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Resumo 

A pesquisa teve o objetivo de produzir atividades didáticas 

de letramento literário a partir do álbum Convoque seu 

Buda. A escolha do objeto de estudo tem base nos 

documentos oficiais Base Nacional Comum Curricular e 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio que 

incentivam o uso de obras literárias não tradicionais, 

desde que possuam qualidade estética. 
Introdução 

A opção pelo álbum Convoque seu Buda não se justifica 

apenas pelo seu prestígio no espaço marginal, mas 

também pela qualidade estética. Além disso, sabemos 

que a educação pública possui de forma predominante 

alunos de baixa renda, que não apenas se identificam 

com o rap mas socializam-se a partir dele. O estudo 

promove, portanto, uma ponte entre a literatura marginal 

e o ensino de literatura. 
Material e Métodos 

O desenvolvimento do projeto teve duas etapas. Na 

primeira, realizou-se uma análise das dez letras que 

compõem o álbum Convoque seu Buda. A segunda foi 

voltada para o desenvolvimento de atividades literárias 

acerca de três das letras analisadas. 
Resultados e Discussão 

Apresento um exemplo do que foi desenvolvido durante toda 

a pesquisa. Com base no Letramento Literário de Rildo 

Cosson, que traz alguns exemplos de como trabalhar 

didaticamente com a literatura, a atividade a seguir foi 

realizada a partir do fragmento da letra Duas de Cinco. Esse 

trecho é caracterizado pela presença da intertextualidade, 

no qual dialoga com o poema No Meio do Caminho, de 

Carlos Drummond de Andrade. A atividade pressupõe um 

trabalho anterior, de análise detalhada de ambos os 

textos. 

¹ Aqui é só trabalho  
² Sorte é pras crianças  
³ Que vê o professor em desespero na 

miséria  
⁴ Que no meio do caminho da 
educação havia uma pedra  

⁵ E havia uma pedra no meio do 
caminho                                                 
⁶ Ele não é preto véio  

⁷ Mas no bolso leva um cachimbo 
(CRIOLO, 2014) 

A intertextualidade, segundo Nátali Soares de Agustino 
(2015), pode ser compreendida como um fenômeno 
dialógico que se intercruza entre os textos. Nesse sentido, 
a pedra no meio do caminho do verso 4 pode ser 

relacionada a falta de valorização dos educadores, pois 
há uma crítica à situação trabalhista dos professores no 
verso 3. Já a pedra do verso 5 remete à pedra de crack, 
pois a voz do texto faz uma alusão à droga no final da 
estrofe. E os versos 6 e 7 indicam que o professor é o 
dependente de crack. Podemos concluir que em Duas de 
Cinco, a pedra no meio do caminho ganha duas 
atribuições, a precarização do ensino básico e o descaso 
com os usuários de crack. Após essa breve análise, 
seguimos com uma atividade sobre o fragmento. 
A partir da leitura e discussões acerca do poema No Meio 
do Caminho e da letra Duas de Cinco, vimos que a figura 
de linguagem predominante no trecho analisado é a 
intertextualidade, como ela pode ser definida? Que 
diferenças podemos apontar entre os textos? 
A intertextualidade pode ser definida como uma relação 
discursiva exercida no texto, no qual o fragmento “havia 
uma pedra no meio do caminho” é inserido no texto de 
Duas de Cinco em uma contextualização diferente. A 
pedra no meio do caminho, na letra de Criolo, é um 
obstáculo para a educação, ressignificada pela falta de 
investimento e pela pedra de crack. 

Conclusão ou Conclusões 

Conclui-se que a utilização do rap para o ensino de 

literatura é não apenas possível, mas também muito 

produtiva, desde que a obra selecionada possua 

qualidade estética. Por isso, é importante que o docente 

estude o objeto a ser manipulado e que tenha domínio de 

ferramentas teóricas para oferecer aos alunos uma 

oportunidade de conhecimento e fruição estética. A 

pesquisa busca, também, contribuir para o 

reconhecimento da poética presente no rap e a sua 

potência cultural. 
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