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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância de se trabalhar em sala de aula com os
gêneros literários, especificamente a literatura de cordel, já que ele é uma das manifestações mais
ricas da cultura brasileira, sendo bastante popular nas região do nordeste. Vendo assim, nesse
gênero uma oportunidade de inserir os estudantes em um ambiente de leitura, de escrita, partindo de
sua própria visão de mundo. Assim, fazemos uma abordagem sobre atividades de leitura e escrita
realizadas durante as aulas de Língua Portuguesa em turma de 8º ano de uma escola municipal
localizada na cidade de ArapiracaAL e que têm o cordel como gênero. Tratase de práticas
desenvolvidas por bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –Pibid, em
parceria com a professora supervisora do referido programa. Então, o trabalho foi ancorado em
Bakhtin(1997), Marcuschi(2008), entre outros teóricos.

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Gênero. Cordel. PIBID.

ABSTRACT

The present work aims to show the importance of working in the classroom with literary genres,
specifically cordel literature, since it is one of the richest manifestations of Brazilian culture, being quite
popular in the northeast region. Seeing, in this genre an opportunity to insert the students in an
environment of reading, writing, starting from their own worldview. Thus, we take an approach on
reading and writing activities carried out during Portuguese Language classes in an 8th grade class
from a municipal school in the city of ArapiracaAL and that have the cord as a gender. These are
practices developed by scholarship recipients of the Institutional Program of Initiation to Teaching
Pibid, in partnership with the teacher supervising the said program. So, the work was anchored in
Bakhtin (1997), Marcuschi (2008), among other theorists.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la importancia de trabajar en el aula con los géneros
literarios, específicamente la literatura de cordel, ya que es una de las manifestaciones más ricas de
la cultura brasileña, siendo bastante popular en las regiones del nordeste. En este género, una
oportunidad de insertar a los estudiantes en un ambiente de lectura, de escritura, partiendo de su
propia visión de mundo. Así que hacer una aproximación a las actividades de lectura y escritura
realizadas durante las clases de portugués en la clase de octavo grado de una escuela pública en la
ciudad de ArapiracaAL y tienen la línea como género. Se trata de prácticas desarrolladas por
becarios del Programa Institucional de Beca de Iniciación a la Docencia Pibid, en asociación con la
profesora supervisora de dicho programa. Entonces, el trabajo fue anclado en Bakhtin (1997),
Marcuschi (2008), entre otros teóricos.

Palabras clave: Lectura. Escrito. Género. Línea. PIBID.

INTRODUÇÃO

O processo de leitura e de escrita é algo diário e não da noite para o dia. Em se tratando de
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adolescentes, o desafio é ainda maior. Nessa perspectiva, buscamos nesse trabalho mostrar a
importância de se trabalhar em sala de aula com a literatura de cordel, já que ela uma manifestação
literária tradicional da cultura popular brasileira.

De acordo com Marcuschi (1997), o texto (escrito ou falado) sempre está contextualizado por uma
situação cultural, por um momento histórico, por um campo ideológico, como aborda também Kleiman
(2004) quando relata a leitura como prática social e expõe que:

Nessa perspectiva, os usos da leitura estão ligados à situação; são
determinadas pelas histórias dos participantes, pelas características da
instituição em que se encontram, pelo grau de formalidade ou informalidade da
situação, pelo o objeto da atividade de leitura, deferindo segundo o grau
social. Tudo isso se realça a diferença e a multiplicidade dos discursos em que
envolvem e constituem os sujeitos que determinam esses diferentes modos de
ler. (KLEIMAN, 2004, p. 1322)

Partindo dessa perspectiva, consideramos que o ensino da Língua Portuguesa baseado em gênero
discursivo, deve considerar não apenas a estrutura da língua, mas os processos de interação por
meio das produções de linguagem, nas diversas esferas de atuação social.

Conforme as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa é papel
da escola possibilitar o acesso do educando às diversas formas textuais que circulam na sociedade,
ensinandoo a produzilas e compreendêlas. Desse modo, trabalhar com gêneros textuais permite
uma articulação das atividades entre as áreas de conhecimento, contribuindo diretamente para o
aprendizado significativo de prática de leitura, produção e compreensão.

Segundo Marcuschi (2005, p. 22) “[...] é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum
gênero, assim como é impossível se comunicar verbalmente ao não ser por algum texto [...]”. Sendo
assim, os gêneros textuais estão presentes assiduamente na vida em sociedade, já que toda e
qualquer atividade discursiva se dá em algum gênero.

Portanto, utilizar os gêneros em sala de aula é uma excelente oportunidade de se lidar com a língua
nos seus mais diversos usos do cotidiano.

Partindo desse pressuposto, foi elaborado um projeto pelos bolsistas do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência –Pibid, em parceria com a professora supervisora do referido programa
para realizar uma atividade sobre a literatura de cordel em uma turma de 8º ano de uma escola do
município de ArapiracaAL. Para que os alunos tenham contato direto com tal gênero, analisandoo
quanto às suas peculiaridades e funções sócio/comunicativas, além de aspectos ligados à rima, ao
jogo com as palavras e o contexto onde este gênero permeia, além de elaborarem seus próprios
cordéis sobre os temas propostas.

O trabalho com os gêneros traz novas possibilidades de ensino e aprendizagem, além de possibilitar
ao aluno à apropriarse de uma postura mais crítica e pensante em relação ao mundo em que está
inserido.

GÊNERO TEXTUAL

Os estudos acerca dos gêneros textuais não são novos, no entanto, atualmente se encontra o maior
número de pesquisadores investigando essa área. Esses estudos começaram por Platão e
Aristóteles, mas se restringia quase que inteiramente à literatura. Hoje, entendemos “gêneros” como
toda forma de discurso nas práticas sociais, sendo eles, escritos ou orais.

Segundo Bakhtin (1997), o gênero textual é a entidade social mais importante da comunicação entre
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falantes de uma mesma língua, ou seja, através do emprego dos gêneros textuais e do uso que
damos a eles que nos comunicamos tanto escrita quanto na linguagem verbal e desta maneira somos
também percebidos enquanto usuários de uma linguagem.

Os gêneros textuais estão presentes em todas as nossas práticas sociais, uma vez que não podemos
nos comunicar verbalmente a não ser através deles. Segundo Marcuschi (2006, p. 25)

Os gêneros devem ser vistos na relação com as práticas sociais, os aspectos
cognitivos, os interesses, as relações de poder, as tecnologias, as atividades
discursivas e no interior da cultura. Eles mudam, fundemse, misturamse para
manter sua identidade funcional com inovação organizacional.

Os gêneros são usados no cotidiano, cada qual com a sua função e forma. No entanto, vale ressaltar
que é o próprio cotidiano que os modifica ou os cria, ou seja, os gêneros são dinâmicos, embora
relativamente estáveis. Vale frisar também, que em um mesmo contexto, em sociedades diferentes, o
mesmo gênero não ocorrerá, pois cada sociedade utilizase diferentemente de seus gêneros, o que
comprova que o desenvolvimento da língua depende de sua comunidade. A linguagem vai além da
língua, pois é hábito, cultura, símbolo e vida.

Como relata Marcuschi (1997) é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero,
assim como se torna inviável a comunicação sem que se utilize seja da língua escrita ou falada.
Partindo desse pensamento Bakhtin aborda que:

A riqueza e diversidade dos gêneros discursivos é imensa, porque as
possibilidades da atividade humana são inesgotáveis e porque em cada esfera
da práxis existe todo um repertório de gêneros discursivos que se diferencia e
cresce à medida que se desenvolve e se complexifica a própria esfera (1997,
p. 248)

Os gêneros são criados e reconstruídos pelos indivíduos por meio, principalmente, das interações
comunicativas. Logo, não podemos desprezar esse instrumento no processo de ensino
aprendizagem, pois isso nos levaria a desconsiderar o que faz parte da vida dos discentes.

Para Antunes (2002), é inteiramente pertinente que o ensino de língua favoreça “o exercício da
interação humana, da participação social, como forma de ser e estar realizado, apesar dos inevitáveis
conflitos e malentendidos, no mundo da natureza e da cultura, onde tudo recobra significação e
relevância” (p. 73). Mas que para isso aconteça, didaticamente, é preciso que a escola atribua
importância ao trabalho com os gêneros textuais.

Não há como proceder no contexto escolar e até mesmo no nosso cotidiano sem utilizase dessa
ferramenta, uma vez que não temos como trabalhar com a linguagem sem os gêneros, já que ela
ocorre por meio deles. Deste modo, a vivência cultural humana está sempre envolta da linguagem e
todos os nossos textos situamse nessas vivências estabilizadas em gêneros. No entanto, ainda
vemos nos dias atuais muitas escolas que trabalham com gêneros textuais na sala de aula, apenas
porque constam nos guias curriculares e não debruçam como deveriam, ignorando a relação que se
tem com as práticas sociais.

A grande variedade de gêneros textuais é levada em consideração nos PCNs, uma vez que eles
possuem características próprias e estão ligados às diversas maneiras de comunicação, não podendo
dessa forma definir uma quantidade exata de gêneros textuais.

Vale frisar que assim como a língua está sempre em movimento, os gêneros textuais também vão
surgindo, de acordo com a necessidade de comunicação. Logo, percebermos a importância do ensino
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dos gêneros em sala de aula, em razão que contribui para o aluno ter acesso à língua em
funcionamento, o que permite ao aprendiz maiores condições para receber e produzir diversos textos.

A LITERATURA DE CORDEL COMO UM RECURSO PEDAGÓGICO

A literatura de cordel adentrou no Brasil no século XVIII e continua presente no cotidiano do povo do
nordeste brasileiro e em outras regiões do país. Esse gênero discursivo pode ser um instrumento de
conhecimento para alunos de diversas séries e áreas, já que essa literatura tem uma
multiculturalidade e uma riqueza de conteúdo.

Ela é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originada em relatos orais e
impresso em folhetos. Assim, através do gênero cordel podemos trabalhar diversos aspectos, como: a
leitura, a escrita e também a oralidade. Pois, como aborda Porto (2009)

[...] No processo de ensinoaprendizagem da língua, o professor deve
promover situações que incentivem os alunos a falar, a expor e debater suas
ideias, percebendo, nos diferentes discursos, diferentes intenções. Deve
promover ainda atividades que possibilitem ao aluno tornarse um falante cada
vez mais ativo e competente. [...] o professor deve planejar e desenvolver um
trabalho com a oralidade[...] (p. 22).

Vale destacar que nesse gênero literário o professor pode explorar diversos pontos oriundos do texto
como as vozes sociais que tratam de vários temas, fazendo com que os alunos tenham o domínio de
outros conteúdos. O docente poderá apresentar as variantes regionais, despertar nos alunos
interesse pela criação de poemas, entre outras questões. De acordo com Marinho e Pinheiro (2012):

Experiências culturais fortes e determinantes de grandes obras artísticas como
o Cordel – seu valor não está apenas nisto – estão praticamente esquecidas e
a escola pode ser um espaço de divulgação destas experiências. Sobretudo
mostrando o que nelas há de vivo, de fervescente, como ela vem
sobrevivendo e adaptandose aos novos contextos socioculturais. Como elas
têm resistindo em meio ao rolo compressor da cultura de massa (p. 128).

Assim, o trabalho com a literatura de cordel em sala de aula propiciará aos alunos um diálogo com a
cultura da qual os mesmos provêm, bem com a contribuição desse gênero na formação do povo
brasileiro.

LEITURA

A leitura se caracteriza como um processo fundamental na formação do indivíduo, influenciando na
construção do aprendizado e ampliação sobre interpretação do mundo, desenvolvendo uma visão
crítica sobre diferentes assuntos sociais e educacionais.

Para que a leitura se torne habitual e prazerosa para o leitor, é primordial que seja incentivada pelos
educadores a fim de que desperte o hábito pela leitura, de modo que busque respeitar o nível
sociocultural do leitor.

A leitura é uma prática social muito importante na vida do ser humano, pois envolve atitudes com as
quais o leitor pode adquirir mais conhecimentos, principalmente na construção da sociedade.
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Sabemos que a criança, desde seu nascimento, participa de grupos de aprendizagem, como, por
exemplo, a família, amigos, entre outros, por meio dos quais acumula conhecimentos que se
aprimoram durante sua trajetória acadêmica.

A compreensão da leitura como função social processase por uma influência mútua entre os
indivíduos, os contextos sociais nos quais são inseridos e os processos cognitivos pessoais, ou seja,
a leitura conduz ao ser humano a compreensão do mundo e do outro.

A leitura é fundamental durante o processo de formação social do estudante, pois condiciona e
aprimora o domínio da linguagem e escrita, como também o faz refletir acerca da própria visão de
mundo diante do ponto de vista do autor do livro.

É importante que a pratica de leitura deixe de ser tratada como obrigatória e passe a ser vista como
interessante e única. Assim, o educador precisa criar diferentes momentos de leitura em sala de aula,
incentivando o interesse pela leitura e que proporcione distintos níveis de letramento.

Esse processo está relacionada não só a ajudar ao aluno a decodificar as palavras, mas a inúmeros
outros aspectos. Ler proporciona experiência única a cada leitor, incapaz de se repetir, tornando
assim uma forma exemplar de aprendizagem.

Durante o processo de armazenagem da leitura colocase em funcionamento
um número infinito de células cerebrais. A combinação de unidade de
pensamentos em sentenças e estruturas mais amplas de linguagem constitui,
ao mesmo tempo, um processo cognitivo e um processo de linguagem. A
contínua repetição desse processo resulta num treinamento cognitivo de
qualidade especial (CARLETI, 2007, p.2).

A leitura versa sobre um dos meios mais importantes para a construção da aprendizagem e
desenvolvimento do pensamento crítico, permite que o leitor amplie seu conhecimento e adquira
novos conhecimentos. O hábito de ler eleva o desenvolvimento cognitivo e a análise crítica de textos
e enriquece o vocabulário.

Dessa forma, a leitura é crucial para a aprendizagem do indivíduo, pois desenvolve o pensamento
crítico e a criatividade.

Nunca é demais lembrar que a prática da leitura é um princípio de cidadania,
ou seja, leitor cidadão, pelas diferentes práticas de leitura, pode ficar sabendo
quais são as suas obrigações e também pode defender os seus direitos, além
de ficar aberto às conquistas de outros direitos necessários para uma
sociedade justa, democrática e feliz (SILVA, 2009, p. 24).

A leitura está associada ao aprendizado, e por meio dela que o leitor adquiri conhecimento. Sendo um
dos meios mais eficazes do desenvolvimento sistemático da linguagem e da personalidade.

Sabese que o ato de ler não é tarefa simples, uma vez que exige de nós enquanto leitores um
trabalho cauteloso e inteligente de desconstrução do texto. No entanto, de acordo Cardoso e Pelozo
(2007), a leitura desenvolve a capacidade intelectual do indivíduo e a criatividade e deve fazer parte
do cotidiano. Já que, a mesma possibilita percepções futura e auxilia na formação de um ser crítico.

(...) entendemos que o ensino de leitura deve ir além do ato monótono que é
aplicado em muitas escolas, de forma mecânica e muitas vezes
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descontextualizado, mas um processo que deve contribuir para a formação de
pessoas críticas e conscientes, capazes de interpretar a realidade, bem como
participar ativamente da sociedade. (OLIVEIRA E QUEIROZ, 2009, p.2)

Impulsionar os alunos a gostarem de ler para que possam tirar proveito pessoal da leitura é
imprescindível nos objetivos das escolas. É fundamental que o ambiente escolar coopere no processo
de desenvolvimento de aprendizagem dos docentes, os levando a ter um convívio com os diversos
textos e assim poder ter um maior desempenho nas atividades futuras. Freire (1989) ressalta que
linguagem e realidade precisam ser relacionados dinamicamente e a experiência de vida dos alunos
ser valorizada. Deste modo, é preciso compreender o que está escrito e não apenas identificar as
palavras, podendo dessa forma relacionar o que lê com as ações do cotidiano.

ESCRITA

Surgindo no século XIV, a língua escrita (símbolos utilizados para exprimir

ideias) se desenvolveu independentemente em vários lugares do planeta, sendo utilizada como
código gráfico da língua falada. Esta é um tipo de tecnologia que permite à comunicação, desde cedo,
entre pessoas e, atualmente, apresentase como ferramenta constante na educação.

No processo de ensino/aprendizagem, neste caso, dos alunos do Fundamental II, os discentes já
dominam a língua falada e possuem saberes diversos relacionados a essa modalidade como: o
desenvolvimento da própria fala, a capacidade de formular uma pergunta, de responder outras, narrar
atos e ações, entre outros domínios.

Assim, a aquisição da escrita possibilita uma relação entre o aluno e o conhecimento, pois a partir
desta, o educando será capaz de estabelecer relação entre a escrita e o mundo, demonstrando uma
perspectiva que se molda nas intenções de aprendizagem e formas de aquisição do conhecimento.

Em relação a língua escrita, é feito, por parte dos professores, um trabalho voltado para a produção
de textos, objetivando que o aluno adquira conhecimentos, também, em relação ao texto escrito e
tornese um escritor competente. Sobre isso, os PCN’s afirmam que:

Se o objetivo é formar cidadãos capazes de utilizar a escrita com eficácia, que
tenham condições de assumir a palavra — também por escrito —para produzir
textos adequados, é preciso organizar o trabalho educativo para que
experimentem e aprendam isso na escola. É necessário, portanto, ensinar os
alunos a lidar tanto com a escrita da linguagem — os aspectos notacionais
relacionados ao sistema alfabético e às restrições ortográficas — como com a
linguagem escrita —os aspectos discursivos relacionados à linguagem que se
usa para escrever. (p. 48)

O trabalho com a produção de textos (e com a leitura) em sala de aula é uma grande aliado ao
trabalho do professor de língua portuguesa, já que além de trabalhar a organização das ideias
permite, também, um trabalho com a gramática. Tratando da organização de ideias, a prática da
produção de textos permite aos alunos desenvolver suas competências relacionadas à coesão textual
e a coerência. Já a prática de produção relacionada à gramática, permite que o professor
diagnostique dificuldades e trabalhe, também, com aspectos morfológicos, com a grafia, ortografia,
pontuação, acentuação, entre outros.

A escrita em sala de aula e fora dela deve ser algo prazeroso. A maioria dos alunos alega que não
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gosta de produzir pois Língua Portuguesa é difícil e que escrever é chato, então, atrelar a produção
de textos à aspectos e fatos da realidade, do convívio social, é um incentivo válido para atrair os
discentes e remover a ideia de “escrita por obrigação”. É importante, também, um trabalho voltado a
textos verdadeiros de gêneros diversos, construídos através de situações reais de fala, no qual os
alunos irão criar, recriar e revisão suas próprias produções. Sobre revisão, os PCN’s (p.46) indicam
que:

A maioria dos escritores iniciantes costuma contentarse com uma única
versão de seu texto e, muitas vezes, a própria escola sugere esse
procedimento. Isso em nada contribui para o texto ser entendido como
processo ou para desenvolver a habilidade de revisar. O trabalho com
rascunhos é imprescindível. É uma excelente estratégia didática para que o
aluno perceba a provisoriedade dos textos e analise seu próprio processo.

Deste modo, percebermos que a reescrita é uma prática muito importante, pois é mediante a ela que
o autor aprimora seu texto, dando autonomia ao mesmo. É através desse método que o autor é antes
um leitor crítico, que ao se posicionar estabelece uma interação consigo enquanto leitor.

De acordo com Fiad e Mayrink – Sabinson (1991), quando os alunos produzem a reescrita,
costumam, geralmente, realizar mudanças que são respostas a alguma observação feita pelo leitor
(professor ou colega). Fazendo isso, é visto que os alunos apenas higienizam o texto, ao invés de
refletirem e analisarem suas produções iniciais. Nessa perspectiva, nós, bolsistas do Pibid juntamente
com a supervisora, buscamos contribuir acerca dos textos do alunos de forma satisfatória, em que
eram passadas algumas observações sobre os mesmos, além de apresentar a importância de refletir
sobre a produção inicial.

Fabre (1986) apud Menegassi (2001) sistematizou as operações de reescrita em quatro tipos:

a) Adição, ou acréscimo pode tratarse do acréscimo de um elemento gráfico,
acento, sinal de pontuação, grafema (...) mas também do acréscimo de uma
palavra, de um sintagma, de uma ou de várias frases.

b) Supressão: supressão sem substituição do segmento suprimido. Ela pode
ser aplicada sobre unidades diversas, acento, grafemas, sílabas, palavras
sintagmáticas, uma ou diversas frases.

c) Substituição: supressão, seguida de substituição por um termo novo. Ela se
aplica sobre um grafema, uma palavra, um sintagma, ou sobre conjuntos
generalizados.

d) Deslocamento: permutação de elementos, que acaba por modificar sua
ordem no processo de encadeamento. (p.51)

Assim, em algumas reescritas pudemos observar que nas operações de substituição e supressão, os
alunos também realizaram acréscimos, a fim de tornar seu texto mais harmônico e adequado ao
gênero.

Deste modo, ao ser realizado a reescrita conjuntamente entre professor e aluno, há a possibilidade de
ampliação do conhecimento do aluno de forma mais consistente, uma vez que o mesmo é levado à
reflexão acerca do uso da língua e tem a possibilidade de compreender que o texto não é um produto
acabado.
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Levando em consideração essa concepção, Menegolo e Menegolo (2005) explicam a importância de
todo esse processo. Segundo eles, a reescrita [...]

provoca o diálogo do sujeitoautor com o seu produto criado, possibilitando um
relacionamento mais interativo com seu próprio texto (confrontamento,
aguçamento e exclusão de enunciados). O aluno sai, ao reescrever, do
estágio emocional (inspirativo), que gera a primeira escrita, e passa ao estágio
de maior racionalização sobre o que foi materializado (MENEGOLO e
MENEGOLO, 2005, p. 74)

Portanto, vemos a partir dos pensamentos dos teóricos citados acima, bem como, as nossas
experiências no PIBID, a importância de se trabalhar com a reescrita, pois, possibilita ao aluno um
pensamento mais reflexivo e crítico.

MATERIAL E MÉTODOS

No âmbito do programa Institucional de bolsa de iniciação à docência PIBID/CAPES de Letras do
Instituto Federal de Alagoas IFAL, desenvolveuse entre as diversas atividades, uma relacionada à
produção do cordel. Isso se deu com uma turma de 8º ano de uma escola da rede pública do
município de Arapiraca, durante um mês e meio no ano levito de 2018.

Como procedimento metodológico, inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico sobre o gênero
literário “cordel” pelas bolsistas do PIBID e a professora supervisora do referido programa (atuante em
sala).

Em seguida, dividimos o projeto em cinco etapas. Primeiramente apresentamos para turma o gênero
proposto, sendo que a princípio sondamos acerca do que os discentes sabiam sobre o mesmo, já que
esse gênero é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente
do interior nordestino, nossa região. Posteriormente, fizemos toda a abordagem sobre o gênero
literário cordel, a história e as características, bem como alguns modelos de cordéis, para que eles
lessem e analisassem.

Na segunda etapa, pedimos aos alunos que produzem em dupla seus próprios cordéis em sala sobre
temas como: Educação inclusiva, bullying, violência contra a mulher, atentando para a adequação ao
gênero proposto. As produções deveriam ser entregues a professora da turma. Posteriormente,
analisamos os cordéis (bolsistas e professora regente) e pedimos que os alunos fizessem a reescrita
dos textos.

Pois, como aborda Cavalcanti (2010), a prática da escrita inclui o momento em que o produtor avalia o
texto produzido, analisando sua adequação e eficácia. Ainda segundo a autora, tratase de um
momento extremamente importante, indispensável no processo da escrita. Baseados nessa
importância, como foi mencionado acima, solicitamos a reescrita dos alunos do 8º ano, para que os
mesmos conseguissem ver a importância desse processo que faz parte do grande processo da
escrita.

Acerca dessa mesma perspectiva Fiado e Mayrink – Sabinson (1991) também reforçam a importância
da reescrita, ao afirmarem que esta é um momento que demonstra a dinamismo da escrita como
processo construtivo: “pensamos a escrita como um trabalho e propomos seu ensino como uma
aprendizagem do trabalho com reescritas (p. 55)”

Já na quarta etapa, solicitamos as alunos que digitassem os cordéis e os colocassem em formas de
folhetos, para apresentação dos mesmos para os colegas da turma na sala.
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E na quinta etapa, foi realizada uma exposição dos cordéis dos alunos do 8° ano “C” no pátio da
escola.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No ano letivo de 2018 ao percebermos (Bolsistas e professora regente) a desmotivação dos alunos
pela leitura e a dificuldade na escrita buscamos planejar aulas que revertessem esse cenário. Pois, a
leitura e a escrita são dois processos fundamentais para que o indivíduo construa seu próprio
conhecimento e aprenda a exercer a sua cidadania de forma ética e democrática nos diversos
contextos sociais.

Partindo dessa circunstância, decidimos trabalhar com a literatura de cordel, já que tratase de um
veículo de fabuloso fomento à identidade regional.

O projeto apresentou vários pontos positivos no tocante à aprendizagem dos alunos envolvidos, visto
que os mesmos demonstraram muita empolgação e prazer pela leitura e produção de textos em forma
de cordel. Segue abaixo alguns cordéis que foram produzidos pelos alunos do 8º ano:

Cordel dos alunos A e B Cordel dos alunos C e D

Educação inclusiva Violência

Venho aqui lhes contar Povo da minha terra

Sobre algo importante E deste lugar lindo

A educação inclusiva É uma pena o que vou

Iremos aprender bastante Neste cordel retratar

Continue lendo o cordel A realidade vivida

Que será interessante Que dá medo até contar

Eu não sei o que fazer Vivemos sempre com medo

Como sei como ajudar De uma bala levar

Os especiais da turma E assalto a todo instante

Devemos colaborar Não posso ter celular

Precisamos da escola Reagindo a um assalto

Para nos orientar Os bandidos vão me matar

Pensando com o coração A violência hoje em dia

Vamos aqui te dar uma lição Tomou enorme proporção

Os alunos especiais Desconfiamos de todos

Precisão de atenção Vivemos na aflição
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Para isso é importante Os policiais são tão poucos

Uma boa reflexão Pra defender a população

A nossa sociedade Os policiais ganham pouco

Precisa melhorar Mal dá para o sustento

Respeitando os cidadãos Vivem correndo perigo

É hora de acordar Governos fiquem atentos

Somos seres solidários Combatam a violência

Deixando o preconceito para lá Pra evitamos lamento

Este cordel é um alerta Deixo vocês meus amigos

Da atual situação Com essa aflição

Que vive nosso país Andem com muito cuidado

Sofrendo com a exclusão Preste atenção no ladrão

Não podemos fechar os olhos para essa situação. Pra não sofrer decepção.

Assim, podemos destacar, que a elaboração de poemas em cordel teve um grande valor para a
construção do conhecimento, tanto como metodologia de ensino, como reconhecedor das
manifestações da cultura popular.

Deste modo, a Literatura de Cordel, não se constitui como a solução, para um ensino eficiente e de
qualidade, nos que diz ao processo de leitura e de escrita, mas pode contribuir para que esse objetivo
seja alcançado. Podemos observar isso a partir dos depoimento dos próprios bolsistas:

“A Literatura de Cordel pode ser uma importante ferramenta para incentivar a
leitura e a escrita em sala de aula. Através de uma linguagem simples e direta.
Na qual se utiliza da variedade linguística e os elementos da cultura com os
quais os alunos da classe popular se identificam, permitindo significativa de
aprendizagem”. (Bolsista A)

“Essa atividade possibilitou com que os alunos buscassem desenvolver não só
a criatividade e suas habilidades de escrita, mas também a oralidade em sala
de aula. Podendo aproveitar as aptidões que o aluno traz do seu meio social e
utilizálo como aliado no desenvolvimento das atividades em Língua
Portuguesa”. (Bolsista B)

Estas considerações reafirmam a viabilidade da literatura de cordel como instrumento
didáticometodológico para o ensino da Língua Portuguesa, em que podem auxiliar para o
desenvolvimento tanto da leitura quanto da escrita dos discentes, na medida em que cria um elo entre
o conhecimento social em os mesmos estão inserido e o ensino da língua.

Assim, a literatura de cordel, como gênero discursivo, se constitui como uma ferramenta didática
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importante e necessária ao aprendizado dos alunos. Em que professores poderão enriquecer suas
práticas pedagógicas e vislumbrarem de um rico acervo linguístico que a língua portuguesa dispõe.

Logo, é preciso que os professores instiguem os alunos a se familiarizarem com a literatura de cordel,
para que assim a mesma permaneça viva na sociedade contemporânea.

Pretendemos com este trabalho provocar reflexões sobre a dimensão educativa do cordel para o
ensino da Língua Portuguesa, desvelando os encantos desse gênero literário. Além, de instigar para o
surgimento de novas pesquisas.

CONCLUSÃO

Os gêneros são ferramentas didáticas necessárias e importantes para o ensino e aprendizagem dos
alunos nas aulas de língua portuguesa. Entre os diversos gêneros, temos a literatura de cordel, um
gênero literário que ajuda nesse processo de ensino. Pois, levar a Literatura de Cordel para a sala de
aula é contextualizar o aluno no meio social.

A presença desse gênero discursivo na sala de aula nos leva a revelar as especificidades desta
produção cultural, além de permitir aos professores, juntamente com os alunos, voltaremse para a
cultura popular e refletir sobre seus princípios e sua realidade, sua própria identidade.

É importante que o educador trabalhe a prática da leitura e da escrita em sala de aula com os alunos
de forma integrada, ou seja, que estes processos estejam constante interação com as diversas
realidades existentes. Pois os discentes, já trazem de casa uma linguagem adquirida junto com seus
familiares. Deste modo, é preciso que essa linguagem ao chegar à escola seja trabalhada, mas, de
maneira ética e formal, não deixando de respeitar a língua materna dos educandos.

Enfim, o cordel se apresenta como um importante instrumento para o aprendizado, devido a sua
linguagem peculiar e as suas vozes sociais presentes que representam uma parcela da cultura
brasileira. Deste modo, levar a Literatura de Cordel até à escola significa motivar o aluno a conhecer
mais de sua formação cultural, além de utilizálo como um instrumento no processo de incentivo à
leitura e até mesmo a escrita.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_genero_cordel_como_ferramenta_didatica_no_ensino_de_lingua_port.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1214,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Referências:

ANTUNES, Maria Irandé Costa Morais. Língua, gêneros textuais e ensino: considerações teóricas e
implicações pedagógicas. Perspectiva: Revista do Centro de Ciências da Educação. Universidade
Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Educação – v. 20, n 1. Florianópolis, 2002. 6575.

BAKHTIN, M. A Estética da Criação Verbal. Os gêneros do discurso. 2ª ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1997.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua Portuguesa. v. 2. Brasília: Secretaria da
Educação Fundamental: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. MEC, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e
quarto ciclos do ensino fundamental: Língua Portuguesa. Secretaria de Ensino Fundamental. Brasília:
MEC/SEF, 2001.

CARDOSO, Giane Carrera & Pelozo, Rita de Cássia Borguetti. A importância da leitura na formação
do indivíduo. Editora FAEF, Revista Científica Eletrônica de Pedagogia da Faculdade de Ciências
Humanas de Garça. Ano V – Número 09 – Janeiro de 2007, Garça/SP. Disponível em:
http://www.revista.inf. Acesso em 03 de abril de 2018.

CARLETI, Rosilene Callegari. A leitura: um desafio atual na busca de uma educação globalizada. ES,
2007; Disponível em http://www.univen.edu.br/revista. Acesso em abril de 2018.

CAVALCANTI, Jauranice Rodrigues. Professor, leitura e escrita. São Paulo: Contexto, 2010, p.
161193.

FIAD, Raquel S. & MAYRINK – SABINSON, Maria L. T. A escrita como trabalho. In: KOCH, Ingedore
G. Villaça. A interação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1992, p. 2963.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler em três artigos que se completam. 23ª Ed. São Paulo:
Cortez, 1989.

KLEIMAN, ngela. Abordagens de leitura.V.7. Belo Horizonte: Pontes, 2004.

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo:
Parábola, 2005.

_________________. Gêneros textuais: configuração, dinamicidade e
circulação. In: KARWOSKI, Acir Mário; GAYDECZKA, Beatriz & BRITO Karim Siebeneicher (Orgs.)
Gêneros textuais: reflexões e ensino. 2a ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2006.

_______________. Gêneros textuais no ensino de língua. IN: Produção textual, análise de
gêneros e compreensão. 3ª ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

MARINHO, Ana Cristina. O cordel no cotidiano escolar/ PINHEIRO São Paulo. Cortex. 2012.

MENEGASSI, R. J. Da revisão à reescrita: operações lingüísticas sugeridas e atendidas na
construção do texto. Mimeses (Bauru), BauruSP, v. 22, n.01, p. 4967, 2001.

MENEGOLO, Elizabeth Dias Wallace; MENEGOLO, Leandro Wallace. O significa da reescrita de
textos na escola: a (re) construção do sujeito autor. In.: Ciências & Cognição. v. 5, p. 73  79.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_genero_cordel_como_ferramenta_didatica_no_ensino_de_lingua_port.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1314,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Março/2005. ISSN: 18065821. Disponível em: www.cienciasecognição.com.org.

OLIVEIRA, Cláudio Henrique. QUEIROZ, Cristina Maria de. Leitura em sala de aula: a formação de
leitores proficientes. RN, 2009. Disponível em: http://www.webartigos.com. Acesso em 03 de abril de
2018.

PORTO, Márcia. Um diálogo entre os gêneros textuais. Curitiba. Aymará. 2009.

SILVA, Rovilson José da. Biblioteca escolar e a formação de leitores: o papel do mediador de
leitura. Londrina: EDUEL, 2009.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_genero_cordel_como_ferramenta_didatica_no_ensino_de_lingua_port.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.1414,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio


