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“ Cordel, jornal popular, 

Material pra estudo, 

Diversão e passatempo, 

Culturalmente, um escudo, 

Preservação do Folclore 

É este seu conteúdo”. 

 

(José Francisco de Souza e Franklin Maxado “O 

encontro de Téo Macedo com Maxado”. 

(ROVEDO)). 



RESUMO 
 

O presente trabalho se propõe apresentar a Literatura de cordel como base para o 
desenvolvimento da leitura literária e da escrita no contexto escolar. Com o 
problema que acerca, dizendo que a mesma está desaparecida ou esquecida. E 
junto dela, enfatizar a sua importância que possui no ensino/aprendizagem e no 
incentivo à leitura literária e escrita. Identificando que em seus fundamentos e 
conceitos resumem-se em agregar valores históricos e culturais, para que assim, o 
professor faça uso da mesma em sala de aula. A Literatura de Cordel é composta 
por um vocabulário acessível de fácil compreensão, o que leva os alunos a terem 
mais facilidade na aprendizagem. Onde o professor deve ser o mediador entre o 
cordel e o educando, para que assim possa desenvolver os conteúdos factuais 
aproximando as aprendizagens culturais dos estudantes aos conhecimentos formais 
de compromisso social da escola. Considerando a importância de elevar os índices 
de aprendizagens adequadas na leitura e escrita. Para coleta de dados a pesquisa 
foi embasada em leituras de estudioso científicos especialista no tema, como: 
Cavalcante (2013), Rildo Cosson (2012), Freire (1979), Teixeira (2008), Grillo (2010), 
Nogueira (2009), dentre outros e também através de questionário e entrevista. Na 
primeira escola o resultado obtido foi satisfatório em relação a visão do educador, o 
qual conhecia a Literatura e sabia suas origens. Mas como tudo tem seus prós e 
contra, foi insatisfatório em relação ao seu uso no contexto escolar, deixando muito 
a desejar e considerada esquecida, pela maioria. Quanto a segunda escola o 
resultado foi maravilhoso a escola sempre desenvolve projetos e usa como tema a 
Literatura de Cordel, encantando alunos e visitantes.  
 
Palavras-chave: Cultura Popular. Interpretação. Produção. Métodos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resumen 
 

El presente trabajo propone presentar la Literatura de Cuerdas como base para el 
desarrollo de la lectura literaria y escrita en el contexto escolar. Con el problema de 
que, diciendo lo mismo es falta u olvidado. Y en junto, enfatizar la importancia que 
posee en la enseñanza/aprendizaje y en el incentivo a la lectura literaria y escrita. 
Identificando que en sus fundamentos y conceptos se resumen en la agregación de 
valores históricos y culturales, para que el profesor haga uso de lo mismo en la 
clase. La Literatura de Cuerdas consiste en un vocabulario asequible de fácil 
comprensión, que lleva a los estudiantes a tener más facilidad en el aprendizaje. 
Donde el profesor debe ser el mediador entre los cordeles y los alumnos, para que 
pueda desarrollar el contenido factual aproximando el aprendizaje cultural de los 
alumnos al conocimiento formal del compromiso social de la escuela. Considerando 
la importancia de tomar los índices de aprendizaje apropiados en la lectura y la 
escritura. Para la recopilación de datos, la investigación se basó en el especialista 
en lecturas de eruditos científicos en el tema, como: Cavalcante (2013), Rildo 
Cosson (2012), Freire (1979), Teixeira (2008), Grillo (2010), Nogueira (2009), entre 
otros y también a través del cuestionario y entrevista. En la primera escuela el 
resultado obtenido fue satisfactorio en relación a la visión del educador, que conocía 
la literatura y conocía sus orígenes. Pero como todo tiene sus pros y contras, no fue 
satisfactorio en relación a su uso en el contexto escolar, dejando mucho que desear 
y considerado olvidado por la mayoría. Con la segunda escuela el resultado fue 
maravilloso la escuela siempre desarrolla proyectos y utiliza como tema la Literatura 
de Cordeles, fascinando estudiantes y visitantes.  
 
Palabras clave: Cultura Popular. Interpretación. Producción. Métodos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Literatura de Cordel é uma expressão típica do Nordeste brasileiro, chega 

ao Brasil com a colonização portuguesa, surge como um tipo de poesia popular por 

volta do século XX, trata geralmente de assuntos políticos, artísticos, pitoresco da 

vida como ela realmente é, vivida pelos espectadores e remete-nos ao 

conhecimento de outros contextos históricos.  

O gênero “Literatura de Cordel” expressa em seus versos traços marcantes 

da diversidade cultural presente na sociedade brasileira: cada região tende a 

proclamar seu modo de viver, seus costumes, não há limites para a criação e 

delimitação desses temas podendo inclusive tratar de assuntos religiosos e lendas.  

A primeira e mais importante constatação a respeito desta poesia é, que ela 

é uma expressão cultural do povo. Utiliza-se de sua linguagem, sua visão de mundo, 

seus problemas, suas lendas e seu cotidiano, adequados a realidade e a cultura das 

comunidades do campo ou sertanejos, os cordelistas recitam esses versos de forma 

melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola.  

A Literatura de Cordel sugere a integração entre a arte, o professor, a 

escola, o aluno e a cultura popular de diferentes épocas até a contemporaneidade, 

possibilitando também o contato da linguagem popular com os acontecimentos reais 

de uma determinada região.  

Este contato com elementos mais próximos da realidade dos alunos e dos 

professores podem contribuir para o desenvolvimento da leitura e da escrita, pois o 

vocabulário usado na Literatura de Cordel é ou pode ser mais semelhante à 

linguagem cotidiana do aluno, tornando a compreensão de textos mais fácil, por 

serem pequenos, alguns até cativante com dons artísticos chamados xilogravuras, 

com linguagem clara do dia a dia e de tom humorístico. 

A Literatura de Cordel tem a possibilidade de valorizar e estimular no leitor a 

vontade de ler mais e mais, precioso em rima prezam a função poética com o 

acompanhamento de instrumentos e mostrando a oralidade e a memorização.  

A Literatura de Cordel é cultura popular, sua abrangência alcança todas as 

classes sociais, é um tema que é pouco explorado apesar de nos trazer riquíssimos 

aprendizados sobre o antigo e o atual, pois traz em si, uma linguagem de fácil 

compreensão e, além disso, por um preço acessível a todos os bolsos.  
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É preciso resgatar o conhecimento empírico como base no objeto concreto 

para possibilitar o desenvolvimento das aprendizagens básicas para cada ano, 

valorizando assim os conhecimentos histórico e social para transformar a realidade 

dos cidadãos, possibilitando elevar os índices de aprendizagem e qualidade de vida 

através do resgate de sua história e valorização da cultura dos povos. 

Dessa forma o problema pesquisado foi inserido no espaço do ensino e 

aprendizagem no Ensino Fundamental da Escola Municipal Vista Alegre de Terra 

Nova do Norte do Estado de Mato Grosso - MT e na Escola Estadual Garcia Garrido 

Fermino de Peixoto de Azevedo - MT, com o intuito de verificar se os professores 

utilizam a Literatura de Cordel como gênero textual e se há incentivo da leitura 

literária em sala de aula que seja compreendida na linguagem dos estudantes, tendo 

como meio os conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais; e se há 

usam (Literatura de Cordel) como estratégia para o desenvolvimento de conteúdos 

factuais, leitura e da escrita; e se valorizam as obras sertanejas em sua proficiência, 

para o aprimoramento cultural dos alunos, possibilitando assim a construção de 

conhecimento científico, tendo em vista, a mesma ser considerada por alguns uma 

literatura desaparecida ou esquecida. 

O objetivo foi conhecer o histórico da Literatura de Cordel; expondo a 

importância da cultura popular e da Literatura de Cordel na construção da nossa 

história; possibilitando o acesso à Literatura de Cordel, buscando efetivar enquanto 

processo a leitura e a escrita; estimulando o desejo de novas leituras, produções 

orais e escritas e proporcionar ao indivíduo a oportunidade de alargamento dos 

horizontes pessoais e culturais, garantindo a sua formação crítica e emancipadora. 

Quem nos garante esse trabalho foram os autores pesquisados, Candido 

(2006), Cosson (2012), Ledo (2001), Teixeira (2008), Grillo (2013), Rovedo (2009), 

Galvão (2002), Cavalcante (2013), Holly (1992), Freire (1979), Gaspar (2003), 

Araújo (2007), Cabral (2012), Linhares (2005), Nogueira (2009), Silva (2007), dentre 

outros autores. 

Dessa forma, o referido trabalho se justifica considerando a importância de 

elevar as proficiências e os índices de aprendizagens de leitura e escrita dos 

estudantes do Ensino Fundamental buscando uma estratégia metodológica que 

considere os conhecimentos da cultura popular de acordo com cada idade e nível 

escolar do educando, tendo em vista que, nossa região tem muitos imigrantes 

Nordestinos e não são valorizados como deveria. 
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Capítulo I: Tecnologia X Literatura Leitura e Cultura, subtítulos, sobre o que 

é Literatura e origem da Literatura de Cordel (que será o tema desse trabalho), onde 

a síntese fala do mundo tão tecnológico e o esquecimento da literatura, e, é preciso 

que os professores e/os futuros professores, elaborem seus planos de aula, onde 

conciliem a literatura com a era tecnológica. 

Capítulo II: Literatura e Ensino: O que temos e o que queremos neste 

capítulo queremos que os professores saibam fazer o uso da literatura e da 

tecnologia, que essas duas ferramentas saibam andar lado a lado, para assim, 

adquiri conhecimento adequado para nossos futuros cidadãos.  

O capítulo II, está dividido em três subtítulos. Primeiro: Cordel como 

ferramenta de Ensino, mostra através de estudiosos científicos que apesar a 

Literatura de Cordel ser simples, seu conteúdo é riquíssimo, e deve ser repensado 

pela equipe pedagógica e usado como método de ensino, para que assim, possa se 

atingir as capacidades cognitivas dos educandos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Segundo: A Literatura de Cordel nos anos finais do Ensino Fundamental, fala que 

diante do fato que o mundo está mais tecnológico, é preciso que ressignifiquemos o 

modo de pensar e agir, para que assim consigamos o desenvolvimento das 

proficiências da Língua Portuguesa, e como ponta pé inicial pode-se fazer uso de 

Literatura de Cordel, que nos auxilia no resgate de algo tão fascinante e 

genuinamente brasileiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Terceiro: O cordel como incentivador da leitura literária. Mostra que o Cordel 

é uma ótima ferramenta de ensino, capaz de despertar no educando o gosto em 

querer aprender e pode ser usado para qualquer ano escolar, pois o mesmo, tem 

conteúdo extenso que engloba desde da alfabetização a idade adulta, cordel para 

todos os gosto e tipos de pessoas. Mecanismo estimulante para ser trabalhado em 

todos os anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Literatura, para que serve nos dias atuais? Muitos acham que não servem 

para nada, além de sabermos como viveram os povos antigo. Pensando dessa 

forma temos que concordar, realmente através da leitura de: vamos dizer livros 

antigos (literatura) nós ficamos sabendo de como viviam nossos antepassados, de 

como era nosso país, cidade, estado enfim, de como era o mundo. 

O mundo está mudando e as velhas metodologias já não surtem mais 

efeitos, não correspondem mais as necessidades sociais. Todavia, tem pessoas que 

entendem diferente, e que valorizam muito a literatura e querem provar para a 

sociedade que a literatura é fundamental na vida do ser humano, a literatura tem sua 

linguagem própria, riquíssima em seu vocabulário, as vezes complexos demais para 

cabeças estacionadas no tempo, que tem a tecnologia a seu alcance, e muitas 

vezes não faz bom uso dela, e, por consequência, deixando de ler um bom livro. 

 As facilidades e o imediatismo da internet também refletem nas tradicionais 

salas de aula. Se por um lado a tecnologia oferece diversos conhecimentos de uma 

maneira rápida e imediata, ela também tem o dom de transformar pessoas mais 

dependentes, preguiçosas e acomodadas.                                                                               

Não basta implantar novas tecnologias, é preciso saber utilizar as 

ferramentas tecnológicas de maneira eficaz. É necessário desenvolver novos 

métodos de ensinamentos pois os atuais ou/e futuros alunos, desenvolveram novas 

formas de aprender, e aí o professor deve entrar como mediador. 

Por isso vem a necessidade de ensinar nossos alunos desde de séries 

inicias a lerem bons livros, livros capazes de transmitir conhecimentos que de certa 

forma vão estar presente no dia a dia, mas também, que não tire dos mesmos as 

alegrias da vida. Pois na vida tudo tem dois lados, o lado bom e o lado ruim, todos 

devem conhecer teoricamente os dois, mas na prática, agir como cidadão capaz de 

interpretar o mundo a sua volta, valorizando o ser humano.   
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2.1. CAPÍTULO I: TECNOLOGIA X LITERATURA LEITURA E CULTURA 

 

Em um mundo onde a Literatura vem perdendo prestígio para uma era tão 

tecnologicamente globalizada, as novas tecnologias exigem que os docentes 

desempenhem novas funções e também adquirirem novas metodologias e novos 

planejamentos em sala de aula. 

Para conseguir integrar o avanço da leitura literária em um mundo 

tecnológico dependerá das capacidades dos professores, com um plano de aula 

capaz de superar a era tecnológica ou fazer funcionar o mundo tecnológico com a 

literatura (a linguagem, a leitura e a escrita). 

Apesar da era tecnológica a literatura vem recuperando terreno 

paulatinamente, a fim de tornar nossos futuros cidadãos em seres mais instruídos e 

capazes de interpretar o mundo ao seu redor, considerando um ambiente de 

aprendizagem colaborativo e o trabalho em grupo. Nada melhor que iniciar com a 

Literatura de Cordel, que apesar de ser antiga é contemporânea com temas 

variados, e o vocabulário e bem cotidiano e de fácil entendimento, e vem para 

aprofundar o conhecimento e aquisição de noções básicas da multiculturalidade do 

nosso país. 

 

2.1.1. O Que é Literatura 

 

Não podemos começar um assunto sem nos informarmos desde o princípio, 

afinal o que é literatura? Assim como a música (explora os sons), a pintura (trabalha 

com linhas e cores), e a dança (usa os movimentos do corpo), a literatura é 

considerada uma arte (a arte de escrever de forma artística), tem sempre a missão 

de surpreender, desconectar as expectativas do leitor. Segundo Antônio Candido. O 

direito à literatura Candido (1995):  

 

A literatura corresponde a uma universal que deve ser satisfeita sob pena 
de mutilar a personalidade, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão 
do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. 
Negar a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. (Apud. 
COSSON, 2012, p. 15). 
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A Literatura é um veículo de comunicação, que leva o leitor em grandes 

viajem pelo mundo a fora, e até outros mundos imaginários, que transmite o 

conhecimento do passado, do presente e do futuro. Transfere para o ser humano, 

expressão de uma época, informações que ficam registradas nos textos literários e 

sobrevivem a gerações, e ajudam a entender quem fomos e avaliar quem somos, 

nos transferindo o conhecimento da cultura de uma determinada região, cidade, 

estado, país, mundo, etc. Segundo Ledo (2001). 

 

A Literatura teve sua origem mais ou menos paralela ao surgimento da 
escrita, há milhares de anos atrás, criada pelo homem com o objetivo de 
conservar a sua história através de epopeias e lendas, e controlar a 
natureza, criando-se os mitos e religiões. Em recentes pesquisas de 
estudiosos e historiadores, descobriu-se que a Literatura é anterior à 
escrita. Certas lendas e canções eram feitas oralmente e, neste caso, não 
existia um autor específico – a literatura era oral, anônima e coletiva. 
Somente com o surgimento da escrita é que a Literatura tomou forma e 

ganhou a figura do autor. (p.03) 
   

  

Como podemos observar na citação da LEDO, que apesar da literatura ter 

vindo antes da escrita, somente após a escrita que a literatura pode ser registrada, 

sendo a palavra a matéria básica da literatura, entendemos que literatura e escrita 

andam lado a lado, que sem uma a outra dificilmente avançará, por isso é 

importantíssimo que saibamos levar as duas em união (leitura e escrita). Régis 

(2007) afirma que:  

 

A literatura tem a generosidade de acolher todos os saberes, oferecendo-
nos o roteiro da constância humana em busca de conhecimento. [...] A 
qualquer momento podemos apreciar a grandeza e a falência dos sonhos 
humanos guardados na memória da literatura. (Apud. CAVALCANTE, 2013, 
p. 16). 
 

Através da literatura temos contato com um conjunto de experiências vividas 

pelo ser humano sem que seja preciso vivê-las. Fatos antigo que aconteceram a 

milhares de ano, e fatos que também podem ser bem contemporâneos. De acordo 

com Cavalcante (2013):  

 

Percebemos, assim, que o encantamento da obra literária consiste no fato 
de que ela não está vinculada única e exclusivamente à cultura de uma 
época, pois ela extrapola a relação tempo e espaço, e isto só se concretiza 
quando o leitor consegue mergulhar na realidade (re)construída pelo autor 
e, de forma dialógica, vislumbrar a realidade de outros tempos, 
confrontando-a com o que lhe é atual, a sua própria realidade. (p. 17). 
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Histórias que foram contadas ano após ano, décadas após décadas do 

começo, meio e fim do mundo e do cotidiano do ser humano.  

A Literatura é a arte de ler e aprender adequadamente. Segundo Ledo 

(2001, p.03). “Literatura nada mais é do que uma combinação de palavras com uma 

intenção estética, cujos gêneros podem ser classificados em epopeia, poema e 

teatro”. Ou seja, uma simples frase escrita de acordo com o contexto é literatura, “a 

arte de escrever de forma artística”, forma de arte que recria aspectos do mundo 

real, sempre causando algum sentimento no leitor, realidade que vem com a 

finalidade de entreter, emocionar, expressar sentimento, denunciar problemas 

sociais dentre outros. Como afirma Cavalcante (2013):  

 

[...] ela pode servir de objeto de estudo para diversas áreas do 
conhecimento. [...] consegue suscitar reflexões sobre diversos fenômenos 
que interessam a sociólogos, filósofos, antropólogos, historiadores, entre 
outros estudiosos. A arte literária consegue fundir a subjetividade, o 
imaginário, a fantasia, com a racionalidade de fenômenos que fazem parte 
da vida humana. (p. 17). 
 
 

Sendo assim, através da literatura temos um convívio com diversas áreas do 

conhecimento, diversas raízes culturais, acesso aos conjuntos de trabalhos literários 

de um país ou de uma determinada época. 

Pois, não precisamos nos deslocar daqui para a Grécia Antiga, para 

fazermos um levantamento de como era a sociedade naquela época, como viviam, 

quem eram os privilegiados, como se portavam, etc.  

 

2.1.2. LITERATURA DE CORDEL (Literatura Brasileira)  

2.1.2.0. A Origem da Literatura do Cordel 

 
A Literatura de Cordel teve sua origem na França, inspirada nos romances 

de Pliegos Sueltos Ibéricos e na própria Literatura de Cordel portuguesa que 

baseava suas histórias em algo fantástico e escrita de fundo histórico. Segundo 

Costa Filho, (2007, on-line): 

 

A “Literatura de Cordel”, vem de Portugal, começou aí por volta do início do 
século XVII (século 17), mesmo porque, a poesia é eterna, vem da alma dos 
poetas, dos declamadores, dos cancioneiros e temos notícias já do século 
XII (século 12), quando ainda falava-se o português arcaico, de poesias que 
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ficaram gravadas para a posterioridade, como do poeta dessa data: João 
Rodrigues de Castelo Branco. (Apud. NOGUEIRA, 2009 p.06).  
 

 
A Literatura de Cordel chega ao Brasil por volta do século XVII, vinda de 

Portugal, durante o início da colonização, os portugueses à trouxeram e assim se 

tornou popular, onde os cordelistas se dominavam trovadores e recitavam esses 

versos de forma cantada e acompanhadas por algum instrumento. E foi na região do 

Nordeste que ela se fixou e até hoje é reconhecida e valorizada pelos seus 

conterrâneos. De acordo com Rovedo (2009).  

 

“No Brasil, ele ficou 

Chamado de abecê 

Ou de folheto de feira 

Você pode isso ler 
E ficou mais no Nordeste 

Com seu povo a sofrer”. 
 
 

O princípio de tudo foi no Nordeste onde surge a nossa Literatura de Cordel 

contando sagas e as proezas de um povo que luta contra a seca e o descaso do 

governo. E de acordo com Grillo (2013, P.01), “A princípio oral, e depois impressas 

em folhetos expostos para vendas pendurados em cordas ou cordéis, o que deu 

origem ao nome”. E assim afirma Gaspar (2009, online). 

 

A Literatura de Cordel é assim chamada pela forma como são vendidos os 
folhetos, dependurados em barbantes (cordão), nas feiras, mercados, 
praças e bancas de jornal, principalmente das cidades do interior e nos 
subúrbios das grandes cidades. Essa definição foi dada pelos intelectuais e 

é como aparece em alguns dicionários. 
 
 

Esses folhetos são encontrados em todas as regiões do país, mas é no 

Nordeste que tem um valor primordial de expressão para a população. Como 

esclarece Gaspar (2009, on-line): 

 

Hoje, os folhetos podem ser encontrados em alguns mercados públicos, 
como o Mercado de São Jose, no Recife, em feiras, como a de Caruaru, e 
em sebos (vendas de livros usados). Há uma coleção de folhetos de cordel 
disponível para consulta, no acervo da Biblioteca Central Blanche Knopf da 
Fundação Joaquim Nabuco.  

 

Além de encontrarmos nos lugares supracitados, podemos ainda encontrar 

em algumas cidades da região do Nordeste ou em alguns sites na internet. 
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Lembrando que hoje em dia, temos uma grande disponibilidade de livrinho de 

cordéis, convertidos em pdf, onde os mesmos são gratuitos. Entre os sites está 

esse, http://www.livrosgratis.com.br/cat_30/literatura_de_cordel/1 e o site 

http://acordacordel.blogspot.com.br/2017/atenção.html, onde encontramos os 

livretos a venda.  

 De acordo com Araújo (2007, online): 

 

A cada dia os textos são mais valorizados por todo o Brasil e pelo mundo. 
Os textos são publicados em livretos fabricados praticamente de forma 
manual pelo próprio autor. Eles têm geralmente 8 páginas mas podem ter 
mais, variando entre 8 e 32. As páginas medem 11x16cm e são 
comercializadas pelos próprios autores. Há alguns livros publicados, mas no 
geral a venda acontece dessa maneira. 
 
 

Pode-se dizer que é uma leitura curta, com vocabulário acessível a todas as 

classes sociais, que o leitor ao se dar conta a leitura terminou, e deixou um gostinho 

de quero mais, e seus temas são variados, atuais ou antigos, políticas, contos, 

lendas, heroísmo, dentre muitos outros. De acordo com Galvão (2002): 

 

Histórias de Antônio Silvinho, Lampião e outros cangaceiros, além de 
histórias de “assombração” e de “safadeza”, juntavam-se àquelas que já 
circulavam na tradição oral e nos folhetos – muitas de valentes e 
espertalhões -, compondo um tecido formado de fatos e lendas que até hoje 
são extremamente fortes na memória popular, principalmente nos sertões. 
(p.120):    

 

 Envolvem textos narrativos e descrevem também a vida do povo sertanejo, 

as necessidades que passam no dia a dia, a seca do sertão, e também a figura do 

valentão é peça essencial e atributo à sobrevivência local. De acordo com Nogueira 

(2009): 

 

O leque da Literatura de Cordel é tão extenso que a partir de uma 
aparentemente simples roda de amigos ao fim do dia para ouvir histórias 
rimadas, cantadas, declamadas ou recitadas (um verdadeiro sarau), surge a 
possibilidade de formar-se deste ponto autores, editores e críticos de 
composições poéticas, pois brota aí um envolvimento tão profundo e 
valoroso com o mundo das letras que as barreiras da falta de uma maior 

instrução intelectual são rompidas para o portal do conhecimento. (p. 09).  
 
 

Além de toda essa herança cultural deixada pelos seus antepassados o 

nordestino herdou do colonizador europeu a poesia e a prosa. 

http://www.livrosgratis.com.br/cat_30/literatura_de_cordel/1
http://acordacordel.blogspot.com.br/2017/atenção.html
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É comum vermos também, como coadjuvante deste tipo nordestino, o 

fanático religioso que relegado a tanta fome, sede e abandono resvalou para a 

aceitação do destino como ser predestinado ao sofrimento. Tudo isso graças aos 

ensinamentos dos primeiros representantes das igrejas que vieram inculcar na 

mente do nativo sertanejo a força da vingança, da justiça divina. 

Alguns pesquisadores afirmam que um dos primeiros poetas a publicar 

folhetos, foi o poeta Leandro Gomes de Barros na Paraíba em 1893 como cita 

Teixeira (2008, p. 13 e 14), “[...] do século XIX das primeiras impressões de folhetos 

de cordel. O precursor foi o poeta Leandro Gomes de Barros (1868-1919) e o 

primeiro folheto localizado é deste poeta e data 1893. A partir daí a Literatura de 

Cordel passou a ser, além de cantada, também escrita”. 

Barros se apropria de uma linguagem oral que já circulava no Nordeste com 

repentistas e contadores de histórias e resolve publicá-las.  

 Leandro Gomes de Barros, segundo Grillo (2013, p. 05) “apesar de ter 

nascido na Paraíba, afamou-se como um autor pernambucano. Sua primeira obra foi 

publicada em 1907 na cidade de Vitória de Santo Antão, nas proximidades de 

Recife”.  

No ano seguinte, muda-se para a cidade de Recife e passa a usar da 

tipografia para imprimir e publicar seus poemas. Ficou tão conhecido na cidade que 

passou a ter seus poemas circulando em jornais da capital. Grillo (2013):  

 

Dizem que Leandro foi o primeiro a imprimir os folhetos. Partindo de uma 
literatura oral, ele fixou a mesma numa forma escrita. Apesar de já existirem 
de uma forma já manuscrita, sua circulação era restrita. E a partir de 
Leandro Gomes de Barros que se estabelece um grande mercado 
consumidor para o folheto, pois vai constituir uma rede de distribuidores e 
vendedores de suas obras. (p. 09). 

 
 

Outros pesquisadores afirmam que, antes de Leandro Gomes de Barros, 

outros poetas/cordelistas tinham publicado seus folhetos já, no Recife.  E assim 

foram surgindo outros poetas que também tiveram a oportunidade de publicar seus 

trabalhos, como por exemplo, J. Borges, que constrói sua carreira sobre tudo a partir 

de suas xilogravuras, sua obra também é muito extensa. 

Esses autores retratam a realidade do povo Nordestino na sua pura 

essência. Em muitos lugares do mundo, a Literatura de Cordel ganhou um espaço 
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primordial e em alguns lugares, como na Alemanhã, esses folhetos também eram 

impressos através da tipografia. 

No Nordeste é muito comum ver nas feiras livres. Como afirma Rovedo 

(2009): 

Devido à grande frequência que ocorria aos domingos, a Feira de São 
Cristóvão passou a funcionar a partir dos sábados e, logo em seguida, 
iniciava sexta-feira à noite e assim se fixou a sua antiga frequência: 
começava sexta-feira à noite, varava o sábado e terminava no domingo às 
15:00hs. (p. 03). 

 

Todos iam para feira com intuito de se divertir, encontrar os amigos, beber, e 

muitos iam só para ouvir os cordelistas declamando seus cordéis. Pois, muitos deles 

não sabiam ler, e iam lá para ouvir belas histórias, e, acabavam decorando a mesma 

para transmitir para familiares mais próximos. 

Os folhetos eram encontrados nessa feira onde eram expostos em varais de 

cordas/barbantes, a leitura inicial era feita pelos próprios cordelistas para chamar 

atenção dos possíveis compradores que os comprava só para ver o final da história, 

esses livrinhos contavam/contam histórias variadas. E segundo Rovedo (2009, p. 

52). 

 

Tudo, porém, acaba se resumindo na seguinte classificação: 
1) Ciclo heroico, trágico e épico. 
2) Ciclo do fantástico e do maravilhoso. 
3) Ciclo religioso e de moralidades 

4) Ciclo cômico, satírico e picaresco 

5) Ciclo histórico e circunstancial 
6) Ciclo de amor e de fidelidade 

7) Ciclo erótico e obsceno 

8) Ciclo político e social 
9) Ciclo de pelejas e desafios. 
 

 

Essas histórias são contadas em formas de versos, sextilhas, septilhas ou 

décimas, o que caracteriza nossa Literatura de Cordel. De acordo com Viana 

(Boletim 16): 

 

Na forma poética: enquanto os folhetos europeus traziam, geralmente, 
histórias narradas em quadras (estrofes de quatro versos) e os corridos 
mexicanos preferiam motes desenvolvidos em glosas de dez linhas, aqui no 
Brasil a modalidade preferida pelos poetas é a sextilha (estrofe de seis 
versos), cada uma contendo sete sílabas poéticas, o que chamamos de 
redondilha maior. Observa-se ainda o uso da setilha (estrofe de sete 
versos), do martelo (de dez linhas) e ainda o decassílabo (ou martelo 
agalopado). (SALTO PARA O FUTURO, 2010, p. 09). 
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Seus versos são utilizados para entreter a população. Vale ressaltar os fatos 

ocorridos na região, são descritos de forma sucinta e verdadeira, pode-se afirmar 

que, o fato de ser algo tão acessível à população é também uma forma de incentivar 

os jovens e adultos, que tinham alguma dificuldade em ler.  

Essas obras inspiram cantores e até mesmo romances, por se tratar de 

poesia e usar a arte da xilogravura, como nos explica Teixeira (2008): 

 

Na história da literatura de cordel brasileira, a xilogravura sempre esteve 
presente para ilustrar as capas dos folhetos, dando destaque aos seus 
temas. Esta técnica é um processo artesanal no qual as matrizes de 
impressão são esculpidas em madeira. A etimologia da palavra xilogravura 
vem do grego xilon (madeira) e grafo (escrever), sendo assim a xilogravura 
pode ser entendida como a arte de escrever com madeira. Pois as 
madeiras, após esculpidas com figura desejada, funcionam como carimbo 
no processo de impressão. (p.23). 
 

 
A xilogravura pode ser entendida como a arte brasileira. Alguns poetas 

criticavam a maneira que eram vendidos os folhetos, pois os mesmos eram abaixo 

do custo para que toda população pudesse ter acesso.  

Inclusive aqueles, que não sabiam ler, podiam ouvir as histórias que eram 

contadas por aquelas pessoas que sabiam ler. Segundo Rovedo (2009), “Viajar é 

preciso. Escrever é preciso”. 

 Os cordéis eram quase sempre compartilhados com familiares e amigos, 

eram lidos no coletivo e em voz alta. O primeiro momento de leitura acontecia 

justamente nas feiras, nos quais os cordéis eram expostos e vendidos para o 

público. Como conta Galvão (2002, p. 119), “os próprios autores dos folhetos liam 

trechos de suas obras para estimularem os leitores a adquirir seus escritos”[...]. O 

preço baixo dos folhetos fazia com que os cordelistas recitassem seus versos no 

meio da rua, ou seja, nas feiras livres do Nordeste, dependuravam em cordas e 

começavam a declamá-lo, cantá-lo, muitas vezes com músicos dando maior 

veracidade as obras, para chamar a atenção dos possíveis compradores. 

 Os autores liam seus cordéis até chegar no ponto auge, e os leitores 

curiosos, compravam os livretos para saberem o final da história e acabavam 

levando mais que um. Muitos dos leitores eram analfabetos que utilizavam os 

cordéis para aprender a ler e escrever de forma autodidata. 
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  Alguns pesquisadores relatam que os próprios autores dos cordéis, em seu 

início de carreira eram semianalfabetos, o caso de J. Borges. Segundo Grillo (2013, 

P. 02), “J. F. Borges estudou só durante 10 meses, em sítios e escolas particulares, 

abandonou seus estudos, pois, apenas com 10 anos de idade, foi trabalhar como 

agricultor”. Mal conhecia o alfabeto no começo de sua vida de escritor, mas o fato de 

não saber ler e escrever coerentemente, não o fez desistir de sua carreira de escritor 

e de maior xilogravador popular do Nordeste. 
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2.2.CAPÍTULO II: LITERATURA E ENSINO: O QUE TEMOS E O QUE 

QUEREMOS 

 

Temos um mundo que pouco a pouco, vem sendo invadido pela era 

tecnológica e, queremos que nosso mundo se modernize sim, mas que a tecnologia 

e leitura literária vivam lado a lado, uma complementando a outra, sem haver aquela 

concorrência para ver quem é a melhor. Ambas têm seu lado bom e seu lado ruim, e 

se uma complementar a outra, vamos ter a dupla perfeita como instrumento para a 

aquisição da leitura e da escrita, mas também como parte vital do entendimento com 

o mundo e da convivência com o outro.  

Pois, como sabemos, “LER e ESCREVER” são atividades primordiais na 

vida de qualquer pessoa, e nós como professores e/ou futuros professores temos 

que dar o máximo, para formar bons leitores com hábitos de leituras. 

Mas, para que isso aconteça temos que seguir várias etapas e uma 

variedade imensa de textos, dos mais simples aos mais complexos. Textos do dia a 

dia que circulam em nossa sociedade, textos literários, enfim todos os gêneros 

textuais, para que futuramente esses leitores incentivem outros leitores, pois a 

leitura é uma fonte inesgotável de conhecimento, é o passaporte para o mundo da 

imaginação, da fantasia, onde tudo é possível.  

Hoje em dia para engajarmos o aluno, futuro cidadão, no caminho da leitura 

é um processo longo e gradativo, pois eles não querem ser desligados da tecnologia 

e, é aí que você professor e/ou futuro professor deve entrar com uma motivação, 

para trazer esses(as) adolescentes para o mundo da leitura, mesmo que para isso 

você tenha que fazer uso da tecnologia e suas ferramentas.  

A “Literatura de Cordel” é o conteúdo mais apropriado para iniciar em sala 

de aula, é uma leitura onde o aluno se sentirá em casa, onde algumas de suas 

histórias estão na versão livro e filme, a mesma vem com fatos antigos e atuais, 

carregados de informações e cultura, de fácil acesso, vocabulário cotidiano, 

compreensível e de fácil interpretação, onde o futuro leitor será capaz de começar e 

terminar compreendendo o seu contexto. Seus livros são pequenos, variando de 8 a 

32 páginas e deixa o gosto de quero mais e mais, pelo simples fato, que é uma 

leitura rimada, que pode ser lida, declamada ou cantada, de memorização rápida, 

deixando assim, o leitor a escolher a forma que se adaptar melhor.    
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2.2.1. Cordel como Ferramenta de Ensino 

 

Atualmente, elevar os índices de aprendizagens e a qualidade na educação, 

é política de governo: possibilitar o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem, 

assegurando a Base Nacional Comum Curricular para cada etapa/ano da Educação 

Básica, deve ser conhecida e ensinada pelos professores e/ou futuros docentes e 

aprendido pelos estudantes. 

E de acordo com Nogueira (2009, p. 03) “A Literatura de Cordel, mesmo 

tendo origem humilde, tem um espírito clássico, áspera sempre a correção e 

considera-se que tenha inclusive, um propósito educativo. Sua intenção é sempre a 

de escrever da maneira mais correta possível”. 

Sendo assim, a equipe pedagógica deverá ressignificar o Projeto Político 

Pedagógico e o Regimento Escolar, estabelecendo as aprendizagens básicas para 

cada ano da Educação Básica. Segundo Nogueira (2009, P. 05), [...] “a Literatura de 

Cordel vem a facilitar o trabalho do professor no quesito incentivo à prática da 

leitura, sabido que a Língua Portuguesa deve ser trabalhada em um contexto 

harmônico para despertar o interesse pela leitura”. Em especial para os anos finais 

do Ensino Fundamental com a programação da Língua Portuguesa, para que possa 

obter os índices de aprendizagem adequados. Segundo Holly (1992). 

  

Os processos de aprendizagem são tão importantes como os produtos do 
conhecimento embora estes sejam também importantes (...) o 
conhecimento cresce e alarga-se quando partilhado, de tal modo que a 
aprendizagem em colaboração e por descoberta decorrem da premissa de 
que o conhecimento é construído socialmente e o essencial a reter da ação 
é que as pessoas aprendam fazendo. (p. 86). 

 

E a Literatura de Cordel é um tema que é pouco explorado, pode nos trazer 

experiências riquíssimas, que poderá ser introduzido para o desenvolvimento de 

conteúdo factual (que está acontecendo, verídico), sendo necessário que o 

educador traduza para a função social da escola os conteúdos conceituais, para que 

alcance as aprendizagens dos procedimentais. 

De acordo com o livro de Linguagens (2012, p. 09): “as capacidades 

procedimentais estão relacionadas a ser, saber, fazer e saber fazer determinadas 

coisas. Por exemplo: saber interagir com o outro [...], saber comportar-se em 

diferentes situações [...]”. Ou seja, o aluno aprendera interpretar o mundo com seus 
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próprios olhos e, agirá de acordo com a situação presente. Cavalcante (2013), 

esclarece que: 

 

Sabemos que muitos são os problemas que circundam a escolarização da 
leitura literária, principalmente quando se trata das práticas pedagógicas 
desenvolvidas para que o educando tenha capacidade de apropriar-se da 
literatura numa perspectiva de letramento literário. (p. 11). 
 
 

E para que tudo aconteça de acordo com os objetivos que se pretende 

atingir, é preciso um bom plano de aula, que tem como parceira as ferramentas 

tecnológicas ao seu favor, elaborado com base nos estudantes, e com motivações 

que estimulem a interação cooperativa, aprendizado colaborativo e o trabalho em 

grupo para que os estudantes saibam onde e quando usar as capacidades 

atitudinais. Linguagem (2012) explica que: 

 

As capacidades atitudinais dizem respeito as convicções e modo de ser, 
sentir e se posicionar mediante situações concretas. Por exemplo: capaz de 
conviver bem com as pessoas de diferentes etnias, grupos sociais, religiões 
e posições políticas, lidar com divergências de opiniões e de preferências 
(time de futebol, tipo de música, moda, pertencimento, tribo, etc.) 
reconhecer e valorizar a igualdade de direitos entre as pessoas, [...] ser 
responsável pelos seus próprios atos, compreender a importância, [...] de 
preservar o meio ambiente entre outras. (p. 09). 
 

 

Possibilitando assim o significado nas aprendizagens, aproximando as 

aprendizagens culturais dos estudantes aos conhecimentos formais e intelectuais de 

compromisso social da escola, pois, a Literatura de Cordel traz em si, uma 

linguagem de fácil entendimento. Como relata Nogueira (2009, p. 05), “O Cordel leva 

à memorização. [...] visto que as características do Cordel aguçam no leitor a 

vontade de ler mais, por serem pequenos textos, alguns até agraciados com 

ilustrações chamadas xilogravuras”. Desse modo passa a existir uma verdadeira 

apropriação da leitura. 

É preciso saber exatamente quais os desafios de aprendizagens dos 

estudantes e como usá-la paulatinamente, para que não se torne um conteúdo pelo 

conteúdo e sim os conteúdos como meio para o desenvolvimento das habilidades e 

competências. 

 Segundo Freire (1979, p. 14). “A educação tem caráter permanente. Não há 

seres educados e não educados. Estamos todos nos educandos. Existem graus de 

educação, mas estes não são absolutos”. 
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E o Cordel forma de expressão popular apresenta uma riqueza cultural que 

pode ser explorada pelas unidades escolares e ensinar aos nossos alunos como se 

tornarem bom cidadão capaz de pensar e agir por si só. Segundo Cavalcante 

(2013): 

 

É preciso desenvolver novos olhares sobre a literatura, tendo em vista ser 
ela uma forma de expressão artística da vivencia humana e, mesmo não se 
constituindo uma ciência estudada sistematicamente, ela pode servir de 
objeto de estudo para diversas áreas do conhecimento. (p. 16). 
 
 

E o cordel forma tradicional de nossa literatura popular, é escrito para ser 

lido e cantado, feito em versos, com vocabulário acessível e estrutura rítmica 

cativante, a história corre como uma canção bonita, sem nos darmos conta, a 

aventura já terminou. Segundo Suassuna, apud. (GASPAR, 2003, on-line): “A 

literatura popular em versos do Nordeste brasileiro pode ser classificada nos 

seguintes ciclos: o heroico, o maravilhoso, o religioso, o moral, o satírico e o 

histórico”.   

O gênero “Literatura de Cordel” expressa em seus versos, traços marcantes 

da diversidade cultural presente na sociedade brasileira: cada região tende a 

proclamar seu modo de viver, seus costumes, suas crenças. 

A primeira e mais importante constatação a respeito desta poesia, é que ela 

é uma expressão cultural do povo. Utiliza-se de sua linguagem, sua visão de mundo, 

seus problemas, suas lendas e seu cotidiano. Segundo Freadman e Seumas Miller 

(1994) apud. (SILVA, 2007, p. 18): afirmam que “A literatura é uma forma de 

comunicação; como tal ela envolve alguém que comunica (o autor), alguém com 

quem ela se comunica (o leitor) e alguma coisa que é comunicada”. É necessário 

estudar e verificar todas essas etapas para pôr um plano de aula em ação. 

Entendemos que, nos meios escolares a Literatura de Cordel deve ser 

valorizada, representando essas características que compõem a identidade de cada 

região e a espontaneidade da Arte Popular. Araújo (2007, online), ainda esclarece 

que: 

 
Uma das características desse tipo de produção é a manifestação de 
opinião do autor a respeito de algo dentro da sua sociedade. Os cordéis não 
têm a característica de serem impessoais ou imparciais, pelo contrário, na 
maioria das vezes usam várias técnicas de persuasão e convencimento 
para que o leitor acate a ideia proposta. 
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Fazendo com que o aluno consiga através do cordel se expressar melhor 

por ser composta de um texto cativante e fácil compreensão, propiciando o 

conhecimento de personagens populares brejeiros e sertanejos, para que assim 

essa riquíssima expressão literária popular, sobreviva a gerações futuras.  

 

2.2.2. A Literatura de Cordel nos anos finais do Ensino Fundamental 

 

Diante desse cenário, onde a tecnologia vem tomando espaço, a escolha do 

tema veio pela necessidade do ensino de arte literária, que auxilia no resgate junto 

com os alunos de algo tão fascinante, que é a Literatura de Cordel, de leitura 

simples sem muita complexidade, fácil entendimento, quebrando preconceitos e 

buscando a integração da comunidade escolar, da era digital e comunidade em 

geral. Porém que atendesse à leitura e a produção de textos poéticos ou não, um 

assunto que fosse capaz de despertar o interesse dos alunos em conhecer o cordel 

e sua construção. Como diz Linhares (2005): 

 

A literatura de cordel continua um expressivo meio de comunicação neste 
século XXI, apesar da morte, tantas vezes anunciadas, ao longo dos 
tempos. Felizmente, enquanto expressão cultural permanece, adaptada, 
reinventada, no desempenho de suas funções sociais. Informar, formar, 
divertir, socializar ou poetizar, conforme os diferentes temas que retrata e o 
enfoque abordado.  (Artigo da web, 17 de julho de 2005). 

 
 

Sem perceberem a Literatura de Cordel está presente no dia a dia de todos, 

e por se tratar de um conteúdo de fácil compreensão, divertida e ritmada, cai nos 

conceitos dos alunos, levando-os a se interessar pelo assunto e buscar saber mais. 

 Nogueira (2009, p. 05) afirma: “O Cordel leva à memorização e isso está 

relacionado à própria compreensão do que se lê, e é sabido que só se gosta e se 

aprecia aquilo que se entende”. Mesmo que essa presença não seja da maneira 

como se aprende e se ensina nos dias atuais, mas de uma maneira bem simples e 

como uma forma de desconstrução onde as gerações passadas contavam essas 

histórias de um modo muito extrovertido.  

No ponto de vista de Émile Durkhein, “gerações novas não tem o que 

ensinar para as mais velhas, e assim, nem o mais velho para o mais novo”. Já John 

Dewin, afirma que, “educação é vida e não preparação para a vida” (1928). Como 

podemos observar através desses pensadores supracitados, podemos dizer que o 
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ato de aprender e ensinar ocorre na medida em que o indivíduo se relaciona. Pois a 

sua ação torna-se um ato educativo, porque cada um tem uma visão sobre 

educação.  

Através dessa concepção podemos ressaltar a contribuição da Literatura de 

Cordel nos meios escolares, na sala de aula e na vida dos educandos. E, além 

disso, a Literatura de Cordel deve ser valorizada e enriquecer ainda mais a já 

reconhecida e não tanto preconceituosa pluralidade cultural do nosso Brasil, e nesse 

sentido temos que valorizar o potencial de cada criança. Cavalcante (2013) 

esclarece que:  

 

A leitura literária compartilhada possibilita aos alunos a construção de 
sentidos, bem como a ampliação dos seus horizontes de leitura, partindo da 
interação com leitores diferentes. Sendo assim a presença do professor 
como mediador desse processo é indispensável. (p. 72). 
 
 

Entende-se que cabe aos docentes fazer com os discentes interajam com os 

desafios que surgem dentro da sala de aula e que juntos possam aplicar os 

conhecimentos adquiridos dentro e fora da escola. Nogueira (2009) afirma: 

 

Rasgar as amarras do preconceito faz parte da construção da educação, e 
é rompendo com o óbvio modelo de ensino de leitura que surge a “figura” da 
Literatura de Cordel na sala de aula como incentivo à leitura, em um mundo 
cada vez menor e alunos cercados de tecnologia [..]. (p. 09). 
 
 

E a Literatura de Cordel tem inúmeras possibilidades pedagógicas e um 

plano de aula com o gênero “Cordel” pode ser uma boa oportunidade de incentivar 

os alunos a fazerem o uso de experiências culturais que extrai dessa literatura, toda 

suas características que compõem a identidade de cada região, utilizando-se de 

várias linguagens, verbal oral, verbal escrita, musical, gráfica, dentre outras. 

Podemos dizer que essa experiência, faz uso de materiais didáticos 

tecnológicos e do cotidiano escolar para que se possa reconhecer e valorizar, 

respeitando a multiculturalidade do nosso país e seus significados coletivos.  

Além disso, é interessante debater com os alunos como a Literatura de 

Cordel tornou-se mais rica e diversificada, assim o educando interagirá sem 

perceber expondo suas curiosidades, e tomando consciência de fatos que 

proporcionam a aproximação da Literatura de Cordel da vivencia dos mesmos, e, 
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por conseguinte sirva como incentivo para a concretização do processo de 

aprendizagem.  Nogueira (2009), esclarece que: 

 

Por serem essenciais na formação escolar a leitura e a escrita merecem 
atenção específica dos professores das diversas áreas. A escola deve criar 
um círculo virtuoso em que esses dois segmentos melhorem e ajudem na 
aprendizagem global do aluno. É de suma importância, não somente a 
leitura de materiais que se encontrem na sala de aula, é preciso ir mais 
longe, é preciso, como dizia Paulo Freire, uma leitura de mundo para que se 
possa compreender a própria realidade onde se está inserido. É por meio 
da leitura e da escrita que se dá acesso à grande parte da cultura humana. 
Mais que uma mera reprodução do som das palavras, é imprescindível 
compreendê-las. Para cumprir esse objetivo é igualmente importante lançar 
mão de vários meios e com eles atender aos interesses de crianças e 
jovens. Técnicas diversificadas entram no “vale tudo” para despertar o 
interesse pela leitura e consequentemente pela escrita. (p. 04).  
 
 

Por isso, além de promover a leitura, o trabalho educativo com os cordéis se 

estende para outros tipos de conhecimentos, podendo ser elaborado na escola um 

projeto interdisciplinar, onde englobará todas as disciplinas, e cada uma usará o 

cordel como tema, para desenvolver o conteúdo de sua área. 

A democracia faz com que a interdisciplinaridade faça parte do cotidiano dos 

alunos, isso, dará uma grande diversidade para ser trabalhado com os mesmos, 

algo que faça um resgate cultural e ao mesmo tempo possa trazer benefícios no 

campo da leitura e da escrita, dando assim, condições para os alunos explorar o 

meio onde está inserido, buscando condições para favorecer seu aprendizado. 

Segundo Medeiros (2002): 

 

[...] a literatura de cordel corresponde às necessidades de informação, 
comentários, críticas da sociedade e poesia do mesmo povo que a concebe 
e consome. É, ao mesmo tempo, o noticiário dos fatos mais importantes que 
acorre no mundo, no estado, na cidade, no bairro, e sua interpretação do 
ponto de vista popular. (Apud. GRILLO, 2013, p.15). 

 

Esse fato fará com que o estudante se identifique como parte desse contexto 

social e interaja mais na sala de aula e levará suas experiências para fora da escola, 

para parentes e amigos. Porque a Literatura de Cordel é criativa enquanto estrutura 

em versos, mais fáceis de serem recordados devido a rima ser agradável, carregada 

de contexto histórico da vida simples e difícil de cada personagem. 

De acordo com Nogueira (2009, P.05), “Desse modo passa a existir uma 

verdadeira apropriação da leitura”. Usufrui de uma especificidade própria no que diz 

respeito ao desenvolvimento dos objetivos de aprendizagens. 



32 

 

Sendo assim, o professor deve aproveitar o conhecimento adquirido durante 

cada etapa e disciplina, e partindo dessa ideia, será um mecanismo estimulante para 

trabalhar a leitura e compreensão dos alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental. 

O cordel contribui e muito para que o aprendizado seja melhor e bem mais 

específico, isso, dará aos discente a oportunidade de conhecer suas origens em 

busca do resgate cultural de suas raízes, sem dúvidas a arte da Literatura de Cordel 

cederá a oportunidade de consolidar essa fundamentação para o aprendizado dos 

mesmos.  

 

2.2.3. O Cordel como Incentivador da Leitura Literária 

 

Inserir a Literatura de Cordel dentro do contexto escolar, não é tarefa fácil. 

Encontrando várias barreiras, por se tratar de algo oportunamente banal, modesto 

ou ultrapassado para uma atualidade tão tecnologicamente globalizada. Como 

comenta Cavalcante (2013): 

 

Dessa forma, é preciso romper com a concepção preconceituosa de que a 
literatura popular não possui valor cultural. Deve-se entender que a cultura 
popular continua viva e tem se adaptado ao mundo contemporâneo, sem 
perder de vista seus traços característicos e possibilitando, sobretudo, o 
reaproveitamento temático de outras produções, atestando, portanto, que, 
no trabalho com a arte literária, desconhecem-se as fronteiras e sobrepõe-
se o estilo. (p.31). 

 

A Literatura de Cordel está vivíssima, da mesma forma que você caro leitor 

se considera vivo, é só, ter um pouco de conhecimento sobre Literatura de Cordel, 

que você, vai passa-la a vê-la ao seu redor, pois, a mesma está muito presente na 

mídia, através de propagandas e programas de televisão. 

E Nogueira (2009, p.05), afirma que: “a Literatura de Cordel vem facilitar o 

trabalho do professor no quesito incentivo à prática da leitura, sabido que a Língua 

Portuguesa deve ser trabalhada em um contexto harmônico para despertar o 

interesse pela leitura”. No entanto, tal situação tornou-se estimulante como desafio 

para resgatar a memória dessa literatura que faz parte de nosso passado, presente 

e futuro, e passa despercebida no dia a dia. 

Cabe ao docente e a instituição escolar em que trabalha assegurar a função 

social dos seus discentes, ou seja, criar uma estratégia metodológica de ensino, de 
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acordo com cada idade e nível escolar do educando. E de acordo com Nogueira 

(2009, p. 4) “Por serem essenciais na formação escolar a leitura e escrita merecem 

atenção específica dos professores das diversas áreas. A escola deve criar um 

círculo virtuoso em que esses dois segmentos melhorem e ajudem na aprendizagem 

global do aluno”. Entende-se que a Literatura de Cordel, tem inúmeras 

possibilidades pedagógicas. E será usada como base para o desenvolvimento das 

proficiências de Língua Portuguesa assegurando as aprendizagens adequadas. De 

acordo com a Base Nacional Comum Curricular de Língua Portuguesa (BNCC): 

 
O objetivo norteador é garantir a todos os alunos o acesso aos saberes 
linguísticos necessários para a participação social e o exercício da 
cidadania, pois é por meio da língua que o ser humano pensa, comunica-se, 
tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou 
constrói visões de mundo e produz conhecimento. (p.63). 
 

 

A principal intenção do estudo é possibilitar aos alunos um mergulho 

literário, incentivando a leitura em um mundo repleto de personagens, ritmos, temas, 

imagens dentre outros. Como diz Nogueira, (2009, p. 05) “Dentre as mais variadas 

artimanhas para que o aluno sinta o prazer e adquira o hábito da leitura está a 

Literatura de Cordel, linguagem simples, escrita breve, realidade, esses são alguns 

dos atributos que envolvem, despertam e facilitam a leitura”. Que aos poucos está 

sendo resgatado nas escolas por professores e alunos, por apresentar uma 

linguagem cotidiana e clara. 

Esse tema tem como objetivo de trazer para os educandos o gosto pela 

leitura, mostrando seus conceitos. Segundo Cabral (2012):  

 

A leitura escolar, além do caráter informativo que lhe é comum, tem por 
objetivo transformar o aluno em um leitor autônomo e competente, de modo 
que ele tenha condições de se apropriar da realidade e dar sentido ao que 
lê, reconhecendo as peculiaridades da manifestação da linguagem. (p. 62).  
       

 
Mostrando algumas histórias e observando sempre sua importância na 

cultura brasileira, trabalhando leitura simples para que eles sejam capazes de 

começar e terminar a leitura sabendo interpretar o seu real significado e facilitando a 

produção de seus próprios textos. E segundo Cavalcante (2013): 

 

Contudo, o contato com os textos literários, na escola. [...], tem se 
restringido, muitas vezes, a leituras dissociadas dos seus contextos de 
produção e de recepção. Tais leituras vêm sendo utilizadas, geralmente, 
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para exploração de estruturas linguísticas ou para corresponder à exigência 
de leituras obrigatórias de obras literárias para alunos que desejam 
ingressar na universidade através dos processos seletivos de algumas 
instituições de ensino. (p. 15). 

 

O texto literário em si, traz uma grande preocupação, pois necessita de uma 

atenção maior do professor e, acima de tudo do leitor, que precisa encontrar um 

caminho ainda não explorado, e cada leitor acaba interpretando de uma forma 

diferente, onde as palavras ganham novos sentidos, até sentidos inesperados, que 

requer uma atenção maior, pois ele ficará frente a frente com a realidade, com a 

ficção, a fantasia, dentre outros, e terá que distinguir cada um. De acordo com 

Cosson (2012): 

 

[...] o processo de letramento que se faz via textos literários compreende 
não apenas uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas 
também, e sobretudo, uma forma de assegurar seu efetivo domínio. Daí sua 
importância na escola, ou melhor, sua importância em qualquer processo de 
letramento, seja aquele oferecido pela escola, seja aquele que se encontra 
difuso na sociedade. (p.12).  
 
 

A Literatura de Cordel é leitura literária, e cabe ao professor de alguma 

forma trazer este aluno para participar do seu plano de aula e desenvolver 

atividades diferenciadas (a partir do gênero textual: Literatura de Cordel) que 

promovam interesse pela leitura e escrita e que trabalhe com os eixos (oralidade, 

leitura e escrita) do ensino da “Língua Portuguesa” de forma interdisciplinar. 

Régis, (2007), apud. (CAVALCANTE, p. 17) reforça tal aspecto afirmando 

que: “a literatura, ao registrar os sonhos realizados, os não realizados e os por 

realizar da humanidade permite a revisão da história e da ciência, pois a literatura é 

um saber em expansão e o lugar de entrecruzamento de todos os saberes”. Ou seja, 

a junção das disciplinas, onde cada um usará o cordel para aplicar seu conteúdo, 

pois se tratando de cordel é um tema que abrange, desde a matemática, geografia, 

história, artes, língua inglesa, língua portuguesa, ciências dentre muitas outras, 

ampliando assim, a competência comunicativa, interpretando, lendo e escrevendo 

textos socialmente relevantes. Cavalcante (2013) afirma que:  

 

A experiência de mediação da leitura reforça o compromisso com a 
qualidade de ensino prioritariamente centrado na aprendizagem e permite 
entender que quanto maior a disponibilidade do professor em assumir o 
papel de mediador do ensino melhor será o resultado das interações em 
sala de aula. (p. 31). 
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E o cordel é um grande mediador entre aluno e professor, pode ser 

trabalhado de várias formas e com duplo propósito: o propósito didático e o 

propósito comunicativo, envolvendo os alunos em seus vários níveis de 

aprendizagem e ao reconhecimento de valores e ensinamento explícito e implícito 

presentes no cordel, elevando os índices de aprendizagem de leitura e escrita dos 

alunos dos anos finais do ensino fundamental.   
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3. METODOLOGIA 

 

 A pesquisa monográfica baseia-se na pesquisa bibliográfica e de campo, 

que objetivou fornecer conhecimento novos, para a melhoria de qualidade dos 

conteúdos. Para Demo (2000), apud. (PRODANOV, 2013, p.42): “Pesquisa é 

entendida como procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como 

procedimento de aprendizagem (princípio científico e educativo), sendo parte 

integrante de todo processo reconstrutivo de conhecimento”. Com a finalidade de 

responder ao problema em questão ou refutá-lo tomando outros rumos, mas, o 

pesquisador sairá com o conhecimento mais amplo sobre o tema pesquisado.  

Como afirma Prodanov (2013, p. 42): “A finalidade da pesquisa é “resolver 

problemas e solucionar dúvidas, mediante a utilização de procedimentos 

científicos””. Leitura, releitura de fundamentação teórica de estudiosos no assunto é 

fundamental para que se desenvolva uma pesquisa fundamentada em argumentos. 

Pronanov (2013) esclarece que: 

 

Consultar livros e revistas, verificar documentos, conversar com pessoas, 
fazendo perguntas para obter respostas, são formas de pesquisa, 
considerada como sinônimo de busca, de investigação e indagação. Esse 
sentido amplo de pesquisa se opõe ao conceito de pesquisa como 
tratamento de investigação científica que tem por objetivo comprovar uma 
hipótese levantada, através do uso de processos científicos. (p. 43). 
 
 

Para a complementação da mesma utilizou-se como técnica para coleta de 

dados os seguintes instrumentos: a pesquisa bibliográfica, web gráfica (artigos 

online), teses, monografias, dissertações, mestrados e livros de estudiosos 

científicos (Letramento Literário, Literatura e Literatura de Cordel”). Para Prodanov 

(2013): 

 

A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma 
situação para a qual o repertório de conhecimento disponível não gera 
resposta adequada. Para solucionar esse problema, são levantadas 
hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. (p. 43).  
 
 

Com o problemas e hipóteses de acordo com os objetivos que pretendemos 

atingir, fomos em busca das respostas, só não podíamos esquecer que, talvez, a 
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pesquisa pudesse ser confirmada ou refutada. Segundo Minayo (2011, p. 17) apud. 

(PRONANOV, 2013):  

 

[...] atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da 
realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 
frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a 
pesquisa vincula pensamento e ação. (p. 43). 
 
 

Por isso era necessário que a pesquisa fosse embasada em leitura e 

releitura do referencial de alguns estudiosos, para que assim fosse obtido a resposta 

para os problemas levantados baseado no método científico. 

Ainda Prodanov (2013) afirma que: “para isso, há vários tipos de pesquisas 

que proporcionam a coleta de dados sobre o que desejamos investigar”. Prodanov 

(p. 50) esclarece que: “ isso significa que podem existir vários tipos de pesquisa. 

Cada tipo possui, além do núcleo comum de procedimentos, suas peculiaridades 

próprias”. Na prática de nossa pesquisa sempre acabamos utilizando vários 

métodos, mas temos que dar ênfase em um ou outro método. Segundo Demo (2000, 

p.22): 

 

[...] todas as pesquisas são ideológicas, pelo menos no sentido de que 
implicam posicionamento implícito por trás de conceitos e números; a 
pesquisa prática faz isso explicitamente. Todas as pesquisas carecem de 
fundamento teórico e metodológico e só tem a ganhar se puderem, além da 
estringência categorial apontar possibilidades de intervenção ou localização 
concreta. (Apud. PRODANOV, 2013, p. 50). 
 
 

Não pode haver uma pesquisa, partindo do nada, a leitura de conhecimentos 

teóricos é fundamental. Para melhor apreciação desta pesquisa observou-se que ela 

é classificada como descritiva e exploratória, e para a fundamentação e abordagem 

da mesma, utilizou-se o método misto, onde a abordagem foi quantitativa e 

qualitativa. Prodanov (2013, p. 69 e 70) diz que: 

 

Pesquisa quantitativa: considera que tudo pode ser quantificável, o que 
significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e 
analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas 
(percentagem, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de 
correlação, análise de regressão etc.). [..] Pesquisa qualitativa: considera 
que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 
não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. 
(p. 69 e 70). 
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Pesquisa quantitativa significa que, através de gráfico/percentagem o 

pesquisador vai expor o resultado obtidos na pesquisa e comentar sobre. 

E qualitativa por haver visita para pesquisa de campo e entrevista em uma 

segunda escola, para assim poder observar o trabalho dos professores e alunos em 

um projeto interdisciplinar. 

Primeiramente foi necessário ir até a Escola Municipal Vista Alegre, onde, 

em primeiro momento entrei em contato com a equipe pedagógica da escola 

(coordenação), a qual, me despuseram alguns minutos do seu tempo.  

Me apresentei, dizendo meu nome, curso e instituição que estudava, e, por 

ser o último semestre do curso, temos o trabalho de conclusão com pesquisa de 

campo, onde a escola escolhida por mim foi a Escola Municipal Vista Alegre. 

Com a autorização assinada abordei cada um dos professores, expliquei 

tudo que necessário, e os mesmo aceitaram responder o questionário sem algum 

empecilho.   

A segunda instituição, a Escola Estadual Garcia Garrido Fermino, veio como 

um presente, pois estavam desenvolvendo um projeto interdisciplinar no qual a 

“Literatura de Cordel” era o tema principal, aquele fato me conquistou, e com ajuda 

de duas professoras da Faculdade consegui o telefone de uma das professoras 

envolvida no projeto. A qual no dia seguinte liguei, me apresentei e fiz o pedido, se 

poderia ir até a escola conhecer o projeto e fazer uma entrevista com a mesma.  

A professora nem me questionou, disse que eu poderia ir, o dia que fosse 

melhor. Fui até a instituição e conheci as professoras e o projeto, que estavam 

desenvolvendo, fiz a entrevista com três professoras que o desenvolveu, gostaria de 

ter feito com todos os envolvidos, mas como esse projeto apareceu em últimos 

instantes não houve tempo, pois, seriam necessárias várias visitas na instituição 

para poder entrevistar cada um dos participantes, pois os mesmos trabalham em 

dias diferentes.    

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa se caracterizou através de informações cabíveis que foram 

obtidas através de questionário aplicado na Escola Municipal Vista Alegre, para um 
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número exato de 8 professores, (professores do 1º ano ao 9º ano), com 10 questões 

fechadas. Eles ficaram em média duas horas com o questionário, em seguida 

responderam e entregaram para mim. 

Em segundo momento houve uma entrevista, com três professoras da 

Escola Estadual Garcia Garrido Fermino, onde a mesma estava desenvolvendo um 

projeto interdisciplinar no ensino fundamental e médio do período noturno do EJA de 

2017, Projeto “Plantando Árvore Em Um Setembro Verde” e tiveram como base a 

“Literatura de Cordel”. 

 A entrevista foi gravada e aconteceu naturalmente entre entrevistadora e 

entrevistadas (a primeira entrevista havia duas professoras presente, as quais se 

intercalavam nas respostas) e houve uma segunda entrevista com uma terceira 

professora, o local da entrevista foi nas dependências da escola, a qual foi relatada 

fielmente nos resultados e discussões. 

 

 3.2. População de participantes no estudo 

 

A população pesquisada é formada por um grupo de professores de todas os 

anos/séries e disciplina do Ensino Fundamental da Escola Municipal Vista Alegre, 

localizada no bairro: Vista Alegre no Município de Terra Nova do Norte – Mato 

Grosso. 

A abordagem foi feita individualmente, expliquei passo a passo o meu 

trabalho e o motivo da minha pesquisa, todos aceitaram a responder o questionário, 

e em menos de duas horas terminaram e me entregaram. 

A entrevista aconteceu com a equipe de professores que participaram do 

projeto interdisciplinar, na Escola Estadual Garcia Garrido Fermino, localizada no 

bairro Mãe de Deus no Município de Peixoto de Azevedo – Mato Grosso. 

Quanto a entrevista, aconteceu naturalmente, fui visitar a escola para 

conhecer o projeto e admirada com a conexão de todas as disciplinas. Fiz a 

entrevista com as professoras que participaram do projeto. As perguntas surgiam 

com base no projeto e na Literatura de Cordel, sem planejamento inicial. 

 

 3.3. Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

 



40 

 

 Utilizou-se os seguintes instrumentos para complementação da pesquisa, 

que foi através do questionário e entrevista. 

A primeira escola pesquisada estava formada por um grupo de professores 

da Escola Municipal Vista Alegre, localizada no bairro: Vista Alegre no Município de 

Terra Nova do Norte – Mato Grosso, O questionário foi aplicado no dia 25 de agosto 

de 2017, com os professores que se encontravam presente na instituição escolar. O 

mesmo, foi entregue por mim aos professores com um tempo determinado de 

aproximadamente duas horas para o recolhimento, nenhum dos abordados se 

negaram a responder o questionário, o qual levou ao diagnóstico de solução para o 

problema levantado.  

A entrevista aconteceu naturalmente no dia 28 de setembro de 2017 e 11 de 

novembro de 2017, com a permissão das entrevistadas comecei a gravar a mesma, 

de acordo com o tema e o projeto, as perguntas foram sendo elaboradas de acordo 

com a conversa. A primeira entrevista teve uma duração de 20 minutos, e as 

entrevistadas me autorizarão a pôr o nome delas no trabalho, mas, os mantive em 

segredo. A segunda entrevista, teve uma duração de 10 minutos, essa foi feita fora 

das dependências da escola, e as perguntas foram elaboradas antes. A entrevista 

teve como finalidade trazer mais conhecimento sobre o assunto Literatura de Cordel. 

 

3.4. Procedimentos de coleta e análise de dados 

 

Para complementação deste trabalho utilizou-se como técnicas para coletas 

de dados os seguintes instrumentos: pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo 

(questionário e entrevista). A mesma é classificada como descritiva e exploratória, 

com um método misto, onde a abordagem foi quantitativa e qualitativa. 

Para os processos de coleta utilizou-se do questionário na Escola Municipal 

Vista Alegre e da entrevista na Escola Estadual Garcia Garrido Fermino. Os dados 

do questionário respondido pelos professores da primeira escola, foram analisados 

quantificando-se em percentual e elaborado em gráficos. 

Após a coleta dos dados, estes foram selecionados, passando para a fase 

seguinte que é a apresentação, interpretação e análises dos dados, tornando-se 

possível fazer comentários afim de correlacionar os dados obtidos com o problema. 

Cujas informações foram determinantes para a formulação do parecer conclusivo 

sobre o tema abordado e para verificação e comprovação da hipótese proposta. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pesquisa gerou em torno do problema: verificar se os professores e a 

instituição escolar faziam uso da Literatura de Cordel no contexto escolar, e se a 

Literatura de Cordel estava desaparecida ou esquecida na sala de aula e na 

sociedade. 

E de acordo com os objetivos proposto, este capítulo vem apresentar os 

gráficos da primeira escola objeto de estudo, assim como os dados nela obtidos 

através de questionário realizado junto aos professores da Escola Municipal Vista 

Alegre.  

E com o propósito de responder esse problema, foi aplicado o questionário 

na Escola Municipal Vista Alegre do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), a mesma 

funciona em dois turnos (matutino e vespertino). E o questionário foi a ferramenta 

metodológica que norteou a pesquisa para os resultados a seguir.  

Como não se obteve o resultado esperado na primeira pesquisa, houve uma 

segunda pesquisa, em uma segunda escola em outro município, a qual fiquei 

sabendo do projeto interdisciplinar que estavam desenvolvendo, o mesmo me 

chamou a atenção, fui até a instituição para conhecer, fiquei encantada. E para 

aprofundar mais no assunto e mostrar para as outras pessoas, resultado satisfatório, 

fiz uma entrevista com três dos professores envolvidos.  

O resultado da entrevista se encontra logo a frente, logo de início você 

perceberá a diferença de comportamento e a paixão que diferencia um educador 

que usa o cordel como base para a fixação do conteúdo e aprendizagem do aluno. 

Sabemos que toda escola tens suas dificuldades, mas depende de cada um, 

para ser, fazer diferente, a escola em questão fez a diferença. Que todos os 

professores e/ou futuros professores tomem como base, o de ser não apenas mais 

um, mais sim o de fazer a diferença, já que escolheu essa profissão para seguir, que 

a siga com amor e faça a diferença por onde passar.  

Acredita-se que com está pesquisa, seja possível demonstrar a eficácia da 

utilização da literatura no contexto escolar. 

A seguir os gráficos e a entrevista evidenciam os resultados da pesquisa 

realizada em cada escola. 
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GRÁFICO 1. Disciplinas lecionadas na Escola Municipal Vista Alegre. 

64%
12%

12%

12%

1. Qual a sua disciplina nesta instituição?

Unidocência

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Ciências

Matemática

Outra.

 
Fonte: SILVA, 2017. 

 

De acordo com o percentual (gráfico 1), a escola pesquisada (Escola 

Municipal Vista Alegre), ficou evidente o predomínio de professores Unidocentes, do 

que qualquer outra disciplina, chegando a 64% do total.  

Unidocente, são professores que trabalham com todas as disciplinas 

englobadas, do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental, ou seja, Pedagogo. 

Mas isso é fácil de explicar, a escola em questão é Municipal, e como 

sabemos atendem só o ensino fundamental. Por isso o índice maior é de 

professores Unidocente. Como podemos observar dos oito professores que 

responderam o questionário, temos três professores para o Ensino Fundamental II, e 

os três se revezam nas turmas do 6º ao 9º ano. 
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GRÁFICO 2. Turma. 

12%

12%

12%

13%

13%

38%

2. Para qual turma/Ano você leciona?

1º ANO

2º ANO

3º ANO

4º ANO

5º ANO

1º ao 5º ANO

6º ao 9º ANO

 
  Fonte: SILVA, 2017. 

 

Em relação a distribuição de professores é possível observar que no Ensino 

Fundamental II do 6º ao 9º Ano, tem em média um professor para cada disciplina, ou 

seja, um para Língua Portuguesa, um para Língua Inglesa, um para ciências, etc, e 

a cada 45 minutos os mesmo se revezam trocando de turma. E a mesma escola tem 

cinco professores Pedagogos, do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I, onde, cada 

um deles assume uma turma.  
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GRÁFICO 3. Necessidades formativas 

 
   Fonte: SILVA, 2017. 

 

(Gráfico 3), mostra-nos que 50% dos professores tem como maior 

dificuldade a falta da participação mais ativa dos pais na escola, onde os pais estão 

deixando a desejar, não participando das reuniões e nem se preocupando se seus 

filhos estão frequentando as aulas regularmente ou não. 

Em segundo lugar a dificuldade em relação à alfabetização e a leitura e 

interpretação são também preocupantes. Onde podemos dizer que os índices de 

desenvolvimento da Educação Básica, vem mostrando que os estudantes não estão 

aprendendo adequadamente na idade certa, isso se dá pela falta de valorização dos 

conhecimentos culturais populares, para construir o conhecimento científico, visto as 

dificuldades dos estudantes em não compreender o que lê e escreve de forma 

cultural sem a formalidade da Língua Portuguesa.  

Em terceiro lugar ficou o desinteresse e o saber falar e saber ouvir dos 

alunos, onde atualmente não sabem se portar diante de diferentes situações, e, a 

maioria das vezes são desobedientes e não se empenham em aprender o conteúdo. 
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GRÁFICO 4. Métodos diversificados. 

43%

14%

43%

4. Quais são as estratégias que seriam necessarias para 

enfrentar esses desafios?

Projetos para incentivar a
leitura e trabalhos
diferenciados

Reforço no contra turno

Convidar os pais para
participarem mais da vida
escolar de seus filhos

Outro.

 Fonte: SILVA, 2017. 

 

O gráfico 4, nos mostra que os professores precisam de projetos pedagógico 

e da participação mais presente dos pais na escola, para que assim, juntos, possam 

transmitir os conhecimentos cabíveis e adequados para cada idade escolar. Como 

podemos perceber, é necessário com urgência ressignificar o PPP, para que assim 

atinjam o objeto concreto de conhecimento dos estudantes tendo como meio os 

conteúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. Como nos mostra o 

livro de “Orientações Curriculares Área de Linguagens” (Secretária do Estado de 

Educação de Mato Grosso, 2012). 

 

Assim, as capacidades cognitivas, socioculturalmente construídas estão 
relacionadas aos processos ou operações mentais quando o ser humano 
constrói o conhecimento, tais como: a abstração, a análise, a síntese, a 
correlação, a percepção, a identificação, a aplicação, a fruição, entre outras, 
os quais são fundamentais nos processos intelectuais de elaboração de 
conceitos para operar com símbolos, ideias, imagens e representações que 
permitem organizar a realidade. (p. 09).  

 

As capacidades cognitivas são: as atitudinais e as procedimentais, as 

mesmas devem estar presentes nos três ciclos do E.F. pois envolvem valores 

culturais e comportamentos para se tornar um bom cidadão capaz de pensar e agir 

por si só. 
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 As atitudinais dizem respeito a conviver em harmonia com a sociedade e 

diferentes etnias, respeitando o que é diferente do seu modo de ver a vida. As 

procedimentais dizem respeito a de ser, fazer, e saber se portar diante de várias 

situações e ambientes, onde o aluno vai entender que nosso país é multicultural, 

onde encontramos pessoas de todas as raças, credo, etnia, classe social, pessoas 

que pensam e agem diferentemente de nós. Mas, que temos que respeitá-la e saber 

conviver com o próximo.  

Cada um de nós, tem o direito de viver em paz, nesse grande e tão moderno 

mundo. 
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 GRÁFICO 5. Literatura na Escola. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: SILVA, 2017. 

 

Dentre os oito professores que responderam o questionário, seis consideram 

o estudo com literatura bom nos anos finais, mas, que precisa de uma repaginada 

no mesmo, aprofundando mais o assunto, que geralmente só é aplicado em sala o 

básico que vem nos livros didáticos. 

Outro consideram o trabalho com a literatura ótimo. Mas, quando perguntei, 

se trabalha Literatura de Cordel em sala, me respondeu somente o que está no livro 

didático, ou seja, o básico do básico.  

O último professor, respondeu regular, pois acredita, que só é trabalhado o 

básico, sem dar ênfase em uma ou outra literatura. Pois todos deveriam saber que 

de acordo com a BNCC (2017): 

 
Não se trata, pois, no eixo Educação literária, de ensinar literatura, mas de 
promover o contato com a literatura para a formação do leitor literário, capaz 
de apreender e apreciar o que há de singular em um texto cuja 
intencionalidade não é imediatamente prática, mas artística. O leitor 
descobre, assim, a leitura como possibilidade de fruição estética, alternativa 
de leitura prazerosa. Além disso, se a leitura literária possibilita também 
ampliação da visão de mundo, pela experiência vicária com outras épocas, 
outros espaços, outras culturas, outros modos de vida, outros seres 
humanos. (p. 65). 

 

Ou seja, não é o ensino apenas teórico, mas sim um ensino incentivador, 

que leve o educando a se tornar um leitor literário e através da leitura literária, 

75%

12%

13%

5º Como você considera o trabalho com a literatura em
sala nos anos finais do Ensino Funtamental?

Bom

Ótimo

Regular

Não sei.



48 

 

descobrir novos conhecimentos, novos mundos, novas culturas, ampliando assim 

sua visão de mundo. 

 

GRÁFICO 6. Cultura popular.  

 
Fonte: SILVA, 2017. 

 

No gráfico 6: O que é Literatura de Cordel, podemos observar que a 

totalidade dos docentes sabem o que é Literatura de Cordel, e que faz parte da 

literatura brasileira. E que a mesma, é cultura brasileira repleta de conteúdo. Como 

afirma Silva (2007): 

  

Sabemos que os folhetos de cordel nos remetem a um contexto histórico 
muito antigo, representando, há algumas décadas, um dos poucos meios de 
comunicação no interior do Nordeste brasileiro. Era o cordel que, muitas 
vezes, servia de instrumento de educação e informação. Através dele 
alguns ouvintes aprendiam a ler ou quando não, memorizavam e passavam 
a história adiante. (p. 13). 

  

Se antigamente a Literatura de Cordel, servia como método de ensino e 

aprendizagem na educação, hoje em dia também tem seu valor, alguns professores 

desenvolvem projetos e aplicam em suas escolas, com grande êxito no final. 
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GRÁFICO 7.  Cordel, origem. 

 
 Fonte: SILVA, 2017. 

 

Gráfico 7. Quanto ao conhecimento que Literatura de Cordel existe, e, que é 

literatura brasileira estamos bem seguros disso, como afirma o gráfico sétimo acima. 

100% dos professores responderam que Literatura de Cordel, surgiu na região 

Nordeste do Brasil, onde a mesma ainda é conservada entre seus conterrâneos. 

Como afirma Rovedo (2009): 

 

“No Brasil, ele ficou 
Chamado de abecê 
Ou de folheto de feira 
Você pode isso ler 
E ficou mais no Nordeste 
Com seu povo a sofrer”. 
 

No Nordeste ela tem um valor primordial, onde todos a valorizam e a 

prezam, na época em que lá ela surgiu, trouxe alegria e motivou os povos a 

enfrentar a vida com dignidade, ânimo e momentos felizes no fim do dia.  
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GRÁFICO 8. Criar Estratégias.  

25%

62%

13%

8. Qual a dificuldade dos professores dos anos finais do
Ensino Fundamental ao trabalharem com a Literatura de

Cordel?

Ela é uma Literatura

Morta

Não tem dificuldade

Falta de material

didático

Não sei

Falta de vontade para

buscar o conteúdo.

 
  Fonte: SILVA, 2017 

 

(Gráfico 8). Constatamos que o percentual de professores que afirmam que 

a maior dificuldade em se trabalhar com a Literatura de Cordel em sala de aula, é a 

falta de material didático chegando a 62%, sendo, superior do número dos que 

dizem não ter dificuldade em trabalhar com a mesma (25%).  

Como percebemos, pode-se afirmar que eles a distanciam da realidade da 

escola em geral. Pois hoje em dia tem uma gama infindável de material disponível 

gratuitamente na internet.  

E 13% deles afirmam que: é a falta de vontade de buscar conteúdo. Esse 

pode-se dizer que afirmou a realidade do que estamos passando na escola. Onde 

alguns professores se acomodam e não se empenham a dar o melhor de si, para 

educar os nossos jovens, futuros cidadãos.   
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GRÁFICO 9. Falta de conhecimento. 

13%

37%

12%

25%

13%

9. Por que as pessoas acham que a Literatura de Cordel
está desaparecendo?

Porque não é típica da
região

Porque é pouco
utilizada na sala de
aula

Em branco

Porque está
esquecida

Porque deu-se mais
espaço para outras
literaturas.

 
 Fonte: SILVA, 2017. 

 

(Gráfico 9.). Nesse ponto, os professores expuseram-se através de suas 

percepções e experiência com o tempo de anos letivos prestados a educação de 

jovens e adultos. A pesquisa mostra que 13%, diz que não é típica da região. Se a 

Literatura de Cordel não é típica, porque que as outras literaturas ganham uma 

ênfase a mais na educação? Como afirma os outros 13% dos questionados.  

Agora fica a dúvida, pois as outras literaturas também são importantes sim, 

mas temos que saber valorizar todas na medida certa, ambas nos transmitem, 

conhecimento histórico, sem precisarmos termos vivenciado. E a Literatura de 

Cordel, além de fazer o mesmo, vem acompanhada de um ritmo cativante, onde 

possamos escolher se queremos lê-la, cantá-la ou declamá-la. Ela até pode não ser 

pertencente a esse município, mas temos que levar em consideração que é 

brasileira, nossas raízes, nossa cultura.  

25% dos questionado, alegam que ela está esquecida, por que será? Porque 

a mesma não é trabalhada em sala de aula como deveria, apenas pincelada de 

acordo com o que vem no livro didático, muito resumidamente, como nos afirma a 

maioria deles, os 37%. 
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GRÁFICO 10. Cultura popular, o ser humano precisa conhece-la. 

 
Fonte: SILVA, 2017. 

 

(Gráfico 10) 75% dos educadores, não confirmaram que a Literatura de 

Cordel está morta, mas sim, esquecida. Está pesquisa era para provar, que a 

Literatura de Cordel, estaria vivíssima e ativa, entre nós educadores e na sociedade. 

Pois, ouvi de várias pessoas que era uma literatura “Morta”.  

Isso me deixou perplexa de ouvir tal coisa, e queria de alguma forma provar 

que é uma literatura viva e presente no contexto escolar, a resposta que queria foi 

refutada, e a literatura considerada esquecida (na E.M. Vista Alegre). Apesar do 

resultado negativo, não podemos fechar os olhos a este questionário, dando uma 

ênfase a mais nesta última questão, onde 75% dos entrevistados confirmam que a 

nossa literatura, vem sendo esquecida paulatinamente. E outros 12% que está 

desaparecida. Rovedo (2009) pensa diferente e esclarece: 

 
Certo? Errado! Ledo engano. É verdade que ela – a poesia – andou por aí 
apanhando que nem mulher de malandro. Lutou bravamente, mas levou uns 
empurrões, uma catiripapos, uns bofetões e cambaleou. Quase morre 
atropelada pelo progresso, pelo som gritante dos locutores, mas resistiu. 
Sobreviveu bravamente, talvez metida entre os tecidos alvos de uma UTI, 
talvez submetida aos aparelhos mecânicos para recuperação intensiva, mas 
resistiu. Aguentou todos os tratamentos, sacudiu a poeira e deu a volta por 
cima, mas de novo está viva. Sempre de volta, sempre sobrevivendo às 
catástrofes. (p.95). 

 

Apesar dos altos e baixos que essa literatura enfrenta, ela resiste sempre, as 

vezes esmoreceu, mas acaba dando a volta por cima e mostrando seu valor, e 
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afirmando: estou aqui, pronta para te auxiliar, quando necessário só basta você ter 

um pouco mais de conhecimento sobre mim que formaremos uma boa dupla ou bom 

grupo interdisciplinar.  

Todavia teve 13% que colocou nenhuma das alternativas, está indeciso, ou, 

talvez saiba da existência da Literatura de Cordel, pois, a mesma aparece todos os 

dias na televisão, através dos programas e propagandas. 

Será que nesses 13% podemos ter esperança? Esses 13%, ainda podem 

fazer a diferença no nosso Município, e trazer para dentro das salas de aula, a 

nossa cultura que é simples, tem um valor primordial para o povo Nordestino, e, 

deve ter esse mesmo valor para nós, que embora estejamos, a milhares de 

quilômetros do Nordeste, temos que aprender valorizar o que é nosso, nossas 

raízes. Nós como educadores e/ou futuros educadores temos que começar a 

desenvolver projetos interdisciplinares capazes de reverter esse resultado do quadro 

acima, ensinando nossos futuros cidadãos o valorizar a cultura popular (Literatura de 

Cordel) que de certa forma é nossa. 
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4. 2. Apresentação da entrevista realizada na Escola Estadual Garcia Garrido 

Fermino do Município de Peixoto de Azevedo-MT 

 

 A primeira entrevista foi realizada com duas das professoras que 

participaram do projeto interdisciplinar, o qual obteve com tema a “Literatura de 

Cordel”, o projeto foi nomeado como “Plantando Árvore em um Setembro Verde”. 

Esta segunda escola veio com um presente só para provar que tudo depende de 

vários fatores, e não somente de um, a entrevista veio para contradizer totalmente o 

questionário feito na primeira escola. 

 

1. Qual sua formação? 

Profª I: Sou professora formada em Letras, trabalho aqui na Escola Garcia 

já tem 26 anos, falo 26 anos, mais é até mais. 

Profª. II: Trabalho com língua portuguesa e com artes, nesta escola. 

 

2. Professora, é seu primeiro projeto tendo como base a “Literatura de Cordel” 

nesta instituição?  

Profª I: I eu já. Não é o primeiro que desenvolvo né, eu já desenvolvi sim, 

Literatura de Cordel, teve um ano que a gente fez livrinho, foi assim uma coisa, 

maiiiis, né, puxada, esse ano não, foi uma coisa assim, pra ver até onde vai a 

dificuldade de cada um.  

 

3. Você teve dificuldade em trabalhar com esse tema? Quais foram?  

Profª. I: Nós temos dificuldade sim, até o professor quando vai buscar, logo a 

nossa escola não, não, não funciona o laboratório de informática, não dá pra levar o 

aluno a fazer uma pesquisa aprofundada sobre. A Literatura de Cordel né, í também 

tem uuu, os cordelistas né, aí tem o Assu, Asussuere, ele faz um trabalho com a 

Literatura de Cordel. (obs: aqui a professora está se referindo ao escritor e cordelista 

brasileiro: Ariano Suassuna). E a entrevista segue, e acabou se transformando em 

um diálogo entre professora e entrevistadora.  

Continuação da fala da profª. I: Que a minha mãe ela falava assim, que o 

cordel foi criado, pra mostrar que as pessoas, eles não precisam aprender a ler, para 

produzir né. Qui era. 

Entrevistadora: Verdade. 
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Profª. I: beeem bastante erro, essas coisas, mas eles criavam com prazer. E 

ainda hoje láá em Pernambuco, que eu sou pernambucana, tem umaaa, uma cidade 

lááá, que ficam os cordéis pinduradinhos né,  

Entrevistador: Hummmm, verdade.  

Profª. I: no cordel, nos cordões, iii os, as pessoas param pra lê, i tem 

pessoas qui não, não, eles não sabem ler, e ficam ouvindo. Isso ééé o café da 

manhã, na hora do almoço, à tardinha, é muito lindo, e, é gostoso também. Porque 

quando comecei a falar, eu tirei alguns modelinhos pros meus alunos e mostrei na 

sala, eles se interessaram, porque eles, há eu já vi, eu já sei, eu já vi isso aqui, a 

professora... (ênfase maior) a professora II, ela até trabalha em artes, bastante 

poemas, então isso já ajudou, já fez um trabalho. (grande pausa). 

 

4. Este projeto que vocês estão desenvolvendo aqui, percebi que é 

interdisciplinar? 

Profª. I: sim, é interdisciplinar. 

 

5. Envolvendo outros professores, quais são as disciplinas envolvidas? 

Profª. I: De geografia, que trabalhou o desmatamento, de ciências, de 

matemática com os gráficos. 

Profª. II: O inglês né. 

Profª. I: o inglês, o espanhol...  

Entrevistador: Espanhol também! Olhaaa! 

Profª. II: sim!! 

Profª. I: a professora I, com as xilogravuras, coisa mar liiinda, que os 

alunos criaram com as bandejinhas, ficou assim maravilhoso. Eu assim, dê primeira 

mão, porque foi uma coisa assim, meio que, corrida né professora! Não teve uma 

preparaçãooo, mas tudo envolveu, com a plantação das árvores que a professora III 

vai fazer né, com a arborização da escola, e todo esse processo. 

 

6. Como foi a experiência com os alunos e seus trabalhos? 

Profº. I: Semana que vem a gente vai expor, vamos tirar foto, eles vão 

passar lendo esses poemas, que eles criaram com os nomes das plantas que dá 

fruto, que isso foi o mais interessante. Cada um, há eu vou criar do limão, que o 

limão tem na minha casa, o outro, não vou fazer do abacate. E isso a gente, pode tá 
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falando assim, que foi interessantíssimo. Quando a gente colocou os nome lá das 

plantas, que eram coisas casuais, da sua casa, que você tem no seu quintal, eles; 

Hááá, da goiaba! Professora! Como que eu vou criar um (pausa para risos) poema 

da goiaba?  E assim quando eles começaram. Que realmente dava os outros foram 

criando, foram criando, e assim tem, tem trabalhos belíssimos. 

 

7. Pelo que entendi, na realidade esse projeto é um projeto totalmente 

ambiental? 

Profª. I: Na realidade sim, porque ele vai trabalhar sobre o meio ambiente, o 

desmatamento, aí tem os gráficos com a professora de língua portuguesa do dia que 

ela tá trabalhando, que os alunos confeccionaram, foi assim muito interessante.  

 

8. Em quais turma, foi desenvolvido este projeto, com a escola toda ou com 

alguma turma especifica? 

Profª I: Olha, durante o dia, a professora, os professores escolheram sim, 

algumas turminhas, mas à noite foram todas, envolveram, envolvemos todos os 

alunos da EJA. À noite. Ficou, ou o que a professora Eva desenvolveu em uma 

turma com artes, ela desenvolveu em todas, a Laís a mesma coisa e eu, sabe, ficou 

bem destribuidinho assim. 

9. As suas expectativas foram alcançadas? 

Profª. I: Não totalmente né, porque geralmente tem uns que fica ali, eu posso 

trazer depois? E aí. Mas, quem sabe se a gente continuar com esse trabalho, com 

certeza, porque, você não vai desistir de primeira né, mas a princípio vamos dizer 

que foiiii, pra mais, do que pra menos. 

Profª. II: então no primeiro momento eles ficaram, meio assim, achando que 

não iam dar conta né, mas depois, um fez o outro achou bonito, e foi tentar fazer, e, 

e saiu tudo bem, eles ficaram felizes, estão felizes com o resultado. 

  

 

10. A proposta foi bem aceita pelos alunos, eles interagiram muito ou pouco? 

Profª. I: Eu acreditei que sim, né professora II, porque. 

Profª. II: No primeiro momento que, igual, quando eu entrei pra falar desse 

projeto, eles ficaram meio assim, porque então eu fui falar do desenho que íamos 

produzir, xilogravura. E aí, eles achavam que não ia conseguir, mas sempre tem um, 



57 

 

na turma, que consegue né, então aquele um que fez primeiro, hááá, assim eu sei 

fazer!! Então assim, aí começaram, se empolgaram, e aí, tem um, e que a gente se 

selecionou alguns, mas cada sala tem lá, os desenhos, nós não precisamos de tanto 

pra expor né, mas tá ali tudo guardadinho, os trabalhos deles. Aí viram que não é 

tão difícil, iii si empolgaram, eu vi, eu tava até conversando com a professora Laís, 

que, observei que eles gostam muito na prática, atividade na prática. 

Entrevistador: Com Certeza! 

 Profª. II: Que nós já trabalhamos um projeto aqui, e era muito animado, 

sabe, e que agora, com essa dificuldade financeira, fico assim, os projetos ficaram 

um pouquinho mais, deixado de lado por causa do gasto né, mas, eles gostam e 

gostam muito.  

 

11. A senhora gostou de trabalhar com eles a xilogravura? 

Profª. II: Com certeza, com certeza, e a parte di, de escrita também né, que 

nós estamos trabalhando a parte de escrita pra melhorar né, a escrita deles e a 

produção. 

Entrevistadora: E é de fácil interpretação né, onde o aluno começa e 

termina. 

Profª II: E, é gostoso quando você trabalha uma coisa, que eles gostem, que 

eles entedem, que essa linguagem aí do cordel é, é maravilhoso pra trabalhar.  

Entrevistadora:  Verdade é muito rica, e muita gente não conhece. 

Profª I: Não conhece, e não sabe o quanto que ela, traz assim de 

aprendizado, porque o aluno ele, uma palavra vai puxar a outra né, quando ele 

começa ali escrever, ele pode até não ter nem como começar, mas ele colocou o 

título, vou falar sobre o abacate, igual teve da pêra, então se o aluno vai, sabe, 

desenvolvendo, e vai quando termina ele, ele fica maravilhado com aquilo, que ele 

foi capaz de concluir um trabalho que, no início ele achou que não era capaz de 

finalizar. 

Profª. II: da parte de inglês, o professor de inglês, vai colocar os nomes das 

as árvores em inglês e em espanhol também, que nós vamos plantar né, e colocar 

as plaquinhas. 

  

12. Então além do projeto, vocês vão as vias de fato, plantar as mudas de 

árvores?   
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Profª. II: Sim, sim, vamos plantar também, aqui em redor da escola. 

Entrevistadora: Há, vocês vão floresta, urbanizar a escola? Interessante! ... 

Profª. I: Interessantíssimo, porque, é motiva, aqueles a cuida né, você viu 

aqueles nossos canteiros na entrada da escola, você observou, depois você vai 

observar e ver que cada funcionário da nossa escola, ficou com um dos canteiros 

para decorar eles, e eles cuida, quando veem um coleguinha lá mexendo, eles vão 

lá, chamam a atenção, então assim, é a parte de eles querer cuidar né. Porque, 

também, a princípio a nossa escola fica afastada num bairro né, então esse bairro 

tem que ser bem cuidado, pra, pra atrair a comunidade, a comunidade escolar.     

 

13. Mas, assim, o ponta pé inicial, do projeto, se deu.... 

Prof,ª  I: Se deu, das dificuldades que a escola sente, por nossa escola não 

ser climatizada, é muito calor, então a gente viu a necessidade de ter bastante 

árvore, para ver se refresca mais, fica um ar mais. Então essa foi a grande, o grande 

princípio, logo depois já surgiu os gráficos né, das matas, como estão derrubando, 

como que tem estados que já né o desmatamento tá grande, e partindo disso a 

gente pode observar, que, nosso estado, ele tem sim, mas é aí, com a pesquisa com 

a busca com alunos, eles puderam ver que tem estados que tá bem devastado com 

o desmatamento, tá pedindo socorro mesmo, principalmente o Amazonas né, não é 

fácil não. Mas este trabalho ele veio a calhar tudo, porque a professora, de 

matemática, ela criou os gráficos, né, com esses estados que tem o maior índice de 

derrubada, a professora de língua portuguesa fez a leitura dos gráficos com a 

produção de texto, depois eles reproduziram estas imagens de derrubadas e não né, 

o reflorestamento, aquela coisa bonita, tudo plantadinho, outros ficou lindo o trabalho 

dela, belíssimo. E dentro, dos meus cordéis né, não digo assim que são 

maravilhosos, mais foi assim, de grande importância para eles, pra eles ver que, de 

uma palavrinha eles podem, né, fluir, fluir, fluir, porque uma palavra vai   chamando 

a outra, aí ele vai finalizar o seu poema, né, i incentivar os demais colegas a 

produzir, quando eles querem, até ir na frente, ler e falar, aí o outro fala, há então é 

fácil, vou produzir o meu. 

 

14. Professora como você considera o trabalho com a literatura em sala, nos 

anos finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e no EJA? 
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Profª. I: A literatura! Eu vejo assim que, é muito importante, porque partindo 

da literatura você pode trabalhar a gramática, você pode trabalhar, a socialização 

né, que você pode ler aquele poema e depois pode contar, esse aluno vai se soltar 

mais, pode pegar aquele poema, pode fazer uma dramatização dentro da arte, tudo 

dá pra fazer né, recriar de várias formas, no falar e no produzir manualmente. 

Profª. II: Ótimo né, deveria ser tralhado mais, igual a colega falou né, deveria 

ter mais material pra gente estar trabalhando, isso que faz a falta né.  

 

15.  Qual a dificuldade maior, para se trabalhar a literatura brasileira, a Literatura 

de Cordel, na escola (na sala de aula) em que você trabalha? 

Profª I: Sim, pois a nossa biblioteca não tem, quando a gente quer trabalhar 

tem que entrar na internet para pesquisar é as literaturas, pois as escolas não 

recebem, recebem literaturas, mas não dessa natureza, o cordel em si, porque nós 

temos estórias assim, lindas né, estórias que você começa lê, que no início é um 

drama, é um acontecimento, é uma coisa, mas que o aluno vai se envolvendo, iii, 

chama a atenção desse aluno, mas que nossa escola e carente de material dessa 

natureza. 

Profª. II: Essa parte que já citamos, a falta de material, falta de laboratório. 

 

16. Então é, a falta de material didático? 

Profª I: Falta de material didático, dentro desse, da literatura, principalmente 

a brasileira, porque não temos mesmo. 

 

17. A maioria das pessoas acham que a Literatura de Cordel é uma literatura 

esquecida, desaparecida, a senhora concorda?  

Profª. I: Em alguns casos sim, ela é esquecida, inclusive quando eu falei pra 

alguns, eles nunca nem tinham ouvido falar, mesmo que, a gente sabe que eles 

ouviram falar sim, mas muitos deles falam, aí, eu nunca ouvi falar sobre Literatura de 

Cordel, aí quando eles começam ler, há, eu já li isso aqui, ou ne uma coisa ... 

Profª. II: Está esquecida um pouco na nossa região, mas eu creio que no 

Nordeste, é onde, se lê mais, eles cultiva isso e preserva. 

Profª I: O meu esposo tem um amigo aqui, que ele cria Literatura de Cordel, 

aqui acola, ele faz algumas literaturas, e manda pra ele.  
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18. Professora, para você foi uma novidade ou não trabalhar com Literatura de 

Cordel em um projeto interdisciplinar? 

Profª. II: Interdisciplinar foi a primeira vez, mas assim, em particular, eu já fiz, 

já trabalhei, uns dois anos atrás, não foi assim, tão aprofundado né, pra plantar 

árvore, pra falar sobre a árvore, foi uns poemas mais livres, mas direcionado para a 

Literatura de Cordel. 

 

4. 3. Entrevista com a terceira professora. 

 

1. Qual sua disciplina na Escola Garcia Garrido? Para qual turma você 

leciona?  

Profª. III: História. / As turmas da EJA, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

2. Quais são as necessidades formativas dos estudantes e os desafios 

enfrentados no cotidiano da escola em que você trabalha? 

Profª. III: Nossas grandes dificuldades e nossos desafios, é a leitura e a 

escrita. 

 

3. Quais são as estratégias criadas para enfrentar esses desafios? 

Profª. III: Assim como disse, a leitura e a escrita, é criar mecanismo, para 

despertar o interesse pela leitura de nossos alunos. 

 

4. Como você considera o trabalho com a literatura em sala de aula nos 

anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino EJA? 

Profª. III: De suma importância, porque a história é literatura, literatura é 

história, o aluno só vai compreender literatura se ele souber em qual momento 

histórico está acontecendo aquela situação. E quando o aluno estuda literatura, fica 

bem mais fácil você explicar um momento histórico, pelo menos, na minha área de 

história é assim. Quando o aluno já está com base na literatura, a história vai fluir 

tranquilamente, ele consegue interpretar melhor. 

 

5. Você conhece Literatura de Cordel? Em qual região do Brasil surgiu o 

Cordel? 
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Profª. III: Não sou especialista em Literatura de Cordel, mas acho ela muito 

bonita. Olha para ser mais exata, eu poderia dizer no Nordeste. Olha a gente sabe 

que literatura, começou lá no século XVIII com o renascimento, mas no Brasil, veio 

com Dom João VI. Mas essa literatura tem mais expressão no Nordeste mesmo. 

 

6. Qual a dificuldade dos professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental e do EJA, ao trabalharem com a Literatura de Cordel? 

Profª. III: A dificuldade não é a Literatura de Cordel, a dificuldade é conciliar 

os horários, só isso. Porque Literatura de Cordel é muito fácil, muito bonita, se você 

tem emoção, você vai longe, mas o grande problema é o horário, os horários dos 

professores são desencontrados.  

 

7. Porque as pessoas acham que a Literatura de Cordel está desaparecida? 

Profª. III: Eu não acho que as pessoas pensam que a Literatura de Cordel, 

está desaparecida, quem assiste televisão, vê que cordel tem a todo momento, 

especialmente na rede globo, naquele programa que passa antes do almoço, acho 

que é o encontro, reencontro, não sei, não lembro, não sei qual nome. 

 

8. Para você, a Literatura de Cordel, é uma literatura morta, esquecida ou 

outra alternativa? Qual? 

Profª. III: Literatura de Cordel, não está morta, ela está viva, assim, como 

nós estamos vivos, ela está no nosso dia a dia, ela e real. 

 

9. Como sabemos, você está participando do projeto interdisciplinar que 

tem como tema a Literatura de Cordel, quem deu o ponta pé inicial para 

criar o mesmo? 

Profª. III: Poderia dizer que foi a professora de história, para dignificar a vida 

dos alunos, nossos alunos estavam caindo numa mesmice, num medo, uma falta de 

estimulo. Nossos alunos não viam, a capacidade que eles têm, não sentiam, a 

capacidade de produção, de produzir. 

 

10.  Você conseguiu atingir seus objetivos em sua disciplina? 

Profª. III: Com toda certeza, e muito, as pessoas nem imaginam, o grande 

passo, o grande avanço que nós demos, com este projeto, do cordel, da Literatura 
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de Cordel, a ponte de muitos alunos. Há, e muito gratificante ver, que nossos alunos 

tiveram novo ânimo, novo prazer, a emoção entrou no coração deles. 

 

11. Qual o conteúdo que foi abordado neste projeto? 

Profª. III: “Árvore”, você é importante para natureza, a árvore em um sentido 

de esperança, no sentido de renovar, de reviver, de voltar a vida de querer 

viver. “Vida, Árvore, Plantas, Frutos, Vida”. Cuidado com a natureza o 

cuidado com o ser humano. 

 

12.  Quais foram as turmas que desenvolveram este projeto? 

Profª. III: 1º e 3º Ano do Ensino Médio 

13.  Quais as disciplinas e professores envolvidos, em um todo? 

Profª. III: Matemática, Inglês, Artes, Português e História. 

 

14.  Quanto a aceitação dos alunos, com o tema Cordel, foi bem aceito? 

Profª. III: Impressionante que foi, tanto na parte artística quanto na parte 

descritiva, na parte de escrever poesia, foi muito gratificante, muito de boa 

aceitação. Os alunos se puseram na parte de como se fossem produtores, isso que 

é importante, os alunos se tornaram produtores. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O resultado obtido na primeira escola foi satisfatório em relação ao 

conhecimento do educador, o qual conhecia a Literatura e sabia suas origens. Mas 

como tudo tem seus prós e contra, foi insatisfatório em relação ao seu uso no 

contexto escolar, deixando muito a desejar e, é considerada esquecida pela maioria. 

Os professores alegam, falta de material didático para se trabalhar a 

Literatura de Cordel em sala, e a escola também vem enfrentando outros problemas, 

como a falta de acompanhamento dos pais no ambiente escolar, a má alfabetização 

dos alunos na idade certa, e até a falta de interesse dos próprios alunos em 

aprender. 

Diante dessa questão em que a escola e a sociedade estão cada dia mais 

longe de sua cultura, a resposta pode estar na busca por uma estratégia 

metodológica que considere os conhecimentos da cultura popular, para que a 

instituição escolar consiga assegurar sua função social, ou seja, uma estratégia 

metodológica de ensino, de acordo com cada idade e nível escolar do educando. 

A Literatura de Cordel engloba todas as disciplinas e, não é difícil trabalhar 

com a mesma em sala e assim despertar curiosidades, trabalhar leitura, 

compreensão, escrita, oralidade expondo a importância da cultura popular dessa 

literatura na construção da nossa história. Podendo haver debate para tirar dúvidas, 

criando assim um ambiente onde possibilite aos alunos de argumentarem e através 

de trocas de ideias coletivas tirarem suas dúvidas   sobre o tema. 

De acordo com o material de leitura (referencial teórico) podemos perceber 

que, o cordel vem sendo ferramenta de estudo há muito tempo, não é de hoje que 

ele pode ser utilizado para a aprendizagem e desenvolvimento do aluno, mas 

também como forma de divertimento. A Literatura de Cordel, transmite muito mais 

que cultura e conhecimento; ela também nos permite divertirmos, pois, a mesma é 

carregada de rima, histórias engraçadas e muito atrativas pela melodia.     

A Literatura de Cordel apesar de estar um pouco esquecida em alguns 

lugares, é rica e muito extensa em seu conteúdo e a diversidade de recursos 

didáticos possibilita ao professor superar as mais diversas possibilidades e 

limitações de uma turma, criando um ambiente que desperte a curiosidade e o 
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interesse dos alunos e, o professor como mediador, deve dar suporte, estimular e 

auxiliar os alunos, facilitando o processo de ensino/aprendizagem.  

Na segunda etapa (Escola Estadual Garcia Garrido Fermino), comecei a 

entrevista com perguntas iniciais, do tipo, qual sua disciplina, que série/ano você 

leciona. Quais são as necessidades formativas dos estudantes e os desafios 

enfrentados no cotidiano da escola. Podemos perceber que o aluno não está sendo 

alfabetizado na idade certa de acordo com os objetivos das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, os Planos de Educação Federal, Estadual e Municipal e a Base Nacional 

Comum Curricular para o Ensino Fundamental publicados neste ano (2017). 

Não podemos afirmar, o que está levando a isso, pois, a maioria das escolas 

estão enfrentando este mesmo problema (mas este seria um assunto para um outro 

trabalho com uma pesquisa mais a fundo). 

Em relação a esse acontecimento de a maioria dos alunos chegarem ao 

ensino fundamental II e ao ensino médio, com pouca noção de leitura e escrita, é 

preciso que os professores se desdobrem para ensinar seu conteúdo, e levar os 

educandos a interagir em sala, com a sociedade e com o mundo. 

De acordo com a professora III, deve-se elaborar planos de aula e projetos 

com métodos atrativos e motivadores, capaz de trazer o educando a querer 

colaborar, interagir com o professor e com os demais educando a fim de expandir 

seus conhecimentos no conteúdo em questão.  

Por isso, a professora III, juntamente com os demais professores do período 

noturno desta instituição decidiram desenvolver um projeto usando como tema a 

Literatura de Cordel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Curiosa para ouvir a resposta perguntei, para você a Literatura de Cordel 

está morta, desaparecida, esquecida ou... De acordo com a professora III, o cordel 

está bem presente em nosso cotidiano, nos meios mediáticos, alguns apenas não 

tem o conhecimento necessário para diferenciar a mesma, que é real e nos 

acompanha.    

Posso afirmar que conforme a entrevista feita com a professora III, foi 

possível observar que ela é uma pessoa de capacidade diferenciada, com o 

compromisso de formar cidadãos capazes e críticos para os desafios futuros.  

De acordo com a professora III, os alunos estavam caindo em rotina, e 

desestimulado em aprender um novo conteúdo, então surge a ideia do projeto 

interdisciplinar desenvolvido pela equipe de professores (da Escola Estadual Garcia 
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Garrido), o mesmo mostra que a Literatura de Cordel, abrange vários tipos de 

assuntos, mas principalmente a atualidade, assuntos sobre, saúde, política, família, 

amor, meio ambiente, dentre muitos outros.  

Além de mostrar a importância do meio ambiente para o ser humano, a 

professora demonstra para seus alunos que também é necessário valorizar o ser 

humano, para que ele aprenda valorizar o mundo e sua cultura. 

No caso da escola em questão, usou-se a Literatura de Cordel, para 

arborizar a própria escola, pois o clima ultimamente estava muito quente, seco, 

abafado sem umidade no ar. E eis que surge a necessidade no ambiente escolar, 

onde a mesma trás em tempo presente outros problemas reais, que o estado o 

mundo está passando.  

E como era mês de Setembro nada melhor que usar o dia da árvore que 

estava se aproximando (21 de Setembro) e interligar com necessidade de melhorar 

o ambiente escolar, construindo um espaço agradável para os educandos e a futura 

sociedade escolar, no intuito de despertar nos alunos cuidados que todos devem ter 

com a natureza, com o ser humano e, abrir os olhos dos mesmo em relação a 

preservação e cuidado que devemos ter com o meio ambiente. 

  Por isso os professores desenvolveram este projeto. Que foi intitulado 

como “Plantando uma Árvore Em Um Setembro Verde”. Para que assim, a turma do 

EJA e os demais participantes valorizassem a importância da preservação da 

natureza na vida do ser humano, evitando o desmatamento e as queimadas. 

O projeto foi interdisciplinar e todas as disciplinas colaboraram, dentro da 

sua área de ensino/aprendizagem, sem precisar fugir do conteúdo que cada uma 

transmite. Ambas trabalharam arte, leitura, escrita, interpretação, produção e a 

importância da preservação do meio ambiente para si e para o mundo.  

História trabalhou com a história e origem da Literatura de Cordel e com o 

plantio das árvores, também houve produção textual. 

A língua portuguesa, trabalhou a leitura de cordéis, a escrita e produção de 

cordéis feitas pelos alunos, intitulados com nomes de frutas, árvore e plantas 

medicinais, etc. 

A matemática por sua vez trabalhou com os números, leitura e interpretação 

de gráficos, mostrando quais estados, cidades, tinham maior e menor índices de 

desmatamento e queimada, e quais os problemas que as mesmas estavam 

enfrentando pela irresponsabilidade de alguns.  
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A língua inglesa e espanhola, trabalharam com a pesquisa de árvores 

frutíferas, medicinais e não, que poderiam estar se plantando nas dependências da 

escola. As árvores levaram plaquinhas com o nome escrito em espanhol e inglês e 

suas especificações. 

A disciplina de artes, trabalhou a arte de fazer as xilogravuras, os alunos 

fizeram as capas dos seus cordéis (ficou lindo), além de leitura, escrita, interpretação 

e produção das mesmas. 

Todos os professores das respectivas disciplinas, disseram que no princípio 

houve uma recusa dos alunos, mas depois de debaterem o assunto e esclarecer as 

dúvidas, tudo foi fluindo naturalmente, dando um novo ânimo e disposição nos 

alunos, fazendo com que eles se interagissem mais e buscassem concluir com êxito 

o projeto escolar. 

No desenvolvimento deste trabalho constatou-se que a prática de ensino e o 

ensino são grandes desafios para novas metodologias, metodologias que possam 

tornar as aulas de leitura, interpretação e produção menos cansativas e mais 

atrativas para os educandos. Bem como utilizar de novos meios para tornar o 

ensino/aprendizagem, uma atividade de vários conhecimentos para o aluno e para o 

professor. 

Primeira escola: Observei que não é comum o uso do Cordel em sala de 

aula, usa-se somente o básico que vem no livro didático. 

E ao analisar o projeto que foi desenvolvido na escola que fiz a entrevista, foi 

percebido a satisfação não só dos professores, mas também dos alunos.  

Essa experiência serve para que possamos refletir melhor sobre a nossa 

atuação como educadores, que o medo de inovar não prevaleça, porque se 

desejamos mudanças, ela deve partir de nós, com dedicação e criatividade, visando 

superar nossos medos, nossos traumas, e buscar a superação de nossos 

educandos, estimulando-os na produção, na oralidade, na escrita, na interpretação, 

estimulando a reagirem para a vida, tornando-se cidadãos capazes de lutar a favor 

de seus direitos e deveres. 

Pois o cordel nos proporciona infinitas possibilidades de conhecimento e 

conteúdo e de uma maneira muito agradável. Diversificar, transformar e inovar, 

devem estar presentes em nosso dia a dia como formadores e/ou futuros 

formadores de futuros bons cidadãos, para que se tenha certeza que a educação e o 

caminho certo para mudança.  
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E torno a dizer, que a Literatura de Cordel, é um “prato cheio” para dar o 

primeiro passo para essas mudanças, para melhorar o desempenho na 

interpretação de leitura e escrita. 

Em fim que os educandos tornem hábito de ler em rotina em sua vida, 

mudando seu modo de pensar, que estudem a escrita aprendendo a decifrar e 

interpretar o sentido da leitura. Aprimorando seus conhecimentos sobre aspectos 

culturais, políticos, sociais, diferenças regionais, e aspectos de variação linguística, 

dentro da Literatura de Cordel. 
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7. APÊNDICE 

Apêndice 1. 
 

  Questionário a ser aplicado como parte da pesquisa intitulada: “A Literatura 

de Cordel como base para o desenvolvimento da leitura e escrita no Contexto 

Escolar da Escola Municipal Vista Alegre e Escola Estadual Garcia Garrido Firmino ”. 

O referido projeto de pesquisa se justifica considerando a importância de refletir 

sobre os objetivos de aprendizagem tendo como base a literatura de cordel, 

considerando que essa literatura vem sendo esquecida.  

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES: 

 

1. Qual sua disciplina nesta instituição?  

(  ) Matemática            

(  ) Unidocência         

(  ) Língua Inglesa 

(  ) Língua Portuguesa     

(  ) Ciências                

( ) outra. Qual?

 

2. Para qual Ano você leciona?

(  ) 1º Ano   

(  ) 2º Ano 

(  ) 3º Ano  

(  ) 4º Ano    

 (  ) 5º Ano 

 (  ) 6º Ano 

 (  ) 7º Ano  

 (  ) 8º Ano     

                

(  ) 9º Ano         

(  ) 1º ao 5º Ano                

(  ) 6º ao 9º Ano

 

3. Quais são as necessidades formativas dos estudantes e os desafios enfrentados 

no cotidiano da escola em que você trabalha?  

(  ) Prática da oralidade (saber ouvir e saber falar)      

(  ) Despertar o interesse do aluno para aprendizado             

(  ) Leitura                                      (   )  Indisciplina 

(  ) Dificuldade em relação a alfabetização. 

4. Quais são as estratégias criadas para enfrentar esses desafios?  

(  ) Projetos para incentivar a leitura (trabalho diferenciado) 

(  ) Reforço no contra turno                                     (   ) Outro. Qual? ______ 

             (  ) Convidar os pais para participarem mais da vida escolar de seu filho. 
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5. Como você considera o trabalho com a literatura em sala nos anos finais do 

Ensino Fundamental? 

            (  ) Bom                                                      (   ) Não sei                                    

            (  ) Ótimo                                                    (   ) Regular                                                   

6. O que é Literatura de Cordel? 

  (  ) Literatura Erudita                                  (   ) Literatura Brasileira     

  (  ) Literatura Clássica                                (   ) Não sei   

7. Em qual região do Brasil surgiu o cordel? 

  (  ) Região Sul                                            (   ) Região Centro-Oeste 

  (  ) Região Nordeste                                   (   ) Região Leste 

8. Qual a dificuldade dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental ao 

trabalharem com a Literatura de Cordel? 

  (  ) Ela é uma Literatura Morta                     (   ) Falta de material didático 

  (  ) Não tem dificuldade                                (   ) Nenhuma 

9. Por que as pessoas acham que a Literatura de Cordel está desaparecida? 

(  ) Porque não é típica da região                 (   ) Em branco 

(  ) Porque é pouca utilizada na sala de aula   

( ) Porque está esquecida                        (  ) Porque deu-se mais espaço 

para outra literatura.  

10. Para você a Literatura de Cordel é uma literatura... 

(   ) Morta?                                                  (  ) Esquecida? 

(   ) Desaparecida?                                     (  ) Nenhuma das alternativas.  

Por quê? __________________________________ 
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 Apêndice 2 

 
 ENTREVISTA 

 
Entrevista com a terceira professora. 

 

1. Qual sua disciplina na Escola Garcia Garrido? Para qual turma você leciona?  

2. Quais são as necessidades formativas dos estudantes e os desafios 

enfrentados no cotidiano da escola em que você trabalha? 

3. Quais são as estratégias criadas para enfrentar esses desafios? 

4. Como você considera o trabalho com a literatura em sala de aula nos anos 

finais do Ensino Fundamental e no Ensino EJA? 

5. Você conhece Literatura de Cordel? Em qual região do Brasil surgiu o 

Cordel? 

6. Qual a dificuldade dos professores dos anos finais do Ensino Fundamental e 

do EJA, ao trabalharem com a Literatura de Cordel? 

7. Porque as pessoas acham que a Literatura de Cordel está desaparecida? 

8. Para você, a Literatura de Cordel, é uma literatura morta, esquecida ou outra 

alternativa? Qual? 

9.  Como sabemos, você está participando do projeto interdisciplinar que tem 

como tema a Literatura de Cordel, quem deu o ponta pé inicial para criar o 

mesmo? 

10.   Você conseguiu atingir seus objetivos em sua disciplina? 

11.   Que tema foi abordado neste projeto? 

12.   Quais foram as turmas que desenvolveram este projeto? 

13.   Quais as disciplinas e professores envolvidos, em um todo? 

14.   Quanto a aceitação dos alunos, com o tema Cordel, foi bem aceito? 
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Apêndice 3. 
Apresentação da entrevista realizada na Escola Estadual Garcia Garrido 

Fermino do Município de Peixoto de Azevedo-MT. 

 

 A primeira entrevista foi realizada com duas das professoras que 

participaram do projeto interdisciplinar, o qual obteve com tema a “Literatura de 

Cordel”, o projeto foi nomeado como “Plantando Árvore em um Setembro Verde”. 

 

1. Professora é seu primeiro projeto tendo como base a “Literatura de Cordel” 

nesta instituição?  

2. Você teve dificuldade em trabalhar com esse tema? Quais foram?  

3. Este projeto que vocês estão desenvolvendo aqui, percebi que é 

interdisciplinar? 

4. Envolvendo outros professores, quais são as disciplinas envolvidas? 

5. Como foi a experiência com os alunos e seus trabalhos? 

6. Pelo que entendi, na realidade esse projeto é um projeto totalmente 

ambiental? 

7. Em quais turma, foi desenvolvido este projeto, com a escola toda ou com 

alguma turma especifica? 

8. As suas expectativas foram alcançadas? 

9. A proposta foi bem aceita pelos alunos, eles interagiram muito ou pouco? 

10. A senhora gostou de trabalhar com eles a xilogravura? 

11. Então além do projeto, vocês vão as vias de fato, plantar as mudas de 

árvores?   

12. Mas, assim, o ponta pé inicial, do projeto, se deu.... 

13. Professora como você considera o trabalho com a literatura em sala, nos 

anos finais do Ensino Fundamental, no Ensino Médio e no EJA? 

14.  Qual a dificuldade maior, para se trabalhar a literatura brasileira, a Literatura 

de Cordel, na escola (na sala de aula) em que você trabalha? 

15. Então é, a falta de material didático? 

16. A maioria das pessoas acham que a Literatura de Cordel é uma literatura 

esquecida, desaparecida, a senhora concorda?  

17. Professora 2. Para você foi uma novidade ou não trabalhar com Literatura de 

Cordel em um projeto interdisciplinar? 
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