
2º Ano

LP
Leitura e

Interpretação

Social

Anos Iniciais

Passaporte Didático
X  Encontro de Formação  
de Professores
Leitura e Interpretação de Texto: 
Cantigas e Poemas

Habilidades
FOCO

 (EF02LP12) Ler e compreender poemas, 
cantigas, quadrinhas, entre outros textos 
do campo da vida cotidiana, com certa 
autonomia, considerando a situação co-
municativa, o tema/ assunto, a estrutura 
composicional e o estilo do gênero.

 (EF02LP15) recitar poemas, cantar canti-
gas e canções, mantendo ritmo e melo-
dia.

 EF01LP12B) Segmentar palavras, ainda 
que não convencionalmente, na produção 
escrita de textos de diferentes gêneros.

Objeto do
CONHECIMENTO

 

Recitação. Compreensão em leitura. Estru-
tura composicional do texto. Estratégia de 
leitura. Construção do sistema alfabético.
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LP
Anos Iniciais 2º Ano

X Encontro de Formação de Professores 
Leitura e Interpretação de Texto:  
Cantigas e Poemas

Ponto de
PARTIDA

OUÇAM E SE DELICIEM COM A MÚSICA QUE O PROFESSOR COLOCARÁ PARA VOCÊS.

Danúbio Azul (Strauss). Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=e5CCmYWyNtk. Acesso em: mar. 2020

Ponto de
PARTIDA

A audição de Danúbio Azul (Strauss), com certeza, deve suscitar conversas interessantes acerca dos conhecimentos 
culturais dos alunos sobre essa dança e música. Apesar de distante da realidade cultural deles, ela está presente em muitos 
filmes produzidos sobre os contos de fadas (A Bela e a Fera, Walt Disney, 1991), por exemplo, e também em algumas oca-
siões festivas, como casamentos, formaturas e festas de quinze anos. Assim, muitos deles devem relatar ocasiões vividas 
por eles, nas quais a valsa embalou/realizou sonhos.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 1

ACOMPANHEM, COM ATENÇÃO, O TEXTO QUE O PROFESSOR LERÁ PARA VOCÊS.

(PAES, José Paulo. Disponível em: http://www.
algumapoesia.com.br/poesia3/poesianet267.htm. Acesso 

em: mar. 2020)

VALSINHA

É TÃO FÁCIL

DANÇAR

UMA VALSA,

RAPAZ.

PEZINHO

PRA FRENTE,

PEZINHO

PRA TRÁS.

PRA DANÇAR

UMA VALSA

É PRECISO

SÓ DOIS.

O SOL

COM A LUA.

FEIJÃO

COM ARROZ.
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Atividade 1

Após a leitura, sugere-se uma roda de conversa para os alunos falarem sobre o poema, pautados em algumas perguntas:

 Vocês gostaram do poema?

 O que ele lembra, uma música? Que tipo de música?

 Você já viu pares dançando? As pessoas sempre dançam em pares?

 Sol combina com Lua? E feijão, combina com arroz?

 Há alguma semelhança entre a música que vocês ouviram no início da aula e a leitura do poema?

 Por que, de acordo com o texto, dançar uma valsa não é difícil?

 Depois de ler o poema, você acha que é possível dançar uma valsa? Então...

O que é preciso considerar, ainda, professor...

A leitura de poemas deve ser sempre uma atividade prazerosa, pois é um gênero de texto que dá destaque ao ritmo, à sono-
ridade, e isso atrai a atenção dos alunos, principalmente os dos anos iniciais.

Antes de propor a leitura pelos alunos, o professor deve ser o leitor, a fim de que eles se habituem ao ritmo e à melodia. A 
leitura de um poema exige que o leitor imprima um ritmo e entonação adequados, a que o aluno não está habituado.

Apenas depois da leitura do professor, é que se deve conversar sobre o texto, o significado que cada um conseguiu atribuir, 
as impressões provocadas pela leitura. O professor deve ressaltar aspectos que tenham passado despercebidos e que 
podem contribuir para uma compreensão mais ampla.

Com a leitura, espera-se que o aluno perceba que o ritmo do poema, associado ao ritmo da valsa, é resultado do tamanho 
dos versos e da alternância das sílabas fortes e fracas. Exemplo: Pezinho/pra frente/pezinho/pra trás.

É importante que toda leitura de texto seja precedida de uma conversa com as crianças, incentivando-as a expor o que já 
sabem sobre o assunto do texto que vão ler.

Assim, o principal objetivo dessa atividade é despertar a atenção do aluno para os aspectos técnicos, formais da poesia, 
mas também — e principalmente — mostrar que a leitura de poemas pode (e deve) ser bastante divertida, prazerosa. Então, 
é importante que o aluno aproveite esses momentos de descontração, cujo objetivo da leitura deve ser, justamente, apenas 
a diversão, o prazer de ler poemas! Deve-se estimular a leitura de poemas em voz alta. Se possível, desenvolver esse tipo de 
atividade em outro espaço que não seja a sala de aula; tentar uma dinâmica diferente, que permita a locomoção, o ir e vir, a 
possibilidade de o aluno sair da rotina de estar sempre sentado em sua cadeira.

Os objetivos para as diferentes leituras que as pessoas fazem no seu cotidiano variam de acordo com o assunto, com o 
gênero de texto, com o suporte. Assim, lê-se para informar-se, aprender, divertir-se, conhecer, recrear-se ou apenas para 
passar o tempo. Não lemos da mesma maneira um texto para estudo e uma revista de variedades.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 2

OUÇA E ACOMPANHE, COM ATENÇÃO, A LEITURA QUE O PROFESSOR FARÁ DA HISTÓRIA A CINDERELA DAS 
BONECAS.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S-K-5l79kl4. 
Acesso em: mar. 2020.



Passaporte Didático | Língua Portuguesa | X Encontro de Formação de Professores 

Leitura e Interpretação de Texto: Cantigas e Poemas 7

Atividade 2

Sabemos que os cinco sentidos são muito importantes, pois, por meio deles, podemos perceber o mundo a nossa volta. 
No entanto, vivemos na contemporaneidade a exploração de um mundo extremamente visual, dinâmico e efêmero. Como, 
então, atrair os pequenos para a percepção, reconhecimento e compreensão da importância dos sentidos em nossa vida, 
em uma situação de aprendizagem, por exemplo?

A Atividade 1 visa à exploração desse tema a fim de que, posteriormente, o aluno possa utilizar esse conhecimento na leitu-
ra do poema “A menina e a gotinha de chuva”.

Sugere-se que você, antes de colocar o vídeo, converse com os alunos sobre a atividade. Solicite que permaneçam de 
olhos fechados enquanto ouvem. A intenção é que a audição desperte lembranças dos mais diferentes tipos, trazidas pela 
vivência de cada um. O som da chuva pode despertar sensações/sentimentos bons ou ruins... Uma chuva forte, que causa 
enchentes e destruição. Ou uma sensação de conforto e bem-estar no aconchego do lar, assistindo a um filme, comendo 
bolinho de chuva e tomando chocolate quente. Ou ainda a possibilidade de uma brincadeira na chuva.

Depois de ouvirem e conversarem sobre suas sensações ao ouvirem o som da chuva, organize uma roda de conversa e 
questione-os sobre:

 O mundo é repleto de cores, texturas, sons, aromas e sabores. Como fazemos para perceber tudo isso?

 Que partes do nosso corpo podemos utilizar para perceber as coisas a nossa volta?

 Que parte usamos para sentir cheiros?

 E para sentir os gostos dos alimentos?

 Para ouvir os sons?

 Para ver?

 Para sentir texturas?

 Como será que é a vida das pessoas que não podem enxergar, ouvir, sentir cheiros?

Sobre o último item, se quiser e houver interesse, você pode passar para a turma o curta “As cores das flores”: Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=Z_82x_Fm1vY. Acesso em: mar. 2020. Você pode, também, ampliar a atividade 
convidando os alunos para participarem de uma atividade na qual utilizarão os órgãos do sentido. Para tanto, providencie, 
anteriormente, materiais, alimentos e objetos para serem explorados pelos órgãos dos sentidos dos alunos, como: perfume, 
café, algodão, escova de cabelo, fones de ouvido e som, secador de cabelo, açúcar, jiló, limão e, claro, tiras para vendar os 
olhos dos alunos. Separe os materiais em caixas de acordo com cada sentido. A caixa deve ser fechada, com apenas um 
buraco para eles tatearem, escolherem e falarem o nome do objeto, alimento etc.

Orientação ao
PROFESSOR



8 Social

Atividade 3

ACOMPANHEM, COM ATENÇÃO, A LEITURA QUE O PROFESSOR FARÁ DO TEXTO ABAIXO. DEPOIS, ORAL E COLETI-
VAMENTE, VOCÊS CONVERSARÃO SOBRE ELE.

MURRAY, Roseane. Fardo de carinho. Belo Horizonte: Lê, 1987

A MENINA E A GOTINHA DE CHUVA

O RELÓGIO TIQUE-TAQUE,

O PASSARINHO PIU,

CAIU UMA GOTA DE CHUVA

E A MENININHA NEM VIU.

A GOTINHA ESPIOU PELA JANELA

E ACHOU A MENININHA TÃO BELA,

ENTÃO CHAMOU — PSIU,

MAS A MENININHA NEM VIU.

Atividade 3

Depois de realizarem a atividade anterior, sugere-se que o professor faça a leitura compartilhada do poema “A menina e a 
gotinha de chuva”; se possível, mais de uma vez. Em seguida, proponha uma roda de conversa para falarem sobre o texto. 
O que é preciso explorar? ... Mais que a organização do texto, em estrofes e versos, suas rimas, é importante trabalhar a 
percepção do aluno, as sensações e os sentimentos despertados, a compreensão que fizeram do texto, as relações que 
estabeleceram com o que fizeram na atividade anterior.

Note-se que o poema apresenta um cenário. Qual é ele? Pode-se afirmar que chove? Por quê? Qual o significado do verso 
“O relógio tique-taque” nesse cenário? O passarinho que pia também faz parte desse cenário? Os versos 3 e 4 da 1ª estrofe 
dizem que caiu uma gota de chuva, mas a menina nem viu. Qual a hipótese para ela não ter visto a gota de chuva cair? Onde 
a menina está, fora ou dentro de casa? Dentro de casa. O verso “A gotinha espiou pela janela” (2ª estrofe) permite essa 
afirmação. Quem achou a menina bela? O que a gotinha fez depois disso? Por que a menina não ouviu o “psiu” da gotinha? 
Qual a relação desse verso com o outro da 1ª estrofe? Na compreensão geral, é possível chegar à leitura de que a menina 
estava distraída, observando a chuva que, mansamente, caía lá fora? Observando a chuva, ela podia estar perdida em outros 
pensamentos? A chuva que caía aqui pode ser comparada à que ouviram na Atividade 1? Lá, o som era de chuva forte, com 
raios e trovões. E aqui?...

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 4

AGORA, QUE TAL BRINCAR COM ALGUMAS PALAVRAS DO POEMA? É FÁCIL... USEM O ALFABETO MÓVEL PARA 
MONTAR AS PALAVRAS.

1) VOCÊ E SEU COLEGA DEVEM ESCREVER OUTRAS PALAVRAS COM AS LETRAS DA PALAVRA PASSARINHO.

2) LEIA CADA PALAVRA DA 1ª COLUNA DO QUADRO ABAIXO. DEPOIS, LEIA AS PERGUNTAS DA 2ª COLUNA. SE 
RESPONDER AS PERGUNTAS, VOCÊ PODERÁ USAR A LETRAS DAS PALAVRAS DA 1ª COLUNA PARA FORMAR 
OUTRAS PALAVRAS. OBSERVE COM ATENÇÃO O EXEMPLO!

PALAVRA PERGUNTA RESPOSTA

GOTINHA ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DA MAGALI

CHUVA NOME DE UMA FRUTA

MENININHA PARA CALÇAR, PRECISA DE UM PAR.
 MEIA

JANELA FUNCIONA COMO UM TELHADO.

BELA GULOSEIMA ADORADA PELAS CRIANÇAS
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3) AGORA, VOCÊS VÃO ESCREVER DUAS PALAVRAS QUE COMECEM COM AS LETRAS DAS PALAVRAS PRESENTES 
NO QUADRO. OBSERVEM O EXEMPLO.

PALAVRA IMAGEM A PALAVRA É... IMAGEM PALAVRA

RELÓGIO REG... RÉGUA

GOTA GA...

CHUVA CHA...

PASSARINHO NI...

E ENTÃO, GOSTARAM DA BRINCADEIRA DE MONTAR PALAVRAS? FOI...
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Atividade 4

Como já é de conhecimento, os jogos são importantes recursos didáticos para a aprendizagem do sistema de escrita alfabé-
tica, uma vez que o “brincar com a língua” faz parte das atividades que os alunos realizam fora da escola, desde muito cedo.

Na alfabetização, os jogos auxiliam os alunos a refletir sobre sistema de escrita alfabética. Jogando, os alunos mobilizam 
saberes acerca da lógica de funcionamento da escrita, consolidando aprendizagens já realizadas ou se apropriando de 
novos conhecimentos.

Nesse sentido, a Atividade 3 propõe uma dinâmica, com o uso do alfabeto móvel, que oportuniza ao aluno:

 participar de interações orais em sala de aula;

 compreender que palavras diferentes compartilham certas letras;

 perceber que palavras diferentes variam quanto ao número, repertório e ordem de letras;

 identificar semelhanças sonoras em sílabas e em rimas;

 perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas;

 dominar as correspondências entre letras ou grupos de letras e seu valor sonoro, de modo a ler palavras.

Em 1, é possível formar a partir das letras da palavra passarinho as seguintes palavras: pássaro, pino, ninho, pano, rio, hora, 
sonho, sono, pio, sino, rosa, raspa, pinhão, porão, horário, soro... E por aí vai! Já em 2, gato, uva, laje, bala. Por fim, em 3, 
régua, gato, chave e ninho.

Orientação ao
PROFESSOR

Atividade 5

QUE TAL OUVIRMOS MAIS UMA MÚSICA? FIQUEM ATENTOS À LETRA, PORQUE A BARATA DIZ QUE TEM...

A barata diz que tem. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=FUQDfMjKsGk. Acesso em: mar. 2020
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1) DEPOIS DE ASSISTIR AO VÍDEO, REGISTRE NO QUADRO ABAIXO AS COISAS QUE A BARATA DIZ QUE TEM.

UMA SAIA DE ____________

UM _________ DE FORMATURA

UMA SAIA DE _____________

 Saia de balão

UM ______________ DE FIVELA



Passaporte Didático | Língua Portuguesa | X Encontro de Formação de Professores 

Leitura e Interpretação de Texto: Cantigas e Poemas 13

2) VOCÊ E SEU COLEGA DEVEM ESCREVER OUTRAS PALAVRAS COM AS LETRAS DAS PALAVRAS DO QUADRO 
ABAIXO.

BARATA

TABA

BATA

SAPATO

________________________________

________________________________

FIVELA
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Atividade 5

As cantigas de roda são músicas folclóricas cantadas em uma roda. Elas também são conhecidas como cirandas, e 
representam aspectos lúdicos das manifestações socioculturais populares. Pelo fato de serem cantadas e dançadas nas 
brincadeiras infantis, são constituídas de textos simples, repetitivos e ritmados. Assim, elas acabam colaborando com a 
aprendizagem por meio da fixação, memorização.

Essas canções infantis populares não possuem um autor, ou seja, as letras consistem em textos anônimos que se adaptam 
e se redefinem ao longo do tempo. Para “A barata diz que tem”, por exemplo, há várias versões, entre elas...

Letra de A BARATA DIZ QUE TEM (Vídeo)

A BARATA DIZ QUE TEM SETE SAIAS DE FILÓ

É MENTIRA DA BARATA, ELA TEM É UMA SÓ

HA HA HA, HO HO HO, ELA TEM É UMA SÓ!

A BARATA DIZ QUE TEM UM ANEL DE FORMATURA

É MENTIRA DA BARATA, ELA TEM É CASCA DURA

HA HA HA, HO HO HO, ELA TEM É CASCA DURA!

A BARATA DIZ QUE TEM UMA SAIA DE BALÃO

É MENTIRA ELA NÃO TEM NEM DINHEIRO PRO SABÃO

HA HA HA, HO HO HO, NEM DINHEIRO PRO SABÃO!

A BARATA DIZ QUE TEM UM SAPATO DE FIVELA

É MENTIRA DA BARATA, O SAPATO É DA MÃE DELA

HA HA HA, HO HO HO, O SAPATO É DA MÃE DELA!

A barata diz que tem (Transcrito). 

Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=FUQDfMjKsGk. Acesso em: mar. 2020

Após a escuta da cantiga, o professor pode escrever a letra da canção na lousa ou entregar uma cópia para cada aluno, e 
promover uma conversa sobre o texto, na qual pode propor algumas questões:

 Qual é o título da canção?

 A canção repete várias vezes algumas palavras. Quais são elas? (Incentive a turma a identificar essas palavras. Depois, 
junto com eles, procure-as na letra da canção, e pinte-as com cores diferentes.

 Chame a atenção para algumas palavras — formatura, balão, fivela —, como elas terminam? Solicite que sublinhem essas 
palavras na letra da canção. Onde elas aparecem? Este é um bom momento para iniciar a discussão sobre rima e verso.

 Permita novamente que os alunos ouçam a canção a fim de memorizem partes da letra. Assim, eles vão passar a ler, 
ajustando o falado (cantado, no caso) ao escrito, ou seja, eles, ao conhecerem a letra da canção, agem como se estives-
sem de fato lendo, correndo o dedo sobre o texto, identificando partes do escrito.

Explore, ainda com a canção selecionada, características do gênero, como o ritmo, a rima, a organização em versos. Esse 
conhecimento auxiliará os alunos na reflexão sobre o sistema alfabético de escrita, ao chamar a atenção dos alunos para 
as palavras que rimam, versos que se repetem, sons que apresentam grafia diferente etc. Assim, eles poderão começar a se 
guiar pelo conhecimento da forma e do ritmo da canção para localizar o que está escrito.

Orientação ao
PROFESSOR
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Atividade 6

AGORA, VOCÊ DIZ O QUE A BARATA TEM. CHAME UM COLEGA PARA REALIZAR A TAREFA COM VOCÊ.

A BARATA DIZ QUE TEM
A BARATA DIZ QUE TEM SETE BONECAS FOFINHAS

É MENTIRA DA BARATA, ELA TEM É UMA SÓ

HA HA HA, HO HO HO, ELA TEM É UMA SÓ!

A BARATA DIZ QUE TEM UM CELULAR NOVINHO

É MENTIRA DA BARATA, O CELULAR É BEM ______________

HA HA HA, HO HO HO, O CELULAR É BEM ________________!

A BARATA DIZ QUE VAI VIAJAR DE AVIÃO

É MENTIRA DA BARATA ELA VAI DE ____________________

HA HA HA, HO HO HO, ELA VAI DE ______________________!

A BARATA DIZ QUE VAI SER ARTISTA DE CINEMA

É MENTIRA DA BARATA, ELA VAI É TER _________________

HA HA HA, HO HO HO, ELA VAI É TER ___________________!

A BARATA DIZ QUE TEM CABELO ENROLADINHO

É MENTIRA DA BARATA, SEU CABELO É BEM _____________

HA HA HA, HO HO HO, SEU CABELO É BEM _______________!
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Atividade 6

Reitera-se aqui o que vem sendo colocado nas atividades anteriores a respeito do uso das cantigas em sala de aula, pois es-
tas propiciam o prazer de cantar, brincar, inventar, jogar e criar. Estes aspectos são importantes para o desenvolvimento das 
crianças, pois a ludicidade é uma característica essencial do ser humano e, uma das razões de a escola oferecer aos alunos 
momentos para as canções populares é a necessidade de despertar nos alunos a ludicidade por meio de práticas sociais 
significativas. Além disso, as cantigas ajudam no desenvolvimento das habilidades fonológicas (tais como semelhança so-
nora entre as palavras, seus tamanhos, os pedaços que as formam). Também ajudam a focar a atenção na notação escrita 
enquanto se reflete sobre palavras orais e seus segmentos pelo fato de as crianças memorizarem com mais facilidade ou já 
saberem o texto de cor.

Abaixo, uma possibilidade para completar o texto:

A BARATA DIZ QUE TEM

A BARATA DIZ QUE TEM SETE BONECAS FOFINHAS

É MENTIRA DA BARATA, ELA TEM É UMA SÓ

HA HA HA, HO HO HO, ELA TEM É UMA SÓ!

A BARATA DIZ QUE TEM UM CELULAR NOVINHO

É MENTIRA DA BARATA, O CELULAR É BEM VELHINHO

HA HA HA, HO HO HO, O CELULAR É BEM VELHINHO!

A BARATA DIZ QUE VAI VIAJAR DE AVIÃO

É MENTIRA DA BARATA ELA VAI DE CAMINHÃO

HA HA HA, HO HO HO, ELA VAI DE CAMINHÃO!

A BARATA DIZ QUE VAI SER ARTISTA DE CINEMA

É MENTIRA DA BARATA, ELA VAI É TER PROBLEMA

HA HA HA, HO HO HO, ELA VAI É TER PROBLEMA!

A BARATA DIZ QUE TEM CABELO ENROLADINHO

É MENTIRA DA BARATA, SEU CABELO É BEM LISINHO

HA HA HA, HO HO HO, SEU CABELO É BEM LISINHO!

Orientação ao
PROFESSOR
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SISTEMATIZANDO APRENDIZAGENS

O PASSAPORTE DIDÁTICO ESTÁ CHEGANDO AO FIM. VOCÊ, COM CERTEZA, SENTIRÁ SAUDADES DELE, MAS 
NÃO DE SEUS ENSINAMENTOS, NÃO É VERDADE? AQUI, VOCÊ

 OUVIU UMA VALSA E TAMBÉM O SOM DA CHUVA.

 LEU UM POEMA BEM LEGAL, QUE ATÉ ENSINA A DANÇAR VALSA.

 LEU, TAMBÉM, O POEMA DA MENINA E A GOTINHA DE CHUVA.

 ASSSISTIU A UM VÍDEO DA BARATA QUE DIZ QUE TEM.

 FEZ UMA NOVA VERSÃO DESSA MESMA CANTIGA.

FORAM ATIVIDADES BEM DIVERTIDAS, MAS NÃO PARA POR AÍ, É PRECISO FINALIZAR ESSE PASSAPORTE COM 
CHAVE DE OURO! VAMOS LÁ?

1) OUÇAM COM ATENÇÃO O TEXTO QUE O PROFESSOR LERÁ PARA VOCÊS. DEPOIS VOCÊS VÃO CONVERSAR 
SOBRE ELES.

E NA BOCA DA NOITE A RODA RODAVA NO QUINTAL, CHEIA DE CANTIGA: “SE ESTA RUA FOSSE MINHA, RODA PIÃO, 
CAPELINHA DE MELÃO, EU MANDAVA LADRILHAR, BAMBEIA PIÃO, QUE O PAI FRANCISCO ENTROU NA RODA, RODA 
PIÃO, E EU SOU POBRE, POBRE, NA PALMA DA MINHA MÃO, RODA PIÃO”.

O AVÔ, COM ANTÔNIO SOBRE SEUS JOELHOS, CONTAVA PEQUENAS HISTÓRIAS: “CADÊ O TOUCINHO QUE ESTAVA 
AQUI? O GATO COMEU. CADÊ O GATO...”, QUE, SE NÃO ENTENDIDAS PELO NETO, ERAM LIDAS PELOS ABRAÇOS E RISOS 
TROCADOS ENTRE O MENINO E O AVÔ.

A MADRUGADA, AO ANUNCIAR O OUTRO DIA, CHEGAVA ENTRE CANTO DE GALO E MUGIDO DE GADO. A MÃE, JÁ NA 
COZINHA, PREPARAVA O BOLO DE FUBÁ, ASSADO EM PANELA COM TAMPA EM BRASAS. O CHEIRO PERMEAVA TODA A 
CASA E APRESSAVA OS MENINOS, QUE IMAGINAVAM PEDAÇOS DE QUEIJO DERRETIDO ENTRE AS FATIAS.

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Indez. São Paulo: Global, 2004

E ENTÃO, GOSTARAM DO TEXTO? ELE FEZ VOCÊS SE LEMBRAREM DAS ATIVIDADES QUE REALIZARAM NESSE 
PASSAPORTE? DEU VONTADE DE CANTAR MAIS, BRINCAR MAIS?... E POR QUE NÃO!
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O assunto tratado nesse Passaporte Didático não se esgota com a realização das seis atividades propostas; ao contrário, ele 
pode ser ampliado e diversificado com a proposição de novas situações didáticas.

A leitura de “Indez” inspira, permite refletir, indagar, viajar para os recônditos das nossas memórias de infância, distintas, 
mas não fora da essência da infância que todos nós tivemos e da que os pequenos estão vivendo. Como no cinema, é 
possível reconstruir o cenário, com uma câmera que, de um plano maior, vai aos poucos nos aproximando e permitindo que 
entremos na história de Antônio: “E na boca da noite a roda rodava no quintal”. Há um tempo, e o lugar se apresenta em 
movimento circular: “... roda rodava”, para embalar, com versos intercalados, cantigas infantis tão conhecidas: “Se esta rua 
fosse minha, Roda pião, Capelinha de melão, Pai Francisco, Eu sou pobre, pobre, pobre e Cadê o toucinho...”.

Assim como dito anteriormente, esses textos apresentam aspectos lúdicos das manifestações socioculturais populares; se 
adaptam e se redefinem ao longo do tempo. Além disso, a narrativa mostra o caráter interativo, de aproximação e acolhi-
mento, que as cantigas propiciam.

Antes da leitura, no entanto, é preciso pensar na contextualização: apresentação da obra, do autor; síntese da história (sem 
spoiler) etc.

Sinopse: O livro conta a infância do menino Antônio desde o seu nascimento numa fazenda do interior de Minas Gerais até a 
adolescência, quando sai de casa para estudar na cidade. O autor mantém-se fiel ao estilo poético marcado por imagens de 
grande beleza, já presentes em suas outras publicações. Essa não é apenas uma narrativa sobre um menino do campo, mas 
da recriação de um universo já opaco, desbotado em nosso país: o da infância marcada pelas brincadeiras tradicionais e 
pela cultura popular. O autor apresenta o ambiente rural mineiro, no qual o homem e a natureza andavam em sintonia, e um 
tempo marcado por rotinas, um universo moldado por afetos e valores daquele grupo.

O 3º§ nos remete aos sentidos, trabalhados na Atividade 2. Nele, é permitido reconstruir o cenário por meio da descrição 
poética que evoca a audição, a visão, o olfato, o paladar.

Se permitir um “pitaco”, eis duas sugestões para continuar a trabalhar com cantigas e poemas, sem tornar a aprendizagem 
mecânica e enfadonha.

Pirilampos

Quando a noite

vem baixando,

nas várzeas ao lusco-fusco

e na penumbra das moitas

e na sombra erma dos campos,

piscam, piscam pirilampos.

São pirilampos ariscos

que acendem pisca-piscando

as suas verdes lanternas,

ou são claros olhos verdes

de menininhos travessos,

verdes olhos semitontos,

semitontos mas acesos

que estão lutando com o sono?

Pai Francisco

Pai Francisco entrou na roda

Tocando seu violão

(Balalan, ban, ban, ban, ban)

Vem de lá seu delegado

E o Pai Francisco foi pra prisão

Como ele vem todo requebrado

Parece um boneco desengonçado

LISBOA, Henriqueta. Luz da lua. São Paulo: Uno, 2009

https://www.letras.mus.br/temas-infantis/1054029/
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