
REBESCOLAR 19

Rev. Bras. Educ. Fís. Escolar Ano V, V. 1 – Jul. 2019

IMAGENS DE CANTIGAS DE RODA: 
educação para o lazer na escola

Benecta Patrícia Fernandes e Fernandes5

Cinthia Lopes da Silva6 
Adalberto Santos Souza7 

Resumo: Este estudo tem por 
objetivo analisar imagens de can-
tigas de roda disponíveis na inter-
net, -
cação para o lazer na escola. A 
escolha das imagens selecionadas 
neste estudo deu-se por estas ex-
porem certo impacto visual e ver-
bal, quanto aos seus conteúdos. 

e documental, de tipo qualitativa. 
As imagens das cantigas de roda 
analisadas expressam diferentes 

-
mais [gato], cuidado com animais 
[gato], convivência social entre 
os casais, romantismo, união em 
sentido infantilizado, boi como 
animal que é amigo. É fundamen-
tal que as cantigas de roda sejam 
consideradas na escola tanto nas 

-
-

das a partir de uma visão crítica e 
criativa. Assim, é necessário que 

-
clore, da infância e do lazer junto 
aos alunos da Educação Básica, a 
partir das imagens de cantigas de 
roda, de modo que possam rever 
valores e sentidos.
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Palavras-chave: infância, fol-
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Abstract: This study has the 
objective of analysing images 
of folk songs available on the 
internet, having the purpose of 
education for leisure at school. 
The choice of the selected 
images in this study was due to 
the fact that they expose certain 
visual and verbal impacts, 
in relation to their contents. 
Documentary and bibliographic 
research were carried out from a 
qualitative study. The images of 
folk songs which were analysed 

mistreatment of animals, 
care for animals, socialization 
among couples, romance, 
union in a childish manner; 
ox as a friendly animal. It is 
essencial that the folk songs are 
considered at school as much 
as in their original versions as 
in their reassigned ones, and 
that they are performed from 
a critical and creative point of 
view. Therefore, it is necesary 

folklore, childhood and leisure 
related to Elementary School 
students, from the folk songs 
images, in a way that values 
and meanings are reviewed.

Key words: childhood, folklo-
re, culture, education, leisure.
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Introdução

As cantigas de roda estão pre-
sentes nas brincadeiras infantis 
e se constituem como elementos 
portadores de cultura. Nota-se 
que na sociedade contemporânea 
há uma produção de novos dis-

-
gas de roda. Esse contexto reve-
la que as cantigas de roda podem 
ensinar às crianças uma simbo-
logia acerca da realidade cultural 
e cotidiana que as cingem. Não 
somente as cantigas de roda tra-
tam de elementos subjetivos ao 
citar o amor, o medo, a coragem, 
o engano, outros. Assim, há ne-
cessidade de um processo educa-
tivo que possa considerar as pro-

em especial na internet, acerca 
de cantigas e imagens de canti-
gas de roda dada a abrangência 
desses meios que podem atingir 
crianças e jovens de diferentes 
localidades e culturas.

conteúdos do folclore, nos quais 

compreendermos a dinâmica so-
cial que as revelam e as escre-
vem. Nesse sentido, o estudo se 

-
tidos nas análises de algumas 
imagens das cantigas de roda 
e como tais cantigas podem ser 
tratadas no ambiente escolar.

Procedimentos  
metodológicos

Como procedimento meto-
dológico foi realizada pesquisa 

“folclore, infância, cultura, lazer 
e educação”, caracterizando um 
tipo de análise que corresponde 
às pesquisas qualitativas. 

A pesquisa qualitativa, segun-
do Minayo (1994), trabalha com 

-

e atitudes, não sendo reduzida à 
operacionalização de variáveis, 

processos e fenômenos.
Ao que se refere ao tratamen-

to das obras que foram referên-
cia para esse trabalho, tivemos 
como base, de acordo com Se-
verino (2007) as análises textu-
al, temática e interpretativa. 

realizado nas bases de dados do 
Google Acadêmico, e em uma bi-
blioteca de universidade privada, 
com as seguintes palavras-chave: 
cultura, lazer, folclore, infância e 
educação, combinadas entre si. O 

-
reu do mês de julho de 2016 ao 
mês de janeiro de 2017.

Esta investigação caracteriza-
-se também por ser documental. 
Uma pesquisa documental se as-

com uma diferença nas fontes, 
sendo que a documental é ape-
nas pautada de materiais que 
não receberam um tratamento 
analítico, a partir da qual se de-
ve desenvolver a investigação e 
análise (SEVERINO, 2007). 

Na pesquisa documental ex-
ploramos fontes como as ima-
gens das cantigas de roda, con-
tidas na Internet, no Google 
imagens. As imagens escolhidas 
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para as análises constituem-se 
como documentos essenciais a 
serem investigadas.

Assim, a análise documental 
desse estudo se concretiza nos 
conteúdos expressos das ima-
gens de cantigas de roda. 

O critério para a seleção das 
imagens foi considerar de consi-

-
guras e texto referente às can-
tigas de roda. Priorizou-se a 

-
nadas às cantigas de roda que 
são amplamente difundidas como 
“Atirei o pau no gato”, “O cravo e 
a rosa” e “Boi da cara preta”. 

Como tratamento das análi-
ses dos conteúdos expressos nas 
imagens das cantigas de roda, 
nos pautamos em Joly (2009). 
Para essa autora, a imagem tra-
ta de uma abordagem semió-
tica, onde se permite investi-
gar a complexidade, a natureza, 
a ligação e o instrumento teóri-
co que está circunscrito na ima-
gem. A imagem é um leque codi-

Joly (2009) analisa os conte-
údos das imagens de três for-
mas, sejam elas: a mensagem 
plástica, icônica e linguística. A 
mensagem plástica consiste na 
maneira pela qual um objeto se 
encontra em seu estado total, re-
presentando a forma, as cores, e 
a disposição das imagens e, ou 

a mensagem icônica revela uma 
determinada informação a partir 

-
tativa, a exemplo quando avis-
tamos um cd rom relacionamos 
ao sentido de música. Quanto à 

mensagem linguística, se hou-
ver, representa a forma de um 
texto ou letras para que compre-

-
sagem, como forma de ancora-
gem para o restante da imagem. 
Assim, a análise das imagens 
de cantigas de roda foi basea-
da nessas três formas apontadas 
pela autora e também procura-
mos manter o diálogo com a lite-
ratura, tendo como base a pes-

Para a realização da análise 
documental tivemos também co-
mo referência a pesquisa biblio-

deste estudo. 

Resultados

Os estudos das cantigas de 
roda estão relacionados aos con-
ceitos da cultura e do folclore. 
Em primeiro momento citaremos 
os estudos de Certeau (1995) 
sobre o conceito de cultura. Pa-
ra o autor:

A “cultura é um termo ambíguo”, 
e para que haja verdadeiramen-
te cultura, não basta ser autor de 
práticas sociais; é preciso que es-
tas práticas sociais tenham signi-

-
za, pois cultura não consiste em 
receber, mas realizar o ato pelo 
qual cada um marca aquilo que 
outros lhe dão para viver e pensar 
(CERTEAU, 1995, p. 9).

Os estudos do autor supraci-
tado nos indicam que a cultura é 
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constituída por um ator social, no 
qual esta cultura é um ato vivo, 

ser humano que a organiza. Nes-
se âmbito, parafraseamos Geertz 
(1987), ao caracterizar a cultu-

que o próprio homem teceu.
Compreender a cultura é per-

correr caminhos que cercam 
seus percursos históricos. Note-
-se que o conhecimento do ter-
mo cultura, perpassa desde a 

práticas sociais do ser humano, 
sejam elas, a obra arquitetônica, 
os costumes, hábitos e imagens, 
a uma história oral e oculta, ou 
seja, popular. 

Para o estudo do enredo das 
cantigas de roda nos propomos a 
uma compreensão do termo fol-
clore. O folclore está intrinseca-
mente relacionado ao que é po-
pular, que é considerado como o 
tesouro oculto de uma tradição, 
que é oral, primitiva e natural, 
que “deságua” na cultura escri-
ta. Traduzindo estes dados, elen-
camos que o folclore engloba um 
conjunto de fatores que se ligam 
ao social, ao rito, ao mito, à fes-
ta, ao símbolo, à realidade e ao 
mascaramento social, a exemplo 
das cantigas de roda que mani-
festam um dado momento histó-
rico regional. 

a respeito das cantigas de ro-
da, Certeau (1995) nos fala so-
bre a cultura do morto, ou seja, a 
cultura que cinge o folclore, pois 
para o autor, a cultura folclórica 
era considerada como perigosa e 
desconhecida e, dessa forma, por 

ser oculta, passou a ser estuda-
da, interpretada e valorizada. 

O folclore é considerado uma 
unidade da cultura, que se abre 
para um estudo literário mais 
profundo, ou seja, a literatu-
ra clássica. Na visão de Soria-
no (1969) é a literatura popular, 
antiga e enraizada na história 
e tradição oral que emerge pa-
ra a contextualização da literatu-
ra clássica. Para o autor, o fol-
clore não tem explicação, pois 
se estende aos comportamentos 
sociais dos indivíduos históricos 
(campesinato) até a uma clas-
se social mais reluzente. Logo, o 
autor, nos esclarece que é neces-
sário situar o folclore como um 

-
ticas desse campesinato, ou se-
ja, as danças, cerimônias, can-

As cantigas de roda ou ciran-
das, como são conhecidas, re-
presentam um momento da in-
fância em que a brincadeira, o 
canto, o riso, entre outros fato-
res estão presentes no seu uni-
verso. Tais cantigas apresentam 
traços de tradição, ou seja, são 
repassadas de tradição em tradi-
ção, permitem os vínculos em fa-
mília, retratam o folclore e apre-
sentam traços de anonimato. 

roda se iniciam desde o momen-
to do nascimento da criança ou 
até mesmo na vida intrauterina 
e se perpetuam durante o seu 
crescimento, mas cabe a ressal-

-
cam de acordo com a cultura e 
o folclore da região. De acordo 
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-
lizadas em brincadeiras de roda 
cantada, realizadas como forma 
de recreação por adultos e crian-
ças. Sua formação clássica con-
siste em formar uma roda de 
mãos dadas, com o rosto voltado 
para o centro, movimentando-se 
para a direita ou para a esquerda, 
em andamento eleito pelo grupo. 
(MAFFIOLETTI, 2001, p. 15). 

As cantigas de roda podem ser 
utilizadas em formas de brinca-
deiras, onde as crianças realizam 
um círculo, seguram as mãos dos 
colegas e cantam as cantigas de 
roda. De acordo com Melo (1981) 
a brincadeira de roda é uma brin-
cadeira completa, sob o ponto de 
vista pedagógico, pois brincan-
do de roda a criança exercita o 
raciocínio e a memória, estimula 
o gosto pelo canto e desenvolve 
naturalmente os músculos no rit-
mo das danças ingênuas. 

A respeito das características 

-
sica escolhida e cantada (canti-
gas). Estas são em sua maioria 
de autoria desconhecida, ou seja, 
do domínio popular e ditam a te-
mática e os gestos das crianças. 

Consideramos importante des-
tacar que as cantigas de roda 
apresentam traços e conteúdos 
de uma literatura clássica e re-
gional. Pode-se considerar que as 
cantigas de roda apresentam um 
caráter constante, segundo Cas-
cudo (1988). O autor destaca que 
apesar de ser notado o avanço da 
tecnologia na sociedade contem-
porânea, as cantigas de roda se 

constituem como elementos do 
folclore, que podem ser utilizados 
no âmbito do espaço escolar, co-
mo meio pedagógico. 

As cantigas de roda são um 
-

tido na escola. As brincadeiras de 
roda fazem parte dos conteúdos 
escolares e estão inseridas nas 
práticas do lazer, ao que tangem 
os seus conteúdos ou interesses8. 

-
cá-los em seis consensuais entre 
os pesquisadores do campo do la-
zer, a saber: físico-esportivo, inte-
lectual, manual, artístico, turísti-
co, social, e um sétimo, o virtual9. 

Dessa forma, destacamos que, 
-

ças e os professores dinamizam 
as cantigas de roda por intermé-
dio das brincadeiras de roda, elas 
estão praticando os conteúdos fí-
sico-esportivos, sociais e artísti-
cos do lazer, com o destaque que 
os conteúdos físico-esportivos se 

Educação Física. A correlação en-
tre os fatores tempo e atitude são 
essenciais para se compreender 
o lazer sob um referencial socio-
cultural. Consideramos desta for-
ma, a relação dos sujeitos com 
as atividades de lazer e sua du-
ração, sejam estas estabelecidas 
no tempo disponível ou no tempo 

Para tanto, elencamos que o lazer 
apresenta um duplo caráter edu-
cativo, envolvido em uma relação 

8 Os interesses do lazer foram apontados por Dumazedier 
(1980) e complementados por Camargo (1986) e 
Schwartz (2003).

9 Os autores Fraga e Silva (2010) consideram o conteúdo 
virtual como um espaço de lazer.
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dinâmica com a sociedade, ou se-
ja, a educação para o lazer e a 
educação pelo lazer. Marcellino 

-
te modo: 

[...] como cultura – compreen-
dida no seu sentido mais amplo-
-vivenciada (práticada ou fruída) 
no “tempo disponível”. O impor-

caráter “desinteressado” des-
ta vivência. Não se busca, pelo 
menos fundamentalmente, outra 
recompensa além da satisfação 
provocada pela situação (MAR-
CELLINO, 2010, p. 31).

abordar os aspectos educativos 
do lazer, faz-se necessário con-
siderá-lo como um dos possíveis 
canais de atuação no plano cul-
tural, com a intenção de contri-
buir para uma nova ordem mo-
ral e intelectual, favorecedora de 
mudanças no plano social.

Segundo Marcellino (2010, 
p. 51), a educação para o lazer, 
procurando a opção com as ca-
racterísticas de “livre escolha 
e expressão” é mais autêntica 
quanto maior for o grau de co-
nhecimento que permita o exer-
cício de opção entre as alternati-
vas variadas. Logo:

A educação para o lazer pode 
ser entendida também como um 
instrumento de defesa contra a 
homogeneização e internacio-
nalização dos conteúdos veicu-
lados pelos meios de comunica-
ção de massa, atenuando seus 
efeitos, com o desenvolvimento 
do espírito crítico (MARCELINO, 
2010, p. 26).

Quando aproximamos a edu-
cação para o lazer com as can-
tigas de roda, temos como prin-
cípio elucidar que as cantigas de 
roda possuem traços que permi-
tem a elaboração de novos con-
ceitos e atitudes nos sujeitos, 
uma vez que elas apresentam 
características do folclore, envol-
tos, a uma cultura, permeada de 

Logo, a educação para o lazer 
tem por propósito a formação de 
sujeitos críticos e criativos, para 
além do nível conformista e fun-
cionalista. Nesse caso, o proces-
so de educação se dá a partir de 
conteúdos que circulam na mí-
dia, como é o caso de imagens 
de cantigas de rodas disponíveis 
na internet.

A criança, por intermédio do 
adulto, pode compreender de cer-

neste estudo. Os pais e professo-
res podem auxiliar as crianças a 

-
mento do folclore e suas diver-

-
mo “Boi da cara preta”, a canção 
do “Atirei o pau no gato” e “O cra-
vo e a rosa”, que trazem conteú-
dos simbólicos e do dia a dia. 

Discussão e análise 
das imagens de 
cantigas de roda

As cantigas de roda podem 
-
-

tos do folclore, como o símbo-
lo, o mito e o rito, pois partimos 
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do pressuposto que a cultura e 
o folclore apresentam traços que 

-
car de acordo com a temporali-
dade, oralidade e não somente, 
podem se alterar de acordo com 
a tecnologia, mídia e outros. 

-
deradas politicamente incorre-
tas são consideradas as mais re-
presentativas de uma geração e 
dessa forma “o referente estáti-
co do que se encontra em cons-
tante movimento” (GONDAR, 
2005, p. 23).

O folclore politicamente corre-
to rompe com o que os estudos 

-
sivas. No entanto, o uso do fol-
clore politicamente correto pode 
expressar certa disciplina para as 
crianças na educação formal. 

Elucidamos ao leitor que tra-
zemos a esta discussão três can-
tigas de roda, nas quais sofrem 

contemporânea: “Atirei o pau no 
gato”; “O cravo e a rosa” e “Boi 
da cara preta”. 

Como já dissemos, a forma 
de análise das imagens tem por 
base os estudos de Joly (2009), 
tratadas nas três característi-

(plástica, icônica e linguística) e 

na fase inicial deste estudo.
Para elucidar o leitor, estrutura-

mos a análise da seguinte forma:

• Descrição da letra da canti-
ga de roda original.

• Descrição da letra da canti-

1)  Atirei o pau no gato

Atirei o pau no gato tô tô
Mas o gato tô tô
Não morreu reu reu
Dona Chica cá
Admirou-se se
Do berro, do berro que o gato deu:
Miau!

da canção

Não atire o pau no gato (to-to)
Porque isso (isso-isso)
Não se faz (faz-faz)
O gatinho (nho-nho)
É nosso amigo (go-go)
Não devemos maltratar
Os Animais
Miau!

Figura 1 – Atirei o pau no gato

Fonte: Google imagens.

plástica é notada, quando ana-
lisamos as cores em tons fortes 
e claros. A disposição da primei-
ra imagem do quadrado indi-
ca uma senhora idosa, no qual 
aparece de olhos grandes, reve-
lando a ideia de espanto ou ad-
miração, que é indicado na letra 
original da canção. Além disso, a 
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imagem contém o ator principal 
da canção que é o gato. 

No quadro inferior da imagem 
há a mensagem plástica. Há vá-
rias imagens de gatos, nos quais 
os olhos estão abertos, fecha-
dos, sorrindo, dormindo, espan-

-
res fortes e neutras, nos quais 

-
sagem icônica, pois a disposição 
dos gatos e seus gestos induzem 
a uma imagem de criança. 

A mensagem linguística apa-
rece nas letras, que revelam sig-

animais. Nota-se que na parte 
superior da imagem, a letra da 
canção se forma em letras maio-
res, o que nos leva a interpretar 
que existe maior ênfase à letra 
da canção original, não deixan-
do de conter na imagem a ver-

canção. Assim revela-se os sig-
-

dade de cuidado com os animais, 
aqui representado pelo gato.

Sagae (1998) aponta que 
as cantigas tradicionais sofre-

transmitidas em shows, discos 
e peças teatrais, e que o inter-
câmbio das técnicas de grava-
ção e documentação propicia 
essa transformação. Tal concei-
to aponta que na literatura sur-
ge um questionamento se “Atirei 
o pau no gato” ainda é uma tra-
dição oral após sucessivos regis-

-
duzidos sobre ele. 

plástica expressa, segundo Joly 

(2009), apresenta cores opacas, 
frias, mas em tons diversos. A 

-
tacado, uma vez que as letras se 

intensidade e intencionalidade, 
caracterizando o novo sentido da 
canção politicamente correta re-
lacionado a esta canção, o que 
indica a mensagem linguística. 

Além disso, a imagem icôni-
ca é descrita no momento em 
que a mensagem denota a escrita 
de uma criança, seja de gêneros 
distintos ou não. Há autores que 

-
cas infantis sofrem mudanças, as 
chamadas politicamente corretas.

Para Medeiros e Mara (2015) 
nas entrelinhas das histórias e 
das músicas, as crianças captam 
o certo e o errado de forma lúdi-
ca. Para os autores, as histórias 
são os espelhos cantados na vida 
real. Assim, a narrativa das can-

adultos e pelas crianças conce-
de a imaginação e permite que a 
história se torne verdadeira pa-
ra a criança. No entanto, justi-

contribui para instigar a violên-
cia e outros sentidos, remetidos 

-
-

dado com os animais (aqui repre-
sentado pelo gato), tendo como 

canção “Atirei o pau no gato”.

consideradas como porta vo-
zes de “remédios para a alma”, 
com a possibilidade de desper-
tar o imaginário das pessoas, 
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conduzindo-as a viajar para ou-
tros mundos e tempos, possibili-
tando no faz de conta, o reencon-
tro de desejos e anseios, havendo 

-
berdade a fantasias. Assim, Me-

que ao se introduzir um outro 
sentido imaginário da canção, se 
ignora o papel criador do folclo-
rista, e da criança no recitar da 
canção folclórica. Como pudemos 
notar na análise das três imagens 
da canção “Atirei o pau no gato”, 

descuidado/cuidado com os ani-
mais (representado pelo gato).

2)  O cravo e a rosa

O cravo brigou com a rosa
Debaixo de uma sacada
O cravo saiu ferido
E a rosa despedaçada

E a rosa foi visitar
O cravo teve um desmaio
E a rosa pôs-se a chorar

A rosa fez serenata
O cravo foi espiar

Porque eles vão se casar

da canção

O cravo
Amou a rosa
A rosa
Amou o cravo
O cravo
Ficou mais
Forte
E a rosa
Mais perfumada

Figura 2 – O cravo e a rosa

Fonte: Google imagens

Figura 3 – O cravo e a rosa

Fonte: Google imagens

intencionalidade ao retratar a can-

forma quadrangular (mensagem 
plástica), ou seja, uma forma fá-

-
presentado para as crianças, co-

As cores apresentadas na men-
sagem plástica são neutras, opa-
cas e fortes, o que mostra a in-
tenção de uma situação de drama 
(cor mais forte/vivacidade), des-
maio (cor tênue). Não somente a 
mensagem icônica está represen-
tada nas formas dos gestos entre 
o casal (braços para frente e pa-
ra trás/avançar e esquivar), a ro-

-
do de gênero feminino), a sacada, 
o rapaz apontando para o braço 
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e, portanto, o ferimento, o termô-
metro na boca e o rapaz com o 
cobertor (ideia de doença), o cra-
vo (homem) deitado na cama e a 
rosa ao lado (visita), o rapaz dei-
tado ao chão (desmaio) e o olhar 
com lágrimas (choro).  

A mensagem linguística é re-
presentada nos quadros segui-
dos nos sentidos da esquerda 
para a direita, no qual é narrada 
a canção e a letra está em caixa 
alta, o que indica a intenção de 
expressão da canção. 

A canção “O cravo e a rosa” 
é considerada uma coletânea de 
versos do folclore brasileiro. Des-
tacamo-la neste trabalho, dada a 
sua importância ao folclore bra-
sileiro e por retratar um dado da 
realidade cotidiana que é a con-
vivência social entre os casais. 

Na educação formal, há a pos-
sibilidade de se trabalhar com as 

-
nais, uma vez que estas repre-
sentam o folclore brasileiro e 
podem ser inseridas em meios 
pedagógicos, como a apresenta-
ção de fantoches, peças teatrais, 

-
ja, inserir o lúdico, e não anali-
sando a canção de forma literal. 

Considera-se que o trato com 

educação formal, se torna um de-

se constituem como propagandas 
de brinquedos e meios midiáti-
cos, não representando desta for-
ma, traços do folclore. No entan-
to, isso mostra que a cultura é um 
aspecto passível de mudanças no 
percurso da sociedade. 

Logo para Cascudo (1988), as 
cantigas de roda são transmiti-
das oralmente abandonadas em 
cada geração e reerguidas pela 
outra numa sucessão ininterrup-
ta de movimento e de canto. 

-
tica contida na imagem traduz 
cores fortes e quentes (verme-
lho, azul, rosa, verde, roxo), que 
aqui estão representados pelos 
diversos tons de cinza. Há cer-
ta intencionalidade em retratar a 
imagem da criança, revelada na 
imagem da mensagem icônica, 
ao traduzir a criança, pois temos 
a ideia de que a canção é reci-
tada e interpretada pela crian-
ça, na infância. Além disso, a 
mensagem icônica revela sorri-
so, que remete a ideia de satis-
fação, que é abordada na letra 

-
tando também a ideia de união.  

também chamadas de politica-
-
-

agressividade e tristeza. Carvalho 
Neto (1981), nos chama a aten-
ção para a dualidade apresenta-
da pelo folclorista e o docente na 
educação formal. Para o autor, o 
folclore é repleto de “fatos delin-
quentes”, atrasados, pestilentos 
como uma lata de lixo. “E é nes-
sa lata de lixo que os folcloristas 
se metem sem tapar o nariz, ob-
servando, registrando e interpre-
tando com sumo prazer” (CAR-
VALHO NETO, 1981, p. 11).

Carvalho Neto (1981) apon-
ta que o mal das cantigas de roda 
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fatos ligados às fezes, urina, ver-
mes, mitos de personagens maus 
como curupira, lobo mau, madras-
tas de princesas, boi da cara pre-

-
tal que cada ouvinte faz delas. 

3)  Boi da cara preta

Boi, boi, boi
Boi da cara preta
Pega esta criança que tem medo 
de careta

da canção 

Boi, boi, boi
Boi da cara preta
Pega esta criança
Que tem medo de careta
Não, não, não
Pega ele não
Ele é bonitinho,
Ele chora coitadinho

Figura 4 – Boi da cara preta

B

Fonte: Google imagens.

-
ca desta imagem mostra detalhes 
de signos que representam um 

cores mais frias, a saber: o preto e 
o branco. A disposição da imagem 
revela também que é um conteúdo 
para a criança, dado característico 
do formato quadrangular em que a 
imagem está disposta.

A mensagem icônica traduz 
um animal, ou seja, o boi. Os tra-
ços, como os olhos grandes, a 
boca, o formato das patas, indi-
cam outro sentido para a canção 
do “Boi da cara preta”, no qual os 
traçados mostram que é um ani-
mal bom, que é amigo da criança. 
Além disso, a mensagem linguís-
tica revelada na letra da canção, 
condiz com a intencionalidade de 
mostrar que a canção na sua for-
ma tradicional não é politicamente 
correta, já que a letra não se en-
contra em caixa alta e está em es-
crita pouco visível.

Ao tratar-se de uma canção 
-

ne da forma, a saber:

Essas melodias passam de geração 
em geração, entoadas pelos adul-
tos ajudam a entreter, embalar e 
fazer adormecer as crianças. Hoje 
em dia elas não são tão presentes 
na realidade infantil como antiga-
mente devido às tecnologias exis-
tentes, como os computadores, 
celulares, tablete, entre outras tec-
nologias. As cantigas geralmente 
eram usadas para o entretenimen-
to e aprendizado das crianças de 
todas as idades em todos os locais 
como os colégios, parques, ruas 
etc. (CASCUDO, 2001, p. 102). 

transmitem um sentido de que a 
cultura folclórica caminha de acor-
do com o sentido contemporâneo 
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de cada identidade e que os meio 

mediadores de imagens, contex-
tos e histórias que se dedicam a 
explorar outros sentidos para as 
brincadeiras de roda e das can-

O “Boi da cara preta” é uma 
canção que tem por base a emis-
são de medo. No entanto, ela 

-
turas infantis, recitadas pelos 
adultos. Nesse sentido, Carvalho 
Neto (1981) aborda a descaracte-

-
cipalmente na educação formal. O 
autor destaca que o educador não 
age proibindo o acesso das crian-
ças ao folclore, mas que ele é “um 

-
terando os elementos tradicionais 
para cumprir seus objetivos (CAR-
VALHO NETO, 1981, p. 176). 

Complementando este contex-
to, para Lira (1956), a canção “Boi 
da cara preta” é considerada como 
uma música vocal e para Araújo 
(1964) como “brincos”, redutos do 
folclore regional. Além disso, esta 
canção denota um dual contexto, 
ou seja, o mundo adultocêntrico e 
o infantilizado, lugar que é dotado 
à criança, como um ser inacabado, 
frágil e sem legitimidade.  

Pelas análises das imagens das 
cantigas de roda, pudemos iden-

-
pal, ou seja, o folclore, está conti-

também que as imagens revelam 

mito, fantasia, e, sobretudo, que 
o folclore é a cultura que não está 
inerte, sendo permeado de uma 
tradição que se propaga ao longo 

-
-

cada. Apesar das cantigas de ro-

contemporaneidade, distintos de 
-

mas apresentam traços do folclo-
re, onde a imaginação, o símbolo 
e a atitude oral ainda são experi-
mentados pelas crianças, por in-
termédio dos pais e adultos. As-

com Certeau (1995), o termo cul-
tura deve ser considerado no plu-
ral, dada a diversidade de signi-

como aqui no caso a mídia (inter-
net), ao nos referirmos às ima-
gens de cantigas de roda. 

Consideramos a internet co-
mo uma mídia que difunde ideias, 

-
to, professores e alunos devem 

circulam nesse meio, já que as 
mesmas expressam certa inten-
cionalidade, como pudemos de-
monstrar nas imagens analisadas. 
Assim, os alunos da Educação Bá-
sica, a partir das aulas e da discus-
são sobre as imagens de cantigas 
de roda, poderão atribuir novos 

valorizarem e terem acesso ao 
conhecimento acerca desses ele-
mentos da arte, da cultura e da 
tradição do povo brasileiro.

Nossos dados levam a uma re-
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popular, contidos nos elemen-
tos do folclore (mito, rito, perso-

cantigas de roda. Além disso, nos-
sos achados apontam para uma 
proposta de educação para o la-
zer, como forma de viabilizar às 
crianças que tenham acesso ao 
conhecimento para que possam 
atingir tanto os níveis críticos e 
criativos como terem acesso aos 

-
tigas de roda.

processo que induz à criança a um 
conhecimento de valores sociais e 
educativos, como o respeito aos 
animais, o conhecimento da vida 
e dos relacionamentos, conheci-
mentos sobre o folclore e sobre a 
cultura. No entanto, o processo de 

-
siderar a versão original das can-
tigas de roda, a sua história, como 
uma produção humana, artística.

Ao propor-nos a uma análise 
das imagens das cantigas de roda 
da internet
que exprimem elementos do co-
tidiano e, além disso, as imagens 

cara preta”, “Atirei o pau no gato” e 
“O cravo e a rosa”, indicam traços 
que trazem certa intencionalidade, 
como o medo, o gato bonzinho, a 
relação entre casais, expressos co-
mo meios pelos quais as crianças 

-

crítica e criativa.
Um dado importante compre-

endido neste estudo é acerca do 
imaginário de quem recita e es-
cuta as cantigas de roda, brin-
ca ou as interpreta, uma vez que 

o folclore traça conteúdos regio-
nais, populares e que são inter-
pretados de acordo com a locali-
dade e meios midiáticos.  

Conclui-se, portanto, que as 
imagens das cantigas de roda 
aqui analisadas expressam dife-

os animais [gato], cuidado com 
animais [gato], convivência so-
cial entre os casais, romantismo, 
união em sentido infantilizado, boi 
como animal que é amigo. É fun-
damental que se considere tanto 

-

e que sua inserção na escola ocor-

educação para o lazer. 
Assim, o conhecimento acer-

ca das cantigas de rodas no En-
sino Básico pode ser uma forma 
de inovar as aulas de disciplinas 
como a Educação Física e a Ar-
te e se aproximar do universo da 
criança, trazendo elementos para 
as aulas que contribuam para o 
desenvolvimento de atitudes crí-
tico e criativas por parte dos alu-

-
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