militar como 
sendo o período da política brasileira em que 
os militares governaram o Brasil. Esta época 
vai de 1964 a 1985. Caracterizou-se pela falta 
de democracia, supressão de direitos constitu-
cionais, censura, perseguição política e repres-

são aos que eram contra o regime militar.

https://www.suapesquisa.com/ditadura/
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A polifonia nas narrativas musicais de Chico Buarque e a formação do leitor 
literário no Ensino Fundamental II

8º encontro: Conflitos sob o sol escaldante 

PROPOSTA DIALÓGICA
Duração: 1h40min

CONVERGÊNCIA DO DIÁLOGO
Esse momento dialógico busca estimular a palavra e a contrapalavra acerca da práti-
ca do racismo em nosso país a partir da leitura da crônica musical “As caravanas”, de 
Chico Buarque. Pretende-se também explorar as relações dialógicas (BAKHTIN, 1997) 
na tessitura dessa narrativa de modo que se reconheçam os elementos polifônicos 
(BAKHTIN, 2013) pelas vozes sociais presentes no texto e pelo cotejamento de textos 
de outras vozes autorais que se fazem presentes nesse evento.

FORMAÇÃO DA ARENA
O início do diálogo poderá ocorrer após a 
exibição de dois vídeos: uma reportagem 
que aborda um ato de discriminação racial 
em um shopping, vídeo esse que ganhou 
repercussão nacional nas redes de televi-
são e nas sociais18; o segundo consiste no 
vídeo oficial de “As caravanas”19, de Chico 
Buarque, no qual a narrativa musical é exi-
bida com a disposição interativa da letra na 
tela. Após a exibição do material, os alunos 
serão estimulados a expressarem seu pon-
to de vista no que se refere à persistência 
do racismo e da discriminação social em 
nosso país. Para estimular as réplicas dos alunos, podem ser lançadas as seguintes 
questões:

1- Vocês acreditam que o racismo é constante em nosso país?
2- Vocês pensam que o racismo seja combatido de forma satisfatória em nossa 

sociedade?
3- Vocês já presenciaram uma situação em a discriminação racial tenha sido ex-

plícita?
4- Em nosso ambiente escolar, vocês já perceberam alguma atitude racista?
5- De que modo podemos combater o racismo em nossa escola?

 18 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wfjQVv-07Og
 19 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-5aAw--_Eyk

Foto: Reprodução/Instagram
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COTEJAMENTO RESPONSIVO DOS TEXTOS 
Após a palavra e a contra palavra dos estudantes no momento anterior, serão apresen-
tados os elementos dialógicos fundamentais na composição dessa narrativa musical 
buarqueana. Primeiramente, será comentada a presença do jazz de Duke Ellington, “Ca-
ravan”, cuja temática da caravana é presente no texto. Será mencionada a constituição 
polifônica do estilo musical, carregado das vozes sociais dos excluídos em sua gênese. 
Visando a uma aproximação maior ao texto, será apresentada uma versão moderna do 
texto musical20, extraída do filme Whiplash (2014), dirigido por Damien Chazelle.

Após a exibição desse vídeo, será 
mencionada a relação dialógica 
entre a narrativa musical “As ca-
ravanas” e o romance “O estran-
geiro”21 (1942), de Albert Camus. 
Serão relatados alguns aconteci-
mentos dessa narrativa os quais 
dialogam de forma intensa com 
o texto buarqueano, tais como a 
sensação de ser estrangeiros em 
seu próprio meio social, a presen-
ça do sol como suposto irradia-
dor do conflito e os atos de fúria. 
Será comentada a presença do 

beatbox de Rafael Mike, conhecido funkeiro carioca, na execução da narrativa musical 
buaequeana, assim como as situações reais de discriminação racial por ele presencia-
das. Por fim, será exibido outro clipe oficial de “As caravanas”22, dessa vez com as ima-
gens do processo de gravação do texto musical.
20 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZZY-Ytrw2co
21  Disponível para download em: http://lelivros.love/book/baixar-livro-o-estrangeiro-albert-camus-em-pdf-epub-e-mobi-ou-ler-on-
line/
22 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6TtjniGQqAc

Fonte: https://f4.bcbits.com/img/0012222453_10

Edward Kennedy “Duke” Ellington foi um maestro inve-
jável, um pianista fabuloso e compositor criativo de uma 
obra com mais de 3 mil músicas escritas. O apelido de 
duque (Duke) se deve à pose nobre e ao fato de estar 
sempre bem vestido.  Dirigiu orquestras e fez arranjos 
de obras dos grandes clássicos, como Mozart, Schubert, 
Bach, e Brahms. Mas o jazz foi uma constante. Boa parte 
de suas mais famosas composições foi construída a par-
tir de melodias improvisadas pelos seus músicos. Entre 
suas obras destacam-se quatro álbuns feitos com a co-
laboração de seus melhores solistas: “The Blanton - We-
bster Band”, “Black, BrwonandBeige” e “The Duke’sMen.

Veja mais em https://educacao.uol.com.br/biografias/duke-ellington.htm?-
cmpid=copiaecola

Fonte: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/image 
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AS CARAVANAS

Chico Buarque/2017

É um dia de real grandeza, tudo azul
Um mar turquesa à la Istambul enchen-
do os olhos
Um sol de torrar os miolos
Quando pinta em Copacabana
A caravana do Arará, do Caxangá, da 
Chatuba
A caravana do Irajá, o comboio da Penha
Não há barreira que retenha esses estra-
nhos
Suburbanos tipo muçulmanos do Jacare-
zinho
A caminho do Jardim de Alá
É o bicho, é o buchicho, é a charanga

Diz que malocam seus facões e adagas
Em sungas estufadas e calções disformes
É, diz que eles têm picas enormes
E seus sacos são granadas
Lá das quebradas da Maré

Com negros torsos nus deixam em pol-
vorosa
A gente ordeira e virtuosa que apela
Pra polícia despachar de volta
O populacho pra favela
Ou pra Benguela, ou pra Guiné

Sol
A culpa deve ser do sol que bate na mo-
leira
O sol que estoura as veias
O suor que embaça os olhos e a razão
E essa zoeira dentro da prisão
Crioulos empilhados no porão
De caravelas no alto mar

Tem que bater, tem que matar, engrossa 
a gritaria
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia

Ou doido sou eu que escuto vozes
Não há gente tão insana
Nem caravana do Arará
Não há, não há

Sol
A culpa deve ser do sol que bate na mo-
leira
O sol que estoura as veias
O suor que embaça os olhos e a razão
E essa zoeira dentro da prisão
Crioulos empilhados no porão
De caravelas no alto mar

Tem que bater, tem que matar, engrossa 
a gritaria
Filha do medo, a raiva é mãe da covardia
Ou doido sou eu que escuto vozes
Não há gente tão insana
Nem caravana
Nem caravana
Nem caravana do Arará

https://www.letras.mus.br/chico-buar-
que/as-caravanas/ 
Acessado em 25/08/2017, às 21h08.

O ESTRANGEIRO

Albert Camus

Antes de chegar à borda do planalto, já 
se podia ver o mar imóvel e, mais adian-
te, uma faixa de terra, maciça e sonolen-
ta na água clara. Chegou até nós, no ar 
calmo, um ligeiro ruído de motor. Vimos, 
muito longe, uma pequena traineira que 
imperceptivelmente avançava no mar 
brilhante (p.52-53).

Pensava na nascente fresca atrás do ro-
chedo. Tinha vontade de reencontrar o 
murmúrio de sua água, vontade de fugir 
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do sol, do esforço e do choro de mulher, enfim, vontade de reencontrar a sombra e seu 
repouso (p.59).

Levantei-me e, como estava com vontade de falar, disse, aliás um pouco ao acaso, que 
não tinha tido intenção de matar o árabe. O presidente respondeu que era uma afir-
mação, que até então não tinha entendido muito bem o meu sistema de defesa e que 
gostaria, antes de ouvir o meu advogado, que eu especificasse os motivos que inspira-
ram o meu ato. Disse rapidamente, misturando um pouco as palavras e consciente do 
ridículo, que fora por causa do sol. Houve risos na sala (p.97).

PRÁTICA RESPONSIVA 
Na aula seguinte, com base nos diálogos desenvolvidos nesse encontro, os alunos po-
derão ser estimulados a escreverem um artigo de opinião que aborde a temática do 
racismo. Serão observados os seguintes critérios:

1 - Adequação do vocabulário e domínio da escrita padrão em Língua Portuguesa; 
2 - Coerência e coesão;
3 - Coordenação das ideias apresentadas no texto;
4 - Seleção de fatos para a argumentação;
5 - Conclusão que contemple sugestões para a solução do problema debatido em 
sala de aula.

Albert Camus (1913-1960) foi um escritor, jor-
nalista, romancista, dramaturgo e filósofo ar-
gelino. Recebeu o Prêmio Nobre de Literatura 
em 1957 por sua importante produção literá-

ria.
Homem de opinião e de ação, sempre se ma-
nifestou sobre os acontecimentos mundiais, 
suas obras são um testemunho das angústias, 
dos dilemas e da presença constante da morte 

diante de diversos conflitos de sua época.

Disponível em: https://www.ebiografia.com/albert_camus/

Rafael Mike é cantor, compositor e diretor mu-
sical. Tem 38 anos e nasceu no Rio de Janeiro, 
porém foi criado em Nova Iguaçu, onde esta-
beleceu grandes laços culturais e identitários. 
Foi subsecretário de cultura da cidade e rea-
lizou por muitos anos o evento “na encolha” 
que levava músicos, poetas e arte para a cena 
local. Fundou o Dream Team do Passinho, gru-
po musical brasileiro formado em 2013, no Rio 

de Janeiro.

Disponível em: https://g1.globo.com/musica/rock-
-in-rio/2017/noticia/o-parca-do-chico-buarque-quem-e-o-
-funkeiro-que-levou-o-batidao-ao-novo-disco-do-cantor.

ghtml

O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo-argumentativo onde o autor tem a finalidade de 
apresentar determinado tema e seu ponto de vista, e por isso recebe esse nome.
Possui as características de um texto jornalístico e tem como principal objetivo informar e persuadir 
o leitor sobre um assunto. 
Assim, a argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos artigos de opinião, que surgem 
sobretudo, nos textos disseminados pelos meios de comunicação, seja na televisão, rádio, jornais ou 
revistas.
Por esse motivo, esse tipo de texto geralmente aborda temas da atualidade, sendo muito pedido nos 
vestibulares e concursos públicos.
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RECURSOS

• Quadro e pincel;
• Caixa de som;
• Textos fotocopiados;
• Projetor;
• Computador.

REFERÊNCIAS DO DIÁLOGO

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

___________. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método 
sociológico da linguagem. São Paulo: Editora Hucitec, 2014. 

__________. Problemas da poética de Dostoiéviski. Trad. Paulo Bezerra. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2013.

CAMUS, Albert. O estrangeiro. Rio de Janeiro, Editora Best Bolso, 2010. 

TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala de aula 1: Leitura, interpretação e produção de 
textos. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.    

Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumen-
tativos:
• Introdução (exposição): apresentação do tema que será discorrido durante o artigo.
• Desenvolvimento (interpretação): momento em que a opinião e a argumentação são os principais 
recursos utilizados.
• Conclusão (opinião): finalização do artigo com apresentação de ideias para solucionar os problemas 
sobre o tema proposto.

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/artigo-de-opiniao/acessado em 24/09/2018, às 20h15.
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Caros leitores, esperamos que as atividades aqui propostas possam provocar no-
vos debates e questionamentos em sala de aula, pois acreditamos que a escola é 
um espaço dialógico por excelência e, por isso, toda forma de interação, diálogo 

e inserção social, seja por meio da leitura, seja por meio de qualquer projeto coletivo 
que envolva reflexão e responsividade, precisam estar presentes em nossa formação 
crítica.

Acreditamos que a interlocução entre as narrativas buarqueanas e as produções 
literárias em suas variadas formas de expressão – contos, crônicas e poemas -   pode 
ser um caminho para novos diálogos entre a escola e as questões sociais que dela 
emergem e que nos constituem como sujeitos críticos, pensantes e atuantes em nos-
sos meios. Que o nosso olhar para as produções culturais possa ser reeducado e re-
direcionado para lugares, pessoas, situações e contextos situados na contramão da 
história.

Acreditamos na potência das produções buarquenas para que possamos ter uma 
visão mais alargada da história e da sociedade quando não nos negarmos a conhecer a 
diversidade, os múltiplos discursos que nos atravessam e as situações sociais em suas 
especificidades, com respeito e abertura para novas possibilidades de encontros e con-
tatos com os muitos “outros” que nos constituem como sujeitos.

Não nos despedimos aqui. Aguardamos suas interlocuções e sugestões para no-
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agradecemos por sua leitura e por sua disponibilidade em interagir com as nossas pro-
postas, pelas quais esperamos sinceramente uma leitura mais plural e aberta em uma 
escola também mais dialógica e participativa. 
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