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Resumo

O presente artigo objetiva contribuir com as reflexões acerca das possibilidades de promoção do
desenvolvimento da compreensão leitora entre estudantes da educação básica. Os dados registrados em
avaliações de larga escala, como SAEB (2011), Prova Brasil (2011), PISA (2009), apontam para a
necessidade de união de esforços de professores e pesquisadores na direção do aprofundamento de estudos e
da renovação das práticas pedagógicas, tendo em vista a formação de leitores proficientes e críticos. Neste
estudo, a literatura de cordel é apresentada como um material privilegiado para o trabalho com os conceitos
de discurso, sujeito, formação discursiva, entre outros, que favorecem a compreensão dos sentidos que se
depreende da materialidade discursiva.
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Abstract

This article aims to contribute to the discussions about the possibilities of promoting the development of
reading comprehension among students of basic education. The data recorded in evaluations of large-scale,
as SAEB (2011), Prova Brasil (2011), PISA (2009), point to the need for joint efforts of teachers and
researchers in the direction of further studies and renewal of teaching practice in view of the formation of
proficient and critical readers. In this study, Cordel literature is presented as a privileged material for the
work with the concepts of discourse, subject, discursive formation, among others, that promote
understanding of the meanings that can be inferred from discursive materiality.
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A palavra que eu digo sai do mundo que estou lendo,

mas a palavra que sai do mundo que eu estou lendo vai além dele. (...)

O ato de ler o mundo implica uma leitura dentro e fora de mim.

Implica na relação que eu tenho com esse mundo.

Paulo Freire
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Abertura do Congresso Brasileiro de Leitura em Campinas (1981)

Introdução

Profissionais das áreas de Educação, Letras e Linguística, em particular, mas também de todas as outras
áreas de conhecimento são unânimes em afirmar que ler é uma capacidade imprescindível no modo de vida
contemporâneo, além de ser uma atividade libertadora por permitir interpretar o mundo a partir de diferentes
perspectivas. No entanto, trata-se de um exercício bastante complexo, exigente, que requer o
desenvolvimento da competência leitora por meio de estratégias linguístico-discursivas específicas.

Especialistas em descrição do processamento leitura, bem como na proposição de atividades de
ensino-aprendizagem, afirmam que a leitura na língua em que se aprende não é uma tarefa fácil (SMITH,
1989; COLOMER & CAMPS, 2002; BORTONI-RICARDO et al., 2010, entre outros). Isso porque desenvolver a
competência leitora é necessariamente desenvolver a compreensão de sentidos, uma atividade que depende
da estrutura cognitiva; da estrutura de conhecimento, que envolve experiências vividas, as informações
partilhadas, os critérios por meio dos quais categorizamos o mundo (os objetos, pessoas, eventos); do
processamento discursivo no qual se inserem os sujeitos construídos pelo discurso.

Tendo isso em vista, quando se observa os dados preocupantes que o Brasil registra em relação aos níveis de
proficiência de leitura de estudantes matriculados na educação básica, parece ser urgente encontrar meios
para favorecer uma formação que possa contribuir com o desenvolvimento da compreensão leitora.

A partir dos dados disponíveis nos relatórios do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP (2012), sabe-se que, na avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), em
2011, os resultados obtidos tanto no Plano Amostral da avaliação, composto por 3.392 escolas públicas e
particulares, quanto na Prova Brasil, avaliação censitária que contou com a participação de 55.924 escolas,
45,95% dos estudantes matriculados no 5º ano estão abaixo do nível considerado ideal, pois não passaram
do nível 3 de proficiência, ou seja, são capazes de localizar informações explícitas em textos, interpretá-los
com auxílio de material gráfico, fazer conexões nos limites de seu conhecimento de mundo ou daquilo que
está mais evidente no material, até reconhecem a finalidade e o tema de um texto, mas não conseguem
selecionar informações implícitas, inferir o sentido de palavras ou expressões, identificar efeitos de ironia ou
humor, perceber o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações nem estabelecer
relações de causa/consequência entre partes do texto.

Constatou-se também que 73,04% do 9º do Ensino Fundamental não passam do nível 5 de proficiência em
leitura em uma escala de 9 níveis, ou seja, apresentam dificuldades na comparação de textos, no
estabelecimento de relações entre tese e argumentos, na compreensão de textos mais longos de vocabulário
mais complexo e na apreensão do sentido global desses textos.

As ponderações decorrentes desse cenário educacional indicam ser importante buscar alternativas que
possam contribuir com o desenvolvimento da compreensão leitora dos estudantes. Por integrar o grupo de
professores e pesquisadores empenhados nessa tarefa, buscar-se-á exemplificar neste trabalho que

Muitas dessas competências são possíveis de serem desenvolvidas a partir da leitura
do texto literário, visto que, ao lidar com o texto em sua totalidade – lê-lo na
íntegra, refletir sobre ele, discutir sobre ele, viajar em suas entrelinhas –, o
aluno-leitor pode passar a estabelecer relações sobre os acontecimentos, a inferir, a
reconhecer opiniões que diferem dentro de um texto, a perceber os elementos mais
significativos, a embrenhar-se em seus significados mais ocultos em busca de
construir sentido (BRIDON; NEITZEL, 2014).

Diante das muitas possibilidades existentes na literatura brasileira, optou-se pela Literatura de Cordel, por ser

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/o_cordel_a_servico_do_desenvolvimento_da_compreensao_leitora.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



um material que integra fatos do cotidiano ao universo ficcional, além de favorecer estudos no plano
fonológico, visto que o cordel é cantado para os ouvintes; no plano morfossintático, pois as palavras
selecionadas são colocadas em uma certa combinação guiada pela rima e pelas significações; no plano
semântico, que direciona o olhar para os sentidos das construções linguísticas; no plano pragmático, que
aponta a linguagem em situação de uso, em contextos específicos; no plano discursivo, que revela as
construções elaboradas tendo em vista as condições de produção, os sujeitos, os contextos sócio-históricos e
a exterioridade que impactam as produções literárias. Devido à limitação deste trabalho, o enfoque escolhido
foi o discursivo.

Aspectos históricos e discursivos da Literatura de Cordel

A literatura de cordel se constitui a partir de textos produzidos principalmente por homens, oriundos de
populações mais simples, que compartilham as mazelas e os problemas vividos pela comunidade na qual se
encontram inseridos. Em geral, são habitantes do interior do nordeste do Brasil, embora hoje seja possível
também encontrar profissionais que residem nos grandes centros urbanos. Inicialmente era uma atividade
exercida por lavradores, carpinteiros, marceneiros, operários de pequenas fábricas, ou seja, trabalhadores
menos prestigiados socialmente, mas, atualmente, já encontramos autores que se dedicam apenas à arte de
escrever, pois foi possível direcionar as produções de cordel a intelectuais, artistas de vários meios de
expressão, estudantes de classe média e a interessados em geral no folclore brasileiro (CURRAN, 1991).

A origem rural ou interiorana fez com que essa literatura sempre estivesse centrada na oralidade. Como os
aedos, artistas gregos que cantavam em versos as epopeias de seus heróis (ao som de liras ou cítaras), os
cordelistas compõem suas narrativas a partir da interpretação dos interesses e das necessidades dos
ouvintes, e as histórias declamadas podem ser acompanhadas por algum instrumento musical. Esses artistas
direcionavam suas histórias às pessoas mais humildes, com pouca educação formal, o que nos faz valorizar
ainda mais o cordel pela função propedêutica exercida em cada lugar em que era apresentado.

As histórias de cordel são registradas em folhetos que circulam em feiras, mercados e festas típicas de
cidades nordestinas. Nesses locais, ocorre a venda dos folhetos de cordel e a recitação das narrativas, sempre
escritas em verso. Trata-se de uma literatura vasta, que percorre uma diversidade de temas, organizada em
estrofes que reúnem versos rimados. A sextilha[i] (que segue o esquema rimático: x b y b z b), por exemplo,
é muito utilizada. E, mesmo com a ampliação do público que passou a se interessar por esse gênero
discursivo e com a diversificação de ambientes nos quais o cordel circula (incluindo o meio urbano, acadêmico
e digital), o cordel se mantém como um discurso que preserva e divulga a cultura do Brasil.

Um grande número de folhetos de cordel recebe o nome de “peleja” ou “desafio”, por ser uma forma de
escrita que retrata uma disputa verbal real ou imaginária, em que os interlocutores se antagonizam. Esse tipo
de folheto associa-se aos torneios verbais das tribunas de improvido ou às cantorias praticadas em todo
Nordeste, remetendo também a antigas formas de relatos orais.

A estrutura linguística e melódica é um elemento fundamental para o acesso do público analfabeto aos temas
selecionados, pois sabemos que a música possibilita o desenvolvimento o córtex cerebral, favorecendo a
capacidade de memorização e de atenção, fatores fundamentais para o domínio de conteúdos de diferentes
áreas (FUJOKA et al., 2006), além de exercer um importante papel na atualização e socialização das pessoas
que se interessam por esse tipo de literatura.

Destaca-se também o fato de o cordel estabelecer um jogo dialético entre a conservação e a renovação de
valores culturais, visto que um produto cultural participa necessariamente de um processo intertextual e
interdiscursivo que continuamente estabelece inúmeros diálogos. É um discurso que trata de fatos cotidianos;
do estabilizado pela mídia, por exemplo; dos valores familiares e religiosos; das Instituições do Estado; por
isso se pode falar de uma repetição de posicionamentos, mas, simultaneamente, configura-se como um certo
discurso, produzido em um tempo e lugar determinados, marcado por um modo próprio de interpretar os
fatos sociais, evidenciando, assim, novas formas de ler o mundo. Isso possibilita aos cordelistas ocuparem
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uma posição discursiva constituída pela moral e marcada por um efeito de aconselhamento, de incentivo, de
estímulo (D’OLIVO, 2009).

Por meio do jogo com a linguagem, no cordel, o narrador realiza um gesto que evidencia sua visão de mundo
e a da comunidade que ele representa. Pela repetição do conhecido, promove o resgate da tradição e é capaz
de constituir-se como um sujeito que se distingue pela enunciação realizada em um certo lugar
histórico-social ao mesmo tempo que evidencia sua filiação a certas correntes de pensamento.

Dessa forma, veremos na análise que será apresentada para ilustrar os conceitos em discussão neste artigo,
que, independentemente de ser baseada em fato ou em ficção, trata-se de um produto da memória
discursiva, que permite o reconto dos acontecimentos na perspectiva de um sujeito situado social e
historicamente (FRANÇA, 2012). Quando observamos as distintas instâncias subjetivas, notamos que o
sujeito-cordelista na voz do sujeito-narrador ora resgata dizeres que se alinham à história “oficial” e aos
valores tradicionais, reafirmando-os, evidenciando regularidades e continuidades; ora os dizeres apresentam
uma nova versão dos acontecimentos, calcada em outras referências, configurando as escolhas e estratégias
argumentativas definidas para as ideias em circulação na sociedade. Vê-se, dessa forma, que os discursos são
práticas descontínuas, mas que se cruzam, por vezes se ignoram e até excluem.

O trabalho com cordel nas aulas de língua portuguesa

Embora o termo literatura de cordel seja relativamente novo no Brasil e decorra de estudos relacionados à
produção literária oral em Portugal, o valor da literatura de cordel, sobretudo a partir dos anos 70 do século
XX, deixa de ser reconhecido apenas pela população mais simples que sempre se informou, se divertiu e
aprendeu com o cordel, para se tornar um material valorizado por escritores famosos, como Orígenes Lessa,
pesquisadores e professores, devido à sua vitalidade literária, às imagens inusitadas construídas pelos textos,
ao humor característico e, sobretudo, pelo fato de possuir uma linguagem singular que vivifica a narração
clássica.

Em particular, na Educação Básica, a literatura de cordel se encontra cada vez presente nas aulas de língua
portuguesa, como pode ser visto em materiais organizados por secretarias de educação ou em sites
educacionais. Desde as séries iniciais, geralmente a partir do 4º ano do Ensino Fundamental, até o Ensino
Médio são identificadas propostas pedagógicas que promovem atividades com as histórias ou com os folhetos
divulgados por todo o Brasil. Embora a frequência seja maior em escolas do Nordeste e Norte, também no
Sudeste, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, devido ao grande número de migrantes, e também no
sul, observam-se diferentes práticas de linguagem em torno do cordel. São atividades que exploram as
características temáticas, estruturais e estilísticas desse gênero textual, destacam os recursos poéticos
encontrados nos textos (rimas, etc.), os exemplos de intertextualidade, a interdisciplinaridade temática, entre
outros aspectos, quando o foco é a leitura; mas que também promovem a produção de cordel, o que
proporciona aos estudantes a oportunidade de experimentar o uso de modos específicos de construção dos
discursos.

Neste estudo, em particular, queremos discutir as possibilidades de os estudantes desenvolverem a
compreensão leitora especialmente a partir da análise da articulação dos sujeitos discursivos em uma
materialidade linguística, por sabermos que os efeitos de sentidos materializam posições sociais e ideológicas
assumidas no discurso.

Para tanto, é necessário trabalhar com uma concepção de leitura que supere a visão de que o texto possui
apenas o sentido que estaria arraigado às suas palavras e frases, por ser uma fonte única no qual poderia ser
encontrado tudo que se tem para des-cobrir (tirar as cobertas); ou mesmo aquela que coloca no leitor todas
as significações, por reconhecer nele os esquemas ou pacotes de conhecimentos que poderiam mobilizados
pelas “pegadas” encontradas nos textos; avançando para uma concepção que entende “o ato de ler como um
processo discursivo no qual se inserem os sujeitos [...] – o autor e o leitor –, ambos sócio-historicamente
determinados e ideologicamente constituídos” (CORACINI, 2002, p. 15).
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Ao entender a leitura dessa maneira, destaca-se a importância do contexto sócio-histórico na construção do
sentido no ato da leitura, em que o desenvolvimento das habilidades de interpretação do conjunto de
enunciados reunidos em uma certa materialidade favorece o desvelamento das formações discursivas que
constituem (em concordância ou em discordância) o discurso do sujeito-autor.

Dessa forma, a prática de análise do discurso será tomada, neste trabalho, como uma atividade que pode
desenvolve a compreensão leitora dos estudantes por permitir identificar a pluralidade de sentidos reunidos
no texto, em um movimento interacional, que coloca o sujeito-autor e o sujeito-leitor em uma relação
dinâmica e constitutiva. Dentro dessa abordagem, então, a leitura de um texto não se limita a encontrar “as
ideias principais do texto” ou “as intenções do autor”, pois é preciso fazer o esforço de compreender o
processo discursivo que se estabelece em uma situação comunicativa.

Com o objetivo de mostrar como esse processo pode ser realizado em aulas de língua portuguesa,
selecionamos um cordel produzido em Juazeiro do Norte, em 1975, por Abraão Batista, que simula um
encontro entre duas personagens bem populares entre os brasileiros, um porque ser uma personagem
histórica cujos ações são lembradas até hoje, Lampião; outro por ser uma personagem midiática, bastante
divulgada em filmes e seriados televisivos, Kung Fu.

Análise do cordel Encontro de Lampião com Kung Fu em Juazeiro do Norte

Para realizar a análise supracitada, optou-se por destacar três sequências (com três estrofes cada),
recortadas entre as 38 estrofes que constituem o cordel na íntegra. Entre os muitos elementos que poderiam
ser abordados, neste trabalho, elegeu-se olhar para a construção das instâncias subjetivas, a saber: autor,
narrador e personagem. Identificar o sujeito-autor é um esforço que permite agrupar as unidades de
significação, o lugar de sua coerência, a entidade que responde pelo documento escrito (Foucault, 2004
[1970]). Pelo que se depreende como características do sujeito-narrador e do sujeito-personagem,
configuram-se as imagens – no sentido de Pêcheux (1997[1969]) – construídas pelo discurso. Assim, na
primeira sequência, encontram-se as palavras que apresentam o sujeito-narrador ao leitor; na segunda são
apresentados cada um dos dois sujeitos-personagem; na terceira tem-se o um trecho da sequência de
encerramento do material.

Na perspectiva da Análise do Discurso de tradição francesa, a língua possui regras internas que são sempre
dependentes das determinações históricas e ideológicas. Desse modo, ao produzir o cordel Encontro de
Lampião com Kung Fu em Juazeiro do Norte, isto é, ao elaborar enunciados em um certo contexto
sócio-histórico, Abraão Batista é interpelado pela ideologia e pelo inconsciente, o que o faz assumir uma
posição entre outras, constituindo-se como um sujeito-autor. Nesse sentido, a noção de indivíduo consciente
e livre para dizer o que quiser é descartada, uma vez que esse sujeito assume concepções da memória
cultural, mas a reelabora em uma determinada perspectiva, como se vê a seguir.

Meu leitor, meu amiguinho
Permita a imaginação
Desse encontro imaginário
De Kung Fu com Lampião
Na cidade de Juazeiro
De Padre Cícero Romão...

Pois bem, eu vou dizer
Como foi que aconteceu
Dizendo quem se feriu
Quem matou e quem morreu
Depois diga por aí
Quem contou isso foi eu

Mas se lembre esta história
É livre e imaginária
Vem do direito do poeta
Que tem na indumentária
Do infinito astucioso
Que não tem medo de pária

Sequência 1 – Abertura do cordel
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O jogo de palavras presente nas três primeiras estrofes que dão início ao cordel revela o jogo das relações
que o sujeito-autor atribui ao sujeito-narrador e às personagens, Lampião e Kung fu, evidenciando que cada
um assume uma posição diferente, enquanto sujeito-personagem.

Ao tomar a materialidade linguística selecionada para a primeira sequência, percebe-se que sujeito-narrador
se apresenta como alguém próximo do leitor ao chamá-lo de “amiguinho”. Essa aproximação é tanto afetiva,
pelo uso do diminutivo, quanto temática, pois, mesmo em se tratando de uma obra ficcional, o sujeito-autor a
apresenta como sendo uma história possível de ser compreendida por todos, posto que o sujeito-narrador se
identifica com as características dos cordelistas encontrados na sociedade e as personagens escolhidas
circulam no cotidiano dos possíveis leitores/ouvintes.

Na primeira estrofe, temos a informação de que o “encontro imaginário” entre Lampião e Kung Fu teria
acontecido em Juazeiro, sob os auspícios de Padre Cícero. A escolha do referente geográfico remete a um
lugar no qual a enunciação do sujeito-narrador, cordelista, associa-se à enunciação coletiva, isto é, ao situar o
encontro em Juazeiro, as vozes que circulam na tradição da comunidade nordestina, os valores comunitários,
resultantes da articulação da memória coletiva, são mobilizados logo no início para o enredo que será
apresentado.

Além disso, o discurso e todos os valores presentes nele são convocados para definir o que poderá (ou não)
ser aceito pelo leitor/ouvinte do cordel, o que deverá ser rechaçado, o que deverá ser aceito ao longo do texto
etc. Dessa forma, o sujeito-narrador reproduz um discurso marcado pela moral de uma tradição religiosa – já
que a luta ocorre em terras de Padre Cícero –, por isso assume o viés do aconselhamento. Pela identificação à
essa formação discursiva, esse sujeito passa a agir de acordo com uma certa maneira de ver o mundo e
começa a construir um percurso que está de acordo com os princípios são regidos por ela.

Na terceira estrofe, o sujeito-narrador declara estar identificado com outros cordelistas que são
marginalizados devido ao ofício que exercem. Essa condição reafirma o confronto da literatura de cordel,
ficcional, em relação aos valores da sociedade industrial, estratificada, pragmática, por ser desprovida de
utilidade prática e não participar das relações de produção econômica. Em síntese, está em discussão a
legitimidade do lugar do cordel na sociedade. Ao fazer referência aos enunciados pré-construídos – o já lá – o
sujeito-narrador produz um discurso que atualiza uma memória, a partir do interdiscurso, para reafirmar o
valor das práticas que o grupo social dos cordelistas realizam. Isso possibilita perceber que os mecanismos
linguísticos, enunciativos, argumentativos, pragmáticos e discursos mobilizados no discurso inscrevem o
sujeito em uma certa formação discursiva. Nesse trecho do cordel, observamos a estratégia selecionada para
mostrar a integração desses homens em um grupo social específico que, mesmo possuindo pouco prestígio,
exerce o importante papel de manter viva a tradição popular, o que reforça seu lugar de destaque em um
grupo maior, identificado como povo brasileiro.

No entanto, o cordelista, dentro da literatura que é valorizada socialmente, escreve folhetos de cordel, ou
seja, produz um produto artesanal muitas vezes desqualificado/desprestigiado por representantes da própria
literatura, por isso pode ser considerado um “pária” social, como está apontado no último verso. Ao retomar a
sabedoria de uma parcela da população que muitas vezes é discriminada e excluída dos processos de
elaboração do acervo cultural “oficial” do Brasil, isto é, o sujeito-autor se mantém dentro de uma formação
discursiva que se opõe ao poder estabelecido e desvela uma tomada de posição que se contra-identifica com
os cânones da literatura. Manter-se produtivo na literatura, com a criação de folhetos de cordel, é a maneira
que o sujeito-autor utiliza para requerer para si o direito de, pela poesia, astutamente, se opor aos valores
vigentes e aos que participam das instâncias de poder estabelecidas.

A leitura das estrofes que compõem a sequência seguinte, entre outros pontos, sugere a identificação do
sujeito-narrador com a formação discursiva que orienta as ações das personagens centrais da narrativa. O
conjunto de regras que define o que cada uma deve ou não fazer, considerando a realidade geográfica, social,
econômica construída no discurso, indica que Lampião e Kung Fu são considerados heróis, na sociedade em
que estão inseridos, justamente porque buscam lutar pela causa dos menos favorecidos, pela justiça, pelo
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bem das minorias, mesmo que para isso necessitem utilizar a força.

Lampião, todos conhecem
Mas não sabem interpretar
Só sabem falar mal dele
Porque não quiseram indagar
A causa que ele abraçou
E o que o forçou a matar (...)

Eu já falei de Lampião
Que é um herói invisível
Nesse momento de Kung Fu
Que é um chinês invencível
Nas grandes lutas de morte
Sempre foi o imbatível

A China tem o seu herói
Que luta pela justiça
Aprendeu as leis dos monges
Que desprezam a vã cobiça
E desde pequeno, que ele
Teve escola sem malícia

Sequência 2 – Apresentação de Lampião e Kung Fu

Ao mesmo tempo, ao opor as personagens a outras pessoas que criticam suas ações, mas que constituem a
causa de levar cada um deles a agir pela força, o sujeito-narrador se inscreve em uma formação discursiva
que revela a tomada de posição de desidentificação com alguns dos valores sociais estabelecidos na
sociedade. Pela crítica à “cobiça”, por exemplo, o sujeito-narrador se opõe ao princípio capitalista que
enaltece aqueles que vencem a qualquer preço, nem que para isso seja preciso subjugar outros ou oprimi-los
e, ao afastar Kung Fu da “malícia” – princípio que em uma sociedade capitalista vê de maneira positiva
aqueles que conseguem levar vantagem sobre outros (“lei de Gerson”, no Brasil) –, o sujeito-narrador inclui
Kung Fu em um grupo que busca se conservar distante de outras “escolas” e grupos, oficialmente
reconhecidos e que agem dessa maneira.

A referência a monges, neste trecho da narrativa, é uma referência aos que educaram Kung Fu e indica que o
sujeito-narrador está alinhado a forças que na conjuntura ideológica definem quais são as atitudes que devem
ser assumidas socialmente. A presença de palavras que remetem ao discurso religioso é muito produtiva,
justamente por permitir a retomada de valores anunciados desde o início do cordel.

Nota-se, então, que o sujeito-narrador têm nas instâncias subjetivas das duas personagens, Lampião e Kung
Fu, a oportunidade de tematizar valores ligados a duas figuras de grande repercussão na sociedade, inclusive
na mídia, principalmente a partir da década de 1970. Isso reafirma o fato de que a partir da década 1960,
período marcado pela hegemonia cultural da televisão, vários folhetos de cordel passaram a encontrar no
universo televisivo um canal fértil para a escolha de temas e para o estabelecimento de novos diálogos, como
o que pode ser estabelecido entre a tradição e a modernidade. Com isso tem-se a oportunidade de reafirmar
que o discurso não se constitui como um bloco homogêneo, idêntico a si mesmo, posto que reproduz a divisão
e a contradição existente na formação discursiva da qual procede, mostrando assim que o discurso possui
natureza heterogênea.

Dessa maneira, se, por um lado, como cordelista, o sujeito-autor se opõe aos cânones oficiais da literatura e
insiste em se manter alinhado a um movimento de valorização dos usos populares e tradicionais dos
cantadores nordestinos; por outro, constrói personagens alinhadas à cultura de massa, reafirmando os
dizeres estabilizados pela mídia. Contudo, não se trata de uma mera repetição de estereótipos, posto que o
sujeito-autor apresenta um modo de mobilização das personagens, que poderia ter sido totalmente diferente
se fosse organizado por outro sujeito.

Como afirma Pêcheux (2009 [1988]), é pela instabilidade e heterogeneidade das formações discursivas que o
analista do discurso deve procurar trabalhar. Caberá a ele explicar o que há de complexo, desigual e
contraditório nas formações discursivas em jogo em uma dada situação, se quiser entender como se configura
a dominação do conjunto de formações ideológicas. A contradição funciona, então, como princípio de
historicidade do discurso e ressalta o fato de que toda formação discursiva é sócio-histórica, e como tal
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constitui-se como um domínio aberto.

A terceira e última sequência descreve o equilíbrio entre as forças de Lampião e Kung Fu, que se mantém por
sete dias e sete noites ininterruptas, o que levou as personagens a decidir encerrar a luta sem um vencedor.

Se Lampião saltava alto
Kung Fu também saltava
Naquela briga feroz
O fogo azul que faiscava
Tinha um brilho tão grande
Que o dia ofuscava (...)

Lampião disse assim:
Kung Fu, você está vendo
Esse fogo no vegetal
Que por nós está ardendo
É algo que a natureza
Para nós está dizendo (...)

Neste momento Kung Fu
E Lampião se abraçaram
Dando fim a um duelo
Que sem morrer terminaram
E eu peço aos meus leitores
Mil desculpas se não gostaram

Sequência 3 – Preparação do encerramento do cordel

O tempo de duração da luta promove nova atualização da formação discursiva religiosa, assim como a
referência ao fogo produzido pelo choque das armas. Na Bíblia, por exemplo, são muitos os versículos que
associam as forças divinas ao fogo. No discurso desse cordel, trata-se de um “fogo” que “ofusca” os olhos
humanos, e que por seu “ardor” revela verdades a eles numa referência direta ao episódio bíblico da sarça
ardente: “E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio duma sarça” (Êxodo 3: 2). Esse
foi o momento em que Deus apareceu no meio da sarça para orientar Moisés a como tirar o povo de Israel da
escravidão de Faraó no Egito.

A construção que se tem na primeira estrofe dessa sequência aponta a ilusão da reversibilidade entre os
planos temporal e espiritual e reforça a ideologia religiosa que promove a submissão dos homens fiéis à
submissão de uma força maior, Deus. Nesse cordel, os heróis alcançam a condição divina, porque a força
humana individual é colocada a serviço do bem comum, como fez Deus pelos homens.

A recorrência do discurso religioso nas três sequências de estrofes possibilita estabelecer regularidades no
funcionamento do discurso e reconhecer o que pode e deve ser dito. Isso favorece o entendimento de como o
homem é interpelado como sujeito pela ideologia para que produza seu dizer. É a observação do processo de
produção de sentidos que permite ao analista do discurso buscar identificar as posições ideológicas colocadas
em jogo na materialidade discursiva.

Diante da quebra de expectativa ao final do texto, pois um duelo geralmente revela quem é capaz de se
sobrepor ao outro, o sujeito-narrador se desculpa e evidencia que sua posição discursiva está situada na
perspectiva da conciliação, no equilíbrio de forças, mesmo diante dos conflitos sociais. Essa construção
também promove a localização do sujeito-narrador entre os que não se alinham exatamente à posição
assumida por outros narradores modernos que apresentam fragmentos de vida como espetáculo, tornando
ainda mais relevantes os fatos grandiosos. A posição final assumida, pelo contrário, ressalta mais uma vez os
valores cristãos, por isso o bem comum se sobrepõe à vitória de um sujeito-personagem sobre o outro.

A análise proposta tentou evidenciar que os sujeitos discursivos designam algo diferente da presença física
dos seres humanos individuais, pois designam lugares determinados na estrutura de uma formação social,
como o lugar do cordelista, o lugar do narrador de cordel, o lugar de cada personagem, que são marcados por
propriedades determinadas sócio-historicamente. Quando esses lugares são colocados em jogo,
constituem-se processos discursivos que têm em sua base as formações imaginárias que designam cada lugar
(Pêcheux, 1997 [1969], p. 82). Cabe ao leitor, então, partir da materialidade discursiva para compreender as
imagens produzidas pelas relações entre as situações e as posições assumidas.
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Considerações finais

É certo que para alcançar níveis mais aprofundados de compreensão leitora, os estudantes precisam passar
pela decodificação de um texto se querem inferências ou perceber as relações estabelecidas entre as ideias e
até as contradições e inconsistências que um discurso possa apresentar. É visível que essa fase inicial de
apreensão dos sentidos, para muitos deles, já é uma etapa bastante exigente, mas isso não pode ser
justificativa para o trabalho com a leitura ficar restrito aos elementos literais evidenciados nos textos, pois o
exercício de desvelamento dos sentidos é algo que precisa ser desenvolvido ao longo da escolaridade e com a
mediação do professor.

Diante da análise proposta neste artigo, procurou-se evidenciar que a compreensão de um texto em sua
totalidade, competência que torna o sujeito capaz de criar hipóteses e alcançar os níveis mais profundos da
compreensão leitora, é uma condição que está vinculada aos estímulos, às provocações, aos
questionamentos, aos desafios que o professor pode (e deve) garantir nas aulas de língua portuguesa. Para
Bortoni-Ricardo et al. (2010), todo professor é um agente de letramento, por isso precisa familiarizar-se com
metodologias voltadas para as estratégias facilitadoras da compreensão leitora.

Objetivou-se exemplificar, por meio das reflexões apresentadas neste trabalho, que os procedimentos
teórico-metodológicos da Análise do Discurso aplicados à literatura de cordel configuram uma alternativa
bastante propícia à superação de práticas pedagógicas circunscrita ao identificar, lembrar e aplicar
informações em uma determinada situação didática, pois desde a educação básica é possível criar condições
para o estudante a avaliar, criticar e estabelecer novos sentidos para o que lê. Isso porque tem oportunidade
de descrever e analisar, pelo gesto de interpretação, as posições discursivas e ideológicas assumidas no
cordel.

Esse modo de interpretar as materialidades discursivas possibilita ao sujeito assumir uma posição marcada
sócio-historicamente, enquanto analista do discurso, fazer descobertas relacionadas aos vários elementos que
o circundam, instalar-se nas aulas de língua como leitor autônomo, por meio da ampliação dos horizontes da
compreensão, e entender a leitura como um bem cultural que possibilita agir com mais liberdade no mundo,
como tantas vezes afirmou Paulo Freire.
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Notas

[i] Estrofes com seis linhas, onde as rimas aparecem nas linhas pares, 2ª, 4ª e 6ª, conservando-se as
demais, 1ª, 3ª e 5ª, em versos brancos, ou sem rima.
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