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RESUMO: O projeto foi desenvolvido em 2013, durante as aulas de História na oitava série/nono ano nas
turmas A-B-C, no turno matutino na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Avelar Brandão Vilela, em
Teotônio Vilela (AL). Tivemos como objetivos levar os alunos apreciar e conhecer a linguagem da poesia
popular de cordel como elemento significativo na formação cultural do povo brasileiro, especialmente da
Região Nordeste; mediar à criação e construção de histórias em formato de cordel pelos próprios alunos.
Nosso estudo se refere à abordagem qualitativa, que procura o que é comum, mas permanece aberta para
perceber as individualidades. O apoio teórico para análise dos dados baseou-se nos seguintes estudiosos:
Varine (2000); Dias (2004); Vasconcellos (1997); Linhares (2006); Lakatos (1986); Bittencout (1998); Torres
(2003) e Freire (1984).

Palavras-chaves: cordel; criatividade; conhecimento.

RESUMEN: El proyecto fue desarrollado en 2013, durante las clases de historia en el grado ocho / nueve años
en las clases ABC, el turno de la mañana en la Escuela Primaria Ciudad Dom Avelar Brandão Vilela en
Teotônio Vilela (AL). Tuvo como objetivo hacer que los estudiantes aprecian y conocen la lengua de la popular
chapbook poesía como un elemento significativo en la formación cultural del pueblo brasileño, especialmente
el noreste; mediar en la creación y construcción de historias en formato de cadena por los propios
estudiantes. Nuestro estudio se refiere al enfoque cualitativo que busca lo que es común, pero sigue abierto a
percibir la leyenda. El soporte teórico para el análisis de los datos se basó en los siguientes académicos:
Varine (2000); Dias (2004); Vasconcellos (1997); Linhares (2006); Lakatos (1986); Bittencout (1998); Torres
(2003) y Freire (1984).

Palabras clave: cadena; la creatividad; el conocimiento

1. INTRODUÇÃO
Por muito tempo, o saber e o fazer histórico encontravam-se atrelado a uma concepção de que a escrita da
História consistia em relatar a trajetória de pessoas importantes da sociedade, num tempo e espaço definido.
A partir dessa ideia, as produções historiográficas se limitaram à narrativa de grandiosos fatos, feitos de
forma “precisa”, obedecia a uma cronologia que associada aos documentos contariam a “verdade” histórica
sem nenhum risco de haver deformações e muito menos os devaneios da ficção.
Para franco,
“a prática educativa, é o espaço onde confluem as dimensões do ser e do saber; do espontâneo e do teórico;
onde convivem o artesanal, o intuitivo, o criativo do fazer, com os saberes do pensar, do querer, do refletir,
todos inerentes ao exercício da prática educativa” (2008, p. 122) .
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Isso significa que os docentes são livres para usarem sua criatividade ao exercer seu oficio em sala de aula. O
saber fazer, teoria e prática decorrem do trabalho do docente que busca no exercício de sua profissão a
transformação do seu saber em conhecimentos, realizado através da integração dialética e emancipatória
entre teoria e prática, construindo metodologias próprias, de forma a estabelecer saberes e procedimentos
críticos nos alunos, reconstruindo, dessa forma, caminhos consistentes para a educação, superando história
de fracasso escolar.
A partir do século XX, estruturas do fazer historiográfico passaram por mudanças significativas com o
surgimento do movimento “Escola dos Annales”, da qual, passava a abordar, e conceder um caráter científico,
as histórias ditas “menores”, garantindo respalde a escrita cotidiana de um povo. Assim, temas que eram
pouco analisados, como vestuários, ritos, indivíduos desconhecidos, que estiveram relegados ao
esquecimento ganharam espaços e relevância nas pesquisas sociais. Este processo diversificado do fazer, e do
construir o saber histórico ampliou não só o objeto de estudo, como também diversificou o uso de fontes no
campo da investigação.
Com a Escola dos Annales, fundada pelos historiadores franceses Lucien Fébvre e Marc Bloc em 1929, adveio
nova concepção de documento que nasceu a certeza de que o passado não pode ser recuperado tal como
aconteceu e que a sua investigação só pode ser feita a partir de problemas colocados pelo presente. A Escola
dos Annales propunha uma ampliação e um novo tratamento a ser dado a documento. Eis o que diz Martins
sobre a Nova História:
A História Nova ampliou o campo do documento histórico; ela substituiu a história de Langnobos, fundada
essencialmente nos textos, no documento escrito, por uma história baseada numa multiplicidade de
documentos figurados, produtos de escavação arqueológicas, documentos orais, etc. (...) para a História Nova
documentos de primeira ordem(...)(2007, p. 23)

É consensual entre historiadores que estamos vivendo uma “revolução documental”, por outro lado à reflexão
sobre o uso de documentos em sala de aula merece a meu ver uma maior atenção, levar sempre em
consideração que o documento é um objeto material e o uso dele vai depender dos objetivos a serem
traçados e que deve ser alcançados.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, (2001), enfatizam a importância dos alunos contactarem,
aprenderem e interpretarem, os diversos gêneros textuais que circulam no meio social e também abordam a
valorização das diferentes manifestações das culturas e a literatura de cordel tem essa finalidade. Alguns
estudiosos, ainda defende que é preciso que os historiadores olhem para o passado também por meio da
literatura, pois ela permite o acesso à sintonia fina ou ao clima de uma época, ao modo pelo qual as pessoas
pensavam o mundo, a si próprias, quais os valores que guiavam seus passos, quais os preconceitos, medos e
sonhos. Ela representa o real, ela é fonte privilegiada para a leitura do imaginário.
Diante deste debate entre História e Literatura, voltamos nosso olhar para a literatura de Cordel existente em
nossa região como uma cultura popular e de fácil acesso, utilizando em sala de aula, como recurso
metodológico, no desenvolvimento de um projeto onde o tema central era a História do Estado Alagoas. Como
também, uma forma de mostrar que o cordel faz História de nossa cultura. Mas, antes de mostrar nosso olhar
historiográfico a esta nova fonte é importante uma explicação ao leitor o que são os folhetos de cordel.

2. DISCUSSÃO TEÓRICA
Educar pressupõe “colaborar, em grupo de pessoas com o nascimento das sensibilidades culturais, políticas e
técnicas que as tornarão autênticos membros de um público não de uma massa realmente liberal; e ao
mesmo tempo um treinamento de capacidade e uma educação de valores...” (TORRES, 2003, p. 211).
Complementando o pensamento de Torres, sobre o processo educacional, Bittencout (1998, p. 25),
acrescenta que o conhecimento histórico escolar não deve ser puramente uma reprodução e sim um processo
de libertação ao dizer:
(...) não pode ser entendido como mera e simples transposição de um conhecimento maior, proveniente de
ciência de referencia e que é vulgarizado e simplificado pelo ensino (...) “nenhuma disciplina escolar é uma
simples filha da “ciência mãe”, adverte-nos Henri Moniot, e a história escolar não é apenas uma transposição
da histórica acadêmica, mas constitui-se por intermédio de um processo no qual interferem o saber erudito,
os valores contemporâneos, as práticas e problemas sociais.
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A autora deixa claro que o trabalho com história na sala de aula é uma construção coletiva, não uma tarefa
estática, que as atividades devem ser realizadas através de um processo dinâmico e interativo. É certo que as
fontes escolhidas para trabalhar em sala de aula ficam a critério do professor, desde que estejam de acordo
com os objetivos específicos para os diferentes níveis de escolarização. Circe Bittencourt (2004, p.330), alerta
de que na escolha “é necessário lembrar que eles devem ser motivadores e não podem constituir em texto de
leitura que produza mais dificuldades do que interesse e curiosidade”. Tendo em vista tais debates e
propostas de alternativas para superar o “modelo tradicional” de ensinar, ou seja, a memorização dos
conteúdos apenas sem espaço para construção de novos conhecimentos.
No contexto histórico da educação brasileira, com a oferta da expansão do ensino público, as políticas
públicas educacionais passaram a se concentrar nos aspectos relacionados à permanência do aluno na escola,
como também na qualidade dos serviços oferecidos. Segundo Freire:
“[...] a educação ou ação cultural para a libertação; em lugar de ser aquela alienante transferência de
conhecimento, é o autêntico ato de conhecer, em que os educandos – também educadores – como
consciência “intencionada” ao mundo ou como corpos conscientes, se inserem com os educadores –
educandos também – na busca de novos conhecimentos, como consequência do ato de reconhecer o
conhecimento existente”. (FREIRE, 1984, p.99)

De acordo com Freire, tanto os educandos quanto os educadores transferem conhecimento e
consequentemente compartilham o aprendizado do seu cotidiano para a transversalidade da educação.
Educação, cultura e literatura, no estudo aqui proposto, são compreendidos como saberes entrelaçados e
essenciais para o entendimento de uma prática, cuja proposta propicie a construção da cidadania. O uso dos
cordéis em sala de aula, além de sua função social educativa, também é cultural, já que fazem parte da
cultura popular brasileira. Como integrante do universo popular, os cordéis são uma fonte de interação entre
os saberes da experiência, que são vivenciados individual e coletivamente.
A literatura de cordel veio da Europa com os colonizadores no século XVII e esta arte nada mais é do que
livretos escritos em verso com rimas em papel simples, que aborda temas reais como política, corrupção,
problemas sociais, valores, costumes e outros. Era vendido na feira pendurado em cordel, daí porque tem
esta nomenclatura Literatura de Cordel. Os brasileiros herdaram e transformaram em linguagem popular e
criaram novas modalidades, regras, técnicas e estilo. No nosso país o cordel foi trazido pelos portugueses e
aqui “encontrou um solo fértil”. Segundo Kaplan (2004, p. 3) foi a partir de Salvador na Bahia, a literatura de
cordel adentrou o Brasil afora e ganhou o sertão nordestino com as entradas das Bandeiras dos colonizadores
portugueses em suas aventuras e busca do ouro e de abertura de novas fronteiras geográficas e
desbravadoras e da criação de gado.
No Brasil, teve seu auge nas décadas de 40 e 50 do século XX e ali atingiu seu apogeu. “Quando não havia
jornais, rádio ou televisão, a poesia popular ocupou este espaço por meio de cantoria (...)”. Entende-se,
portanto, por literatura de cordel, como sendo uma manifestação artístico-cultural da cultura popular que
registra a história e a trajetória de um povo, assim como, caracteriza-se por uma ação poética que dá vida à
sociedade. Cascudo (2001, p. 331), reitera dizendo que a também chamada literatura popular é “[...]
tipicamente impressa, não exclui a passagem à oralidade. É veiculada por meio de folhetos que abordam os
mais variados assuntos”. Para fins educativos, a literatura de cordel presta um serviço de utilidade pública
para informação de calamidades ou de situações emergenciais, orientando campanhas de órgãos públicos ou
privados. O ser humano é ao mesmo tempo produtor e produto social e cultural, e apresenta um fator de
identidade individual, o que pode ser usado para promove respeito por diferentes linguagens, do regional para
o nacional.
A literatura de Cordel teve sucesso, em Portugal, entre os séculos XVI e XVIII. Os textos podiam ser em verso
ou prosa, não sendo invulgar trata-se de peças de teatro, e versavam sobre os mais variados temas.
Encontram-se farsas, historietas, contos fantásticos, escritos de fundo histórico moralizantes, etc., não só de
autores anônimos, mas também daqueles que, assim, viram a sua obra vendida a preço, como Gil Vicente e
Antônio José da Silva, o Judeu. Exemplos conhecidos de literatura de Cordel são histórias de Carlos Magno e
os Doze Pares de França, A princesa Magalona, histórias de João de Calais e A Donzela Teodora. (LINHARES,
2006, p. 325)

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/literatura_de_cordel_uma_experiencia_na_disciplina_de_historia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.3-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



A cultura popular brasileira vem se transformando tanto em pesquisas nacionais quanto estrangeiras dando
consistência ao fenômeno cultural de um povo em especial ao do nordestino. A literatura de cordel é uma das
fontes históricas da vida real, constitui fatos precisos da história do povo nordestino, da política brasileira e do
folclore regional passando essas informações contidas e transformadas em poesia e canções. O cordel é a voz
do povo com sua magia e do fantástico reino da imaginação, onde entidades e seres místicos circulam lado a
lado com figuras reais de cangaceiros, coronéis, boiadeiros, beatos, donzelas, burocráticas, polícia e políticos.

3. METODOLOGIA
Nossa pesquisa se refere à abordagem qualitativa, Lakatos (1986) que tem como objetivo resolver situações
complexas ou estritamente particulares, e ao mesmo tempo procura o que é comum, mas permanece aberta
para perceber as individualidades e os significativos, múltiplos, em vez de destruí-los na busca de uma média
estatística. O ensino de história, em nossos dias, não pode se restringir apenas ao chamado “giz e lousa”.
Nossos alunos são frutos da sociedade midiática, convive com informação rápida da internet e o bombardeio
de imagens oriundos da TV. Não se trata de “aposentarmos” o livro ou a exposição oral, mas sim, de
atualizarmos nossos instrumentos e nossa linguagem para que possamos, de fato, estabelecer um vínculo de
comunicação com os educandos. Propomos aqui o uso da literatura de cordel como instrumento metodológico
em algumas aulas de história.
O uso da literatura de cordel em sala de aula se torna importante porque consiste em ser uma ferramenta
que contribui para o desenvolvimento da leitura entre os alunos. Para Silva (2004) os professores de cada
disciplina precisam agregar ao rol de variáveis que orientam seu trabalho mais de uma metodologia para o
desenvolvimento da linguagem, da escrita e interpretação textual. Já os professores de História,
especificamente, precisam estar comprometidos tanto em atingir objetivos que são próprios da sua disciplina,
quanto com o desenvolvimento da leitura e da escrita. Nessa perspectiva, o cordel torna-se um “facilitador da
leitura”, já que a sua linguagem é em forma de rimas. A maioria dos folhetos de cordel tem rimas nos
formatos de sextilhas, com o segundo, o quarto e o sexto versos rimando entre si. Essa linguagem se torna
mais fácil de ser compreendida pelos alunos. Essa atividade contempla a pesquisa na sala de aula, que é um
dos objetivos expressos nos Parâmetros Curriculares Nacionais da área de História para os anos finais do
ensino fundamental que é “dominar procedimentos de pesquisa, lidando com fontes textuais, iconográficas,
sonoras e materiais”. Nesse sentido, se faz necessárias mudanças no ofício do professor, experimentar novas
metodologias com o objetivo de formar melhor o cidadão, fazê-lo pensar e torná-lo mais crítico, e o cordel na
sua simplicidade se dispõe a fazer isso.

3.1 EXPERIÊNCIA DO USO DO CORDEL EM SALA DE AULA
A sequência didática "História de Alagoas em literatura de cordel”, foi aplicada aos alunos da disciplina
história do nono ano/oitava série da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Avelar Brandão Vilela, em
Teotônio Vilela, Alagoas no ano de 2013. A sequência foi organizada para contemplar algumas das
expectativas de aprendizagem dos alunos para este ano/série, no âmbito da leitura e escrita, conhecimento
do próprio Estado e interpretação textual.
Durante aproximadamente dez aulas de cinquenta minutos cada uma, interligadas às aulas dos conteúdos do
livro didático a essa série, os alunos desenvolveram atividades de pesquisas sobre o Estado, apresentação à
discrição geográfica, histórica, culinária, folclore, religiosidade e economia de Alagoas; foram realizadas
leituras em torno do gênero cordel e produção dos seus folhetos. A descrição detalhada destas atividades será
apresentada a seguir. Fases do Processo e Metodologia:
Etapa 1 (uma aula) - Para introduzir o assunto cordel, foi feito um levantamento dos conhecimentos prévios
dos alunos sobre o gênero. Verificado que os estudantes pouco conheciam dos cordéis, foi realizado uma
visita na biblioteca da escola e feito leitura dos folhetos. Em sala discutimos a organização do cordel, as rimas
e os assuntos mais trabalhados. Depois dessa apresentação foi informado aos alunos que nas aulas seguintes
seria desenvolvido um trabalho em torno desse gênero, cujo objetivo final era a produção de folhetos, a ser
divulgado no mural da escola.
Etapa 2 (três aulas) - Os trabalhos de pesquisa do assunto que seria construído os cordéis, iniciaram-se com
a divisão dos alunos em pequenos grupos para a realização da pesquisa e leitura da “História de Alagoas”.
Este roteiro era composto de pesquisas na biblioteca da escola, verificação de leitura em sites e revistas
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especializadas para sensibilizar os alunos com relação às características mais importantes do Estado de
Alagoas. Em seguida as equipes socializaram com os demais grupos a pesquisa realizada e os primeiros
resultados.
Etapa 3 (duas aulas) - De posse dos roteiros de leitura e verificado o nível de compreensão dos elementos
composicionais do Estado, foi realizada uma aula interativa com o material em slides e cartazes, apresentados
por cada grupo. O material de pesquisa foi disponibilizado nos cadernos de apoio e guardado numa pasta
como arquivo da turma. Foi realizada também uma aula expositiva sintetizando as informações
disponibilizadas até então, além de explicações adicionais feitas pela professora, sobre aspectos
composicionais do Estado.
Etapa 4 (três aulas) - Por fim, iniciou-se o processo de escrita do folheto em grupos. Aos alunos foi fornecido
folhas de sulfites já dobradas, sem texto, para que eles compusessem a história e fizessem a ilustrassem.
Durante este processo, houve orientação por parte da professora no intuito de auxiliar, por exemplo, a
seleção das rimas, nesse processo foi permitido o acesso à pasta de arquivo dos conteúdos pesquisados. Após
a finalização da escrita dos cordéis e feita à avaliação em sala, foram lidos os textos que atingiram a
expectativa, isto é, estavam dentro do que se esperava para o gênero cordel. Em seguida os textos foram
digitados, permitindo assim, um aspecto de mais apreciação e divulgação dos trabalhos dos alunos.
Etapa 5 (uma aula) – Organização dos cordéis em um varal no corredor da escola, em forma de exposição
para as demais séries/anos e turnos, bem como alguns convidados externos. Destacaremos, como exemplo,
algumas estrofes dos cordéis construídas pelos alunos.

Atenção galerinha!
Ouça bem o que vamos dizer:
Um cordel de Alagoas
Fizemos pra você.

Escute minha gente,
O que vamos falar
É sobre a história de Alagoas
Que vamos contar.

Salve a terra, vitoriosa.
Salve a terra das Alagoas
Salve a terra que entra no tempo
Dando as tuas irmãos como exemplo.

A região de Alagoas
Foi colonizada entre os dois polos de produção de açúcar
Foi em 1500, quando tudo começou.
Porém, só em 1800 que se oficializou.

Alagoas também está presente
Na história do nosso país
Desde quando os portugueses
Faziam a colheita do pau-brasil.

Marechal Deodoro
Foi à primeira capitá
Maceió vem depois
Sendo hoje nossa capitá

O que cresce mais no Estado
é o turismo, sendo Maceió, a cidade mais visitada.
Os rios que banham o Estado
Também são bem apreciados.
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Nas cidades de Alagoas
Tem vários rios e lagoas
Estado que tem grandes itinerantes
Com milhões e milhões de habitantes

Terra boa de morar,
Tem praias bonitas, que em outro lugar não há.
Terra de altos coqueiros, que dá gosto de se ver.
Além das iguarias que aqui tem pra se comer.

Alagoas tem beleza que não dá pra se medir
Incluindo muitas praias pra curtir
A terra das Alagoas é muito boa pra viver
Mas infelizmente não tem muito trabalho pra fazer.

Alunos (as): F- 13 anos (2013)
M- 13 anos (2013)
J - 13 anos (2013)
S – 13 anos (2013)
A – 13 anos (2013)
M - 14 anos (2013)

A experiência contida nos versos demonstra o conhecimento que os alunos adquiriram, através das pesquisas,
das discussões com os colegas e professora. Demonstram também o conhecimento das atividades turísticas
desenvolvidas pelo Estado e suas deficiências como a questão do desemprego.

4. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS
O trabalho de organização dos folhetos de cordéis nas aulas de história foi uma construção coletiva entre os
alunos, feito a partir do saber adquirido nas pesquisas realizadas por eles mesmos. Levar o cordel para a sala
de aula e contextualizar com os alunos, como uma ferramenta de ensino-aprendizagem foi um processo
inovador que muito contribuiu para a boa metodologia de trabalho nas aulas de História. O resultado foi
animador e estimulante. Primeiro, porque a escolha do tema foi selecionado pelos próprios alunos “Conhecer
a história do próprio Estado”, pois, eles sempre reclamavam que estudavam a história de outros grupos e não
conheciam a própria história. Segundo, transformar as pesquisas em poesia era desafiador, alguns acharam
que não conseguiriam, mas aceitaram o desafio. Terceiro, quando lemos os cordéis, foi uma alegria geral,
alguns diziam “foi eu mesmo que fiz?
” Eles se reconheciam na leitura, com orgulho, “essa é minha poesia”. Quarto, eles ficaram encantados
quando viram outros alunos lendo seus cordéis no intervalo do recreio, mostravam os trabalhos deles com
satisfação, tanto para os alunos como para os convidados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos resultados do trabalho intitulado “Conhecer a história do próprio Estado”, por meio da
construção de cordéis produzidos pelos próprios alunos, verificamos que, de maneira geral, foram atendidas
às expectativas composicionais do gênero em questão, principalmente em relação às características de se
escrever um texto em forma de poesia, com rimas, versos e estrofes, além do tom informal que o cordel
apresenta, e que serviu para mostrar aos alunos que essa forma de escrita informal tem seu valor cultural,
que não pode ser jamais desprezada.
A construção dos cordéis permitiu aos alunos a transferência de conhecimentos de um gênero para o outro,
ou seja, de textos informativos em textos poéticos, o que muito favorece a construção do conhecimento
significativo e rico em saberes por meio da própria criatividade. Os alunos tiveram a possibilidade, também,
de ampliar a capacidade de construção da escrita de forma individual e coletiva, ampliando e melhorando o
conhecimento da linguagem em seus múltiplos aspectos, em fim, conseguiram transitar, entre gêneros
diversos, percebendo, por exemplo, na sequência de atividades propostas, a importância da informalidade
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para caracterizar o texto, a partir de pesquisas fundamentadas na realidade de seu Estado, do lugar em que
vive.
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