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RESUMO

É sabido, ao longo da História, que o processo de leitura e de escrita é algo diário, constante,
linear, e não da noite para o dia. Em se tratando de adolescentes, o desafio é ainda maior. Nesta
perspectiva, os gêneros discursivos são fortes aliados nessa busca da leitura e da escrita com
conhecimento, qualidade, entusiasmo, alegria e satisfação. Os alunos, ao desenvolverem
diferentes gêneros, tornar-se-ão, não apenas alunos melhores, mas aprenderão a gostar mais da
Língua Portuguesa e perceberão como ela está presente no dia-a-dia de cada um. Assim, partimos
da Paródia, por ser uma excelente oportunidade para inserir os estudantes em um ambiente de
leitura, de escrita, de debates etc., visando a ampliação dos conhecimentos, partindo de sua
própria visão de mundo. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é analisar produções de Paródia
criadas pelos alunos do Ensino Fundamental II(7º e 9º Anos) da Escola Municipal de Ensino
Fundamental e EJA Carlos Arnóbio Maroja Di Pace, localizada no Município de Santa Rita-PB,
verificando se os alunos souberam desenvolver a temática abordada e se alcançaram outras
habilidades relevantes para o ensino-aprendizagem, seja a criatividade, a iniciativa, o
conhecimento de mundo, a dicção, o ritmo, as vias culturais, como a música, a poesia, a reflexão
crítica, o humor etc. Para tanto, o aporte teórico fundamenta-se em autores como FONSECA
(2012), KOCH (2005, 2008), KOCH e ELIAS (2006), BAKHTIN (2010) e LOPES-ROSSI
(2002, 2006, 2011). A análise parcial dos dados aponta para o fato de que os alunos são capazes
de assimilar as concepções desse gênero e de produzi-los de maneira adequada.

PALAVRAS-CHAVE: Paródia. Gênero. Escola. Língua Portuguesa.

1 INTRODUÇÃO

Não é de hoje a discussão que afirma a leitura e a escrita serem exercícios de uma parte da
população, de uma minoria, a qual chamamos de “elite”.Até a Renascença, havia uma grande
dificuldade em se conseguir livros ou adentrar a uma biblioteca, mesmo que contivesse o nome
“pública”. Até os anos 2000, tal contexto era refletido na pouca incidência de leitura e de escrita
de jovens e de adultos.

Entretanto, com advento da Era Digital, processo que se instaurou com a entrada do
planeta no Terceiro Milênio, a realidade antes descrita começou a se modificar. Com a tecnologia
e as modernizações dos computadores e dos aparelhos de celular, assim como os de aparelhos de
som, nunca se lera tanto, nunca se viu a tantos espetáculos musicais e nunca se ouviu tantas
músicas.

[...] as aplicações das Tecnologias de Informação e Comunicação [...]
mudaram as formas de pensar e atuar da humanidade, transcendendo
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barreiras físicas e temporais nas relações sociais de modo inimaginável.
[...]. Considerando, pois, que as práticas de comunicação e interação
social são inerentes ao processo educacional, o ensino vive um momento
revolucionário que perpassa o binômio Pedagogia-Tecnologia e seus
reflexos quanto ao ato do ler/escrever. [...] O objeto de estudo “texto”
ganhou nova modelagem constitutiva e, consequente, a forma de explorá-
lo requer estratégias pedagógicas diferenciadas das empregadas até então
no contexto escolar. (BRITO e SAMPAIO, 2013: 294)

As crianças e os jovens – os adultos e até a terceira idade – estão inseridos em um mundo
de leitura e de escrita. São mensagens de texto via celular, bate-papo pelo Facebook, pelo
WhatsApp, pelo Skype. Podemos refletir acerca do quê e de como as pessoas estão lendo e
escrevendo, mas não afirmar que tais exercícios ainda são escassos. Podemos questionar se a
língua padrão/culta está se perdendo, com o aumento das gírias, das abreviações, dos emoticons,
mas não questionar sobre o fato de a sociedade estar melhor inserida no mundo das letras.

É sabido, ao longo de nossa História, que o processo de leitura e de escrita é algo diário,
constante, linear, e não um exercício abrupto. Para quem afirma não gostar de ler, este processo
pode ser ainda mais demorado, tendo em vista as barreiras que o próprio indivíduo coloca acerca
das práticas e da própria língua.

Em se tratando de adolescentes, o desafio é ainda maior: a preguiça, a internet, o
desestímulo, as praças da cidade, tudo é motivo para se afirmar “Eu não tenho tempo de ler
nada!” ou, ainda, “Eu odeio ler e escrever!”. De fato, sabemos que ainda há professores
tradicionalistas, que se prendem apenas ao ensino da Gramática Normativa, afirmando, eles
mesmos, não terem tempo para realizar uma atividade de leitura e de produção textual em sala de
aula. Contudo, vale salientar que é cada vez maior o número de educadores que se preocupam
com uma nova maneira de se ensinar Língua Portuguesa, sem decorebas ou fórmulas prontas e,
principalmente, aliando a oralidade e a escrita, fazendo com que os alunos compreendam as
diferenças e as semelhanças entre elas e como utilizar as diferentes formas de comunicação,
dependendo do gênero textual instaurado.

Apesar dessas inovações na Educação, nossos alunos ainda estão distantes do ideal de
sujeito crítico: aquele que sabe conversar sobre qualquer assunto, capaz de demonstrar sua
opinião, baseando-se em argumentos lógicos e práticos. Por mais que os alunos estejam tendo
mais ferramentas para concretizar processos comunicativos, falta sistematização do quê e de
como transmitir as ideias.

Em meio aos adultos, essa realidade também é lamentável; muitos são considerados
analfabetos funcionais, ou seja, indivíduos que sabem ler, sabem escrever, mas não são capazes
de compreender o que está nas entrelinhas de um texto, a sua mensagem.

Para resolver de uma vez por todas esse problema, é necessário colocar o ato de leitura e
de escrita como prioridade nas escolas, nas famílias. Saber que, é através da leitura de bons
livros, de revistas, que o indivíduo terá condições de desenvolver as habilidades necessárias para
uma vida satisfatória, pessoal e profissionalmente. Se a escola não unir forças, a fim de promover
intensamente o hábito da leitura e da escrita dentro e fora da sala de aula, através de projetos, de
aulas dinâmicas e contextuais, nossos jovens serão adultos bitolados, frustrados, finitos e o pior:
sem as rédeas de suas próprias vidas, já que não serão sujeitos críticos e independentes.

Talvez um dos maiores desafios para o ensino de língua, enfrentados hoje
pela escola, seja articular o conhecimento gramatical, cujo conteúdo se
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assenta em um consenso, com a necessidade de aprimorar a capacidade de
ler e produzir textos que se mostrem coerentes com a competência textual
e discursiva do aluno, cada vez mais exigida pela sociedade do
conhecimento. (PAULIUKONIS, 2013: 239)

As atividades realizadas nas escolas precisam objetivar o aperfeiçoamento dos alunos
quanto à língua, praticando-a cada vez mais e tendo conhecimento de seus limites. Quanto maior
a interdisciplinaridade entre os professores e as matérias, melhor para o corpo discente.

Nesta perspectiva, os Gêneros Textuais são fortes aliados nessa busca da leitura e da
escrita com conhecimento, qualidade, entusiasmo, alegria e satisfação. Os alunos, ao
desenvolverem diferentes gêneros, tornar-se-ão, não apenas alunos melhores, mas aprenderão a
gostar mais da Língua Portuguesa e perceberão como ela está presente no dia-a-dia de cada um.

Como iniciativa de contribuir para a vida escolar das crianças e dos adolescentes,
escolhemos o tema Gêneros Textuais em Sala de Aula: a relevância da paródia na Educação
Básica no ensino de Língua Portuguesa pelo fato de os gêneros textuais serem um excelente
veículo para se trabalhar em sala de aula a leitura e a escrita, além de outras aptidões importantes
para os alunos, como a criatividade, a musicalidade, o senso crítico, dentre outras.

Cabe ao professor, portanto, criar condições para que os alunos possam
apropriar-se de características discursivas e linguísticas de gêneros
diversos, em situações de comunicação real. Isso pode ser feito com
muita eficiência por meio de projetos pedagógicos que visem ao
conhecimento, à leitura, à discussão sobre o uso e as funções sociais dos
gêneros escolhidos e, quando pertinente, a sua produção escrita e
circulação social. (LOPES-ROSSI, 2011: 71)

A escolha do gênero Paródia se justifica por meio da presença do crítico e do humor,
elementos os quais os discentes possuem um grande interesse. Além disso, quando um gênero
dessa natureza é trabalhado em sala de aula, o avanço alcançado é ainda maior: os alunos
aprendem a língua, utilizam a criatividade, desenvolvem a autoestima, por estarem entendendo e
utilizando melhor o seu e outros dialetos, e se tornam cidadãos críticos. Sendo assim, verificamos
até que ponto o gênero textual Paródia contribui para o exercício da leitura e da escrita e se as
produções textuais dos alunos foram condizentes com o gênero proposto.

Nossa hipótese é afirmar que os gêneros textuais, sobretudo a Paródia, são
imprescindíveis em sala de aula, a fim de se buscar o hábito da leitura e da escrita como forma de
trabalhar a língua, entendê-la e proporcionar aos discentes ferramentas de utilização de vários
dialetos.

O objetivo deste artigo científico é analisar produções de Paródia criadas pelos alunos do
Ensino Fundamental II(7º e 9º Anos) da Escola Municipal de Ensino Fundamental e EJA Carlos
Arnóbio Maroja Di Pace, localizada no Município de Santa Rita-PB, verificando se os alunos
souberam desenvolver a temática abordada e se alcançaram outras habilidades relevantes para o
ensino-aprendizagem, seja a criatividade, a iniciativa, o conhecimento de mundo, a dicção, o
ritmo, as vias culturais, como a música, a poesia, a reflexão crítica, o humor etc. Para tanto, o
aporte teórico fundamenta-se em autores como FONSECA (2012), KOCH (2005, 2008), KOCH
e ELIAS (2006), BAKHTIN (2010) e LOPES-ROSSI (2002, 2006, 2011).

A metodologia utilizada na coleta, na análise e na discussão dos dados, quanto à
abordagem da natureza metodológica, foi a forma qualitativa, já que os trabalhos foram

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2915



4

analisados na perspectiva do tema proposto. O método de abordagem foi o hipotético-dedutivo,
pois saímos da hipótese para verificar, na prática, se a ideia inicial estava correta. O
procedimento técnico se deu através de pesquisa bibliográfica e de campo. Com relação ao
objetivo do trabalho analisar produções de Paródia criadas pelos alunos do Ensino Fundamental
II, a pesquisa se inseriu em um caráter explicativo e descritivo.

Acerca de todo o exposto, o presente artigo científico está organizado da seguinte forma:
resumo do artigo; introdução, com o tema e sua delimitação dispostos, a problemática, a
justificativa, a hipótese, o objetivo e a metodologia, juntamente com as ideias gerais acerca do
tema; desenvolvimento, em que serão discutidos através de fundamentação teórica os gêneros
textuais de uma maneira geral, por conseguinte, o gênero Paródia, objeto deste estudo, a
metodologia adotada em sala de aula para a criação e a coleta dos trabalhos e a análise e
discussão dos trabalhos coletados; conclusão; abstract; referências.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1GÊNEROS TEXTUAIS

Não é novidade que somos produtores de textos, sejam orais, sejam escritos, ou, ainda, em
outras linguagens não verbais, como tiras, charges, dança etc. Esses textos têm determinadas
finalidades, destinam-se a este ou àquele interlocutor, acontecem em um dado contexto, têm
temas bem particulares e possuem formatos típicos, característicos, com estruturas que
reconhecemos de imediato.

Não há como precisar a quantidade de gêneros textuais, já que não são eternos e, para
existirem, dependem de necessidades da sociedade para estabelecer a comunicação e isso pode
variar pela cultura, pela geografia, dentre outros fatores.

Se tantas maneiras de comunicação estão presentes em nosso dia a dia, o professor, em
sala de aula, para trabalhar a língua, precisa ter conhecimento da existência dos gêneros textuais,
de como eles funcionam, qual sua importância e de como utilizá-los na escola.

De acordo com Fonseca (2012),

a leitura e a produção escrita dos alunos que iniciam a segunda etapa do
Ensino Fundamental geram preocupações para os professores de Língua
Portuguesa e vêm sendo alvo de estudiosos da linguagem nas últimas
décadas. (FONSECA, 2012: 7).

Após as inovações de Bakhtin acerca de texto, este passou a ser visto, não mais como um
trabalho acabado, pronto, mas aberto. Trata-se, agora, de uma construção coletiva, em que o
leitor também faz parte, participa, influencia, dá forma ao texto. Na perspectiva de Bakhtin, o
texto dialoga com o leitor, não produz sentido sozinho, precisa do leitor para coexistir. Não se
trata mais de um produto, mas de um processo.

Outro aspecto que deve ser levado em conta no que tange os gêneros textuais é a
necessidade de se observar o contexto, ou seja, os aspectos ideológicos, culturais, geográficos,
econômicos, históricos, dentre outros elementos presentes no texto, pois eles são determinantes
para a criação de um texto, não importa qual seja o gênero. Algo motivou o autor, houve uma
lembrança, um propósito, uma finalidade para criar um texto específico.
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Considerando que a intenção de todo autor é a comunicação, para que ela se faça
presente,de acordo com Bakhtin (1997), são necessários quatro elementos: conteúdo temático,
estilo e construção composicional.

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada
uma dessas esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo
verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua — recursos
lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas também, e sobretudo, por
sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático,
estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente no todo
do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma
esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente
é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus
tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que
denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 1997: 279)

Em outras palavras, todo texto que é criado possui três características: o assunto, o
conteúdo, isto é, sobre o quê o autor irá tratar; o estilo, que significa a forma como o texto será
estruturado, a partir de noções gramaticais, dos vocábulos que serão colocados no texto; a
construção composicional, composta pela tríade introdução- desenvolvimento-conclusão,
presente em todo e qualquer texto. Todas essas reflexões o autor realiza antes, durante e após
concluir o texto, já que este possui uma finalidade e o criador necessita saber se alcançou seus
objetivos.

Diante de tantos estudos e de tantas reflexões sobre os gêneros textuais ao longo dos anos,
os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) trazem dispositivos que pedem ao
professor uma dinâmica e uma metodologia voltados ao trabalho com gêneros. Significa dizer
que a maior entidade educacional do país – Ministério da Educação – está conscientizada de que
o ensino deve ser algo dinâmico, contextual e que os alunos precisam conhecer diferentes tipos
de textos, sejam orais ou escritos, sejam formais ou informais.

Para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou das
características de determinado movimento literário, o aluno deve ter
meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que possam
ser mobilizadas nas inúmeras situações de uso da língua com que se
depara na família, entre amigos, na escola, no mundo do trabalho.
(BRASIL, 1998: 55).

Diante das constatações dos lingüistas e dos órgãos educacionais, não há dúvida de que os
gêneros textuais são uma excelente ferramenta para se trabalhar em sala de aula, não só a Língua
Portuguesa, mas também todas as outras disciplinas.

2.2A PARÓDIA

A paródia é uma imitação burlesca que faz a caricatura de uma pessoa, de uma obra de
arte ou de uma determinada temática. Enquanto obra satírica, a paródia aparece em diversos
gêneros artísticos e nos meios de comunicação.
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A indústria cinematográfica, a televisão, a música e a literatura costumam realizar
paródias de situações políticas ou de outras obras. De um modo geral, recorre-se à ironia e ao
exagero para transmitir uma mensagem crítica, engraçada ou irônica para divertir e/ou fazer
refletir os espectadores, os leitores ou os ouvintes.

Como características, podemos citar o humor, a intertextualidade, a criticidade, a ironia, a
fidelidade ao gênero original, o conhecimento prévio (enciclopédico), o conhecimento linguístico
e o conhecimento interacional.

Geralmente, percebemos exemplos de paródia através da música, mas não é o único meio
para se desenvolver o gênero estudado. Os textos-base podem ser a música, a pintura, o desenho,
a escultura, a poesia, a fotografia, dentre outros.

Figura 1: Exemplo de Paródia com crítica.
Fonte:https://www.google.com.br/.

Nesta figura, há uma crítica em torno da ingestão de refrigerantes. Podemos perceber que
os traços originais são os mesmos, ou seja, o autor se manteve fiel ao slogan da marca Pepsi, mas
foi além, trazendo uma pessoalidade e ampliando a obra original de acordo com os seus
objetivos. A figura da esquerda, que é o símbolo do refrigerante, está presente na figura da
direita, que é a paródia, entretanto podemos dizer que houve a criação de um texto. Não há total
independência entre as figuras, como também não se pode dizer que a paródia não se trata de uma
obra nova.

Os objetivos da paródia são fazer uma crítica, propor uma reflexão, brincar com alguma
personalidade famosa, usar a criatividade com humor, ampliar conhecimentos. Os temas são os
mais diversos: política, economia, sociedade, comportamento, relacionamento, propaganda,
poesia, dentre outros.

Os autores estabelecem uma diferenciação entre a paródia e a paráfrase, cuja primeira
possui uma retomada das ideias de um texto anterior, subvertendo-as. Rompe-se com a ideologia
do texto anterior, por meio de recursos, como o humor, a crítica e a brincadeira. A linguagem da
Paródia é, em síntese, um discurso da libertação; é uma tomada de consciência crítica que busca
criar uma nova e diferente maneira de ler o convencional. A paráfrase, em contrapartida, é a
criação de um texto, mantendo a mesma ideia do original, modificando apenas os vocábulos e a
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construção do texto. Há uma fidelidade na paráfrase, enquanto que a paródia parte de um texto-
base e modifica as ideias, trazendo pessoalidade do autor da criação.

Figuras 2 e 3: Exemplo de Paródia com humor.
Fonte:https://www.google.com.br/.

Diferentemente da Figura 1, a intenção dessas figuras não é a crítica, mas o humor. Parte-
se da personalidade dos personagens do filme “Crepúsculo” (2008) e constrói-se caricaturas,
retirando toda a conotação presente no longa metragem.

Figuras 4 e 5: Exemplo de Paródia com teor persuasivo.
Fonte:https://www.google.com.br/.

Nestas figuras, observa-se a apropriação por parte da propaganda da paródia (Figura 5), a
fim de vender o produto demonstrado e convencer os observadores. A empresa Bombril faz uma
menção à obra mundialmente conhecida Mona Lisa (La Gioconda) de Leonardo Da Vinci (1503-
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1506) e acrescenta a seguinte frase: “Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima”,
estabelecendo, ao mesmo tempo, uma relação e um rompimento para um enredo novo.

2.3METODOLOGIA ADOTADA EM SALA DE AULA E CONTEXTO DA PESQUISA

Para desenvolver o trabalho com a Paródia, primeiro, foram realizados três encontros no
ano letivo de 2013, a fim de discutir com as turmas de 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II
da Escola Municipal de Ensino Fundamental e EJA Carlos Arnóbio Maroja Di Pace, localizada
no bairro Várzea Nova, cidade de Santa Rita-PB o conceito, as características, os temas possíveis,
dentre outros aspectos envoltos ao conteúdo, juntamente com a observação, a análise e a
discussão de alguns exemplos levados para a sala de aula.

Para a elaboração das paródias, as turmas se dividiram em grupos e estes deveriam
escolher a forma e o conteúdo que iriam utilizar para a construção da paródia, respeitando as
seguintes regras: se fosse a partir de uma música, tanto a obra original, quanto a criação deveriam
ser cantados; se fosse a partir de uma peça de teatro, ambas as obras deveriam ser encenadas; se
fosse a partir de uma pintura ou de um desenho, deveriam apresentar o original.

Os alunos tiveram uma semana para a criação dos trabalhos e os mesmos foram
apresentados nas salas de aula respectivas. A análise e a discussão dos trabalhos estão no
próximo item.

2.4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS TRABALHOS

Antes de analisar e discutir os trabalhos recolhidos, é bom lembrarmos nosso objetivo
neste artigo: verificar até que ponto o gênero textual Paródia contribui para o exercício da leitura
e da escrita e se as produções textuais dos alunos foram condizentes com o gênero proposto. Foi
observado, também, se alunos souberam desenvolver a temática abordada e se alcançaram outras
habilidades relevantes para o ensino-aprendizagem, seja a criatividade, a iniciativa, o
conhecimento de mundo, a dicção, o ritmo, as vias culturais, como a música, a poesia, a reflexão
crítica, o humor etc., dependendo do texto-base utilizado pelo grupo.

Nas três turmas, houve paródias baseadas em música, em peça de teatro, em poesia e em
desenho. Foi uma enorme riqueza, mas, pela impossibilidade de demonstrar todas as
apresentações – até porque nem todas são possíveis, diante do tipo do texto-base, como a peça de
teatro, por exemplo – iremos abordar apenas alguns trabalhos, que não foram necessariamente os
melhores, apenas os mais práticos para realizar nossa análise e discussão.

Iniciaremos com um trabalho desenvolvido por um grupo do 7º ano, utilizando desenho.
O grupo foi composto, tanto por meninos, quanto por meninas, com idades entre 12 e 14 anos.
Observando a Figura 6, notamos que o grupo partiu de um desenho já existente de um anjo
(desenho da esquerda) e, a partir dele, optaram por representar o outro lado do mesmo anjo,
através de um demônio (desenho da direita). Durante a explicação em sala de aula, o grupo
pontuou que o trabalho representava uma reflexão e uma crítica ao mesmo tempo, em que tentou
transmitir à turma que todos nós temos dois lados: o bom e o ruim. Relatou como é importante
lidar com o bem e o mal, ter autocontrole em situações adversas, diminuir as brigas e ser mais
pacientes. Ficou provado que o grupo compreendeu a proposta da atividade, pois seguiram a
temática do gênero textual escolhido, além de terem externado sensibilidade, criatividade,
reflexão e análise na feitura do trabalho.
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Figura 6: Trabalho do 7º Ano de Paródia com Desenho.
Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Verificando o trabalho de outro grupo da mesma turma (Figuras 7 e 8), também
utilizando desenho, observamos que houve dificuldades em pôr em prática as características da
paródia. Percebemos que a imagem da esquerda representa um desenho original e, partir dele, o
grupo criou o desenho da direita. Houve a permuta do sino, símbolo tradicional do Papai Noel e
do Natal pelo cajado, símbolo religioso. Durante a apresentação, o grupo não soube explicar com
propriedade o porquê do símbolo bíblico, o que deu para notar a não exatidão que o gênero
abordado pede, já que o autor da obra deve ter clareza acerca de como estruturou a arte e porque
fez da maneira escolhida. Ficou a dúvida se o grupo quis demonstrar que o Papai Noel também
tem poder sagrado, ou se o personagem não é mais solidário com as crianças, abandonando o sino
pelo poder, ou, ainda, se a paródia significaria a libertação do velhinho do trabalho, mostrando
insatisfação. Essas são hipóteses levantadas e que não foram confirmadas pelo grupo. Apesar
disso, percebemos o esforço do grupo na feitura do trabalho e que houve êxito no que se refere à
criatividade e o empenho visualizados.

Figuras 7 e 8: Trabalho do 7º Ano de Paródia com Desenho.
Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2921



10

Partindo para a turma do 9º Ano, um grupo também optou pelo desenho, como podemos
verificar na Figura 9. Aqui, percebemos uma abordagem mais crítica, devido ao grau de
maturidade da turma ser maior que a da anterior. Na paródia, o ex-Presidente da República Luís
Inácio Lula da Silva (figura original do lado direito) aparece com uma coroa de rei na cabeça,
cuja legenda é “Rei para população”, demonstrando, pela leitura do grupo, uma consagração do
político pelo povo, um respeito, uma visão otimista de seu mandato. Durante a apresentação, tal
explicação foi divulgada pelos próprios alunos, concluindo que eles compreenderam o objetivo
da atividade.

Figura 9: Trabalho do 9º Ano de Paródia com Desenho.
Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Analisando outro trabalho do 9º Ano (Figuras 10 e 11), percebemos que o entendimento
da atividade não se deu de modo completo, tendo em vista que não houve nem sátira, nem crítica
e nem uma reflexão intensa para a criação da paródia. Pela criação (desenho da direita),
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percebemos que houve apenas a inclusão do gorro, símbolo do Natal, no personagem original
(desenho da esquerda), juntamente com o cigarro. Durante a apresentação oral, o grupo não soube
explicar o porquê de tais inserções, demonstrando que não conseguiram realizar a atividade a
contento, o que significa que o gênero paródia não ficou muito claro para os integrantes do grupo.
Como hipóteses, não sabemos se o grupo quis modernizar o personagem, criticando que até
crianças dos desenhos estão fumando e levando uma vida mais liberal ou se foi apenas uma
criação com tom de humor, ou se o personagem do Papai Noel foi substituído pelo Bart Simpson.
Nenhuma delas foi confirmada pelo grupo.

Figuras 10 e 11: Trabalho do 9º Ano de Paródia com Desenho.
Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Outro grupo promoveu um distanciamento do texto-base desenho para a poesia, o que
apregoa um grau de maturidade ainda maior com relação ao ano anterior. Analisando a Figura 13
(não se trata, na realidade, de figura, mas, por questões práticas e metodológicas, chamamos
dessa maneira), percebemos que o grupo quis realizar uma crítica ao país do exílio, seguindo a
mesma ideologia do poema original, mas pondo a característica do humor.

Figuras 12 e 13: Trabalho do 9º Ano de Paródia com Poesia.
Fonte: Arquivo pessoal das autoras.

Canção do Exílio – Gonçalves Dias

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
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Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar - sozinho, à noite -
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem que ainda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Paródia: Canção da Coceira da Urtiga

Minha terra tem urtigas
Onde toca começa a coçar
As pessoas que tocam nela começam a se comichar
E nunca mais vão para lá.

Nossos pés têm mais coceiras,
Nossas várzeas menos flores,
Nossas flores cada vez mais murchas,
Nossas vidas mais clamores.

Em sonhar sozinho eu penso,
Mais risadas encontro eu lá,
Minhas terras têm urtigas
Onde toca começa a coçar.

Minha terra tem coceiras,
Que tais eu não vejo cá
Em sonhar sozinho eu penso
Como fico alegre eu lá.
Minha terra tem urtigas,
Onde toca começa a coçar.

Não permita Deus que eu morra
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Sem que eu caia na gaitada,
Sem que eu veja o povo se coçar
Que eu não vejo cá,
Se, que eu aviste o povo
Se coçar nas urtigas.

3 CONCLUSÃO

Neste artigo científico, abordamos a problemática que os docentes atuais estão
enfrentando em sala de aula, no que tange o ensino de Língua Portuguesa. Relatamos a
importância da leitura e da escrita, da presença dos gêneros textuais na escola como ferramenta
imprescindível para se trabalhar a língua materna, cativando ainda mais nossos alunos e fazendo
das aulas mais dinâmicas e contextualizadas.

Devido à problemática do educar e ao período de transição dos adolescentes, os
estudiosos da Educação e os professores diretamente inseridos em sala de aula – que, por sua vez,
também são estudiosos – procuram, há alguns anos, desenvolver ferramentas que façam os alunos
aprender com mais propriedade e prazer, desenvolvendo as habilidades e as competências
necessárias para, não só o mercado de trabalho, sobretudo para a própria vida pessoal.

Não são novidade os problemas que as escolas enfrentam para terem alunos nas salas de
aula e para que o ensino seja de qualidade: falta de investimentos substanciais na Educação,
ausência de Formação Continuada efetiva, melhorias salariais, trabalho infantil, drogas e seu
tráfico, desestrutura familiar, preguiça, desestímulo, falta de condições financeiras para se
comprar caderno, lápis ou a passagem de ônibus, falta de vagas nas escolas, dentre outros. Trata-
se de problemas sociais, culturais e econômicos que altera direta e tristemente o caminhar das
escolas brasileiras.

Neste prisma, os Gêneros Textuais se colocam como uma excelente ferramenta para se
trabalhar a criatividade, o senso crítico, o humor, a interpretação textual, dentre outros elementos
relevantes no processo ensino-aprendizagem.

Com maior ênfase, estudamos a Paródia, verificando se ela poderia ser um meio para
interagir os alunos, aproximá-los da Língua Portuguesa e instigá-los mais à leitura e à escrita.
Nossos resultados constataram que os alunos, em quase sua totalidade, compreenderam o gênero
abordado e souberam desenvolver atividades concernentes ao tipo de texto pedido, com bastante
humor, criatividade e crítica. Alguns não obtiveram o êxito desejado, mas houve provas de que
tentaram realizar a atividade a contento.

Em suma, o trabalho desenvolvido na escola não deixou dúvidas: assim como apregoam
os estudiosos e o Ministério da Educação, os gêneros textuais ampliam os conhecimentos dos
alunos, associa conteúdos, desenvolve a percepção, a sensibilidade, forma-os enquanto pessoas e
futuros profissionais. Este trabalho teve o propósito de trazer apenas uma amostragem, não
exaurindo o tema, que é bastante rico e de extrema relevância.

ABSTRACT

It is known, throughout history, the process of reading and writing is something daily, constant,
linear, and not from night to day. In the case of adolescents, the challenge is even greater. In this
perspective, speech genres are strong allies in this quest reading and writing with knowledge,
quality, enthusiasm, joy and satisfaction. Students to develop different genres, it will become not
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only better students, but learn to like the Portuguese and realize how it is in the day- to-day each.
Thus, we start from Parody, to be an excellent opportunity to enter students in an environment of
reading, writing, discussions etc., Aimed at expanding knowledge, starting from their own
worldview. Thus, the aim of this work is to analyze productions parody created by students of the
Secondary School (7th and 9th years ) of the Municipal Elementary School and EJA Carlos
Arnóbio Maroja Di Pace, located in the municipality of Santa Rita – PB, checking students were
able to develop the theme discussed and reached other skills relevant to teaching and learning, is
creativity, initiative, world knowledge, diction, rhythm, cultural routes, such as music, poetry,
reflection criticism, humor etc. Thus, the theoretical framework is based on authors like
FONSECA (2012 ), Koch ( 2005, 2008 ), and ELIAS KOCH (2006 ), Bakhtin (2010 ) and
LOPES-ROSSI ( 2002, 2006, 2011) . A partial analysis of the data points to the fact that students
are able to grasp the concepts of this genre and produce them properly.

KEYWORDS : Parody . Genre . School. Portuguese.
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