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Apresentação
A obra apresenta a história do Brasil e suas adversidades. Com versos que narram fatos históricos, a autora 
explica o descobrimento, a colonização e o país de hoje. Mostra, sobretudo, o confronto entre povos e civili-
zações: a relação entre diferentes culturas e sua gente. 

Justificativa
O livro permite que professor e alunos desenvolvam atividades atreladas à História, relacionando a trajetória 
que brasileiros percorreram, desde o descobrimento até os dias atuais. Além disso, a obra mostra como foi 
construído o texto, os versos em cordel, a linguagem, entre outros, compondo um material relevante para ser 
explorado em sala de aula.

Projeto Pedagógico
Explorar a história do Brasil e sua cultura por meio da literatura e do cordel.

Temas transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Trabalho, Meio Ambiente. 

Indicação
Alunos a partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

Áreas do conhecimento
Artes, Literatura, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciência Social, Religião, Filosofia.

Objetivos
Tornar o aluno leitor ativo e produtor de seus próprios textos. Compartilhar, contextualizar a obra, o autor 
e o tema. Relacionar o assunto aos seus conhecimentos de mundo. Propiciar ambiente para que eles viven-
ciem a história do Brasil e conheçam todas as suas formas de manifestação cultural.
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Antes da leitura 
Sugerimos que o professor converse com os alunos sobre o Brasil, seus aspectos geográficos, povoamento e cultura. 
Explore também a literatura popular e o cordel, em particular: seu formato, suas características, seus elementos e 
o modo de se apresentar. 

Iniciando a leitura

Oral
Aponte o nome da editora, do autor e do ilustrador e a data da publicação. Antecipe o interesse dos alunos em ler e 
compreender o livro. Pergunte: o que o título do livro sugere?  Você sabe o que significa a palavra cordel? Relacione 
o livro com assuntos do cotidiano que possam se interligar com o tema. 
O professor pode fazer a primeira leitura de algum tópico em voz alta para captar no poema o ritmo dos versos. Con-
vide um ou mais alunos para compartilhar a leitura, aplicando a dinâmica do professor mediador, a fim de monitorar 
e aprofundar a musicalidade, por meio do ritmo e do posicionamento sonoro das palavras (rimas, aliterações). 

Atividades
(As atividades podem ser divididas em duas partes)

1ª Parte
1) Em grupo, faça uma pesquisa abordando os seguintes tópicos:

a. Como é construído o texto de cordel? 

b. Como o cordel era editado? E hoje, ainda utilizam os mesmos recursos?

c. Quais as duas formas principais da poesia cantada? 

d. Qual a forma do desafio? E qual a do romance? Explique.

e.Encontre na pesquisa afirmações relevantes de estudiosos quanto à linguagem do cordel e discuta com seus colegas.

f. Quais desses estados eram, até então, considerados os centros da produção do cordel no Nordeste?
• Pernambuco e Paraíba 
• Paraíba e Bahia
• Bahia e Pernambuco
g. Explique como a literatura do cordel se difundiu para outros estados brasileiros.

Para escrever e apresentar:
Tente resumir o que aprendeu e foi discutido em grupos sobre a história da literatura de cordel.

2) Faça uma pesquisa sobre as reservas indígenas e sua importância.
a. Você conhece alguma aldeia indígena?
b. O que você conhece sobre a vida indígena?
c. Alguém sabe alguma coisa sobre o povo tapuia, tupi? Como eram e viviam antigamente? Como eram os 
utensílios, armas, roupa, alimentação? Como são e vivem hoje? O que aprenderam com os brancos?
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2ª Parte
Ainda em grupo (cada grupo pode ficar responsável por um ou mais subtítulos)

Analisando os poemas
1) Observe o poema “Começo de conversa”.

a. Qual é o assunto principal do poema?
b. Quantas estrofes o poema apresenta?
c. Em cada estrofe, quantos versos há?

2) Tente reconhecer e explorar o texto poético, observando as palavras que rimam na primeira estrofe.

3) Releia as outras estrofes, escolha e escreva um par de rimas de cada uma delas.

4) Em quais versos é citada a mistura de raças brasileiras?

5) De que modo foram compostas as três matrizes do “mulato”?

6) A que cores o último verso da estrofe abaixo se refere?
No Brasil se misturam,
Com espantosa harmonia,
Como em bela alegoria,
As nossas cores mesclaram!

7) Analise o poema “Os donos da Terra”, respondendo às seguintes questões:
a. Em sua opinião, por que a escolha desse título?
b. Que assunto é abordado nele?
c. Observe que existem semelhanças entre esse assunto e a realidade dos dias de hoje. Quais seriam elas?
d. Pode-se observar que em alguns versos são apontados comportamento e ritual. Que versos são esses?

8) Faça um comentário sobre o confronto de civilizações, mencionando o aspecto físico e as vestimentas com que 
os europeus chegaram ao Brasil e responda às perguntas:

a. O que sentiu o índio ao ver os europeus fétidos e esfarrapados?
b. O que o índio enxergou naqueles homens e mulheres? 
c. E o que as mulheres e os homens enxergaram naqueles índios? 

9) Como era a rotina dos índios? Como faziam para se alimentar? Além da caça e da pesca, o que mais faziam?

10) Quais eram os utensílios domésticos que os índios fabricavam?

Pensando bem nas questões anteriores, o que você diria que o índio ensinou ao homem branco?
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11) Leia os seguintes versos:

E ao ser interrogado
Pra dizer se ouro havia,
Viu a ambição do branco,
Coisa que não conhecia;
Depois, mercantilizado,
Em escravo transformado,
Na desdita cairia.
 Mas nem sempre resistia
 Aquela atração fatal:
 Cada nova geração
 Queria ver, afinal,
 O branco com seus navios,
 Utensílios e atavios
 Trazidos de Portugal.
Assim a vida tribal
Perdera o encanto e brilho
E atrás das bugigangas
Vieram o pai e o filho;
(...) Perdeu o índio seu trilho.
       O seu rumo e direção,
       A prática do cunhadismo
       Fez a transfiguração;
       A união com estranhos
      Trouxe mais perdas que ganhos,
      Difícil incorporação.
(...) O mestiço então nasceu
No mais duro estranhamento
Porque em nenhum dos povos
Achou reconhecimento:
Não era índio nem branco
E só a tranco e barranco

Encontrou pertencimento

Sobre esses versos, responda: em sua opinião, além das doenças e do extermínio, o que de mais grave o homem 
europeu causou ao índio?

Um assunto leva a outro
Você já ouviu falar no povo pataxó?
Que tal pesquisar para saber mais sobre a violência que esse povo tem sofrido?
Durante a pesquisa, observe que a luta do índio pela preservação de suas terras tem uma longa história.
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“E trouxeram africano”
Perguntas:

1) Qual a ideia principal do capítulo “E trouxeram africano”?

2) De onde vieram os negros?

3) Quem eram Patrocínio, Henrique Dias e Zumbi de Palmares?

4) Nos versos que se seguem, o que o autor quer dizer?

Negro não teve na História
O lugar que mereceu,
Através do seu trabalho
Foi que o País cresceu;
Sua contribuição
Para o fim da escravidão
Com competência ele deu.

5) Coloque Verdadeiro (V) ou Falso (F).

Com relação à contribuição cultural, podemos reconhecer que os povos africanos trazidos ao Brasil nos ofereceram:
a. Língua, religião e trabalho       (_____)
b. Dança, música e leite materno farto  (_____)
c. Comida, dança, luta armada      (_____)
d. Comida, arte, música e dança      (_____)
e. Lealdade, alegria, afetividade      (_____)

Para refletir
Com relação à formação de caráter, ética, valores morais, quais foram as marcas que os povos africanos 
deixaram durante a construção da nação Brasil?

6) Com relação aos imigrantes:
a. Quais foram suas contribuições para agricultura, indústria e comércio?
b. Em que região do Brasil mais predominou a presença de alemães?
c. Quando os japoneses chegaram, quais as dificuldades que mais encontraram para se adaptar?
d. Onde se concentraram os imigrantes italianos e espanhóis?
e. Leia os versos e, depois, comente-os: 

Muita colônia isolada
Aqui teve formação,
Por conta do preconceito
De língua e religião (...)
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7) Faça um apanhado geral sobre o mosaico de culturas construído no capítulo 6 e preencha o quadro abaixo:

Assunto para questionar
De acordo com alguns autores, uma das características da literatura de cordel é a manifestação de ideias do autor 
sobre algo que está acontecendo dentro da sociedade. Qual seria o ponto de manifestação crítica ou de opinião 
da autora Nezite Alencar?

Agora, escreva uma dissertação que responda à seguinte questão:
De acordo com o poema “Vieram novos imigrantes”, os imigrantes espanhóis, italianos, alemães e ja-
poneses sofreram muita repressão. Por quê?

Língua

Religião

Arte

Trabalho

Comida

Comportamento

Vestimenta

Móveis/utensílios

Cultura Índios Europeus Africanos Imigrantes

Em sua opinião, por que o autor utiliza a metáfora do mosaico?

Atividades finais
1) Destaque os aspectos importantes criados pelo mosaico de culturas. 

2) Apresente-os em forma de cartaz, dramatização, dança, música ou comida.

3) Planeje sua apresentação em grupo à classe.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo e nos 
debates; criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do 
trabalho pedagógico com a obra Brasil: um mosaico de culturas - Cordel da PAULUS Editora e não pre-
tendem ser determinantes no que será desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o 
professor conhece as necessidades específicas de sua turma.



 


