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Aos professores da EJA:  

 

Ensinar exige respeito aos saberes do educando [...], discutir com os 

alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 

ensino dos conteúdos [...]. Ensinar exige disponibilidade para o 

diálogo [...]. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da 

identidade cultural [...], assumir como ser social e histórico, como ser 

pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos 

[...]. Ensinar exige a apreensão da realidade [...], transformar a 

realidade para nela intervir, recriando-a [...]. Ensinar exige segurança, 

competência e generosidade. 

 (FREIRE, 1998, p. 33)
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RESUMO 

 

A literatura de cordel é expressão de língua e cultura popular possível de ser vivenciada nas 

escolas como prática sócio-discursiva, em espaço dedicado ao trabalho com a leitura literária. 

Local de inserção e construção de conhecimentos em favor da cidadania, a sala de aula da 

Educação de Jovens e Adultos pode despertar o senso crítico do aluno leitor dessa expressão 

literária, a partir da observação da realidade social, histórica, política e econômica do país, 

principalmente na região Nordeste, por ser o local em que essa manifestação popular 

encontrou maior facilidade de propagação no Brasil. O estudo em foco parte da observação da 

prática pedagógica do professor do 2º segmento da EJA, em sua ação docente frente ao 

trabalho com a leitura de textos literários na Escola Municipal de Ensino Infantil e 

Fundamental Frei Manfrêdo, no município de Lagoa Seca-PB; bem como da adoção de um 

questionário que permitisse interrogar o profissional sobre sua prática de trabalho com a 

leitura do cordel. Enfatiza-se um trabalho em que a linguagem é posta como meio para a 

fundamentação da construção de significados e da construção da identidade de jovens/adultos, 

o que se justifica pelo fato de o mundo contemporâneo exigir maior criticidade dos sujeitos, 

capacidade de interpretação/compreensão não só de textos como também do próprio mundo 

em que atuam discursivamente. Insere-se no quadro da pesquisa qualitativa de âmbito 

profissional e da formação de professores e se fundamenta nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que sugerem um ensino interdisciplinar e contextualizado, voltado para o exercício 

da cidadania, no qual o aluno se efetiva protagonista do processo de aprendizagem; bem como 

nos postulados teóricos de vários autores que enfatizam a necessidade de se trabalhar 

linguagem e literatura entre o contexto sócio-histórico e a produção artístico-ficcional, em 

prol do despertar do interesse do sujeito aluno para a sua condição social, histórica, político-

econômica, como observado com o trabalho de leitura de cordéis na EJA. Com o 

desenvolvimento das atribuições educacionais nas turmas da EJA, questionou-se o que fazer 

para tornar as aulas mais agradáveis e motivadas aos envolvidos na prática docente. 

Observou-se que a aprendizagem do aluno e o desempenho do professor em ―passar‖ aquele 

conteúdo de ―qualquer jeito‖ tornavam as aulas exaustivas para o professor, e os alunos cada 

vez mais se evadiam da sala de aula. Procurando minimizar a evasão escolar, resolveu-se pelo 

desenvolvimento de um processo de letramento literatura mediado por cordéis, possibilitando 

diferentes avanços na escola e colaborando nos processos de ensino-aprendizagem deste 

segmento. Esperava-se contribuir também com aplicações de metodologias de ensino que 

propiciem não apenas a aprendizagem do aluno de EJA, mas, sobretudo, a introdução de 

novas maneiras do professor no seu agir pedagógico com o letramento, a partir da reflexão de 

métodos de ensino. Diante dessa inquietação, desenvolveu-se um ―Projeto Pedagógico‖ que 

propiciou tanto para o aluno quanto para o professor o gosto pela leitura, em que se vivenciou 

―O Novo Cordel‖ do poeta Manoel Monteiro.  

 

Palavras-chave: Formação do Professor. Cordel. Letramento. Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The string literature is language of expression and popular culture can be experienced in 

schools as a social and discursive practice, space dedicated to work with literary reading. 

Insertion site and construction of knowledge in favor of citizenship, the classroom of Youth 

and Adult Education can awaken the critical sense of the student reader of this literary 

expression, from the observation of the social, historical, political and economic of the 

country, especially in the Northeast, for being the place where this popular event found more 

easily spread in Brazil. The study focus of the observation of teaching practice teacher of the 

2nd segment of adult education in their teaching activities forward to working with the 

reading of literary texts at the Municipal School of Child Education and Fundamental Frei 

Manfredo in the municipality of Dry PB Pond; as well as the adoption of a questionnaire 

which allowed questioning the professional about their work practice with reading the string. 

Work is emphasized that language is placed as a means for the reasoning of construction of 

meanings and construction of the identity of young people / adults, which is justified by the 

fact that the modern world requires most critical subjects, playability / understanding not only 

texts but also the world itself in which they operate discursively. Falls within the framework 

of qualitative research professional field and training of teachers and is based on the National 

Curriculum Parameters, suggesting an interdisciplinary teaching and contextualized, facing 

the exercise of citizenship, in which the student becomes effective protagonist of the learning 

process ; as well as the theoretical postulates of several authors emphasize the need to work 

with language and literature and the socio-historical context and artistic and fictional 

production, in favor of the awakening of the individual student interest for their social, 

historical, political economic, as observed with twine reading work in adult education. With 

the development of educational assignments in groups of EJA, if questioned him to do to 

make the most enjoyable classes and motivated those involved in teaching practice. It was 

observed that student learning and teacher performance in "passing" that content "anyway" 

made the exhausting lessons for the teacher, and students are increasingly circumventing the 

classroom. Seeking to minimize truancy, was solved by the development of a process of 

literacy literature mediated twine, enabling different advances in school and working in the 

teaching-learning process in this segment. It was expected also help with applications for 

teaching methods that provide not only the learning of adult education student, but above all 

the introduction of new ways of the teacher in his pedagogical act literacy, from the reflection 

of teaching methods. Given this concern, we developed an "Educational Project" which 

provided for both the student and the teacher a love of reading, in which experienced "The 

New Cordel" the poet Manoel Monteiro. 

 

Keywords: Teacher training. Cordel. Literacy. Youth and Adult Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo do tempo, a metodologia aplicada pelos professores de diversas áreas vem 

sofrendo transformações significativas, reduzindo aos poucos o método de ensino tradicional 

e tecnicista no desenvolvimento de suas aulas e incorporando novos métodos de ensino. 

Diante desses aspectos, constatamos que a partir da implementação de práticas inovadoras, o 

professor vem se habituando a novas tecnologias, buscando diferentes formas de ensino e 

pesquisa a serem aplicadas tanto em sala de aula quanto fora dela.  

 No momento atual da educação brasileira, presenciamos uma nova visão em relação à 

Educação de Jovens e Adultos - EJA, configurada através da integração entre as metodologias 

utilizadas em sala de aula. Nessa perspectiva, educar significa conceder a esses Jovens e 

Adultos a oportunidade de se projetarem na vida, de modo que (numa perspectiva crítica e 

ideológica) possam agir e interagir com o mundo, conscientes do seu papel: o de agentes 

transformadores da sua realidade e do universo com o qual se relacionam.  

Entendemos que a grande problemática em sala de aula da EJA está associada às 

dificuldades que os alunos apresentam em realizar a leitura na sala de aula. Partindo desse 

pressuposto, depreendemos que diversos fatores contribuem para a propagação dessa 

realidade, tais como: o contexto social em que os alunos se inserem; os anos de escolarização; 

o período em que ficaram sem frequentar a escola; as profissões que exercem; dentre outros 

aspectos, que se diferenciam muito pouco quanto ao nível sociocultural, anseios e 

dificuldades de aprendizagem, sobretudo da compreensão leitora. Diante disso, devemos 

lembrar a importância que a leitura tem para a vida social, na qual os sujeitos (mesmo sem 

frequentarem a escola) convivem com um mundo real, letrado, cheio de objetos, sinais, 

códigos que nos levam a diversas interpretações e formas de leitura. 

Considerando a experiência na modalidade EJA e no estudo de práticas de letramento 

literário, discutimos a prática docente e a leitura através da literatura de cordel, como foco 

numa possibilidade de formação de leitores críticos. Diante disso, antecipamos algumas 

hipóteses: 

 O trabalho de leitura com cordel beneficia o desenvolvimento crítico do aluno; 

 O trabalho com a leitura na EJA se restringe a discussões de textos, dirigidas pelo 

professor, em que o fim é reprodução de saberes; 

 Os gêneros textuais são trabalhados em sala de aula numa perspectiva de leitura como 

decodificação de palavras. 
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Como objetivo geral, procurou-se proporcionar aos alunos e professores da EJA do 

segundo segmento da Escola Municipal Frei Manfrêdo, na cidade de Lagoa Seca – PB, o 

letramento literário, mediante práticas de leitura através de um Projeto Pedagógico 

envolvendo a Literatura de Cordel, visando o letramento literário numa perspectiva 

crítica/ideológica, favorecendo um processo de aprendizagem na formação do aluno-leitor. 

Nesta perspectiva, consideramos a leitura em sala de aula, sobretudo na EJA, como 

uma temática que merece profunda reflexão, e que as atividades escolares, voltadas para 

leitura, deverão cada vez mais aproximar-se da realidade do aluno, deixando de ser uma 

atividade mecânica, sem relação com a vida, com a sociedade e com as expectativas de quem 

busca aprendê-la. Vale ressaltar que ler não é simplesmente decodificar símbolos, decifrar a 

escrita, mais do que isso, a leitura permite o exercício da reflexão que leva ao conhecimento 

particular do que está sendo lido. Entretanto, o que se observa na maioria das práticas 

docentes é que ―o processo e a atividade de leitura na escola estão restritos à mera 

decodificação de signos gráficos, ato mecânico que não possibilita a atribuição de sentido, 

além de não estimular o gosto pela leitura‖ (SOARES, 1988 p. 37). 

A pesquisa em foco significa para nós um ―[...] diálogo crítico com a realidade, 

culminando na elaboração própria e na capacidade de intervenção. Em tese, pesquisa é a 

atitude do ‗aprender a aprender‘‖ (DEMO, 2002, p.128). Diante disso, enfatizamos que a 

aquisição do hábito da leitura é, indiscutivelmente, um problema social, cultural e econômico. 

Tudo o que se ensina na escola depende da leitura, ato que não pode ser mais compreendido 

como uma atividade em que o aluno apenas reproduz o que foi lido. Conforme afirma Soares 

(2010, p. 43), a leitura ―é uma atividade que desperta o prazer, a interpretação, bem como a 

construção de possibilidades‖ , o que justifica o fato de termos escolhido para essa mediação a 

Literatura de Cordel.  

 Gadotti & Romão (2006, p. 122) enfatizam que nas escolas ―não se obterá ensino de 

qualidade sem um corpo docente qualitativamente preparado para o exercício de suas 

funções‖. Partindo dessa premissa, ressalta-se que mediante as exigências das novas 

tecnologias, surge um novo redimensionamento do papel do professor e, consequentemente, 

da sua formação. O educador deste século não é o mestre distante e autoritário. Não é apenas 

o mero técnico que domina conteúdos específicos e imutáveis. Pode-se dizer que o professor é 

um profundo conhecedor de uma área do conhecimento e de suas correlatas e que ao, mesmo 

tempo, apresenta uma visão de conjunto do que é a sociedade, marcando o seu trabalho com 

forte dimensão política, estética e ética.  Nessa perspectiva, Severino (2002, p. 75) enfatiza 

que a ―formação do educador deve garantir o maior conhecimento possível, para que ele se 
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torne um profissional autônomo e criativo, que conduza sua prática de forma significativa, 

refletindo sobre sua ação e reorientando-a quando necessário‖. Ao lado do processo 

educativo, o professor não deve se limitar a aplicar as técnicas estudadas, mas aprender a 

construir e a compreender novas estratégias para solucionar os problemas advindos do 

processo de ensino-aprendizagem de seus alunos. 

As reflexões suscitadas no âmbito da Educação devem possibilitar ao professor 

conhecer os processos mentais pelos quais o aprendiz passa. Não basta saber as técnicas, é 

preciso saber como usá-las na sala de aula de forma a propiciar a construção de novos saberes. 

É preciso também trabalhar em conjunto com os demais educadores na construção de projetos 

pedagógicos e em parcerias com diferentes áreas e diferentes agentes sociais. 

Enfatizamos o ―letramento literário‖ em consonância com os usos sociais da escrita, 

refletindo acerca da sua inserção no cotidiano moderno, tal como aponta (KLEIMAN, 2005). 

Para tanto, tomamos como base as reflexões de Soares (1988; 2006; 2010), Bortoni-Ricardo 

(2008), dentre outros pesquisadores, que estudam as práticas de leitura na perspectiva do 

letramento literário. Postulações teóricas que contribuem para a formação do sujeito-leitor que 

efetiva sua prática linguística na interação social.  

Essa experiência nos fez analisar a prática escolar de docentes e discentes, através do 

acompanhamento de um Projeto Pedagógico (produto desta pesquisa) intitulado Literatura de 

Cordel na EJA, desenvolvido na escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Frei 

Manfrêdo, no município de Lagoa Seca, PB, envolvendo as práticas de letramento literário 

mediadas pela leitura de cordéis em turmas do segundo segmento da EJA.  Na pesquisa, os 

dados foram coletados e analisados, qualitativamente, mediante uma abordagem comparativa 

dos resultados obtidos em confronto com os fundamentos teóricos que subsidiaram este 

estudo, a saber: Soares (1988; 2006); Severino (2002), Bortoni-Ricardo (2008); Rojo (2001); 

Kleiman (2004); Telles (2001); Certeau (2005) entre outros. Nela, buscamos compreender os 

participantes por meio de diferentes contextos sociais, considerando os motivos pelos quais 

(motivados pela exigência da cultura letrada) procuraram a escola noturna da EJA para 

aprender a ler. 

Paralelamente à prática de leitura na EJA, a presente investigação versa ainda sobre as 

discussões teórico-metodológicas fomentadas em disciplinas cursadas na grade curricular do 

curso de Pós-Graduação em Formação de Professores (PPGFP) da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB), Campus I, situado em Campina Grande-PB. Tendo como objeto de estudo a 

etnografia em sala de aula, essa investigação envolveu questões tanto de ordem pessoal como 

acadêmica, pois acreditamos que a escolha do cordel como objeto de pesquisa, além de 
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aprofundar os nossos conhecimentos sobre o uso desse gênero em sala de aula, permite 

suscitar discussões que, certamente, contribuirão na possibilidade da construção da criticidade 

do aluno-leitor, como também para uma melhoria da prática dos nossos educadores, afim de 

que possam transformar suas aulas em um momento ímpar de troca de experiências e 

reflexões na busca da formação de uma consciência libertadora e transformadora. 

No primeiro capítulo apresentamos algumas reflexões teóricas no campo da 

Educação de Jovens e Adultos, tendo em vista a formação de leitores mais críticos. Nessa 

perspectiva, no intuito de pontuar os aspectos significativos para esta modalidade de ensino, 

traçamos o percurso histórico da EJA, ressaltando as iniciativas advindas tanto de órgãos 

públicos quanto da iniciativa não governamental, em defesa da educação destinada a uma 

demanda escolar e social com uma história de insucesso escolar.  

No segundo capítulo, enfatizamos o projeto pedagógico desenvolvido em sala de 

aula, com vistas a incentivar o interesse dos alunos pela leitura literária. Nesse contexto, 

discorremos acerca do cordel e suas implicações para o trabalho em turmas de EJA, partindo 

do princípio de que, por ser de fácil entendimento, o cordel permite uma leitura atrativa (e, ao 

mesmo tempo, reflexiva), de modo que contribui para a formação de sujeitos-leitores 

proficientes, sobretudo na EJA. Nesse capítulo, destacamos ainda o ―Novo Cordel‖, de 

Manoel Monteiro, como proposta de incentivo e orientação para a leitura na escola e fora 

dela, elencando o desenvolvimento da proposta com o Projeto Pedagógico em turmas do 

segundo segmento da EJA, do município de Lagoa Seca, PB. 

No terceiro capítulo, destacamos as concepções teóricas sobre a Educação, a 

Formação de Professores e a importância do ato de ler. Desse modo, compreendemos que a 

leitura deve estar em prol de práticas de letramento literário que permitam uma reflexão sobre 

o uso da literatura de cordel em âmbito social e sua ocorrência na escola, mediante sua 

escolarização. Diante disso, buscamos demonstrar a relevância do Projeto Pedagógico como 

recurso profissional que busca o entendimento dos alunos sobre os gêneros literários 

trabalhados nas aulas, com ênfase no cordel. 

No quarto capítulo, discorremos sobre a análise dos dados, a partir do cumprimento 

de uma prática de ensino voltada ao desenvolvimento do Projeto Pedagógico. Disso, decorre a 

exposição de um relato de experiência vivenciado com alunos, professores e gestores, 

envolvidos numa prática pedagógica elaborada para o estudo do cordel em foco, permitindo o 

desenvolvimento de um processo de letramento literário numa escola municipal que atua com 

o ensino da EJA. Sendo assim, abordamos a importância do letramento literário mediado pelo 

cordel como forma de despertar no aluno a prática de leitura social, evidenciando que as 
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práticas de letramento literário são possibilidades de efetivação de uma ação docente 

proficiente, pois considera o continuum escola-sociedade. Nesta perspectiva, o estudo 

demonstrou que são necessárias mudanças no método de atuação do professor na sala de aula. 

Frente ao texto ficcional, devemos conduzir um trabalho esperando que a literatura cumpra o 

seu papel social mais relevante: o agir no ser, despertando-o para a vida em sociedade. 

Tais experiências permitiram sistematizar um trabalho em consonância com a teoria, 

ancorada em pesquisadores que concebem o ensino da leitura numa perspectiva interacional. 

Diante disso, destacamos as teorias do letramento, especificamente os estudos de Rojo (2001), 

Kleiman (2004) e Soares (1998), que traduzem o letramento como um conjunto de práticas 

sociais relacionadas, de uma ou outra forma, à escrita, em contextos adequados para tais fins. 

Disso, decorre o fato de enfatizarmos a interação como possibilidade de desenvolvimento do 

outro; e a mediação na intervenção de sala de aula, fator crucial para a aprendizagem. 
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CAPÍTULO I 

 

1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

1.1 DIRETRIZES PEDAGÓGICAS NACIONAIS DA EJA: UM PANORAMA  

 

A história da educação de jovens e adultos no Brasil é fruto do trabalho dos padres 

jesuítas, que foram não só os iniciadores da educação brasileira, mas também os primeiros 

educadores de adultos no Brasil (PAIVA, 1987). No período colonial uma política 

educacional estatal era quase inexistente, uma vez que o modelo predominante, agrário, exigia 

de sua população trabalhadora, um mínimo de qualificação, diversificação e força de trabalho. 

Dessa forma, 

 

[...] a falta de domínio das técnicas da leitura e escrita não causava nenhum 

incômodo à população analfabeta e, além disso, o privilégio da educação 

primária estava restrita a uma pequena parcela da população pertencente à 

elite econômica, da qual ficavam excluídos os negros, os indígenas e uma 

parcela das mulheres (BEISIEGEL, 1974, p. 43). 

 

No Império, a primeira Constituição brasileira de 1824 ampliou as escolas de 

primeiras letras em todas as províncias, bem como estabeleceu em seu artigo 179, alínea 32, 

―a gratuidade da instrução primária para todos os cidadãos‖ (PAIVA, 1987, p.61). 

Entretanto, nesse período, as ações educativas no campo da educação de adultos ficaram na 

incumbência das diferentes províncias, conforme a delegação do princípio federativo do Ato 

Adicional de 1834, que conferia às Assembléias estaduais competências para legislar e 

organizar seu ensino elementar e médio, ficando a escola, subordinada aos interesses da elite 

dominante, quer com a quantidade quer com a qualidade. Beisiegel (1974) pontua que o 

acesso à leitura e à escrita era tido, nesse período, como desnecessário e inútil para tais 

segmentos sociais. É durante o Império que Leôncio de Carvalho propõe uma reforma no 

ensino, a partir do decreto nº 7.247, de 19/04/1879, que previa a criação de cursos noturnos 

com duas horas diárias de duração no verão e três no inverno, com as mesmas matérias do 

diurno para adultos analfabetos, livres ou libertos do sexo masculino. A reforma também 

previa o auxílio a entidades privadas que criassem tais cursos.  

No seu famoso parecer sobre a reforma no ensino, Rui Barbosa, tratando da relação 

entre ensino e construção da nação, expressa que a chave das desgraças que nos aflige é a 

ignorância popular, mãe da civilidade e da miséria. No início da República, seguindo uma 
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tradição vinda do final do Império, cursos noturnos de instruções primárias eram propostos 

por associações civis que poderiam oferecê-los em estabelecimentos públicos desde que 

pagassem as contas de gás. De acordo com a Câmara de Educação Básica (CEB, 2000), eram 

iniciativas autônomas de grupos, clubes e associações que almejavam de um lado recrutar 

futuros eleitores e de outro, atender demandas específicas.  

De acordo com a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos (PCEJA, 

2002), nos anos 20, muitos movimentos civis (e oficiais) dedicaram-se à luta contra o 

analfabetismo (considerado como ―uma chaga social‖), uma vez que existia uma forte pressão 

advinda da indústria nacional, impulsionando as grandes reformas educacionais. Em 1921, 

por conseguinte, surge a Conferência Interestadual, convocada pela União e realizada no Rio 

de Janeiro, que sugeria a criação de escolas noturnas voltadas para os adultos com duração de 

um ano. Tal medida chegou a fazer parte do Decreto n.16.782/A de 13/01/1925, conhecido 

como Lei Vaz ou reforma João Alves, que estabelece concurso da União para difusão do 

ensino primário, sugerindo a criação de escolas noturnas para adultos e estabelecendo salário 

aos professores primários atuantes em escolas rurais (PCEJA, Idem). Em 1947 é lançada a 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), com o objetivo de ―levar a 

educação fundamental a todos os brasileiros iletrados
1
 nas cidades e nos campos‖ 

(BEISIEGEL, 1992, p. 13). 

Na PCEJA (2002), verificamos que em 1952 tal campanha foi substituída pela 

Campanha Nacional de Educação Rural, uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Educação 

e Saúde, com o Ministério da Agricultura, que foi extinta em 1963. Nesse período, estudantes 

e intelectuais atuam junto a grupos populares, desenvolvendo e aplicando novas perspectivas 

de cultura e educação popular. É o caso do Movimento de Cultura Popular (MCP), criado na 

cidade de Recife em 1960 e dos Centros de Cultura Popular da União Nacional dos 

Estudantes, a partir de 1961. Também segmentos da Igreja Católica envolveram-se neste 

compromisso, com destaque para o Movimento de Educação de Base (MEB), ligado a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Outras iniciativas que mereceram 

destaque foram: a da Prefeitura de Natal com a Campanha ―de Pé no Chão também se 

aprende a ler‖ e a Campanha de Educação da Paraíba (CEPLAR).  

Ao falarmos em educação de jovens e adultos, não podemos esquecer as relevantes 

contribuições de Paulo Freire. Na concepção de Garcia (2011, p. 48), ―a sua proposta de 

                                                           
1
 Concepção tradicional de letramento que se confunde com a ideia de alfabetização e analfabetismo. A partir 

dos estudos do letramento em sociedades desenvolvidas/contemporâneas e da tessitura de uma teoria do 

letramento (letramentos; multiletramento) essa expressão não mais se sustenta, haja vista que a influência da 

letra, do texto, da escrita é fato incondicional na vida sociocultural do homem moderno. 
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alfabetização, teoricamente sustentada em outra visão socialmente compromissada, inspirou 

os programas de alfabetização e de educação popular realizados no país nesse início dos anos 

60‖. Segundo esta autora, a criação do Plano Nacional de Alfabetização, em meados de 1963, 

tinha como objetivo a propagação de programas de alfabetização orientados pelo ―Sistema 

Paulo Freire‖. Porém, com o golpe de 1964, esse projeto não teve continuidade e a existência 

do analfabetismo continuava a desafiar o orgulho de um país que, na ótica dos detentores do 

poder, deveria se tornar uma ―potência‖ e palco das ―grandes obras‖. A resposta do regime 

militar consistiu primeiramente na expansão da Cruzada ABC, entre 1965 e 1967, e depois no 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), criado em 1967, lançado pelo Governo 

Federal (PCEJA, 2002). 

A partir de 1970, o MOBRAL (substituído, em 1985, pela Fundação
2
 

EDUCAR/MEC) passou a ter volumosa dotação de recursos, proveniente de percentual da 

Loteria Esportiva, dando início a uma campanha massiva de alfabetização e de educação 

continuada de adolescentes e adultos. O mesmo não parou de crescer, atingindo todo o 

território nacional e diversificando sua atuação até a década de 80. Uma de suas iniciativas 

mais importantes foi o Programa de Educação Integrada (PEI) que, mediante uma 

condensação primária, abria a possibilidade de continuidade de estudos para recém-

alfabetizados com precário domínio da leitura e da escrita (PCEJA, Idem). 

Ressalte-se que, desde 1997, a Presidência da República começou a apoiar ações de 

alfabetização por meio do Conselho da Comunidade Solidária que, a partir de 1999, tornou-se 

uma organização não governamental. O Programa de Alfabetização Solidária, realizado em 

parceria com o MEC (iniciativa privada) atua em vários municípios, especialmente no 

Nordeste e Norte, onde ocorre o maior índice de analfabetos (CEB, 2000). 

Hoje, a EJA faz parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN/96), tornando-se modalidade da educação básica, reconhecida como direito público 

subjetivo na etapa do ensino fundamental. Atualmente, a Coordenação da EJA (COEJA), 

vinculada à Secretaria de Educação Fundamental do MEC, integra o conjunto das políticas do 

ensino fundamental. Entre seus objetivos e finalidades está o de estabelecer e fortalecer 

parcerias e convênios com Estados e Municípios, para juntos poderem editar, coeditar e 

distribuir livros pedagógicos e didáticos apropriados para essa modalidade, direcionados aos 

alunos e aos professores, inclusive sob a forma de propostas curriculares. É um modo de 

                                                           
2
 Extinta em 1990, no início do Governo Collor, quando já vigora uma nova concepção do JÁ, a partir da 

Constituição Federal de 1988. 
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traduzir a função supletiva da União no sentido de proporcionar aos projetos pedagógicos das 

instituições e dos estabelecimentos da EJA mais recursos didáticos (CEB, 2000). 

Em meio a essa reflexão, é necessário entendermos que todo esse processo histórico 

da Educação de Jovens e Adultos faz parte de um público letrado, que possui ideias próprias, 

sabe criar, recriar, bem como opinar criticamente diante da realidade que se insere. Segundo 

Arroyo (2006), os jovens e adultos continuam vistos na ótica das carências escolares, pelo 

fato de que ou não tiveram acesso ao ensino, ou dele foram excluídos. Diante disso, pode-se 

dizer que o sistema escolar continua a ser pensado em uma lógica e estrutura internas, isto é, 

nem sempre tem facilidade de se abrir para a pluralidade de indicadores que vêm da 

sociedade e dos próprios alunos jovens e adultos. Nessa perspectiva, Pinto (2005, p. 79-83) 

explicita: 

 

O trabalho expressa e define a essência do homem em todas as fases de sua 

vida (da infância a velhice), mas é no período adulto que melhor se 

compreende seu significado como fator constitutivo da natureza humana. O 

educando adulto é antes de tudo um membro atuante na sociedade. Não 

apenas por ser um trabalhador, e sim pelo um conjunto de ações que exerce 

sobre um círculo de existência.  

 

Sabemos que somente o ensino fundamental ou médio na modalidade EJA é 

insuficiente para suprir as carências e particularidades desses educandos. A EJA (assim como 

qualquer outra modalidade de ensino) apresenta falhas: professores desmotivados (quase ou 

sem recursos didáticos e formação adequada), com baixos salários; e alunado também 

desmotivado, que chega à escola com baixa estima e privado de seus direitos básicos 

(alimentação, amor, moradia, aconchego familiar, orientação etc.). Essa situação acarreta 

revolta, tristeza e carências que dificilmente o professor é capaz de atender.  

No que se refere à legislação da EJA, Tuani (2010) enfatiza a relevância de três 

documentos específicos que visam apoiar o ensino de jovens e adultos em nosso país que são: 

 A Constituição da República Federativa do Brasil (l988); 

  Lei de Diretrizes e Bases (Lei Federal, nº 9394/96); 

  Parecer CNE/CEB 11/2000 ( Resolução 01/2000). 

 O primeiro documento trata-se da Constituição da República Federativa do Brasil 

(l988), responsável por assegurar ao público da EJA o direito a um ensino público e gratuito, 

em se tratando do nível fundamental. No segundo documento, o autor menciona a nova Lei de 

Diretrizes e Bases (Lei Federal, nº 9394/96) que, oficialmente, integra a EJA à Educação 

Básica. Nesse contexto, o ensino básico passou a ter maior flexibilidade, foram estabelecidas 
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para o ensino fundamental e médio as idades de 14 e 17 anos e, no que se refere aos 

supletivos, a idade mínima para o Ensino Fundamental e Médio passou a 15 e l8 anos, 

respectivamente. 

E o terceiro, o Parecer CNE/CEB 11/2000 (Resolução 01/2000), propõe um novo 

paradigma para a EJA, tendo como objetivos:  

 

[...] extinguir o uso da expressão supletivo; restabelecer o limite etário para o 

ingresso na EJA (14 anos para o Ensino Fundamental e l7 anos para o 

Ensino Médio); atribuir à EJA as funções (reparadora, equalizadora e 

qualificadora); promover a formação dos docentes e contextualizar 

currículos e metodologias, obedecendo os princípios da Proporção, Equidade 

e Diferença; e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos (TUANI, 2010, p. 26-27).  

 

No que se refere às funções atribuídas à EJA (reparadora, equalizadora, e 

qualificadora), a PCEJA (2002) faz uma contextualização acerca de tais funções, utilizando-se 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2000) para essa modalidade. No que se refere à 

função reparadora, o objetivo desta é permitir a restituição dos direitos civis dos jovens e 

adultos, de modo que tenham direito (e acesso) a uma escola de qualidade. A função 

equalizadora, por sua vez, está diretamente ligada à igualdade de oportunidades e, nesse 

sentido, entende-se que independente das condições (políticas, sociais, econômicas etc.) dos 

indivíduos, todos têm a possibilidade de buscar conhecimento de acordo com seus interesses 

(pessoais e profissionais). Por fim, tem-se a função qualificadora, a qual considera que em 

meio à incompletude humana, a educação tem a potencialidade de permitir o 

desenvolvimento, adequação e atualização dos saberes sociais, dentro e fora da escola. ―Mais 

que uma função, é o próprio sentido da educação de jovens e adultos‖ (PCEJA, 2002, p. 18). 

Portanto, a Educação de Jovens e Adultos passa a ser vista por outro ângulo, 

buscando-se a promoção de uma educação democrática, de qualidade e, sobretudo, de 

inclusão. Nessa perspectiva, o aluno assume o perfil de sujeito socialmente ativo, diretamente 

ligado à construção do conhecimento que se efetiva em sala de aula. Em virtude da 

heterogeneidade do público da EJA, quase sempre pessoas que não dispõem de tempo no 

período diurno (por causa do trabalho e/ou outras atividades), o tempo escolar dessa 

modalidade de ensino pode ser flexibilizado: ensino noturno ou EAD.  De acordo com Tuani 

(2010, p. 26), na tentativa de minimizar os efeitos oriundos da evasão escolar,  

 

[...] as fases (que podem ser subdivididas em unidades de ensino de menor 

duração) podem ser agregadas em ciclos mais abrangentes de formação, no 
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interior dos quais o currículo pode ser modulado, de modo a permitir aos 

educandos percorrer trajetórias de aprendizagem não padronizadas.  

 

 Por outro lado, Tuani (2010) aponta que o tempo curricular do aluno não se restringe 

apenas às experiências adquiridas no âmbito da sala de aula. No curso semipresencial, a 

exigência mínima de frequência é de 50%, ao passo que no ensino à distância, não há 

exigência mínima obrigatória.  Segundo Barros (2010), os cursos presenciais (de acordo com 

o Art. 7
o 

da Resolução CEE/MT n
o
 180/00) exigem frequência mínima de 75% e duração de 

três fases para cada segmento (do fundamental e Médio). Assim, para cada fase são exigidas, 

no mínimo, 800 horas. 

Apesar dos desafios enfrentados na/pela Educação de Jovens e Adultos, esta se torna 

relevante pelo fato de oportunizar a conclusão da educação básica aos jovens e adultos. Cabe 

ressaltar que, antes de receber a nomenclatura que tem hoje, a EJA teve outras denominações. 

De início, no período colonial, era sinônimo de catequização. Posteriormente, passou a ser 

chamada de supletivo; campanha de educação; bem como Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL).  Foi a partir dos anos 90 que surgiram inquietações direcionadas à 

educação para jovens e adultos como um direito do cidadão e um dever do Estado (MEC, 

2001 apud COIMBRA & SOUTO, 2012). Ao contextualizarem a EJA no Brasil, Coimbra & 

Souto (2012) discorrem que, desde o Brasil Colônia, a educação se fazia presente no contexto 

social e, pioneiramente, foram os jesuítas os responsáveis pela alfabetização dos índios, não 

por acaso, com o objetivo de convertê-los ao cristianismo. Diante do exposto, ―verifica-se que 

a EJA no Brasil não é recente uma vez que, o trabalho de alfabetização não-infantil era 

desenvolvido já no início da história do país‖ (BRASIL, 1997 apud COIMBRA & SOUTO, 

2012, p. 02). Além disso, concordamos com as autoras supracitadas, quando explicitam que as 

equipes escolares precisam conhecer a fundo os princípios e proposições curriculares da EJA, 

com vistas a um trabalho coerente que garanta a formação de um cidadão crítico-reflexivo 

frente ao seu meio social.  

É importante frisar que o reconhecimento da EJA (na LDBEN/96) como sendo uma 

modalidade de ensino possibilitou a ampliação de debates que, até então, não eram travados. 

Mesmo assim, sabemos que a EJA não possui uma formação específica, o que pode ser 

comprovado a partir das grades curriculares dos cursos de formação inicial, nos quais sequer 

são oferecidas disciplinas voltadas para essa questão. Ademais, boa parte dos profissionais 

atua nessa área, alternativamente, sem o devido preparo; ou seja, os cursos de formação 

desconsideram essa demanda da Educação Básica e continuam formando profissionais que 
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atuam com o ensino de jovens e adultos, mas que não tiveram bases teóricas e práticas para o 

desenvolvimento de um trabalho exitoso na EJA. 

Nesse cenário do ensino nacional, é obvio que o problema não está em trazer o aluno à 

escola, mas promover um trabalho instigante que contribua para a sua permanência. Nesse 

sentido, Arroyo (2006) aborda que o professor tem a responsabilidade direta na luta pela 

permanência do aluno na escola, o que somente será possível se houver a preocupação 

constante com a qualidade do ensino. Além disso, destaca que, enquanto professores, temos 

grande responsabilidade no envolvimento dos alunos (que tardiamente chegam ou retornam à 

escola) em práticas de leitura e letramento, isto é, em práticas de língua(gem). Cabe salientar 

que, embora o aluno da EJA já tenha certo domínio da linguagem (uma vez que dela se utiliza 

cotidianamente), é preciso que ela seja elaborada na escola, com vistas a atender às exigências 

da contemporaneidade (ARROYO, 2006). No contexto atual, independente da sua área de 

atuação, o profissional precisa estar atualizado e, no que se refere à docência, tais atualizações 

se tornam imprescindíveis nas intervenções pedagógicas.  

A educação de jovens e adultos destina-se a adolescentes e adultos que apresentam 

uma defasagem entre a sua idade cronológica e o nível de escolaridade em relação ao ensino 

fundamental regular. Essa escolarização nas camadas empobrecidas da população vem 

ganhando espaço no cenário educacional brasileiro. Para Arroyo (2006) esse termo tem sido 

objeto de reflexão e estudo de diversos educadores e organismos públicos envolvidos com 

políticas sociais, nacionais e internacionais. Essa modalidade de prática educativa, entretanto, 

ainda tem um longo caminho a ser percorrido e conquistado, tanto em termos da produção de 

conhecimento quanto em relação à consolidação de políticas públicas de educação de adultos 

capazes de garantir, a toda a população adulta excluída do sistema formal de ensino, o direito 

universal à escola básica, gratuita e de qualidade. 

Enfatizamos que as políticas de educação de jovens e adultos, produzidas pelo Estado 

brasileiro, nos diferentes momentos da nossa história educacional, não foram capazes, por 

razões políticas e ideológicas, de acabar com o analfabetismo que, mesmo os que se 

alfabetizaram, realizaram uma escolarização insuficiente, produzindo os denominados 

analfabetos funcionais, aqueles alunos que mesmo sabendo ler e escrever frases simples, 

pequenos  textos, como costuma-se trabalhar em turmas de EJA, não possuem habilidade de 

interpretar o que estão lendo. Conforme a definição de Letelier (1996, p. 10), ―aquelas 

pessoas que possuem habilidades elementares de leitura e escrita‖. 

Nas Reformas Educacionais e na legislação de Ensino, essa modalidade de educação 

ficou por muito tempo sem ser reconhecida pelo Estado, como necessária e fundamental, 
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reduzindo-se apenas a uma educação de caráter compensatória e supletiva. Dessa forma, o 

grande desafio continua sendo o de oferecer o ensino fundamental às pessoas jovens e adultas, 

que não tiveram acesso ou não conseguiram concluí-lo com êxito. Espera-se que essas 

pessoas possam adquirir personalidade e ideias próprias, pois essa educação de adultos não 

escolarizados é uma condição essencial para o exercício da cidadania política, social e civil, já 

que o seu exercício exige que as pessoas sejam capazes de pensar por si só e encontrar 

soluções para seus problemas.  

A Constituição Federal de 1988 (Art. 205) assegura que a educação é um direito e 

dever de todos. Quanto ao ensino fundamental, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN/96) propõe a sua universalização, visando à democratização da educação 

básica para pessoas jovens e adultas. Entretanto, isso não tem se consubstanciado na prática.  

A referida Lei, em seu artigo 37°, assim expressa: ―A educação de jovens e adultos será 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria‖. Contudo, esse direito muitas vezes não é 

assegurado, deixando assim de ser realizada a justiça social com essa clientela.  

A Lei de Diretrizes e Bases (1996), no que se refere à educação de jovens e adultos, 

artigo 3°, determina os princípios que devem servir de base ao ensino: 

  

[...] igualmente de condições para o acesso e permanência na escola; [...] 

pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; [...] garantia de 

padrão de qualidade; [...] valorização da experiência extraescolar; [...] 

vinculação entre a educação escolar, trabalho e as práticas sociais.  

 

Embora a Lei nº 9.394/96 tenha dedicado uma seção para a educação de jovens e 

adultos, com apenas dois artigos desprovidos de aprofundamento em relação ao tema, 

entendemos que os artigos 2°, 4° e 5°, especificamente, tratam essa educação sob o ponto de 

vista do ensino fundamental, o que, sem sombra de dúvida, é um ganho em relação à LDB 

anterior. Mais que isso, ao determinar a identificação daqueles que não tiveram acesso ao 

ensino fundamental abre, segundo Brenezinski (1997, p. 115),  

 

Um espaço de intervenção que poderá criar possibilidades de confrontar 

o universo da demanda com o volume e a qualidade da oferta, criando-se 

argumentos para um maior compromisso do setor público com a 

educação de jovens e adultos.  

 

Apesar deste reconhecimento formal em termos de legislação, o elevado índice de 

analfabetismo adulto acaba por externar a inexistência de uma política nacional de educação 
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nessa área, que seja capaz de atender às ofertas e as demanda com um mínimo de qualidade. 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1991), 20,07% da 

população, a partir de quinze anos e mais, era analfabeta.
 

Segundo informação do MEC (1991), mais de um bilhão de pessoas não tinha ainda 

adquirido uma instrução elementar e, mesmo nos países em desenvolvimento, há milhões que 

não estão em condições de manter esta conquista. Em todas as partes do mundo, a 

alfabetização deveria abrir o caminho de uma participação ampliada na vida social, cultural, 

política e econômica. É imperioso que essa alfabetização seja conectada com a situação 

sócio-econômica e cultural de cada pessoa que nela esteja inserida, pois conforme a 

Conferência Internacional sobre a Educação de Adultos (CONFINTEA, 1997, p. 23), 

 

A alfabetização é vista em uma concepção ampla, onde a aquisição do 

conhecimento e das competências básicas que os indivíduos necessitam 

aprender, num mundo em constante transformação, é condição fundamental 

para garantir sua participação cidadã. 

 

 Dessa forma, a exclusão social de jovens e adultos, representada pelo elevado índice 

de analfabetismo que tem sua origem nas desigualdades sócio-econômicas, decorrentes da má 

distribuição de renda, deve ser pensada com maior preocupação. É sabido que a condição de 

classe é fator determinante da possibilidade ou não do acesso à escola e permanência nela. 

Portanto, a não inserção do analfabeto no mundo letrado ganha uma dimensão política 

relevante, posto que a pobreza e o analfabetismo constituem muito mais uma dívida social do 

que apenas um desafio pedagógico a ser enfrentado. 

A alfabetização tem sido fonte das mobilizações dos movimentos sociais populares e 

de organismos internacionais como UNESCO, que está na vanguarda do movimento tendente 

a conceber a educação de adultos como um componente essencial de todo sistema educativo e 

do desenvolvimento centrado no ser humano. Esse organismo exerce um papel de destaque 

tanto em sua própria esfera de ação quanto na interação com outros organismos, redes e 

organizações intergovernamentais de mulheres e de outros atores envolvidos, para fomentar a 

educação de jovens e adultos.  

Essa educação de jovens e adultos adquiriu uma melhor amplitude, desempenhando 

um papel essencial e específico, à medida que possibilitava às mulheres e aos homens 

adaptarem-se eficazmente a um mundo em constante mutação e lhes ministravam um ensino 

que levava em conta os direitos e as responsabilidades dos adultos e da comunidade.  
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Vivendo em um mundo em fase de mudanças decorrentes da globalização dos 

sistemas econômicos, dominados pela informática e eletrônica, a nos solicitar efetivamente 

novas formas de comunicar, produzir e viver, a sociedade acaba por exigir dos indivíduos um 

conhecimento complexo e compatível com enfrentamento dessa emergente revolução 

industrial-tecnológica, que proporciona um impacto considerável, e sempre crescente, sobre 

todas as dimensões da vida individual e coletiva de sua população, o que gera a dificuldade de 

encontrar trabalho e, consequentemente, eleva o índice de desemprego. Diante disso, o direito 

ao mundo do trabalho e à sua transformação, o acesso ao emprego e a responsabilidade de 

contribuir para o desenvolvimento e bem-estar da sociedade, são aqueles que apresentam 

aspectos múltiplos, de suma importância para a educação de jovens e adultos. Sendo assim, o 

domínio do código da leitura e da escrita é o elemento fundamental para o acesso do 

indivíduo à cultura letrada, bem como é condição indispensável para a melhoria das condições 

de vida e superação das suas próprias necessidades e das necessidades imperativas impostas 

por uma sociedade em constante transformação.  

Com a realização da CONFINTEA (1997, p. 23), reafirma-se o fato de que somente 

com ―o desenvolvimento centrado no ser humano e a existência de uma sociedade 

participativa, baseada no respeito integral aos direitos humanos, levarão a um 

desenvolvimento justo e sustentável‖.  

A educação de jovens e adultos, nesse contexto, toma-se mais que um direito: é a 

chave do século XXI para muitos brasileiros, pois pode modelar a identidade do cidadão e dar 

um significado à sua vida e a seus objetivos. Sendo visto como um processo de longo prazo, 

desenvolve a autonomia e o senso de responsabilidade das pessoas e das comunidades, 

permitindo que controlem seus destinos e enfrentem os desafios que se encontram à frente.  

A educação de jovens e adultos durante toda essa década sofreu transformações, 

experimentando um forte crescimento na sua abrangência e na sua escala, tornando-se uma 

necessidade, tanto nas comunidades como nos locais de trabalhos. Segundo dados do MEC 

(1999), a taxa de analfabetos caiu quase a metade em 30 anos - perto de 40% em 1960, para 

cerca de 20% em 1991 e de 14,7% em 1996. Mas, seguindo a pesquisa feita por Souza (2000, 

p. 31), esse percentual não é significativo:  

 

Ainda existe mais de 20 milhões de brasileiros que nunca freqüentaram a 

escola e com 50 milhões que possuem uma escassa escolaridade; ou seja, 

pessoas que não terminaram sequer, o quarto ano do ensino fundamental 

(SOUZA, 2000, p. 31). 

 

Sabe-se que o Estado é o principal veículo capaz de assegurar o direito educacional 
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para todos, por meio de suas instâncias de ensino. Contudo, é fundamental que esse direito 

seja acompanhado de medidas que garantam a sua efetivação, oportunizando o 

desenvolvimento de pessoas em potencial. De acordo com a Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos (DMET, 1990, não paginado), ainda hoje: 

 

Mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento 

impresso, às novas habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a 

qualidade de vida e ajudá-los a perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e 

culturais. [...] Para que a educação básica se torne eqüitativa, é mister 

oferecer a todas as crianças, jovens e adultos a oportunidade de alcançar um 

padrão mínimo de qualidade de aprendizagem.  

 

Para que essa aprendizagem ocorra e para que um adulto em fase de escolarização 

possa compreender melhor a realidade que o cerca, agir de forma crítica e consciente, 

participar das mudanças e transformações que vêm ocorrendo ao seu redor, é necessário que 

todos os conhecimentos lhes sejam apresentados de forma problematizadora, buscando a 

reflexão e a conclusão. Para isso, é relevante que o ponto de partida na sala de aula seja a 

vivência do educando, que é a sua referência inicial e o primeiro passo no processo de 

aquisição de novos conhecimentos; bem como a existência de um currículo que possua 

temáticas, a partir das quais os alunos possam interagir com situações reais, presentes no seu 

cotidiano e que expressem um conteúdo significativo. Como expõe Pires (1994, p. 83):  

 

Os conteúdos devem ser significativos para os alunos de modo que os 

mesmos percebam sua utilidade no seu cotidiano e sejam capazes de julgar a 

validade do que lhes está sendo ministrado, levando-os à descoberta da 

importância desses conhecimentos. 

 

Sendo trabalhado desta maneira, o currículo cumpre uma função social: abrirá espaço 

para uma proposta pedagógica adequada à realidade e às experiências dos alunos, 

constituindo-se num referencial teórico para a formação do homem consciente de sua 

responsabilidade política, social, moral e profissional; cidadão e membro de uma sociedade 

democrática.  

 

1.2 A PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

O conceito de Proposta Curricular é um construto histórico que reflete as 

transformações decorrentes da organização econômica, política e legal de uma sociedade em 

determinado momento. Socialmente determinada, essa proposta implica que a sua 
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elaboração e prática sejam concretizadas em processos educativos que correspondam às 

finalidades socioeducativas, derivadas da realidade social e do desenvolvimento científico 

tecnológico (LDBEN, 1990). 

A proposta curricular da EJA considera a educação de jovens e adultos importante 

para responder aos imperativos do momento atual e também para assegurar melhores 

condições educativas para as próximas gerações. Contempla como objetivos a apropriação 

dos instrumentos básicos necessários ao acesso para outros graus de ensino, a incorporação 

ao mundo do trabalho, o conhecimento e valorização da diversidade cultural brasileira. 

Dentro dos objetivos formativos, são privilegiadas as formações para vivência democrática, 

o fortalecimento da autoestima e o exercício da autonomia pessoal (LDBEN, 1990).  

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 1°, refere-se aos 

princípios norteadores da educação e estimula a criação de propostas alternativas para 

promover a igualdade de condições de acesso e permanência do aluno no processo educativo, 

como também a utilização de concepções pedagógicas que valorizem a experiência 

extraescolar e a vinculação da educação com o trabalho e com as práticas sociais. Essas 

orientações sugerem propostas pedagógicas concretas mais próximas da realidade. 

Segundo Cunha (1980, p. 254), essa falta de interesse em formular um currículo 

específico para os cursos noturnos de jovens e adultos pode ter um sentido ideológico, 

pois em 1961 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional restringiu a obrigatoriedade 

do ensino primário para crianças de 7 a 10 anos e depois a Constituição de 1969 dizia ser de 7 

a 14 anos, excluindo os demais que ultrapassassem essa faixa. Como paliativo, criaram para 

suprir as deficiências do ensino regular o MOBRAL, lançado em 1967 que atingiu 30 milhões 

de jovens e adultos e o Ensino Supletivo em 1971. Esse movimento em 1985 foi substituído 

pela Fundação Educar, extinta em 1990, abrindo espaço para o surgimento de uma nova 

concepção de EJA, a partir da Constituição Federal de 1988.  

Esse programa de Educação de Jovens e Adultos merece consideração cuidadosa, 

dirige-se a adolescentes, jovens e adultos com suas múltiplas experiências. Por isso, a nossa 

preocupação com o currículo aplicado que, muitas vezes, é descontextualizado de suas idades 

e de suas realidades. Como afirma Prado (1995), o que não pode ocorrer é uma política 

educacional única, que controle a aprendizagem de todas as regiões como iguais, e que em 

cada região, a comunidade escolar possa adaptá-lo à sua realidade, acabando, assim, com a 

padronização de um currículo que atenda só aos cursos diurnos. Nesse sentido, adaptar o 

currículo significa ―Instalar, na escola, uma reflexão conjunta dos educadores sobre os 

fatores externos e internos que condicionam a seleção e organização dos conteúdos, 
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tendo como parâmetro as questões sociais e a realidade dos educando‖ (PRADO, 1995 

p. 05). 

Os estudantes jovens e adultos provenientes das camadas de menor poder aquisitivo 

dificilmente têm acesso a variedades de livros ou textos literários, por desconhecimento da 

multiplicidade de gênero ou pela impossibilidade financeira de adquiri-los. A escola é um 

ambiente privilegiado e, muitas vezes, o único local em que esses alunos têm contato com a 

diversidade de textos escritos da nossa cultura. Na concepção de Prado (1995), devemos 

aproveitar esse espaço de mudança, que muitas vezes representa a única fonte de cultura 

letrada. Os alunos dos cursos noturnos requerem diversidade e flexibilidade nos conteúdos, de 

modo que suas experiências do dia a dia sejam aproveitadas, seja no ensino presencial ou não 

presencial. Para Prado (1995), essa contextualização deve aproveitar sempre as relações entre 

conteúdo e contexto para dar significado ao aprendido, estimular o protagonismo do aluno e 

motivá-lo a ter autonomia intelectual. Assim, o tratamento contextualizado do conhecimento é 

o recurso que a escola tem para retirar o aluno da condição de espectador passivo, permitindo 

o desenvolvimento de suas habilidades numa relação de sintonia com o objeto de 

conhecimento. Desse modo, a contextualização mobiliza as competências cognitivas dos 

educandos, adquiridas previamente na vida pessoal, social e cultural. 

As dimensões de vida ou contextos valorizados pela LDB são o trabalho e a cidadania. 

As competências estão indicadas quando a lei prevê um ensino que facilite a ponte entre a 

teoria e a prática, uma aprendizagem que: ―Invente ou reconstrua através da reinvenção, e [...] 

que no futuro molde indivíduos capazes de produzir ou de criar, e não apenas de repetir‖ 

(PRADO, 1995, p. 53). Por isso, torna-se importante que o currículo seja elaborado pela 

comunidade escolar, com a participação ativa do aluno e que deverá ser inserido no plano 

Político-Pedagógico da instituição que possua EJA, considerando-se o ―para quem‖ e o ―para 

quê‖, mediante um processo bilateral de construção entre alunos e professor (PRADO, 1995). 

Esse currículo deve levar em consideração o conhecimento do cotidiano como função 

de humanização, respeitando os conhecimentos, a experiência de trabalho e de vida que o 

aluno traz para a escola, vinculando o elenco das disciplinas estudadas à vida do aluno em 

suas diferentes fases. É essa vida pessoal, convivência, cotidiano e as relações estabelecidas 

com o ambiente físico e social que devem permitir dar significado a qualquer conteúdo 

curricular, fazendo a ponte entre o que se aprende na escola e o que se faz, vive e observa no 

dia a dia, abrindo espaço para a contextualização. Para Prado (1995), essa contextualização 

torna a aprendizagem significativa ao associá-la com as experiências da vida cotidiana ou 

com os conhecimentos adquiridos espontaneamente. Porém, contextualizar os conteúdos 
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escolares não é liberá-los do plano abstrato da transposição didática para aprisioná-los no 

espontaneísmo e no cotidiano. Para que fique claro o papel da contextualização, é necessário 

considerar como se dar, no caso da interdisciplinaridade, seu fundamento epistemológico e 

psicológico.  

Interdisciplinaridade e contextualização são recursos complementares para ampliar as 

inúmeras possibilidades de interação entre as disciplinas do currículo e as áreas nas quais as 

disciplinas venham a ser agrupadas. Juntas, comparam-se a um traçado cujos fios estão dados, 

mas cujo resultado final pode ter infinitos padrões de entrelaçamento e muitas alternativas 

para combinar cores e textura de forma a levar o aluno à compreensão do saber como forma 

de emancipação, despertando-o para uma visão crítica, na busca de um modo mais igual, mais 

justo e mais humano (LDBEN, 1990). 

Verifica-se a necessidade dos alunos terem a possibilidade de escolher os estudos, 

projetos, cursos ou atividades, de modo a incentivar a inserção do educando na construção de 

seu próprio currículo, e que este possa transformar-se em ação, que se reflete no trabalho do 

professor em sala de aula. Mas para que ele esteja em sintonia com os demais níveis - o da 

proposição e o da ação - é indispensável que os professores se apropriem, não só dos 

princípios legais, políticos filosóficos e pedagógicos que fundamentam o currículo, mas da 

própria proposta pedagógica da escola (LDBEN, 1990). 

Essa relação entre teoria e prática requer a concretização dos conteúdos curriculares 

em situações mais próximas e familiares do aluno, nas quais se incluem as do trabalho e do 

exercício da cidadania, permitindo, assim, seu entendimento, crítica e a compreensão de si 

mesmo, enquanto sujeito cultural e capaz de transformar a si mesmo e ao mundo. Como 

afirma (FREITAG, 1988, p. 36), 

 

A ação pedagógica é simultaneamente conscientização, politização e 

teorização, na medida em que é transmissão de conhecimento, orientada em 

uma concepção de mundo, e que a mediação entre teoria e prática, entre 

ensino-aprendizado, se dá na relação professor-aluno, visando construir um 

currículo compatível com suas realidades.   

 

Muitos professores não acompanham as mudanças que ocorrem com o passar do 

tempo, adotando, até hoje, procedimentos de memorização de conteúdos e teorias, só com a 

preocupação de ensinar e não de educar, favorecendo, assim, uma ideologia dominante que 

não tem interesse de erradicar o analfabetismo, nem priorizar a educação, pois indivíduos 

instruídos conscientes dos seus direitos e deveres tornam-se capazes de reivindicar, assumir 

seu papel de sujeito e não de mero objeto.  
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Paulo Freire (1998, p. 33) nos oferece contribuições valiosas para conduzir a reflexão 

sobre essa competência docente. Para ele,  

 

Ensinar exige respeito aos saberes do educando [...], discutir com os alunos a 

razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos 

conteúdos [...]. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo [...]. Ensinar 

exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural [...], assumir 

como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, 

criador, realizador de sonhos [...]. Ensinar exige a apreensão da realidade 

[...], transformar a realidade para nela intervir, recriando-a [...]. Ensinar 

exige segurança, competência e generosidade. 

 

Essa reflexão desperta em nós a necessidade de termos um real compromisso com 

essa educação, pois devemos ser agentes de mudança no meio de uma sociedade deveras 

injusta. O professor consciente, que opta pela mudança, deve ter sempre em mente que o seu 

papel é o de agente de transformação social e como tal, pode, pela educação, ajudar a 

combater, no plano das atitudes, a discriminação manifestada em gestos, comportamentos e 

palavras, que afastam e estigmatizam grupos sociais. Cabe ao professor construir relações de 

confiança para que o aluno possa perceber-se como ser social, reconhecendo e valorizando a 

sua diversidade cultural. Foi baseado nesse compromisso com o educando, com o cidadão, 

com as classes populares, que Paulo Freire encontrou suas raízes político-pedagógicas e 

tentou, através de seu trabalho, mostrar a importância do ―papel do educador como agente de 

mudança, colocando-se como profissional comprometido, político e pedagogicamente, com o 

ato de ensinar e aprender‖ (FREIRE, 1998, p. 47). 

 

1.3 PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Paulo Freire não se considerava um especialista em alfabetização de adultos. Suas 

investigações e atividades pedagógicas nunca ficaram limitadas a esse nível de ensino. As 

raízes político-pedagógicas do seu trabalho com a alfabetização de jovens adultos tiveram 

abordagem nas experiências vividas como professor, educador e coordenador de grupos 

populares que foram se acumulando junto às preocupações com as várias formas de exclusão 

social a que as classes populares eram submetidas, dentre elas o acesso à educação 

escolarizada, comprovada através dos alarmantes índices de analfabetismo existente no país. 

Analfabetismo que, em relação aos jovens e adultos, apresentava a face mais cruel por vários 

motivos: impedia-os de ajudarem e motivarem seus filhos nos seus processos de 

aprendizagens; de terem acesso a vários benefícios sociais; e os impossibilitava de 
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desenvolver formas de inserção na sociedade que garantissem o exercício pleno da cidadania, 

fazendo com que eles fossem tratados na sociedade como seres inferiores, incapazes e 

subordinados.  

Por outro lado, Paulo Freire percebia que as práticas alfabetizadoras de crianças que 

eram desenvolvidas nas escolas não conseguiam educar criticamente os adultos, muito pelo 

contrário, a base teórico-metodológica alienante que sustentava essa prática deveria trazer 

como consequências alfabetizandos funcionais ou os adultos analfabetos do futuro.  

Essas inquietações e preocupações de Paulo Freire encontraram na conjuntura do país 

um espaço favorável para o desenvolvimento de práticas sistemáticas que pudessem 

possibilitar às massas populares as condições para sua alfabetização. Por isso, tentava propor 

uma educação libertadora. Para ele, a finalidade da educação era libertar homens e mulheres 

que se encontravam condicionados à pedagogia do opressor. O oprimido buscava condições 

para refletir, conquistar e descobrir-se como sujeito de sua própria história: ―a consciência do 

oprimido encontra-se imersa no mundo prescrito pelo opressor, pela imposição da opção 

de uma consciência a outra‖ (FREIRE, 1978, p. 06). 

Com o processo de abertura democrática (final dos anos 70 e início dos anos 80), 

Paulo Freire (que estava fora do Brasil) retoma ao país, dedicando-se, dentre outras 

atividades, ao magistério de nível superior. Durante algum tempo, esteve à frente da 

Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo e seus estudos se voltaram para as 

questões mais institucionais da política educacional e da prática pedagógica, não retomando 

seu trabalho na área da alfabetização de jovens e adultos. É um período de produção e 

socialização de um saber mais amplo, em que as preocupações com a situação do 

analfabetismo, bem como as concepções' políticas da alfabetização continuam, porém, não se 

detendo em rever ou ampliar suas formulações metodológicas para a área, deixando que os 

outros o fizessem, como fazia questão de afirmar:  

 

[...] os que põem em prática a minha prática, que se esforcem por recriá-la, 

repensando também meu pensamento. E ao fazê-lo que tenham em mente 

que nenhuma prática educativa se dá no ar, mas num contexto concreto, 

histórico, social, cultural, econômico, político, não necessariamente idêntico 

a outro contexto (FREIRE, 1977, p. 17). 

 

Outra questão importante para Paulo Freire era o papel dos educadores: grupo de 

intelectuais responsáveis pelo processo de conscientização do povo. Ao lado de outros 

profissionais, o educador deveria montar e desenvolver um projeto de pesquisa cujo objetivo 

era buscar entre as massas populares dados da realidade que se constituíssem em conteúdo 
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propiciador da ―leitura do mundo‖ que ultrapassasse a ―leitura da palavra‖. Esse processo de 

―conscientização para a transformação‖ aconteceria através de um método dialógico, cujo 

objetivo era o de propiciar meios de ajudar a população analfabeta a organizar reflexivamente 

o pensamento, de forma a superar o pensamento ingênuo, para um pensamento que pudesse 

ajudar no processo de construção de consciência crítica, no entendimento do que ocorreria na 

sociedade em fase transição e das possibilidades que os homens conscientes e organizados 

teriam na transformação da sociedade.  

Esse educador era considerado por Paulo Freire como planejador, pesquisador e 

coadjuvante de um processo de alfabetização que requeria atitude de respeito e compromisso 

com a cultura, os saberes e as formas de vida dos sujeitos alfabetizandos. Nesse sentido, o 

papel que caberia aos alfabetizadores e as tarefas que lhes atribuíram, demonstrava muito bem 

a crença e a confiança que ele depositava nesses profissionais como agentes políticos, 

responsáveis pela transformação da consciência da população, mesmo reconhecendo suas 

dificuldades e limitações em nível de formação profissional e de atitudes no desenvolvimento 

de tarefas tão complexas. Para Paulo freire, o alfabetizador tinha o papel pedagógico e 

epistemológico de proporcionar aos alfabetizandos os saberes necessários à leitura e à escrita, 

e, consequente, à apropriação como instrumento desencadeador de novos conhecimentos que 

permitissem formas ajustadas de intervenção política.  

A globalização e o neoliberalismo atuam e se expandem como uma avalanche que 

vai deixando para trás de si a fome, a miséria e a destruição material e moral dos povos do 

mundo inteiro. O mundo de hoje vive um paradoxo: de um lado ocorre um galopante avanço 

tecnológico, do outro as relações de trabalho se reproduzem como na época do feudalismo e 

da escravidão. Tudo isso acontece justificado por um discurso fatalista, o qual revela 

que o desemprego e a miséria social são inerentes ao processo de desenvolvimento e 

modernização das sociedades, mascarando a realidade.  

 

[...] o desemprego do mundo não é [...] uma fatalidade. É antes o resultado 

de uma globalização da economia e de avanços tecnológicos a que vem 

faltando o dever ser de uma ética realmente a serviço do ser humano e não 

do lucro e da gulodice enfreada das minorias que comandam o mundo 

(FREIRE, 1998, p. l47). 

 

Na visão do pensador, entende-se que nunca a educação crítica foi tão necessária 

como nesse novo milênio, em que a globalização e neoliberalismo avançam tecnologizando a 

sociedade e os homens, pregando a morte da ideologia, inexistência da luta de classe, e o fim 

das contradições sociais, justificando a existência de uma igualdade social gerada pela 
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universalização dos mercados.  

 

1.4 FORMAÇÃO DO PROFESSOR E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Alguns alunos das escolas públicas municipais são carentes de atenção. Essa baixa 

autoestima é gerada pelo processo educacional dominante, que reprime e desmotiva, 

caracterizando-os como ―anormais e problemáticos‖. Por isso, ao chegarem à escola dizem 

não saber nada, não conseguir aprender e, ano após ano, ocupam bancos escolares, mas com 

sentimentos de incapacidade.  

Diante desse quadro, devemos refletir sobre o processo educativo. O questionamento 

que se faz é se estamos na sala de aula apenas para cumprir o currículo, automatizando o ato 

de ler, escrever e contar, seguindo uma ideologia dominante; ou desejamos ser um ―parteiro 

de ideias‖, impondo nosso aluno a despertar para uma consciência crítica do mundo no qual 

vive: criar, registrar e mostrar que é um ser pensante, capaz de transformar seu pensamento 

em algo concreto. 

Nesse sentido, diversos trabalhos discutem acerca da leitura no âmbito escolar, 

sobretudo, no que se refere aos problemas envoltos nessa habilidade (seja na educação regular 

ou na EJA). Sabemos que muitos fatores concorrem para que tais problemas se agravem, 

como, por exemplo, o próprio professor, que no exercício diário não se sente estimulado a 

buscar atualizações; a falta de espaços físicos propícios e/ou bibliotecas nas quais os livros 

são mantidos trancafiados em armários; influências de ordem tecnológica, que oferecem mais 

atratividade; dentre outros. Também é interessante enfatizar a relevância dos documentos 

oficiais na busca pela coerência no trato com a leitura, propondo enfoques enunciativo-

discursivos.  

Entendendo que o relacionamento social é determinado pela comunicação, pode-se 

dizer que os gêneros discursivos produzidos e utilizados pelos indivíduos determinam esse 

relacionamento. Desta forma, os alunos jovens, adultos e idosos produzem e utilizam a 

comunicação no seu cotidiano de maneira mais intensa, por serem trabalhadores e cidadãos 

atuantes e, por isto, necessitam aprimorar o conhecimento de forma sistematizada, para que os 

aspectos da linguagem na interação do indivíduo com o uso e a consequente adequação às 

situações, sejam cada vez mais motivos de inclusão social. 

Hoje, a Educação de Jovens e Adultos está envolvida num contexto sociopolítico e 

educacional e vem sendo construída a partir de esforços de um pequeno conjunto de pessoas, 

grupos e instituições, que alimentados por ideias diversas, buscam um constante fazer e 
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refazer dos caminhos na direção de um mundo mais justo e solidário, fazendo com que a EJA 

não se limite apenas à promoção dos conteúdos escolares, mas tenha a preocupação de criar e 

recriar esses conteúdos a partir do educando, da sua experiência e de sua visão de mundo, 

reconhecendo-o como um cidadão capaz de produzir e transmitir conhecimentos em confronto 

com sua prática de vida.  

Os conteúdos trabalhados na proposta de atividades retratam temas como 

marginalização social, violência, drogas, prostituição, fome desemprego, racismo, 

preconceito. Tratam ainda de questões mais específicas, como a identidade individual e 

coletiva dos educandos; a valorização da cultura popular e de temas relacionados à política, 

saúde, família, religião etc. Os procedimentos sugeridos para a realização dessas atividades 

propõem o trabalho a partir da tipologia textual e usos sociais, trabalhando a 

interdisciplinaridade. São textos: literários (poesias, músicas, lendas etc.); jornalísticos 

(jornais, revista, propagandas etc.); de informações científicas (relato, histórico, biografia 

etc.); instrucionais (receitas culinárias, bulas de remédios, formulários recebidos, 

contracheque, documentação etc.); epistolares (cartas, telegramas, bilhetes, cartões, convites 

etc.).  

Assim, entendemos que a formação de educadores deve estar pautada na realidade de 

cada grupo social. O professor da EJA deve: orientar os seus alunos para a sua melhor 

formação; estar disposto a animar o grupo, fazendo com que se sinta motivado a participar 

das práticas pedagógicas; ser compreensivo, tolerante, além de ter uma atitude de curiosidade 

investigativa (querer muito mais entender do que dar respostas ou induzir o educando a 

chegar à resposta correta, o que vem junto com a escuta compreensiva); saber o que ensinar e 

o porquê, levando em consideração os saberes que estes educandos já levam para sala de aula, 

fazendo-os reconhecer os múltiplos saberes, validade para a vida e seus limites; estar 

preparado para enfrentar todas as pressões que possam aparecer internamente, tem que ter 

habilidades, ser coerente, manter um bom relacionamento interpessoal e principalmente 

liderança; entender o aluno da EJA como ele é, respeitando as diversidades com a qual nos 

deparamos (diferentes culturas, etnias, religiões e crenças que, muitas vezes, fazem com que 

esses alunos não consigam  se socializar e desistam dos estudos).  

Uma das habilidades inerentes ao profissional da EJA é fazer com que os alunos vejam 

nele um exemplo de dedicação, visão de mundo por experiências vividas e pela formação 

acadêmica. Os alunos precisam ver nesse profissional: valores éticos, morais, culturais etc. e 

confiar que nesse processo de ensino-aprendizagem coerente, diferentemente de outras 

modalidades, ele pode levá-lo ao alto nível de conhecimentos e não somente à alfabetização, 
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como normalmente é pensado por muitos. 

Segundo Mota (s/d), não é de hoje a tentativa de adequar os métodos e práticas à 

aprendizagem de jovens e adultos, contudo, é necessária a profissionalização específica de 

seus agentes. De acordo com Freire (2001 apud MOTA, s/d, p. 06-07), 

 

[...] a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para 

dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora pelo 

próprio analfabeto, somente ajustado pelo educador. Esta é a razão pela qual 

procuramos um método que fosse capaz de fazer instrumento também do 

educando e não só do educador, e que identificasse, como claramente 

observou um jovem sociólogo brasileiro (Celso Beisiegel), o conteúdo da 

aprendizagem com o processo de aprendizagem. Por essa razão, não 

acreditamos nas cartilhas que pretendem fazer uma montagem de sinalização 

gráfica como uma doação e que reduzem o analfabeto mais à condição de 

objeto de alfabetização do que de sujeito da mesma.  

  

Diante disso, entendemos que a educação abre caminhos para que os sujeitos busquem 

novos rumos, a partir da sua vivência em sociedade. Para tanto, é fundamental que a escola 

valorize a capacidade do educando, mostrando-lhes que eles são os responsáveis por suas 

próprias escolhas, mediante o conhecimento que possuem (de mundo) e que passam a 

construir na escola.  

 

Mas isso não será possível se continuarmos bitolando os alfabetizandos com 

desenhos pré-formulados para colorir, com textos criados por outros para 

copiarem, com caminhos pontilhados para seguir, com histórias que alienam, 

com métodos que não levam em conta a lógica de quem aprende (FUCK, 

1994, p. 14-15). 

 

O papel do educador é mediar a aprendizagem, priorizando, nesse processo, a 

bagagem de conhecimentos trazida por seus alunos, ajudando-os a transpor esse 

conhecimento para o ―conhecimento letrado‖. Só há uma forma de se educar em uma 

sociedade letrada: dando o texto ao leitor que se efetiva socioculturalmente e se torna capaz 

de construir sua própria história mediante a prática da leitura. E o cordel é agente desse 

processo. 
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CAPÍTULO II 

 

2 LITERATURA DE CORDEL: CONCEITOS 

 

A produção, circulação e aceitação de folhetos de cordel no Brasil como produto 

cultural de leitura é uma realidade. Por essa razão, a utilização do folheto em sala de aula 

possibilita ampla aceitação por partes dos agentes escolares envolvidos nas práticas 

pedagógicas: professores e alunos. Disso deriva o fato de que o cordel permite-se figurar 

como veículo paradidático, cada vez mais utilizado e com aceitação ampla em boa parte do 

Brasil.  

De acordo com Abreu (1999), essa denominação passou a ter validade a partir dos 

séculos XVI e XVII, quando o cordel (antes conhecido como ―folheto‖, ―romance‖, ―livrinho 

de feira‖, dentre outros, é literatura popular. Ressalte-se que essa denominação não tem 

ligação precisa com a experiência popular. Conforme Galvão (2001), no Brasil e, em especial, 

na região Nordeste, os folhetos eram vendidos em feiras, local em que eram expostos no chão 

ou em cima de uma banca. Os chamados ―folheteiros‖ transportavam tais folhetos dentro de 

uma mala, não por acaso, para facilitar em eventuais fugas devido à fiscalização. 

Embora essa manifestação acontecesse em pelejas e cantorias, Saraiva (2004) ressalta 

que os primeiros folhetos impressos no Brasil surgiram antes de 1890, período em que surge o 

primeiro cordel, de autoria do conhecido Leandro Gomes de Barros, intitulado ―testamento 

que faz um macaco‖. 

 

Estas referências obrigam a abandonar a idéia bem comum de que os 

folhetos de cordel brasileiros só aparecem na década de 1890 – porque 

começam a aparecer na primeira metade do séc. XIX. O que se pode dizer é 

que só nos finais do século, e com o grande poeta – pela qualidade e 

quantidade Leandro Gomes de Barros, a literatura de cordel ‗assume foros 

de nacionalidade brasileira e expressão, tipicamente, nordestina‘ (SARAIVA 

2004, p. 131). 

 

Rodrigues (2006, p. 64) destaca que ―os folhetos de cordel são fortemente marcados 

pela presença da oralidade‖. O autor cita Abreu (1999, p. 74), para quem a aproximação com 

as narrativas orais é parte ―das estratégias de criação ou de adaptação de narrativas visando à 

assimilação dos folhetos por públicos não completamente familiarizados com a escrita‖. 

Segundo Rodrigues (2006), os folhetos de cordel provêm de uma tradição oral, em que se 

considera o fato de os poetas divulgarem seus textos através de leituras em voz alta. Nesse 

sentido, a escrita próxima à fala tencionava facilitar a leitura no momento da venda (que se 
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dava em feiras livres), visando atingir grande parte do público frequentador das feiras livres. 

Para ele:  

 

O cordel se guardou no meio do povo e se tornou vivo pela oralidade [...] 

tendo sobrevivido, mesmo com o surgimento da televisão e dos meios de 

comunicação mais modernos. [...] nasceu em nossa cultura do embate entre 

lusitanos, indígenas e negros. Iniciou-se pela oralidade e preserva as suas 

origens (RODRIGUES, 2006, p. 65). 

 

 

 

2.1 O CORDEL NO NORDESTE 

 

Especificamente no Nordeste, a Literatura de cordel se destaca consideravelmente. As 

possibilidades temáticas, que se aproximam das raízes do povo nordestino, provavelmente, 

contribuíram para a receptividade e popularização dessa literatura. De acordo com Diégues Jr. 

(1986 apud GALVÃO, 2001, p. 31): 

 

No Nordeste [...], por condições sociais e culturais peculiares, foi possível o 

surgimento da literatura de cordel, da maneira como se tornou hoje em dia 

característica da própria fisionomia cultural da região. Fatores de formação 

social contribuíram para isso; a organização da sociedade patriarcal, o 

surgimento de manifestações messiânicas, o aparecimento de bandos de 

cangaceiros ou bandidos, as secas periódicas provocando desequilíbrios 

econômicos e sociais, as lutas de família deram oportunidade, entre outros 

fatores, para que se verificasse o surgimento de grupos de cantadores como 

instrumentos do pensamento coletivo, das manifestações da memória 

popular. 

 

Temos em Rodrigues (2006, p. 67) que ―No Nordeste, as condições sociais e culturais 

peculiares, tornaram possível o surgimento da literatura de cordel, que hoje em dia caracteriza 

a própria fisionomia cultural da região‖. Para Granjeiro (2002, p. 132), isso ocorreu porque o 

cordel ―material lingüístico-literário, fonte de educação, de informação, fonte histórica, torna-

se um elemento indispensável na busca dos aspectos ideológicos das camadas populares, dos 

setores subalternos da sociedade‖. 

 De acordo com Santos (2003, p. 233), ―como ler e escrever era privilégio de poucos, 

sobretudo dos que faziam parte da Igreja, a Literatura de Cordel era divulgada oralmente 

pelos que sabiam ler e re-contadas pelos negros contadores de estórias, pelos cantadores de 

viola‖. Atualmente, a literatura de cordel é facilmente encontrada, sua contínua valorização é 

resultado dos registros das memórias do povo nordestino.  
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Em virtude da formação de novas mídias, como o rádio, no início da década de 30 e a 

televisão, a partir dos anos 60, a Literatura de Cordel viveu uma crise de competitividade 

junto a estes novos meios de interação, o que deflagrou uma escassez do surgimento de novos 

autores e, consequentemente, a ausência de novos folhetos, crise provocada pela falta de 

interesse da sociedade na compra dos folhetos e o encarecimento do papel e dos custos de 

produção. O interesse na Literatura de Cordel voltou a ganhar notoriedade com a população 

após pesquisadores universitários e estudiosos tomarem os folhetos como objeto de pesquisa e 

de ensino. 

 

2.2 BREVE TRAJETO ANTROPOLÓGICO DO CORDEL 

 

A literatura de cordel é um gênero bastante antigo, trazida para o Brasil através dos 

colonizadores europeus. Na definição dos pesquisadores da Casa de Rui Barbosa, ―é poesia 

narrativa, popular e impressa‖ (VIANA, 2010, p. 10). O gênero seu início no Brasil na 

Paraíba, mas logo se espalhou por outros estados do Nordeste e, tempos depois, em outras 

regiões do país. Na Paraíba, a publicação da literatura de cordel teve como precursor Leandro 

Gomes de Barros (1865-1918), o primeiro a imprimir folhetos de cordel e propagar essa 

cultura que caracteriza o povo do nordeste. 

No Nordeste, quando ainda não se tinha acesso a jornais e/ou programas televisivos, 

eram os cordelistas que se encarregavam de repassar em forma de versos o que estava 

ocorrendo no Nordeste e no resto do país. Observamos hoje que o trabalho com folhetos de 

cordel no Brasil é uma realidade, e fazemos isto com muita satisfação porque a utilização do 

folheto em sala de aula permite ampla aceitação dentre os envolvidos com as práticas leitoras 

orientadas. 

Os assuntos abordados pelos cordelistas sempre foram variados, eles não apenas se 

preocupavam em repassar fatos do dia a dia, abordavam também temas de cunho social, 

político e religioso (tais como: fome, pobreza, seca, educação, trabalho, saúde, dentre outros) 

que despertavam o interesse do povo para leitura. Não raras vezes, as pessoas se reconheciam 

nas entrelinhas dos folhetos. ―Ao chegar ao Brasil, o Romanceiro Popular passou a assumir 

uma nova identidade, versando não apenas sobre os temas tradicionais, mas buscando 

inspiração em novas fontes como o cangaço, o ciclo do boi, o messianismo, a seca etc.‖ 

(VIANA, 2010, p. 09). 

A proposta pedagógica lançada ao contexto da educação de jovens e adultos é que a 

literatura de cordel seja introduzida na sala de aula de forma natural, assim como deve ser 
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para os demais gêneros que circulam socialmente e na escola. Dessa forma, espera-se que os 

alunos possam se habituar à tipologia do gênero, sem que seja algo imposto, forçado. O que 

se justifica pela necessidade de inserção dos gêneros textuais nas salas de aula, visto que estão 

presentes no cotidiano do educando, facilitando, dessa forma, a compreensão da utilização e 

funcionalidade de tais gêneros. 

A literatura de cordel é um recurso pedagógico bastante rico, pois o professor tem a 

possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar. Um único tema no cordel dá espaço para 

o educador ministrar diversos conteúdos, explorando as diversificadas áreas do conhecimento 

humano. Além disso, o educador pode utilizar o cordel para trabalhar temas transversais, 

como: sexualidade, violência, gravidez na adolescência, drogas etc. É fato que as 

características do cordel permitem a atração/sedução pelo tema, pela leitura. Nas escolas 

públicas do Nordeste, e principalmente entre o público adulto, o cordel cativa pela forma 

criativa e inovadora de abordar determinados assuntos. 

Outro ponto que devemos destacar no cordel é a sua importância para o letramento do 

educando, posto que ao mesmo tempo em que o aluno lê o verso, procura entender o sentido 

que ele sugere, visto que os cordelistas abordam temas de maior necessidade para população. 

Dessa forma, o professor pode utilizar o cordel como ―ferramenta‖ de ensino, para que o 

alunado não só possa compreender os conflitos sociais, mas refletir e reagir conscientemente, 

para realizar uma interferência positiva, de modo que aconteça uma transformação no 

contexto de ensino e de formação das individualidades que atuam socialmente. 

Recomendamos a introdução da literatura de cordel nas salas de aulas para ampliar o 

universo cultural do educando. Sabemos que, em alguns casos, há resistência do uso do cordel 

como elemento cultural próprio da região nordeste, sendo obviamente pouco valorizado em 

determinadas escolas, que optam pelo silenciamento dos folhetos em detrimento ao uso de 

elementos importados/impostos de uma cultura globalizada. O cordel é considerado expressão 

de manifestação da cultura regional nordestina. Neste caso, pode contribuir para que os alunos 

possam expor suas ideias locais, imprimirem suas opiniões e conclusões sobre determinado 

assunto do nordeste e do Brasil. Permite (re)conhecer e respeitar as opiniões dos demais 

colegas que compartilham da mesma cultura. Logo, esse gênero permite um trabalho de sala 

de aula que demonstre a capacidade que os alunos têm de compartilhar e ampliar 

conhecimentos. É através do cordel que os alunos irão adquirir o prazer pela leitura, 

diversificar seu acervo de textos lidos, alcançar outros textos, outras leituras. Além disso, 

sabe-se que com a leitura surge o interesse pela escrita. Neste caso, o gênero contribui não só 

para formação de leitores, mas também de escritores. 
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Outro ponto que fortalece a importância da utilização desse recurso de leitura na EJA é 

a forma poética que a estrutura apresenta. Sabemos que o lúdico é algo essencial para as 

crianças, pois facilita o desenvolvimento da imaginação, que é o princípio da criatividade. Na 

composição do cordel, destaca-se a criatividade, que inclui vocabulário amplo, combinações 

de palavras, rimas; além da estrutura textual do gênero tipicamente conhecida. Outra 

característica marcante é a musicalidade presente no cordel. Ao ler um folheto de cordel, o 

educador precisa ter domínio de uma leitura ritmada. 

A educação, a cada dia, vem demonstrando a necessidade de refletir ideias e/ou temas 

para o crescimento cognitivo do aluno e aperfeiçoamento de sua vida como um todo. 

Preocupados em oferecer aulas dinâmicas e participativas, que não sejam apenas produto dos 

modismos que assolam a educação nacional, procuramos envolver alunos com a literatura de 

cordel numa dinâmica coletiva, prazerosa e participativa, em que a participação de todos foi 

importante para o sucesso do grupo. 

 Foi com base nesta realidade que sentimos a necessidade de conscientizar os alunos 

sobre a valorização de nossa cultura popular. Então, partimos para um desafio: elaborar e por 

em prática um projeto pedagógico temático que envolvesse professor e aluno. Buscamos 

utilizar textos populares, adquirir e recolher exemplares de cordel que, por vezes, já existem 

nas residências dos alunos e, a partir disso, trabalhar esses textos em sala de aula. Com a 

explicitação dos resultados, objetivamos mostrar a todos a importância da valorização da 

cultura popular, contextualizada por meio da realidade social vivenciada atualmente. 

 

2.3 O ―NOVO CORDEL‖: MANOEL MONTEIRO 

 

Manoel Monteiro da Silva ou simplesmente Manoel Monteiro, como assina seus 

trabalhos, nasceu em Bezerros - Pernambuco, no dia 4 de Fevereiro de 1937, mas desde 1955 

morava em Campina Grande - Paraíba, onde foi radicado. Membro da Academia Brasileira de 

Literatura de Cordel, ele foi um dos mais importantes cordelistas do Brasil, com uma 

produção densa e diversificada, abarcando toda a área da atividade humana. 

Manoel Monteiro, campinense por indicação da Câmara de vereadores de Campina 

Grande, é autor de mais de 300 títulos, dos quais muitos estão editados em forma de livros 

paradidáticos e oferecidos às escolas brasileiras. Faleceu em 07 de junho de 2014, aos 77 

anos. Manoel Monteiro se transformou em um dos mais importantes escritores da arte de 

escrever versos rimados e metrificados sobre temas diversos da atualidade, advogando o novo 

cordel: textos escritos ―corretamente‖ e abordando assuntos atuais com a ternura e a graça 
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próprias destes livretos que têm sido educadores itinerantes do povo brasileiro. Nesse sentido, 

o termo ―novo cordel‖ remete à nova geração de cordelistas brasileiros, que se utilizam do 

cordel para abordarem temas relevantes, mas que esta não é sua única atividade. Muitos 

cordelistas atuam em áreas distintas (como jornalismo, advocacia, ensino etc.), 

desmistificando a ideia de que escrever poesia popular é uma característica apenas das 

pessoas advindas do campo. Sendo parte dessa geração, Manoel Monteiro (em entrevista 

concedida em Novembro de 2013) afirma que essa nova perspectiva ―prima [...] pela correção 

da língua, pela riqueza e pela atualidade das informações‖. 

 

2.4 PARADIGMAS DO CORDEL PARA MANOEL MONTEIRO 

 

Para Manoel Monteiro (Nov/2013) ―Ler poesia é gostoso, ouvir poesia é bom e, 

exatamente por isso o cordel vem sobrevivendo valentemente à enxurrada de novas mídias‖. 

O poeta ainda acrescenta: ―Se o cordel na escola não tivesse outro aproveitamento teria 

certamente, o de formar novos leitores e, o país está precisando de leitores. ‗Quem ler sabe e 

quem sabe vive melhor‘‖ (MONTEIRO, Nov/2013). 

De acordo com a entrevista realizada com Manoel Monteiro em novembro de 2013, 

cada vez mais comprovamos que trabalhos desenvolvidos com o novo cordel, proporcionam 

aos professores subsídios eficazes na busca do aluno-leitor: ―Vejo o cordel como a literatura 

popular brasileira, acredito que o cordel deve sofrer influências. O cordel que está escrito 

hoje, não podia deixar de falar da nossa sociedade, ação que alguns colegas cordelistas até 

ignoram‖. O novo cordel é o cordel atual, o cordel do século XXI, que está sendo utilizado 

com eficiência pelos educadores nas salas de aula. O cordel, no momento, está em evidência, 

mas o poeta explica que a história do cordel é conhecida desde muito tempo, e a convivência 

com ele, nas feiras do Nordeste, vem desde 1951. E destaca: 

 

Meu primeiro cordel foi publicado aqui em Campina Grande em 1953, 

vendendo folhetos de feira em feira. Foi assim que eu saí de casa. Como 

afirmei, o cordel, hoje, está em evidência. Se o cordel de ontem era 

consumido basicamente por gente simples e de pouca cultura, um público da 

periferia, das fazendas, das cidades pequenas do interior, dos mercados, das 

feiras livres, hoje o cordel é consumido também nas escolas brasileiras; é 

valorizado nas instituições escolares de todos os graus, inclusive sendo 

enfocado por mestres e doutores nas suas teses acadêmicas (Entrevista com 

Manoel Monteiro, Nov/2013).  
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Ao ser questionado acerca de como o poeta avaliava o fato de o cordel ser reconhecido 

e valorizado na cultura popular local, Manoel Monteiro (Nov/2013) respondeu:  

 

Eu digo que não é só um reconhecimento da cultura local, mas a abrangência 

cordel é muito maior, mesmo porque ele não é um produto que nasceu aqui 

no nordeste. Ele veio da Europa, veio de Portugal, principalmente através 

dos colonizadores e, portanto, é uma expressão literária que é utilizada em 

todo o mundo ou em boa parte do mundo, não serve simplesmente para 

divulgar a cultura local, mas como nós semi-barrismo (que viemos do barro) 

o reconhecemos: o cordel da forma gráfica, do tamanho, com a simplicidade 

do papel, com a forma dos versos, com a métrica. Ainda hoje é feito da 

mesma maneira do começo do século passado, do século retrasado, porque o 

primeiro cordel, segundo os pesquisadores, apareceu por vota de 1836, por 

aí, de 1800 e pouco. Não vamos identificar ano porque isso é muito 

complicado, é perigoso, vamos dizer assim, agora pode se particularizar essa 

exuberância, do cordel aqui no nordeste, simplesmente porque os maiores 

poetas, os maiores autores, são paraibanos e nós podemos citar alguns 

exemplos de Leandro Gomes de Barros, que é tido como o percussor do 

cordel, da poesia popular, expressa, escritas nos cordéis das formas gráficas 

que é onde ele se apresenta. Portanto, olhando desse ponto de vista nós 

reconhecemos que o cordel expressa, e expressa muito bem, a cultura 

nordestina, tanto assim que os nossos costumes, nossas vaquejadas, as nossas 

festas mais tradicionais, as nossas lendas são relatadas através da poesia 

popular, e principalmente no sudeste e no centro-oeste do país, dada a 

migração do nordestino em busca da sobrevivência. Então, o nordestino 

levou a vontade de sobreviver e com ele a poesia do seu berço, herdada do 

seu berço natal, dos seus ancestrais: Leandro Gomes de barros, Manoel de 

Almeida Filho, Manoel Pereira Sobrinho e muitos outros, que nomeá-los 

seria cansativo. 

 

Diante da colocação do poeta, evidencia-se a importância da literatura de cordel como 

manifestação cultural do Nordeste nas escolas. 

Outro tópico marcante na entrevista com Manoel Monteiro foi a questão de que 

antigamente, há uns 20 anos atrás, muitos professores não sabiam ou desconheciam a 

literatura de cordel. Fato revertido hoje, haja vista que nos deparamos com educadores 

levando o folheto para sala de aula, inserindo-o em sua prática pedagógica. Frente à 

problemática exposta, Manoel Monteiro (Nov/2013) foi questionado sobre quais seriam as 

possibilidades de se trabalhar esse gênero na sala de aula. Eis a sua resposta:  

 

Eu vejo com muita satisfação o folheto empregado em sala de aula como um 

veículo paradidático, ele está tendo uma aceitação ampla em todo Brasil, eu 

poderia citar, por exemplo, um caso de belo Horizonte, onde o professor 

Guilherme Queiroz de Macedo e o professor Olegário Fernandes, estão 

fazendo um ótimo trabalho nas escolas, porque eles atuam na área de 

educação e empregam com muito êxito e com muita satisfação o folheto. Em 

Fortaleza também se faz um bom trabalho em Quixaba, em Natal e em 

Mossoró. Aqui em Campina Grande, em São Paulo mesmo, eu me 
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correspondo com um poeta chamado Moreira de Acopiara, não precisa dizer 

que ele é cearense, porque Acopiara é uma cidade do Ceará, mais ele é 

radicado em São Paulo, e ele faz um trabalho do folheto de cordel nas 

escolas, quer dizer que as escolas do Sul, isso das universidades ao ensino 

fundamental, todo o ensino de um modo geral, está havendo uma aceitação 

muito grande desse instrumento na sala de aula, isto me dá muita satisfação. 

Ainda hoje eu ouvi um dos candidatos a prefeito daqui de Campina Grande, 

dizer que no seu governo ele daria toda ênfase ao aproveitamento, utilização 

do cordel nas escolas, e isso não cai do céu, não é benesse não, é porque os 

professores que no começo, timidamente alguns, até a título de experiência 

começaram a trabalhar o cordel, hoje vêem que ele é um instrumento 

excelente para transmitir ensinamentos, visto que a poesia tem sempre uma 

boa assimilação, por parte do ouvinte, dada a melodia, da métrica, a cadência 

da métrica e as rimas, os sons das rimas que fazem com que a apreensão do 

texto se torne mais fácil, por isso o cordel na sala de aula está sendo 

absolvido com muito sucesso. 

 

As rimas, a métrica, a linguagem peculiar, o lúdico e o circunstancial, fazem desse 

material um precioso complemento didático. Tem-se oferecido ao professorado mais uma 

ferramenta para enriquecimento das aulas, cabe ao professor apropriar-se dela, usando a 

agradável linguagem do cordel, que é entendida por todos. Ademais, especialmente no 

Nordeste, ainda encontramos diversos folhetos que, em sua maioria, são verdadeiros 

exemplares de poetas renomados. Hoje, eles podem ser encontrados em livrarias, feiras 

populares e mesmo na internet. No que se refere às mudanças provocadas pela nova geração 

de cordelistas, algumas delas podem ser facilmente notadas, a começar pelo formato dos 

folhetos, que excederam os tradicionalmente impressos. Além do que, o teor educativo dos 

novos cordéis (Figura 01) faz com que também sejam utilizados como recursos 

metodológicos. É comum, por exemplo, encontrarmos obras literárias em forma de cordel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Figura 01: Os Novos cordéis (Temas da atualidade) 

 

         
 

 

 

          
 

Fonte: Acervo da pesquisadora 

 

Como testemunham as ilustrações, o cordel brasileiro continua em produção graças às 

transformações ocorridas em sua produção, uma delas é a intenção de levar os temas da 

atualidade às salas de aula, em uma linguagem atualizada e elaborada. 

As ilustrações, bem como os textos breves, desenham um público-alvo composto por 

jovens e adultos. O texto de Monteiro nos deixa entrever suas intervenções, as quais mostram 

uma leitura particular a qual, por um lado, deve-se à condensação necessária à adaptação e, 

por outro, a uma intenção de adequar a obra ao público brasileiro. O didatismo, observado nos 

textos breves, é reforçado no texto de Monteiro tanto pela preocupação com a língua 
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portuguesa quanto pelos momentos em que se critica ou quando o poeta traz a experiência dos 

―experientes‖. 

 

2.5 LETRAMENTO E LEITURA: POR UM ALUNO LEITOR 

 

Na contemporaneidade, mediante a diversidade de textos que circulam socialmente, a 

atividade de leitura está além da decodificação, um ato mecânico que não garante a 

interatividade texto-leitor. Deve-se entender que os significados de um texto não resultam da 

mera decodificação, mas estão diretamente ligados ao contexto comunicativo no qual o texto 

se insere. É preciso interpretar as entrelinhas do próprio texto, considerando a bagagem 

cognitiva de cada leitor. Nessa perspectiva, evidenciam-se os estudos do letramento. Segundo 

Soares (2004), o termo letramento vem sendo utilizado para designar o uso da leitura e da 

escrita no âmbito das práticas sociais, de modo ―que ultrapassem o domínio do sistema 

alfabético e ortográfico, nível de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, 

pelo processo de alfabetização‖ (SOARES, 2004, p. 96). 

Diferentemente de ser alfabetizado, que significa ler e escrever no sentido de 

decodificar letras e formar palavras; fazer o uso da leitura é compreender os sinais escritos em 

letras, códigos ou imagens que se efetivam socialmente. De acordo com Freire (2001 apud 

COIMBRA & SOUTO, 2012, p. 04), ―A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto‖.  

No contexto da EJA, deve-se considerar o aluno enquanto cidadão, a fim de torná-lo 

crítico e atuante no agir em sociedade. E a educação visa, justamente, integrar o ser humano 

em atividades que se relacionem, de alguma forma, com a sua vivência social (individual e 

coletiva). Sabemos que cada aluno carrega consigo suas experiências e, nesse sentido, no que 

se refere ao aluno da EJA, o professor precisa conhecer suas limitações, buscando meios para 

a sua efetiva aprendizagem. Na concepção de Freire (2002), o trabalho com jovens e adultos 

requer a conjunta relação professor-aluno, no que concerne às competências a serem 

desenvolvidas em sala de aula. Assim, entende-se a escola como um lugar que propicia 

simultaneamente à aprendizagem, o respeito aos valores sociais.  

No tocante ao trabalho com a leitura na EJA, Coimbra & Souto (2012) evidenciam a 

sua importância, considerando que os jovens e adultos inserem-se atualmente numa sociedade 

letrada (indo além, podemos dizer multiletrada), na qual o ato de ler se torna imprescindível. 

Soares (2003) defende que para ensinar a ler e escrever, é necessário o reconhecimento da 

diferença entre este e a apropriação da escrita. O educador, neste sentido, precisa questionar-
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se diariamente sobre como conduzir o trabalho com o letramento em sala de aula. Considerar 

as particularidades dos alunos, as experiências individuais destes e a cultura de cada um. 

Soares (2003) entende que o planejamento é o melhor caminho. Planejar de acordo com o 

perfil da turma, que deve ser analisada desde o primeiro dia de aula. Se o professor conhece 

seus alunos, a prática de letramentos que estes vivenciam dentro e fora da escola, terá 

condições de planejar e organizar o trabalho pedagógico de maneira coerente.  

Respeitar o conhecimento prévio e valorizar o diálogo garante o sucesso de qualquer 

relação, inclusive a relação professor-aluno, pois como afirma Freire (1996, p. 21), ―não há 

docência sem discência‖. A leitura é uma habilidade constante na vida humana. A escola é 

apenas uma ponte que liga o aluno ao mundo. A leitura não é tarefa escolar, é antes de tudo 

uma condição para se sobressair nesse mundo repleto de códigos, mensagens, imagens, sons e 

letras. Valem a experiência e criatividade do professor para fazer o aluno encontrar na 

comunidade oportunidades de leitura. Dessa forma, destacamos o cordel como oportunizador 

do desenvolvimento de práticas leitoras em um processo de letramento que se efetiva numa 

escola pública noturna (EJA) da região Nordeste. 

Corroboram Coimbra & Souto (2012, p. 06) que  

 

O hábito da leitura para os jovens e adultos não é adquirido da noite para o 

dia, é um processo que vai se formando continuamente na vida.  Da mesma 

forma, o gosto por ler vai se formando gradativamente através de práticas e 

exercícios constantes e supervisionados pelo professor, principal agente no 

processo de aproximação do aluno com a leitura, condição essencial para o 

bom desempenho da linguagem oral e escrita. 

 

Para que ocorra o letramento é necessário que haja uma interação entre as práticas de 

leitura e de escrita e as práticas sociais nas quais vivem nossos educandos, pois segundo 

Tfouni (1997 p. 20), ―o letramento é um processo sócio-histórico de aquisição e difusão 

culturais baseadas na escrita de uma sociedade‖. E amplia: o letramento ―Representa o 

coroamento de um processo histórico de transformação e diferenciação no uso de instrumentos 

mediadores, de tal maneira que no mundo de hoje não existe zero grau de letramento‖.  

Vivenciando essa prática, observamos que a denominação de Educação de Jovens e 

Adultos é recente no país, porém se a ideia de educação para a população não infantil vem 

desde o Brasil Colônia, a mesma possui um caráter mais religioso do que educacional. A 

partir da implantação do Programa de Letramento, desde 1998 até hoje, nossa prática de 

ensino envolve uma proposta metodológica construtiva de ensino e aprendizagem, baseada 

em atividades significativas que enfatizam aspectos da língua escrita, a partir do seu 
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significado social e de seus usos e funções, priorizando os textos que satisfaçam as 

necessidades pessoais dos alunos e que estejam relacionadas às suas ações efetivas do 

cotidiano, à transmissão, busca de informação e ao exercício da reflexão, conduzindo o 

mesmo a participar ativamente na sociedade letrada.  

De acordo com Soares (2004), o letramento se manifesta a partir da utilização da 

leitura e da escrita nos diversificados contextos sociais, o letramento literário compreende a 

leitura e a escrita nas particularidades do texto literário. De acordo com Souza & Cosson 

(2011, p. 102), ―o letramento feito com textos literários proporciona um modo privilegiado de 

inserção no mundo da escrita, posto que conduz ao domínio da palavra a partir dela mesma‖. 

Os estudos que envolvem esse tipo de letramento têm discutido, em especial, a leitura literária 

na escola e o processo de escolarização do texto literário. Nesse sentido, entendemos que a 

escola é a principal instância de letramento, o qual ―demanda um processo educativo 

específico que a mera prática de leitura de textos literários não consegue sozinha efetivar‖ 

(SOUZA & COSSON, 2011, p. 102). O papel da escola é também permitir que os alunos, 

sobretudo da EJA, produzam sentidos mediante a literatura. 

Paulino & Cosson (2009 apud SOUZA & COSSON, 2011, p. 103) descrevem 

letramento literário como sendo ―[...] o processo de apropriação da literatura enquanto 

construção literária de sentidos‖, uma prática que vai além do âmbito escolar, mas que deve 

ser instigada no cotidiano de sala de aula. Na perspectiva do letramento literário, o leitor 

(re)constrói os sentidos a partir do contato efetivo com o texto, seja na escola (principalmente 

nela) ou nas atividades leitoras que fazem externamente. Sendo assim, cabe à escola e ao 

professor disponibilizar espaços, tempo e oportunidade para que esse contato efetivo com o 

texto se concretize. 

Vale salientar que o letramento literário compreende-se prática social entre o 

indivíduo leitor e o mundo, possibilitando ao aluno uma experiência de leitura que poderá ser 

compartilhada. No entanto, percebemos, a partir dessa prática, que o aluno se forma leitor, 

compreendendo e experenciando a obra, que o transformará e lhe humanizará, a fim de levá-

lo a uma leitura cada vez mais além da que é praticada na escola e que pactua unicamente 

com o modelo autônomo de letramento. 

 

2.6 LEITURA, LETRAMENTO E CORDEL: ELEMENTOS QUE SE CONTROEM 

 

Como afirma Solé (1987, p. 22), ―A leitura é um processo de interação entre o leitor e 

o texto; neste processo tenta-se obter uma informação pertinente para os objetivos que guiam 
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sua leitura‖. Esta é uma afirmativa bastante pertinente, implica dizer que a leitura exige a 

presença de um leitor ativo, o qual processa e examina o texto. Ainda que o conteúdo de um 

texto permaneça invariável, é possível que dois leitores, com finalidades diferentes, extraiam 

informações distintas do mesmo. A leitura também impõe objetivo, diz-se que sempre há a 

leitura para obtenção de algo ou para alcançar algum propósito. Entretanto, os objetivos da 

leitura são elementos que devem ser levados em conta quando se trata de ensinar aos alunos 

da EJA a ler e a compreender. 

No processo de leitura, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1999), o 

leitor aciona conhecimentos prévios, como ideias, hipóteses, visão de mundo e de linguagem 

sobre o assunto, atribuindo um sentido de algo escrito. 

 

[...] a leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de 

construção do significado do texto a partir do que está buscando nele, do 

conhecimento que já possui a respeito do assunto, do autor e do que sabe 

sobre a língua... Ninguém pode extrair informações do texto escrito 

decodificado, letra por letra, palavra por palavra (PROFA, 2001, p. 04). 

 

Sabe-se que o processo de aprendizagem da leitura envolve vários fatores, sendo que é 

evidente que seu resultado está relacionado a várias causas, tais como: o meio econômico, a 

forma de apresentação dos códigos e seus respectivos sons e a maneira processual da criança, 

bem como sua compreensão, além do meio cultural ao qual a criança está inserida. 

Para que haja bons leitores é necessário desenvolver desde muito cedo o hábito pela 

leitura, começando pela leitura emocional, na qual se envolvem os sentimentos, as emoções; 

deixando inconscientemente as pessoas envolvidas com o que leu ou o que leram para elas. 

Em seguida, há a leitura que se chama decodificação, na qual o envolvimento é feito através 

da discriminação visual dos códigos impressos e a associação entre o impresso e o som. 

Finalmente, há a leitura de análise crítica do que foi lido, é neste momento que o leitor passa a 

perceber os códigos gráficos, compreender seu significado, julga e assimila os fatos de acordo 

com a sua vivência, ou seja, a partir do seu meio cultural e social no qual está inserido. 

Segundo Andrade (2007, p. 13), 

 

O indivíduo precisa de convívio contínuo com histórias, livros e leitores, 

valorização social da leitura pelo grupo social, disponibilidade de acervo de 

qualidade e adequado aos interesses, horizontes de desejo e aos diferentes 

estágios de leitura dos leitores, tempo para ler, sem interrupções, espaço 

físico agradável e, estimulantes, ambiente de segurança psicológico e de 

tolerância dos educadores em relação ao percurso individual de superação de 

dificuldades para apressar, registrar e compartilhar interpretações e emoções 
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vividas nas experiências de leitura e acesso ‗orientação qualificada sobre 

porque ler, o que ler como ler e quando ler‘. 

 

 Andrade (2007) acredita que a leitura se dá através de um processo sequencial para 

que haja a compreensão do leitor. Este precisa interagir com o texto para decodificá-lo e para 

que possa compreendê-lo totalmente. É este sistema sequencial que desenvolve as habilidades 

de leitura das crianças. É por isso que a leitura é considerada um processo constante de 

habilidades e verificações prévias que levam à construção de uma interpretação textual.  

De acordo com Poppovic (1981, p. 29), 

 

A fala, a leitura e a escrita não podem ser consideradas como funções 

autônomas e isoladas, mas sim como manifestações de um mesmo sistema, 

que é um sistema funcional de linguagem. As interações da leitura e da 

escrita resultam do harmônico desenvolvimento e da interação das várias 

funções que servem de base ao sistema funcional da linguagem desde o 

início de sua organização. 

 

O gênero textual cordel aparece na alfabetização por ser um gênero de estrutura, 

narrativa e escrita popular, é um texto atrativo para jovens e adultos, que favorece a leitura. É 

escolhido por se tratar de um gênero que pode ser utilizado diferentemente dos outros, fala de 

lugares diversos e de diversos meios culturais através da musicalidade das rimas, temáticas 

que geralmente fazem referência à cultura nordestina, e as metáforas, que abrem caminhos 

para boas discussões. 

 

2.7 OS FAZERES DOCENTES 

 

A observação do nosso trabalho, a partir do desenvolvimento do Projeto ―Literatura de 

cordel na EJA‖, possibilitou a identificação de alguns aspectos relacionados ao ambiente 

escolar. Nesse contexto, também aplicamos questionários aos professores da escola, a fim de 

verificar um pouco da rotina dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Para tanto, apresentaremos 

uma análise sucinta dos dados obtidos, tendo em vista as respostas contidas nos questionários, 

aplicados a professoras que atuam na EJA. Tal questionário (com fins exploratórios) permitiu-

nos conhecer um pouco as práticas de leituras utilizadas por cada profissional; suas 

percepções acerca do cordel; bem com se demonstram preocupação em trabalhar a leitura em 

suas aulas, visando atender às principais dificuldades dos alunos da EJA. 

Distribuímos os questionários entre nove professores e, para esta pesquisa, fizemos um 

recorte entre três docentes, levando em consideração maior tempo na atuação na EJA e por 



53 
 

serem estatutários. A priori, procuramos saber alguns dados profissionais relevantes, como 

formação acadêmica, a faixa etária e se seriam concursados; obtivemos as seguintes 

informações: duas professoras são graduadas em Pedagogia e outra tem licenciatura em 

Letras; a faixa etária está distribuída entre 35 a 49 anos; e o tempo de docência na EJA vai dos 

07 aos 29 anos, todas são estatutárias. 

Quando indagadas acerca da sua concepção de leitura, todas ressaltaram a 

compreensão e a interpretação como fundamentais nesse processo, conforme as respostas 

abaixo:  

 

P1: Ler é a arte de desfazer nós cegos (Gothe). Pegando a deixa desse 

escritor, ler é abrir-se para o novo, ampliar o mundo de conhecimentos. 

 

P2: Ler é uma interpretação da vida do mundo, enfim ler não é 

simplesmente decifrar o código. 

 

P3: Ler é ampliar conhecimentos, lendo você viaja em um mundo rico de 

ideias. 

 

Percebemos a proximidade das definições, em geral relacionadas à ampliação de 

conhecimentos que a atividade de leitura proporciona. Em poucas palavras, as professoras 

demonstram que o ato de ler não se esgota na decodificação de sinais gráficos, mas se dá 

mediante a interação de diversos conhecimentos.  

Rodrigues (2009) alerta para o fato de que muitos acreditam que ―nem todos são 

capazes de ler‖, porque ou ―não sabem o que ler‖ ou ―não gostam de ler‖ ou ―lêem algo que 

não é, propriamente, leitura‖. Para ele, esse discurso acaba englobando o preconceito 

linguístico e social que, em geral, é atribuído aos pobres e analfabetos, que não teve acesso à 

escolarização, o que é motivado pela memória de um modelo de cultura tida como ideal pela 

sociedade, e que desenha um modelo de leitura e de leitores (RODRIGUES, 2009). Diante de 

tal preconceito, não seria possível a promoção da leitura para uma classe social desprestigiada 

socioeconomicamente, o que contesta Rodrigues (2009). 

No que se refere às atividades que costumam utilizar nas aulas de leitura e de que 

forma são trabalhadas, as docentes explicitam:  

 

P1: Momento de leitura em grupos na sala de leitura. Utilizar os diversos 

recursos como revistas, jornais, etc. 

 

P2: Uso bastante leitura compartilhada e com estudo interpretativo do texto, 

estudo gramatical e ortografia. 
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P3: Utilizo textos tipo: fábulas, parlendas, poesias, trabalho caça-palavras, 

receitas, literatura de cordel, entre outros.  

 

Percebemos que as metodologias utilizadas para o foco da leitura em sala de aula 

variam. Em P1 verificamos que é importante o uso de recursos diversos e que o professor 

deve promover atividades de leitura dentro da sala de aula. No caso da segunda resposta (P2), 

vemos que apesar da leitura compartilhada e estudo do texto, os aspectos gramaticais e 

ortográficos influenciam no momento da leitura. Já a resposta seguinte (P3) demonstra que a 

leitura deve ser trabalhada a partir da diversidade de textos, como por exemplo, a literatura de 

cordel. Diante disso, ressaltamos que os alunos ingressam na sala de aula como ―leitores‖ de 

textos diversos, trazendo consigo conhecimentos adquiridos ao longo da vida e o professor 

tem o papel de possibilitar que essas (e outras) leituras sejam significativas para o aluno, 

sobretudo da EJA. 

Quando questionadas sobre a importância do cordel nas aulas de leitura, as 

colaboradoras afirmam:  

 

P1: Eles mesmos podem produzir suas literaturas e daí definir sua total 

importância. 

 

P2: O cordel é uma leitura interessante, pois conta histórias através de rimas 

e no geral são muito engraçados. 

 

P3: Um gênero tão instrutivo quanto os demais. Dar para trabalhar temas 

variados, rimas, linguagem culta/coloquial.  

 

Podemos perceber considerações relevantes acerca do cordel. Em P1 vemos que a 

professora não subestima a capacidade dos alunos, no sentido em que eles próprios (mesmo 

da EJA) podem produzir seus textos. Na segunda resposta (P2), a professora considera o 

cordel como sendo uma forma significante de trabalhar a leitura, por ser engraçado, 

compreendendo que as aulas não podem ficar presas apenas aos conteúdos programáticos. A 

terceira resposta (P3), por sua vez, atenta para o teor instrutivo/informativo do gênero, a partir 

do qual diversas questões podem ser trabalhadas. 

Por fim, quando questionadas se estão trabalhando ou já trabalharam algum projeto 

didático de leitura na escola, comentaram: 

 

P1: Trabalhamos com vários projetos que envolviam leitura e produção 

textual, mas não necessariamente leitura. 
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P2: Sim. Exploração do trabalho Infanto-Juvenil, identificando marcas na 

vida do aluno da EJA. Foi maravilhoso fazer esse trabalho, porque 

contribuiu com o aprendizado de toda equipe envolvida. 

 

P3: Não de modo contínuo. Costumo trabalhar textos em evidência temporal 

e interdisciplinar, já que são turmas mais avançadas. 

 

Com essa pergunta, pretendíamos sondar as professoras a fim de verificar se as 

mesmas demonstram preocupação especial com a leitura e de que forma esse interesse é 

manifestado. Assim, observamos em P1 o trabalho com projetos variados que abrangem 

simultaneamente outras habilidades, de modo que a leitura não é, especificamente, o foco. Na 

sequência, P2 afirma já ter trabalhado nessa perspectiva, tendo como ponto de partida a 

temática ―Exploração do trabalho Infanto-Juvenil‖. Por fim, P3 aponta que não costuma 

trabalhar com projetos de leitura de modo contínuo, mas procura utilizar nas suas aulas textos 

atuais e de caráter interdisciplinar. Entendemos, portanto, a relevância do nosso projeto, visto 

como uma iniciativa para que outros professores experimentem experiências como essa.   

Levando em consideração nossas inquietações nas aulas, propomos aos professores da 

modalidade EJA, que o processo de leitura, de ensinar a ler, deveria garantir que o 

leitor/aprendiz compreendesse o texto e fosse construindo uma ideia sobre o mesmo, 

extraindo o que lhe interessa de acordo com os objetivos da leitura. Nesse sentido, ―ensinar 

não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para a sua produção ou sua 

construção‖ (FREIRE, 2006, p. 52). 

 

2.8 CONCEITO DE MANOEL MONTEIRO SOBRE O CORDEL NA ESCOLA 

 

Em novembro de 2013, tivemos a oportunidade de entrevistar o poeta Manoel 

Monteiro (Figura 02): 

 

Figura 02:  Entrevista com Manoel Monteiro 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  
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Interessávamos por questões sobre o trabalho com o cordel na sala de aula, a produção 

de folhetos por alunos, a discriminação da literatura de cordel por parte de alguns professores, 

entre outras questões. Seguem alguns momentos da entrevista: 

 

Questão 1:  

O senhor acredita que tem um objetivo básico de se trabalhar o cordel no 

ambiente escolar? 

 

Manoel Monteiro:  

É, eu dada a minha experiência, visto que eu há, há muitos anos não, alguns 

anos, coisa de seis, sete anos por aí, assim eu vinha trabalhando o cordel em 

sala de aula, quando sou convidado, é lógico, porque eu não sou agregado a 

uma ONG, nem sou amigo da escola, nos termos da rede Globo. Daquele 

jeito não, eu faço um trabalho na escola quando sou convidado, porque eu 

acredito na importância desse material. Por isso é que eu vou às escolas e 

quando eu vou as escolas, a experiência foi me ensinando que há uma 

maneira boa de se trabalhar o cordel. Primeiro, nada obrigado é bom, isso é 

natural, até ser convidado para almoçar quando não está com muita vontade 

de almoçar, você não fica muito satisfeito, portanto, o folheto é empregado e 

há já uma experiência muito feliz, feita no Crato, por uma professora, onde 

ela começou timidamente, aplicando folheto, ela trabalhava no primeiro 

depoimento dela, trabalhava numa escola de periferia, com problemas 

sociais graves e desentendimento entre os alunos, aquelas questõezinhas que 

são naturais nas escolas, principalmente nas escolas de periferia. Hoje nós 

vemos crimes absurdos em escolas do Brasil todo, alunos armados, talvez a 

droga com influência, coisa e tal, mais não é esse o nosso propósito, nosso 

propósito é mostrar que o folheto trabalha em sala de aula, sem obrigação de 

um currículo rígido, sem valer nota, só como um complemento, é a maneira 

melhor. Como seria isso? Como é que eu faço isso? E como é que eu sugiro 

isso? Da seguinte maneira, que o folheto seja, que o cordel, que a poesia 

popular seja trabalhada em sala de aula da maneira temporária, então quando 

o professor sentir que o seu alunado, que sua classe está um pouco pra baixo, 

um pouco chateada, até um pouco cansada ou que tenha surgido, algum 

problema recente que precise desanuviar o ambiente, vamos empregar esse 

termo, nada melhor que empregar um folheto hilário, humorístico, como 

todos, quase todos os folhetos de autoria de José Pacheco. Então vai deixar o 

ambiente alegre e agradável, na leitura coletiva como eu costumo fazer, é 

uma experiência que eu tenho usado e tem dado um resultado positivo e 

imediato, é uma leitura coletiva, desde que todos (toda classe) tenham o 

folheto em mãos, a mesma história. Então como é essa leitura coletiva? É 

aquela que toda classe fica acompanhando o texto, então o professor indica, 

aponta um aluno e pede-lhe que faça a leitura da primeira estrofe 

aleatoriamente e, em seguida, pede a outro qualquer que leia a estrofe 

seguinte. Isso obriga que todos acompanhem a leitura e isso faz com que 

aqueles que tem mais facilidade de ler, deixem a vontade dos que tem 

dificuldade de aperfeiçoar-se um pouco na leitura. A leitura coletiva, a 

leitura em bom som, a leitura em público deixa o aluno, e é disso que nós 

estamos falando, desinibido. Ele vai se atuando devagarzinho. Saber ler em 

público não é nada de mais, tanto faz ler sozinho, lá num quarto ou lá num 

canto da sala de aula, como ler em público, quer dizer que só trás vantagem. 

Depois veem o aproveitamento que o professor pode fazer, do 
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enriquecimento coletivo do vocabulário... Como assim? Mostrando que 

poesia popular, que cordel é feito submetendo-se a rimas. E a busca de 

palavras para fazer rimas enriquece o vocabulário coletivo. Exemplo: você 

pede uma rima para estudioso, um exemplo, então um aluno lá vai dizer – 

corajoso –; outro vai dizer – gracioso –; ora, gracioso pode ser uma palavra 

que algum aluno ali do grupo não conhecesse, a partir daquela pessoa que 

disse gracioso, que disse a rima, para que ele explique o que ele está 

dizendo. Então, este trabalho, parece, brincadeira, mas não é brincadeira, é 

um trabalho muito sério e que é muito substancial e proveitoso. Eu tenho 

feito isso e me parece a maneira mais prática.  

 

Primeiro, não utilizar o folheto como rigidez curricular. Segundo, fazer esse 

tipo de leitura coletiva, porque faz com que todo grupo participe da leitura 

do texto. E terceiro, nem é necessário dizer, as rimas e as métricas, eu já 

disse isso, elas fazem com que a aula seja muito participativa e muito 

agradável, portanto. 

 

 

Questão 2:  

Quanto à questão da produção de folhetos por alunos. O que o senhor acha 

da ideia? 

 

Manoel Monteiro:  

Eu acho excelente, algumas pessoas que trabalham nesta mesma área acham 

que a disputa ou busca de valores pode ser contra producentes, porque pode 

diminuir aquele que não tem capacidade, eu não acho isso, eu acho que a 

busca por valores, por poeta, por cordelistas é muito importante num 

trabalho desses, quer dizer, todo mundo sabe dizer alguma coisa, sabe pedir 

alguma coisa, eu digo pedir sentido de solicitar dos astros: uma imagem, 

pintar uma ideia através das palavras. É isso que a poesia se propõe, então, a 

leitura ou a busca de um texto em poesia... Digamos numa classe de vinte 

alunos, vamos dizer assim então, eu costumo utilizar o seguinte método na 

busca de textos novos, primeiro o professor ou a professora deve mostrar os 

parâmetros que norteiam um texto poético, trabalhar as rimas, a densidade 

das rimas, a necessidade da métrica, porque a métrica, que é o tamanho do 

verso, como é que se conta uma história que tenha começo, meio e fim, dito 

isso, vai-se. Eu acho ideal que faça em grupos, um exemplo, uma classe de 

vinte alunos, que se faça quatro grupos de cinco pessoas, tá certo! Cada qual 

escolhe um assunto, discutem eles, um assunto para elaborar o folheto e 

depois eles põe mãos a obra. Feito o texto, lógico que vai ser discutido sem 

nenhuma exigência de valor, de rigorosamente descobrir um poeta. Pode ser 

que não se consiga isso, mas quando nada... ideias novas em alguns versos. 

Mesmo que não dê para compor um folheto, mas alguma coisa á de sair, e 

assim é que se descobre valores e depois se surgir, com a medida que o 

trabalho for melhorado, é publicá-lo. Hoje para fazer um publicação com os 

recursos da computação, é fácil, não é necessário, não é obrigado ir a uma 

gráfica e fazer uma quantidade volumosa. Então, a publicação dos textos 

estimula muito, dá muito gosto a quem compôs, de ver o seu trabalho falado 

e comentado, etc. Eu tenho um exemplo muito bom a respeito disso. Um 

pessoal de uma escola de Cabaceiras, a três anos, no primeiro ano eles me 

convidou para falar sobre poesia popular, conforme eu estou falando aqui 

agora contigo, e eles fizeram, assim como eu estou dizendo, compuseram um 

folheto sem nenhuma qualidade, sem métrica, sem pé nem cabeça, vamos 

dizer assim, mais publicaram, mesmo ―capenga‖ publicaram. Aquilo 

estimulou a turma que no próximo ano já fez um folhetinho regular e no 
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terceiro ano fiz um folheto que faltava muito pouco pra eu classificar de 

bom.  

 

O que é que eu classifico um folheto bom? É que seja um texto clássico, 

heródoto, elitizado, com palavras difíceis, com uma discrição, não, não é 

nada disso, é que tenha uma métrica mais ou menos, mais ou menos não, que 

tenha uma métrica correta, que tenha as rimas corretas e que conta uma 

história. Então eles conseguiram fazer isso, o terceiro folheto que os meninos 

de Cabaceiras compuseram e publicaram já ficou bom, muito bom, então 

isso pode ser feito em qualquer escola, esse objetivo pode ser alcançado em 

qualquer escola e digo mais que o nordestino é citandas poesias nas veias. 

 

 

Questão 3:  

Quanto ao fato da discriminação da literatura de cordel, considerar como 

textos medíocres e dizer que o folheto de cordel não é literatura? 

 

Manoel Monteiro:  

É aí é o seguinte: é um... eu diria como Jesus disse: No horto das oliveiras, 

pai perdoai-os porque eles não sabem o que fazem, mais eu não digo como 

Jesus disse não, porque Jesus era bom e perdoava, eu não perdoo, eu digo 

que eles são burros, eles são ignorantes, porque desconhecem uma das coisas 

mais importantes que o Brasil tem que é a sua cultura popular. O povo é 

sábio. Talvez o povo não tenha capacidade de se expressar de uma maneira 

incompreensível, o que eu não acho vantagem nenhuma, a poesia popular, 

ela é a base da pirâmide cultural do povo brasileiro. Porque é que eu digo 

isso? Porque o sujeito acha que um folheto, que um cordel é subliteratura ou 

até chama de folclore, expressão folclórica do povo brasileiro. Tem livros ai 

dizendo isso, livros expressos de pesquisadores, tal, dizendo isso, colocando 

dessa maneira, esse camarada, essa pessoa, é mal informado e devia ver o 

seguinte: não há diferença nenhuma da linguagem da poesia de Castro Alves 

para a de Leandro Gomes. Não há diferença nenhuma da linguagem usada 

por Casimiro de Abreu, nos seus versos, na sua obra pequena mais 

maravilhosa, com um sentimento muito grande, do que os versos de Manoel 

Camila dos Santos. Não há nenhuma diferença dos versos conhecidíssimos 

no Brasil todo de Manoel Bandeira, para os versos de José Duda. Nenhuma! 

A linguagem é a mesma. Quando o sujeito se expressa de uma maneira 

incompreensível, ele pode ser culto para quem ele quiser, menos para o povo 

e quem não escreve, quem não fala para o povo entender, está falando em 

outro idioma. Quem acha que a poesia popular em forma de cordel, que é 

disso que nós estamos falando, é subliteratura, é um sujeito desenformado. 

Tá bom dele voltar para a escola e procurar aprender que poeta popular se 

expressa com clareza. É até uma busca dos estudantes de jornalismo, 

aprender com os poetas populares a se expressar com clareza. Quem quiser 

ser jornalista, quem quiser ser escritor, ele tem, antes de tudo, que se fazer 

entender. E os poetas populares, com o seu dom nato da poesia, eles tem essa 

capacidade sem precisar ir a escola; e alguns, hoje já temos muitos, eu não 

digo muitos mais tem alguns poetas populares, formados com curso superior 

e tal, o que não implica deles ser mais ou menos poeta, simplesmente ele vai 

trabalhar a palavra com mais consciência, mas expressão poética, o som, a 

simplicidade, isso não depende de sala de aula. Bom que todos saibam ler, 

não só o poeta popular, alguns pesos de intelectuais, aí eu chamo de pseudos 

intelectuais, ai eles pensam que só é poeta popular quem for analfabeto. 

Outros acham que o sujeito porque é culto, porque tem curso superior, não 

pode ser poeta popular, as duas interpretações são erradas, uma coisa não 
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depende da outra. Poesia é inerente a um dom que a pessoa trouxe, qualquer 

artista, seja artista plástico, ou um músico, qualquer artista que trabalhe com 

as belas artes, as chamadas belas artes, ele tem que ter esse dom, isso a 

escola melhora, burila, enverniza, dá um toque, mas perfeição. Aperfeiçoa, 

mas não dá..., que se não, o sujeito tivesse um músico, simplesmente 

colocava ele numa escola, num observatório, num conservatório de música e 

ele saia um Chopin. Mas não acontece isso não. Eu pelo menos tive muita 

vontade de aprender afinar viola, nunca consegui, porque eu não tinha dotes 

musicais e nem poéticos, mas eu sei que para ser poeta, pra ser músico, ou 

pra ser pintor, precisa ter o dom.  

 

Então, quem acha que poesia popular é subliteratura, é um sujeito 

desinformado. Há muitas obras, bem escritas. Eu digo bem escrita no sentido 

de ser clara, de ser objetiva, não é bem escrita com palavras difíceis. Eu 

volto a dizer que isso não faz parte de poesia popular, nem de nenhum texto 

que queira se fazer entender pelo grande público. O público alvo para usar 

essa palavra tão invoca do poeta. É o grande público, e o público só entende 

quem fala claro. [...] Então pronto, o poeta é o artista que fala claro. Agora 

mesmo nós temos o exemplo: a turma de jornalismo, eu vou citar esse fato, 

que me parece importante, de jornalismo e comunicação da UEPB, escolheu 

o nome de um poeta popular para a sua turma, será que o poeta ficou 

vaidoso, não, será que ele ficou feliz? Ficou, porque é que o poeta ficou 

feliz? Porque a turma de jornalismo de uma universidade reconheceu que o 

poeta popular sabe se expressar, o que é que o jornalista precisa saber? Eu 

disse a pouco, saber se expressar com clareza, que o jornalista tem que ser 

objetivo, claro como água de fonte. E é isso que o poeta popular é. [...] eu 

recebi de um amigo meu de Belo Horizonte, um folheto, um cordel 

composto por Carlos Drumonnd de Andrade. [...] vou até publicá-lo. Eu 

quero ver se eu vou publicar, porque isso mostra o seguinte: tudo que nós 

falamos está provado, que poesia popular, não é negócio de analfabeto, num 

é folclore, nem nada, é uma maneira de se expressar em língua portuguesa na 

forma de verso, do jeito que Castro Alves fez, do jeito que Fagundes Varela 

fez, do jeito que todos os poetas conhecidos fizeram e vão fazer até o mundo 

ser mundo. Agora com uma vantagem sobre todos os outros veículos, o 

folheto. O cordel tem uma vantagem. Qual é? É a da grande penetração nos 

lares das pessoas. Por quê? Por causa do custo gráfico, do custo, do valor, do 

preço. Então, entrar numa livraria, comprar um livro de 70 reais, ou 100, 80 

reais, ou 30, ou 40 reais, é uma coisa, e adquirir um cordel, por 1 real é 

outra. Mas se não fosse a diferença, a distância do valor econômico em real, 

ainda tinha o poder da oferta. Você dificilmente vai encontrar numa feira um 

sujeito lhe oferecendo um livro, ―Os lusíadas‖, dificilmente você vai 

encontrar, mas te oferecendo um cordel é facílimo. Então, a oferta desperta o 

desejo de adquirir o produto. 

 

 

Questão 4:  

Essa questão financeira faz com que algumas pessoas apontem para a 

literatura de cordel como um subgênero? 

 

Manoel Monteiro:  

Pode ser, é uma boa colocação. Pode ser, porque tem muita gente que 

valoriza o caro. Ele não conseguiu entender ainda que o preço poderia ser, 

mas não é implicitamente a qualidade da mercadoria. Quer dizer, uma coisa 

cara não é rigorosamente a melhor. Exemplo: uma batata comum, ser uma 

batata inglesa, batata comum, dessa que nós chamamos de batata doce, é um 
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dos produtos mais baratos que você encontra na feira e dificilmente na feira 

de um sujeito rico você vai encontrar batata, porque? Porque ele desconhece 

as vitaminas, os sais minerais e etc... que uma batata tem, então não é o 

preço que diz que a mercadoria é boa, um livro não é bom pelo valor. Agora 

nessa última feira de livros que houve em São Paulo, uma das maiores da 

América Latina e do mundo, etc..., tinha um livro de 12 mil reais, um livro 

do preço de um carro popular. Fotografias belíssimas, papel especial, que era 

a vida daquele pugilista, Cassius Clay. As vezes que ele derrubava as 

pessoas, as vezes que teve preso, as vezes que ele bateu nas mulheres, as 

vezes que no transito ele brigou, é tudo fotografado, estava lá e esse livro foi 

vendido. Na feira, era o livro mais caro, mais será que nessa feira de livros, 

ele era o melhor livro? Eu gosto de luta de boxes e tinha muitos livros sendo 

vendido a 1 real nessa feira que eu estou falando, e será que se nós fossemos 

comparar, eu não tenho condição de falar, porque eu não vi, mais é só uma 

sugestão, será que nesses livros de 1 real que era vendido pra criança, pra 

despertar o gosto da criança ler, será que não tinha uma historinha mais 

agradável, que as fotos coloridas de Cassius Clay murrando seus 

adversários!? Possivelmente teria. Então, mesmo em livro, pra retirar o 

exemplo da batata doce, que alguém pode achar que é chulo, mesmo falando 

de livro a livro, possivelmente nos iríamos encontrar um livro de 1 real nessa 

feira de livro, a que me refiro, muito mais proveitoso pra educação das 

pessoas do que os murros, o sangue correndo nas fotos de Cassius Clay.  

 

Quer dizer, como tem gente que acha que o cara é bom, pode ser também 

esse um motivo que faça com que algumas pessoas achem que o livrinho de 

1 real não preste, que quem escreve, quem escreve livro de 1 real não sabe 

ler, não tá com nada no balaio. Ele continua mal informado. É bom que ele 

reaprenda a pensar. 

 

Considerando que o desenvolvimento (e êxito) de um projeto depende, sobretudo, dos 

sujeitos colaboradores, enfatizamos a relevância da participação do poeta Manuel Monteiro 

no processo desta pesquisa. A partir da entrevista realizada, ampliamos nossa percepção 

acerca de aspectos relacionados à cultura nordestina, bem como ao teor educativo do cordel. 

Ademais, tivemos a oportunidade de conhecer um poeta popular que, com sua linguagem 

culta nordestina, tinha em mente ideias e propostas educativas, ofertando através da literatura 

popular, sugestões curriculares para serem trabalhadas nos projetos pedagógicos 

desenvolvidos na escola, com vistas a uma educação de qualidade. 

Cabe-nos ressaltar que o entusiasmo do poeta pelo ―Novo Cordel‖ e sua memória 

(Conforme expressam os versos da figura 03), continua beneficiando escolas públicas e 

privadas, como também uma gama de leitores que gostam e admiram seus temas marcantes e 

atrativos.   
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Figura 03 - Manoel Monteiro e sua memória 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

  

A obra e, mesmo a postura do cordelista Manoel Monteiro, demonstram que a 

literatura de cordel não é um simples folheto de feira. Pode-se dizer que, ainda que esse 

gênero literário permaneça sendo o ―jornal do povo‖, é uma área de conhecimento 

enciclopédico e, certamente, tem significativa dimensão didático-pedagógica. Sua inserção 

nas atividades escolares (não só de nossa cidade, mas de norte a sul do país), tem contribuído 

para a divulgação da poesia nordestina, apresentando o ―Novo Cordel‖ a alunos e educadores. 

O poeta Manoel Monteiro, nos deixou um legado de inúmeros cordéis, chegando a um total 

de mais de 300 textos literários, que estão à disposição de um público que admira e reconhece 

seu valor.  
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CAPITULO III 

 

3 A LITERATURA DE CORDEL NA EJA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Neste capítulo apresentamos a dinâmica realizada em prol do desenvolvimento de um 

trabalho de leitura em uma turma do segundo segmento do Ensino Fundamental EJA, da 

Escola Municipal Frei Manfrêdo, localizada no centro da cidade de Lagoa Seca – PB.  A 

referida escola passará a ser o espaço (campo de pesquisa) dos nossos estudos com o objetivo 

de desenvolver um trabalho endossado na formação crítica e ideológica do aluno leitor. 

A escola supracitada é composta por 678 alunos, divididos em três turnos: 320 alunos 

no período da manhã; 330 à tarde; e 80 alunos à noite. A divisão da quantidade de aluno por 

turma é bastante variada, mas a maioria é formada por 25 a 30 alunos. No geral, contém 31 

turmas no geral, sendo divididas em 13 turmas pela manhã e 13 à tarde. Quanto à noite, há a 

composição de 5 turmas da EJA.  

A turma trabalhada conta com 16 alunos, porém apenas 09 frequentavam 

assiduamente. As aulas sempre foram tranquilas, os alunos prestavam bastante atenção e eram 

participativos. Tivemos uma boa recepção por parte da turma e da escola. A professora titular 

da turma também aceitou a intervenção sem causar nenhum estranhamento. Assim sendo, 

pudemos contar com a colaboração de todos que fazem parte da instituição de ensino em que 

atuamos com nossa pesquisa, principalmente os alunos que, além de participantes ativos, 

puderam vivenciar uma prática que serviu não apenas como aprendizado dentro da escola, 

mas, sobretudo, fora dela. Permitiram que compartilhássemos de uma experiência que 

envolveu todos que se fizeram presentes, transformando nossa pesquisa num momento escolar 

único, que mobilizou nossas práticas em prol do ensino e da aprendizagem na leitura de 

cordéis na EJA. 

No que diz respeito à equipe de profissionais da escola, há uma diretora para os três 

turnos, um pedagogo e quarenta e oito professores. Não há psicólogos, quando há qualquer 

situação que precisa desse profissional, os interessados são direcionados para o conselho 

tutelar da cidade.   

Visando um bom desenvolvimento dos trabalhos escolares, a Secretaria de Educação 

SEDUC/LS, em parceria com o Projeto Rio Mamanguape, lançou um edital de um concurso 

de produção de cordéis, tendo como tema ―Produção Meio Ambiente – 2014‖. O foco foi 
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abordar, através da poesia popular, a alimentação saudável e a qualidade de vida. Na 

oportunidade, foram selecionados dois cordéis representando a escola. 

O nosso trabalho, portanto, insere-se nessa perspectiva, buscando contemplar no 

âmbito da EJA a prática de leitura propiciada pela literatura de cordel, produto textual 

regional que expressa a criatividade e a cultura do povo nordestino, como afirma Manoel 

Monteiro: ―Se o cordel na escola não tivesse outro aproveitamento teria certamente o de 

formar novos leitores e, o país está precisando de leitores. ‗Quem ler sabe e quem sabe vive 

melhor‘‖.  

 

3.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA, DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

 

O cordel é um gênero textual literário de tradição oral e que tem suas raízes na cultura 

popular, portanto, um texto de massa que é tratado dentro dessa pesquisa como um 

instrumento de inserção social, investigando-se a possibilidade do seu uso sob uma 

perspectiva de formação crítica. Para tanto, justificamos a importância de o professor 

trabalhar com o letramento literário mediante práticas de leitura nas aulas da EJA, com a 

Literatura de Cordel. 

Bortoni-Ricardo (2008, p. 34) afirma que, ―a pesquisa qualitativa procura entender, 

interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto‖ que pode ser a sala de aula. Nesse 

sentido, é necessário questionar: Quais têm sido as concepções de leitura repassadas ao aluno 

da modalidade EJA? Em geral, no contato com a leitura, os alunos demonstram dificuldade 

em compreender o que está posto no texto, o que contribui para uma leitura meramente 

decodificadora. Nesse sentido, é primordial que o professor seja criterioso no momento da 

escolha dos textos, atentando para o perfil de seus alunos. Sugere-se que os textos, de início, 

não sejam tão longos e que as temáticas que neles se apresentam sejam do interesse dos 

alunos, isto é, do cotidiano deles, para que percebam a relação texto-contexto. Na visão de 

Freire (1989, p. 20), ―a compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura implica a 

percepção das relações entre o texto e o contexto‖ 

Nesse sentido, buscamos compreender de que forma é desenvolvido o trabalho de 

leitura literária na EJA e posteriormente propor uma direção pedagógica com vistas a atender 

a problemática exposta. Para tanto, o projeto foi extensivo a todos que compõem a escola, 

especialmente, a todos os professores da EJA, num total de nove professores. Escolhemos três 

professores para a aplicação de uma entrevista semiestruturada pelo fato de serem professores 

concursados e estarem atuando na área da Educação de Jovens e Adultos. Pretendíamos 
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coletar informações acerca do conhecimento sobre o trabalho escolar com a leitura; o 

planejamento das aulas; a motivação dos alunos à leitura; se tais professores têm 

conhecimento sobre o contexto em que se encontra inserido o cordel; e se acreditam numa 

intervenção literária mediada por cordéis.  

Levando em consideração os objetivos específicos, pretendeu-se: propiciar a leitura 

literária na sala de aula através da literatura de cordel, contribuindo para a formação de um 

leitor proficiente; conhecer os gêneros textuais adotados pelos professores nas aulas; 

possibilitar a leitura de cordéis, estimulando um olhar crítico; investigar propostas de 

atividades com os gêneros textuais desenvolvidas na sala de aula; desenvolver uma proposta 

metodológica com a leitura a partir de um Projeto Pedagógico, fazendo intervenção da prática 

pedagógica com a literatura de cordel; utilizar os temas trazidos nos cordéis como fonte de 

incentivo ao conhecimento dos alunos; observar a prática docente da EJA, ações didáticas que 

estimulem o aluno leitor a conceber a leitura numa perspectiva de letramento literário. 

 

3.3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA E METODOLOGIA DOCENTE 

 

Durante muito tempo, o cordel foi visto como uma literatura marginal, uma forma de 

expressão artística menor. Porém, nos últimos tempos, essa realidade passa a tomar novos 

contornos, a partir de uma nova perspectiva pedagógica que passou a perceber que para criar 

uma verdadeira identidade entre aluno e escola era preciso valorizar as experiências de mundo 

dos educandos, como ponto de partida para a sua formação, aliando-se ao senso comum e ao 

conhecimento sistematizado para criar uma nova realidade. Assim, o cordel surge como um 

forte aliado nesse processo. O cordel, como gênero literário escrito em versos, encontra 

condições favoráveis para ser trabalhado no processo de ensino/aprendizagem da EJA, 

considerando ser a realidade sociocultural bastante peculiar vivenciada pelos sujeitos sociais. 

Há uma grande identidade com o gênero, proporcionando, dessa forma, o prazer pela leitura, 

seguido de uma maior interação e inserção dos educandos no processo. 

 Ademais, pensando na importância da EJA como programa de formação de jovens e 

adultos que se encontram cronologicamente defasados em relação aos seus estudos e, até certo 

ponto, ―excluídos‖ do processo educacional, acreditamos ser necessário uma formação 

específica de profissionais para atuarem nessa modalidade de ensino, considerando que esses 

educadores irão dar a esses jovens e adultos uma formação como uma visão crítica de mundo, 

o que lhes permitirá concluir a educação básica e facilitar a sua inserção no mercado de 
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trabalho. Nesse contexto, o cordel como instrumento de ensino trabalhado em sala de aula, 

numa perspectiva discursiva e crítica, contribui sobremaneira para essa formação profissional. 

Em toda a história da humanidade, onde quer tenha florescido o clima de liberdade 

tanto social como político, como no tocante à educação, têm-se assistido à grandeza da arte e 

da literatura como instrumentos capazes de formar o indivíduo com maior consciência de si, 

de suas capacidades de intervir e transformar uma realidade político-social. Nesse sentido, é 

possível acreditar que a escola necessita ―[...] devolver aos jovens a alegria de viver, de 

crescer emocional, intelectual e espiritualmente. É preciso mostrar-lhes que a vida tem sentido 

e que os sentimentos deles são importantes‖ (TELLES, 2001, p. 64). 

É necessário mostrar-lhes, também, que a escola, através de uma metodologia de 

ensino-aprendizagem, é capaz de promover sensíveis mudanças na sociedade, cristalizando a 

inserção social. 

É preciso, portanto, que o aluno crie uma identidade com a escola. Todavia, essa 

identidade só pode ser construída a partir do momento em que se busca, como ponto de 

partida, o próprio universo de conhecimentos que esse aluno já traz consigo. Nesse sentido, a 

escolha de textos adequados, bem como o uso de uma metodologia igualmente adequada a 

essa prática, se constitui como um importante elo entre a passagem das experiências que 

envolvem o senso comum para o conhecimento científico. 

Sabe-se que o grande compromisso da educação é com a formação dos seus 

educandos, seja para a inserção deles no mercado de trabalho, seja para formação de cidadãos 

críticos, conscientes e autônomos; seja para as duas condições ou até mesmo alguma outra 

que a escola possa vir a vislumbrar. Sabe-se, também, que a escola como instituição 

formadora do conhecimento sistematizado, tem ao longo da história, dificultado o acesso ao 

conhecimento, devido ao seu caráter elitista e, portanto, segregador. Essa exclusão não se dá 

de maneira explícita, mas velada, na medida em que ela – a escola – perpassa uma ideologia 

cujos critérios de formação estão pautados na manutenção de uma realidade posta e imposta 

por uma minoria dominante com vistas à satisfação de seus próprios interesses em detrimento 

do bem-estar coletivo. É o que nos mostra Telles (2001, p. 14), que, ao tentar definir, na sua 

visão, o que seria educação, mostra-nos que a dialética escolar, que deveria considerar as 

potencialidades individuais do educando e aproveitá-las para a construção do novo, acaba se 

mostrando eminentemente conservadora, elitista: 

 

[...] a Educação, que é dada por todo o corpo social, e não apenas por 

instituições específicas, apesar de dialética, não deixa de ser eminentemente 
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conservadora. O que haverá por detrás disto? Uma série de fatores: em 

primeiro lugar, o homem teme o desconhecido...; depois, tende a conservar 

fórmulas que deram certo em um dado momento histórico e aspira ao 

imutável, com s isso pudesse lhe dar a sensação de eterno [...] E, por último, 

mas não menos importante, desde que o mundo é mundo, alguns grupos e 

pessoas detiveram o Poder e criaram toda uma explicação da Realidade em 

função de manter em suas mãos este mesmo Poder.  

 

Assim, ao invés de ser um lugar de formação integral do cidadão como sujeito crítico, 

fornecendo-lhe instrumentos necessários para que ele possa interagir com o mundo, 

contribuindo para transformá-lo em um lugar melhor de se viver, ela acaba tornando-se um 

forte instrumento de cristalização dessas relações assimétricas de poder, resvalando em ações 

que ao invés de formar o ser crítico, acaba automatizando esse sujeito. Percebe-se, também, 

que a dialética, tão necessária para a construção do conhecimento e formação crítica do 

cidadão, perde essencialmente espaço para essa educação monóloga, elitista e conservadora. 

Sabe-se, ainda, que o conhecimento pedagógico tem dado um grande salto qualitativo 

nas últimas décadas, o que tem causado mudanças sensíveis nas concepções paradigmáticas 

da nossa educação. Mesmo presenciando um número cada vez maior de educadores tendo 

acesso a tanta formação e informação teórico-pedagógicas, não temos conseguido ver 

resultados minimamente aceitáveis no tocante à formação dos nossos educandos.  

Diante dessa realidade, e como já foi enfatizado anteriormente, percebemos que houve 

um avanço significativo na velha relação ensino/aprendizagem, os recursos didáticos 

pedagógicos têm tomado novas direções, a exemplo da utilização de textos em sala de aula, 

que é de fundamental importância para a formação dos alunos, buscando preparar recursos 

humanos, tomando como base a formação do sujeito social a partir da díade ―pensar e 

aprender a aprender‖. Essa visão encontra apoio nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1999), ao estabelecerem o texto como unidade básica de significação dentro do processo 

ensino-aprendizagem.  

De acordo com essa nova concepção de ensino, a língua passa a ser vista como um 

organismo vivo cheio de sentidos com o qual interagimos socialmente. Nessa perspectiva, 

cobra-se dos educadores uma nova postura na leitura de textos em sala de aula, que deve 

deixar de ser visto, por exemplo, como um mero recurso para estudos gramaticais da língua, 

ou de realizar, junto com os alunos, leituras que resvalam na mera decodificação devendo, 

portanto, passar a realizar leituras mais aprofundadas, que possibilitem ao aluno ter uma 

aprendizagem significativa que, em última instância, interfira positivamente na vida desses 

aprendizes. 
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Arelaro & Kruppa (2002, p. 89) ao fazer uma trajetória histórica sobre a Educação de 

Jovens e Adultos, nos apontam algumas das dificuldades encontradas para implantação desse 

modelo de educação como política permanente: 

 

Quando refletimos sobre a importância a EJA na transformação social é que 

compreendemos as dificuldades de sua implantação, como política 

permanente, num país profundamente desigual como o Brasil. A EJA, dotada 

de qualidade que a torne efetivamente, transforma-se numa política social 

que ameaça o status quo das elites privilegiadas, com possibilidade de 

produzir ‗desobediência civil‘ ao não aceitar os limites impostos pela 

sociedade de classes. 

 

Não interessa às classes dominantes que a educação sirva como um agente formador 

de pessoas com o poder de questionar e interferir nos interesses dos poderosos. No atual 

momento histórico da nossa educação, em que se busca educar o cidadão para a vida, a escola 

preocupou-se muito para a sua formação intelectual, em torná-lo um ser crítico e atuante e 

autônomo dentro da sociedade, que pudesse sair da marginalidade social e passasse a 

participar da construção de um mundo melhor. A escola para todos como uma tentativa de 

superação da exclusão social tem seus valores positivos, mas essa mudança de enunciados 

situa-se numa esfera de interesses políticos e econômicos. Tínhamos, há certo tempo atrás, a 

escola como instrumento de formação para o mercado de trabalho. A impossibilidade de 

absorção dessa massa de profissionais por este mesmo mercado exigiu uma mudança de 

discurso por parte do governo e passa-se a buscar formar o cidadão para a vida. 

Nessas idas e vindas, mais uma vez voltamos à necessidade da formação de alunos 

leitores, numa perspectiva crítica. Conforme nos mostra Soares (2012, p. 38), ao tratar da 

importância da leitura nas salas de aula, ―a hipótese é que aprender a ler e a escrever e além 

disso fazer uso da leitura e da escrita transformam o indivíduo, levam o indivíduo a um outro 

estado ou condição sob vários aspectos: social, cultural, cognitivo, lingüístico, entre outros‖. 

Percebemos que a formação de uma consciência crítica na Educação de Jovens e 

Adultos é extremamente necessária para que se tenha nessa esfera educacional pessoas que 

possam contribuir para a formação de uma sociedade mais justa. Mas, para que isso aconteça, 

pressupõe-se que os professores tenham uma base teórica sobre metodologias adequadas, que 

possam fundamentar suas ações no exercício de suas tarefas docentes, visto que eles vêm de 

uma formação acadêmica direcionada para esse fim. É preciso que o educador incorpore na 

sua prática pedagógica em sala de aula as mais recentes mudanças paradigmáticas da nossa 

educação. Trata-se, dentre outros pontos, em considerar o aluno como sujeito da 



68 
 

aprendizagem, vislumbrando a aprendizagem como um processo, compreendendo que o 

professor não deve ser um mero transmissor de conteúdos; mas um mediador entre o saber e 

aquele que o deseja saber, compreender que as relações em sala de aula devem acontecer 

mediante um processo dialógico em que tanto professor quanto aluno são sujeitos dessa 

aprendizagem, que o aluno é portador de experiências anteriores a sua vida escolar e que esses 

conhecimentos devem ser aproveitadas como um ponto de partida para a construção de uma 

nova realidade, considerando que os métodos não são imutáveis; mas passíveis de revisão.  

A dificuldade de desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita dos alunos 

evidenciada, desde o ensino fundamental, inquietações para a modalidade EJA. Há tempos, 

percebemos a necessidade de trabalhar práticas de letramento literário numa interdependência 

entre o contexto socio-histórico e as práticas de leitura, em prol do despertar do interesse do 

sujeito aluno para a sua condição social, histórica, político-econômica. 

 Presencia-se na escola a leitura sendo imposta ao aluno como cumprimento de um 

programa curricular. Além de objetivos, muitas vezes, distantes da realidade e das 

perspectivas dos alunos, frequentemente, a leitura é trabalhada como um processo de 

decodificação e/ou como um processo analítico voltado predominantemente a aspectos 

linguístico-textuais, a partir de uma concepção de língua como estrutura. Nesse sentido, 

buscamos como suporte para o nosso trabalho intervenções metodológicas indicadas por 

pesquisadores preocupados em superar a mesmice que rondam as escolas contemporâneas 

(CERTEAU, 2005). 

Para a coleta de dados, utilizamos alguns instrumentos de pesquisa, tais como: o 

questionário, a entrevista e o diário de campo. O primeiro (como já mencionado) serviu para 

conhecermos as práticas leitoras de três professoras que atuam na EJA, bem como suas 

perspectivas em torno do gênero cordel nesse processo de formação de leitores críticos. Antes 

disso, entrevistamos o poeta Manoel Monteiro, que trouxe muitas contribuições para a 

execução do projeto, como também ampliou nossa concepção acerca do cordel. Ademais, 

nossas reflexões resultam das observações contidas no diário de campo, onde registramos 

aspectos importantes observados durante a pesquisa, em todas as suas etapas. 
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CAPITULO IV 

 

4 PROPOSTA PEDAGÓGICA: O CORDEL NA EJA 

 

O Projeto Literatura de Cordel na EJA foi lançado no dia 06 de maio de 2013, na 

Escola Municipal Frei Manfrêdo, localizada na cidade de Lagoa Seca – Paraíba
3
. Para tanto, 

com o objetivo de proporcionar aos alunos e professores da EJA (em especial, do segundo 

segmento) o letramento literário, buscamos, numa perspectiva crítica/ideológica, desenvolver 

práticas de leitura a partir de folhetos de cordel, buscando simultaneamente a viabilização da 

aprendizagem, com vistas à formação de alunos-leitores. 

Consideramos que a utilização do folheto em sala de aula, como um veículo 

paradidático, teve ampla aceitação nas turmas. Após o lançamento do Projeto, percebemos 

que alguns professores também começaram a trabalhar com o cordel em suas aulas, mesmo 

que timidamente. A partir de então, a proposta interdisciplinar do projeto passa a ser 

fomentada em outras disciplinas. Verificamos que, com base no desenvolvimento do projeto, 

bem como dos resultados percebidos a cada novo encontro, os docentes passaram a considerar 

o trabalho com cordéis como sendo uma excelente possibilidade de troca/transmissão de 

ensinamentos, visto que a poesia tem sempre uma boa assimilação por parte do ouvinte, dada 

a melodia, a métrica, a cadência da métrica e as rimas. Mesmo porque, o som das rimas faz 

com que a apreensão de sentidos do texto se torne mais fácil. Depreendemos que as 

experiências com cordel na sala de aula foram bem avaliadas. 

Devido à falta de divulgação e conhecimento sobre literatura de cordel por parte de 

alguns alunos, tornou-se necessário que todos conhecessem o material textual que conduziria 

a prática de leitura no projeto pedagógico em foco. Esperávamos que os alunos tivessem a 

oportunidade de desenvolver o gosto pela leitura e a capacidade de escrita através da cultura 

popular. Contudo, nosso objetivo estendia-se para a necessidade de possibilitar aos alunos da 

EJA o contato com outros textos, dificilmente abordados em sala de aula. E com essa 

expectativa fizemos o lançamento do Projeto Literatura de Cordel na EJA (Figura 04), no dia 

06 de maio de 2014, envolvendo gestores, professores e alunos da Escola Frei Manfrêdo, os 

quais se mostraram receptivos, aceitando inserir a Literatura de Cordel nas salas de aula. 

                                                           
3
 Lagoa Seca é um município localizado do interior da Paraíba, situado a 7 km de Campina Grande/PB, cidade 

de maior destaque na área. Além disso, a cidade é limitada pelos municípios de Massaranduba, Matinhas, São 

Sebastião de Lagoa de Roça, Montadas, Puxinanã e Esperança. 
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Percebemos que todos estavam envolvidos, e que ao planejar e discutir as aulas, o 

corpo docente demonstrou muita satisfação com os temas abordados, ofertando sugestões de 

temáticas, buscando associá-las aos conteúdos programáticos de cada disciplina. 

 

Figura 04:  Lançamento do Projeto 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

Com base nos aportes teóricos que subsidiaram este estudo, compreendemos a 

Educação de Jovens e Adultos como sendo uma modalidade que merece destaque especial, 

dentre outros aspectos, pelo fato de que, ainda hoje, é vista como marginalizada. Nesse 

sentido, corrobora Araújo (2012) que se, por um lado, há o reconhecimento de que a educação 

é direito de todos, por outro, não existe uma preocupação voltada para um ensino que atenda 

às especificidades da EJA. Além disso, as condições oferecidas pelas instâncias escolares, não 
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raras vezes, são insatisfatórias, devido à falta de recursos diversos. Na concepção de Araújo 

(2012, p. 87), ―todo e qualquer aluno deve reconhecer a importância do ato de ler, e isso só 

será alcançado se houver estímulo dos indivíduos atuantes no processo de ensino 

aprendizagem, principalmente do professor‖.  

Como educadora nas turmas da EJA – Educação de Jovens e Adultos, sempre 

questionava o que fazer para tornar as aulas mais agradáveis e motivadas, tanto para o aluno 

quanto para o professor. Observava, pois, que a aprendizagem do aluno e o desempenho do 

professor em ―passar‖ aquele conteúdo de qualquer ―jeito‖, tornavam as aulas exaustivas para 

ambos, que cada vez mais se evadiam. Diante dessa inquietação, propomos desenvolver um 

―Projeto Pedagógico‖ que inserisse tanto o aluno como o professor no gosto pela leitura, e 

focamos ―O Novo Cordel‖ do memorável poeta Manoel Monteiro, através do letramento 

literário. E uma vez que o ―Novo Cordel‖ trata de temas relevantes da atualidade, a sua 

escolha se deu de maneira proposital, visando o desenvolvimento crítico dos alunos.  

A priori, objetivamos trabalhar a literatura de cordel junto aos professores e alunos da 

EJA. Cabe evidenciar que no período noturno são oferecidos o 1º segmento, referente à 1ª, 2ª 

e 3ª etapa (séries iniciais do ensino fundamental I), e o 2º segmento, do 6º ao 9º ano (ensino 

fundamental II). Tivemos a oportunidade de oferecer propostas de atividades junto aos 

professores das disciplinas de Ciências, Português, Matemática, História, Geografia, Inglês e 

Artes. Na ocasião, propomos a utilização de uma metodologia a partir da qual aluno e 

professor viessem a construir uma nova perspectiva de ensino-aprendizagem dentro da sala de 

aula. 

No primeiro contato, a proposta teve aceitação por parte dos colegas professores. O 

corpo docente da escola é formado, em sua maioria, por professores graduados e concursados, 

comprometidos com a educação, o que contribuiu para que eles demonstrassem interesse em 

trabalhar com o gênero cordel. De início, apenas o professor de matemática demonstrou certa 

resistência, alegando não saber como seria possível trabalhar com o cordel nas aulas de 

matemática. Posteriormente, com a execução do projeto, esse mesmo professor passou a 

inserir a leitura na matemática, o que antes não existia.  

Mediante a realização exitosa do projeto, pudemos discutir a importância de conhecer 

e valorizar a arte e a cultura popular, estimulando o gosto pela literatura rimada e/ou cantada, 

bem como sua preservação através de folhetos ou ainda de textos extraídos dos mesmos. 

A partir da realidade em que o projeto se inseria, resolvemos abranger uma maior 

quantidade de alunos, até por sugestão dos professores que lecionam disciplinas afins. Assim, 

tivemos a participação dos alunos do 1º e 2º segmentos, visto que nossa proposta destaca o 
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letramento literário como forma de possibilitar a vivência de práticas de leitura por um viés 

crítico-ideológico. Num primeiro momento, o projeto envolveu o 1º segmento, mediante aulas 

significativas. Já num segundo momento, inserimos os alunos do 2º segmento no ―Prêmio 

Lagoa Seca Faz Educação‖, propondo a confecção de um cordel com o tema Alimentação 

saudável. 

Sobre o prêmio, cabe evidenciar que todos os anos a prefeitura municipal da cidade de 

Lagoa Seca, PB, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), promove o 

prêmio ―Lagoa Seca Faz Educação‖. Precisamente no mês de julho, a Coordenação 

Pedagógica lança o edital nas escolas (Figura 05), a fim de incentivar os professores no 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos na sala de aula, em parceria com a família e a 

comunidade. Essa proposta, que acolhe experiências inovadoras, mostra o comprometimento 

de todos que desejam e acreditam numa ―Educação‖ melhor. 

 

Figura 05: Divulgação do edital ―Lagoa Seca Faz Educação‖ 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

No que diz respeito ao 1º segmento, trabalhamos com uma turma específica durante 

seis encontros. A turma era composta por 16 alunos, sendo que apenas 9 frequentavam 

assiduamente, demonstrando muito interesse em trabalhar e conhecer a literatura de cordel.  

Antes, porém, apresentamos aos professores uma relação de 20 títulos (Tabela 01) 

interdisciplinares, para que selecionassem o(s) mais adequado(s) para a utilização em sala de 

aula.   
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Tabela 01: Relação de cordéis para escolha dos professores/alunos 
 

A cara da sogra ( toda bondade é bonita) 

 

Nova história da Paraíba 

 

 

Brincar de Bullying é besteira 

 

 

Novos tempos para o doente mental 

 

 

Cartilha do diabético 

 

O Bode que pegou AIDS 

 

 

COPA MUNDI NO BRASIL 

 

O Brasil idoso 

 

 

Danças e Festas Brasileiras 

 

O côco da Paraíba, cantando seus 223 municípios 

 

 

ESCREVA CERTO O – PORQUÊ 

Com, sem acento? junto? separado? 

 

 

O poder das plantas na cura das doenças 

 

 

Ganhar dinheiro é fácil, basta ler este cordel 

 

 

Quem não usa camisinha, não pode dizer que ama 

 

Grande marco de Campina Grande 

 

 

Salvem a fauna! Salvem a flora! Salvem as águas do 

Brasil!! 

 

 

Lição de cidadania e mais 3 poemas 

 

Venha viver em Campina o maior São João do Mundo 

 

 

Mulher é pra ser amada não para ser maltratada 

 

Manual de primeiros socorros 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  

 

Para a escolha do referido material, fizemos uma leitura exaustiva de vários títulos, 

fazendo uma pré-seleção de folhetos, tendo em vista as turmas nas quais as atividades seriam 

aplicadas, mesmo porque são turmas bastante heterogêneas, tanto pela idade quanto pelas 

experiências de leitura aparentemente demonstradas. Nesse sentido, também propomos uma 

relação com vinte títulos distintos, dos quais fizemos uma pequena síntese oral de cada um, 

para que mais tarde houvesse uma seleção (desta vez por parte dos alunos). Feita esta escolha, 

colocamos os títulos escolhidos em uma sequência, de acordo com as temáticas e a forma de 

abordagem pretendida. 

Também foi perceptível a interação entre alunos e professores (Figura 06), fator 

primordial para o desenvolvimento do projeto. 
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Figura 06: Interação entre alunos e professores 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

No dia 09 de junho, iniciamos com a leitura do folheto ―Venha viver em Campina o 

maior São João do Mundo‖ (ver anexo), de autoria de Manoel Monteiro (Figura 07). Sabe-se 

que, na região Nordeste, o mês de Junho é conhecido pelas festividades juninas, que 

envolvem as celebrações de São João, Santo Antônio e São Pedro. Além disso, Campina 

Grande
4
 (também localizada na Paraíba) é conhecida pelo tradicional ―Maior São João do 

Mundo‖, festa anual que acolhe turistas de todo o país. Percebemos que o tema favoreceu a 

aula, instigando os alunos na descoberta de novas palavras e possibilitando o incentivo à 

leitura.   

 

Figura 07: Cordel ―Venha viver em Campina Grande o maior São João do mundo‖ 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

                                                           
4
 A cidade de aproximadamente 400 mil habitantes é localizada no agreste paraibano, sendo um dos principais 

pólos econômicos e tecnológicos do Nordeste. Nela, as festividades juninas sempre fizeram parte da cultura de 

Campina Grande. Ademais, é uma cidade vizinha à Lagoa Seca sendo, portanto, do conhecimento dos alunos. 
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Em seguida, propomos a atividade intitulada ―Comentário Livre‖ (Figura 08). Tal 

atividade (repetida em diversas aulas) consistia na solicitação do registro escrito dos alunos 

acerca das aulas, dos textos trabalhados, de sua experiência com os folhetos escolhidos, de sua 

aprovação ou reprovação à experiência, isto é, de qualquer dado que pudesse auxiliar nos 

procedimentos futuros.  

 

Figura 08: Textos resultantes da atividade ―Comentário livre‖ 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

No tocante ao cordel ―Venha Viver em Campina o Maior São João do Mundo‖, 

percebemos o envolvimento dos alunos durante a leitura, que se deu de maneira construtiva e 

prazerosa. Na tabela 02, verificamos (na íntegra) os depoimentos dos alunos, após a execução 

da atividade. A partir destes, podemos confirmar que houve interação na sala de aula, e que os 

objetivos da proposta pedagógica foram alcançados. A metodologia utilizada pela docente 

incentivou os alunos a uma nova forma de efetivação da leitura. 

 

Tabela 02: Comentário livre – Considerações dos alunos sobre o 

cordel ―Venha viver em Campina o Maior São João do Mundo‖ 

 

―Adorei o cordel porque ele é muito bom de 

ler‖ (Aluna J M S). 

 

―Eu gostei muito porque além de ser muito 

bom agente curte muito, foi a primeira vez que 

li cordel‖ (SM – Aluna mais idosa da turma). 

 

 

―Eu gostei muito deste livro porque ele é muito 

engraçado, com historias boas, por isso eu 

quero ler ele todos os dias até abusar ou então 

até ele se acabar. Estes cordéis tem histórias 

pequenas mais historias boas‖ (Aluno JA). 

 

 

―Nunca tinha lido literatura de cordel na classe 

mais eu achei ótimo‖ (Aluna LF). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora  
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O segundo encontro ocorreu no dia 11 de junho, dia em que levamos o folheto ―Copa 

Mundi no Brasil‖
5
 (ver anexo), de Daudeth Bandeira e José de Souza Dantas (Figura 09). Na 

aula anterior, solicitamos a leitura do referido folheto, uma vez que toda a turma já dispunha 

do material. Na escola, a leitura foi realizada por partes, posto que o folheto foi xerocopiado, 

ampliado e repartido anteriormente em 70 fichas numeradas, das quais os alunos leriam em 

sequência. Em seguida, fizemos a distinção de poesia, poema e poeta, a partir das definições 

contidas no dicionário e, por fim, a confecção do livro/cordel, com o tema: a copa do mundo 

em rimas. O envolvimento de todos na sala de aula favoreceu o alcance dos objetivos 

propostos. 

 

Figura 09: Cordel ―Copa Mundi no Brasil‖ 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

Cabe ressaltar que, na época, estávamos vivenciando a copa do mundo. Nesse sentido, 

a escolha do cordel propiciou pontos positivos, tais como a oportunidade de trabalhar textos 

da cultura popular e a possibilidade de oferecer a alunos da EJA uma nova visão de texto 

                                                           
5
 Acolhendo as sugestões de outros professores, resolvemos levar esse cordel para a sala de aula. Notadamente, 

não se trata de uma obra de Manoel Monteiro, porém encontramos na contra capa deste folheto, considerações 

do poeta dirigindo-se ao talento dos autores Daudeth Bandeira e José de Souza Dantas. Segundo Manoel 

Bandeira, os autores conseguiram resumir toda a história do futebol e das copas em 48 décimas de sete sílabas, 

ressaltando o retorno de tais eventos para o contexto (cultural, econômico etc.) do país.  
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literário, apresentando com esta experiência uma nova possibilidade de inserção de uma 

leitura crítica/ideológica na sala de aula. Percebemos que a metodologia aplicada na aula 

fugia do modelo totalmente tradicional de ensino, no qual o professor encontrava-se numa 

posição de autonomia e autoritarismo, enquanto o aluno achava-se subjugado aos preceitos 

daquele sem que, na maioria das vezes, se posicionasse criticamente.  

 

Figura 10: Envolvimento dos alunos na sala de aula 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

No dia 07 de julho prosseguimos nossas atividades. Inicialmente, fizemos a leitura 

coletiva do texto ―O bode que pegou AIDS‖ (ver anexo), de Jair Figueiredo (Figura 11), já 

que houve aprovação desta atividade na aula anterior (dado coletado do comentário livre). O 

Cordel destacado foi escolhido pela professora regente e pelos próprios alunos, posto que em 

roda de conversa, na aula anterior, os mesmos discorreram sobre temas que queriam que 

fossem trabalhados em sala. A professora sugeriu o cordel de Jair Figueiredo, por acreditar na 
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pertinência de um tema atrativo e, ao mesmo tempo, preventivo. Elemento textual próprio da 

natureza do novo cordel que Manoel Monteiro defendia para uma didática de sala de aula na 

educação Básica. Na ocasião, a professora lembrou-nos de um projeto educativo de prevenção 

à doença (AIDS) através da Literatura de cordel, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Lagoa Seca, PB, na década de 90. ―O bode que pegou AIDS‖ foi o primeiro folheto 

distribuído à população, sobretudo nas feiras livres, contando a história de José, que contraiu 

o vírus HIV por falta de informações preventivas. Ressalta-se que, nesse período, as 

informações científicas em torno do assunto ainda eram escassas. 

 

Figura 11: Cordel ―O Bode que pegou AIDS‖ 

          
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

Nesse encontro, fizemos também uma atividade que privilegiava a identificação de 

elementos do texto narrativo e, por fim, uma pequena divulgação preventiva através do 

cordel. Nesta aula, não houve tempo para o comentário livre. Os alunos empenharam-se na 

confecção de cordéis preventivos (Figura 12), demonstrando interesse e preocupação por 

causas sociais. 
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Figura 12: Confecção do cordel preventivo na sala de aula 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

Em nosso quarto encontro, dia 16 de julho, realizamos a leitura do folheto ―Mulher é 

pra ser amada não para ser maltratada‖ (ver anexo), de Manoel Monteiro (Figura 13). 

Dividimos a turma em duplas, para que os alunos discutissem sobre o cordel indicado e, uma 

vez que o folheto foca a lei Maria da penha, discutimos que a utilização do cordel para 

informar o teor desta lei, constitui-se um passo importante no enfrentamento da violência 

contra a mulher. Aproveitando, levamos a todos da sala a informação de que a Lei Maria da 

Penha é um instrumento jurídico que está ao lado das mulheres, para apoiá-las e protegê-las, 

considerando o fato de que muitos alunos desconhecem essa realidade. 

  

Figura 13 : Cordel ―Mulher é pra ser amada não para ser Maltratada‖ 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  
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Após as discussões, dedicamos o encontro ao trabalho com a Xilogravura. Para tanto, 

tivemos o auxílio de xilogravuras originais (Figura 14), gentilmente cedidas por Manoel 

Monteiro. A partir delas e, utilizando-se de uma almofada de carimbo, os alunos 

confeccionaram a capa das apostilas entregues na aula 01. Também foi utilizado um álbum 

seriado, confeccionado anteriormente, que traz algumas informações teóricas a respeito do 

cordel. Neste encontro não houve tempo para o comentário livre, mas evidenciamos que é 

nesse processo de criar e recriar um modelo de ensino satisfatório que pretendemos, como 

profissionais da educação, nos declarar a favor de uma política que privilegie o ―ensinar a ler‖ 

de maneira crítica/ideológico, discutida em discursos educacionais. 

 

Figura 14: Xilogravura cedida por Manoel Monteiro 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

No quinto encontro, dia 04 de agosto, fizemos a leitura do texto ―Lição de Cidadania‖ 

(ver anexo), também de Manoel Monteiro (Figura 15), a partir do qual comentamos a respeito 

do ato de votar e de sua presença na literatura de cordel. Nada melhor que levar para sala de 

aula, através da poesia popular, informações sobre o voto consciente. Como atividade, 

iniciamos a produção de versos para confeccionar um cordel (atividade em grupo). Alguns 

desses comentários livres, a respeito do folheto escolhido, seguem na tabela 03. 
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Figura 15: Cordel ―Lição de Cidadania‖ 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  

 

Tabela 03: Comentário livre - Considerações dos alunos sobre o cordel ―Lição de Cidadania‖ 

 

―Adorei a iniciativa de trazer cordéis para nossa escola, se eu puder vou comprar outros‖ (Aluna J). 

 

 

―No dia da escolha, não me identifiquei com o 

título, pois achava chato, mais agora vi que não 

é, gostei muito‖ (Aluna M). 

 

 

- ―É legal trabalhar com cordéis na sala de aula, 

assim aprendemos como se faz, quem faz e 

incentiva a gente ler‖ (Aluna I). 

 

 ―É a primeira vez que leio um cordel e já 

posso dizer que estou gostando da experiência 

[...] quero ler outros‖ (Aluna P). 

 

―Esse texto é muito massa, apesar de que eu 

nunca tinha me interessado em ler cordel, mas 

depois que comecei, achei muito bom‖ (Aluno 

FA). 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Para finalizar, no dia 07 de agosto organizamos uma pequena amostra de cordéis, 

apresentando e recitando alguns dos títulos produzidos, expondo alguns comentários livres 

bem como, vendendo títulos já editados e/ou comentados em sala de aula. Neste encontro, 

houve uma grande surpresa dos alunos ao verem seus comentários expostos, ultrapassando as 

expectativas de todos. Partindo dos resultados, podemos afirmar que este projeto sugere 

algumas das diversas possibilidades de trabalhar com folhetos de Cordel em sala de aula e 

visa oferecer entre outras coisas momentos prazerosos de leitura, bem como a interação e a 

participação dos alunos em sala de aula. 

Contudo, não podemos dizer que chegamos a um resultado final, pois temos a 

consciência de que este é um primeiro passo para uma longa jornada. Entretanto, julgamos 
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satisfatórios os resultados obtidos nesta experiência, fato que afirma a sensação do dever 

cumprido e de que muito ainda pode ser feito no que diz respeito à cultura popular e, mais 

especificamente, à literatura de cordel. Verificamos que é possível obter resultados favoráveis 

numa prática docente que mobiliza na Educação de Jovens e Adultos sujeitos críticos, leitura 

e cordel. Uma prática pedagógica que inicia pela leitura de um material textual/literário 

próximo dos sujeitos envolvidos pela prática leitora e que culmina na escrita, 

suscitada/sugerida, que figura como prova de um processo de letramento que se efetiva em 

espaço noturno e adulto da Educação Básica. 

Neste contexto, acreditamos que vários pontos contribuíram para o êxito deste projeto: 

a leitura prévia, o planejamento, o envolvimento com a turma e, sobretudo, o gosto pela 

literatura, livre das barreiras preconizadas por alguns manuais, visto que muito além de 

conhecer, o professor deve ter afinidade com seu objeto de trabalho. 

Com o lançamento do edital do prêmio ―Lagoa Seca faz Educação‖, mencionado 

anteriormente, os professores do segundo segmento trabalharam na sala a confecção de 

Cordéis com a temática ―Alimentação Saudável‖, sugerida pela Secretaria de Educação do 

município. Eleita por unanimidade por professores e alunos da sala, o cordel escrito pela 

aluna MLC (Figura 16), do 9º ano, foi escolhido para ser encaminhado à Secretaria de 

Educação em nome da Escola, concorrendo à premiação.  

 

Figura 16: Cordel da aluna ML – 9º ano EJA 

 
Fonte: Acervo da pesquisadora  
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Nossa proposta demonstrou interação e participação dos alunos na sala de aula, 

descontraindo o ambiente e, sobretudo, acrescentando uma opção metodológica capaz de 

aproximar o aluno a sua própria cultura, que se faz constantemente dentro e fora da escola. 

 

4.1 COMO SE DEU O PROCESSO AVALIATIVO 

 

Observamos no decorrer do desenvolvimento do Projeto Literatura de Cordel na EJA 

que os alunos demonstraram mais interesse, participando ativamente das aulas, e, sem 

dúvidas, despertaram o gosto pela leitura. Devido às aulas terem sido ministradas de forma 

dinâmica e com métodos facilitadores na compreensão dos conteúdos. Desta forma, a 

dinamicidade das aulas comprova a eficácia de uma experiência de aprendizagem 

significativa e de qualidade. 

Durante a trajetória do projeto, optamos por uma avaliação contínua e sistemática, 

através da observação, análise e registro das atividades, das respostas extraídas dos 

comentários livres e, principalmente, pela aceitação por parte dos alunos (peça fundamental 

para todo o processo), que comentavam nos corredores da escola sobre sua participação no 

Projeto. Visto desta forma, o professor deverá intervir, sempre que necessário, para que a 

aprendizagem se efetive e as necessidades dos alunos sejam atendidas, replanejando sempre 

que necessário o seu fazer pedagógico, durante todo o processo de ensino aprendizagem. 

Realizamos a avaliação de acordo com as recomendações dos PCN (BRASIL, 1999, 

p.81): ―Acontecendo de forma contínua e sistemática e por meio da interpretação qualitativa 

do conhecimento construído pelo aluno‖. 

Pôde-se observar que o cordel é uma ferramenta cultural significativa, que serve como 

um meio de compreensão da cultura popular e como forma de aprendizado acerca de vários 

temas por ele abordados: política, sociedade, mitos e lendas, denúncia social, humor, dentre 

outras. Essa literatura pode conduzir a outros desmembramentos pedagógicos e 

interdisciplinares e, sem dúvida, pode ser uma forma de conduzir os alunos da EJA a 

trabalharem melhor a questão da leitura, desenvolvendo simultaneamente a sensibilidade 

crítica a partir dessa manifestação artística e cultural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho nos levou a uma reflexão sobre a nossa prática como educadores, 

percebendo o educando como um ser que pensa, age, tem direito e deveres; que possui uma 

diversidade de universos culturais; que busca o fortalecimento da autoestima, da sua 

identidade, da construção de sua cidadania em uma sociedade marcada pela pluralidade 

cultural e pela desigualdade educacional e social. Diante disso, é necessário que o professor 

reflita a importância do seu papel e da sua atuação, mudando sua sistemática de trabalho, 

comprometendo-se a usar a ação reflexiva para estruturar o social do indivíduo na construção 

de uma educação libertadora. 

A pesquisa desenvolvida com a literatura de cordel focou na aprendizagem dialógica e 

emancipadora. As atividades propostas, a interação com os professores e o uso dos cordéis, 

apontaram para a possibilidade de um trabalho inter/transdisciplinar em sala de aula da EJA. 

A pesquisa demonstrou que a leitura literária acontece na relação entre professor e aluno 

numa prática critica/libertadora, o que não exige uma revolução de métodos e técnicas, mas a 

consciência crítica de ações pedagógicas relacionadas com a vivência do alunado. Para tanto, 

necessitou-se de uma tomada de consciência gradual e coletiva de todos envolvidos na 

proposta pedagógica, transformando a força que influenciou na revisão do significado social e 

político pedagógico do letramento literário na escola campo da pesquisa. 

Propiciar aos alunos da EJA a compreensão do sentido dos textos que leem mediante 

cordéis foi o resultado mais gratificante. O diálogo entre cordel e EJA possibilitou a 

articulação entre os saberes literários e o campo da educação a partir de múltiplos olhares 

enriquecendo a ação pedagógica de todos os envolvidos. O uso dos cordéis como mediação 

propiciou o repensar dos professores de suas metodologias. A inclusão do cordel nas salas de 

EJA favoreceu o emprego de novos métodos, estruturando as aulas de modo que garantisse 

aos alunos se tornem letrados, a partir do aperfeiçoamento da leitura literária local. 

É pensando na alfabetização de adultos como ato criador, que o letramento literário 

deve ser caracterizado como uma força constitutiva para a atuação humana e para a ação 

política, possibilitando tanto uma qualidade da consciência humana, como o domínio de 

certas habilidades. A alfabetização está baseada em uma visão de conhecimento humano e na 

prática social que reconhece a importância do uso do capital cultural do oprimido, a fim de 

valorizar a voz e a forma de saber que utiliza para negociar com a necessidade dominante.  

Esperamos que as reflexões apresentadas neste trabalho, sem a pretensão de serem 

conclusivas, sejam confrontadas com as reflexões de alguns educadores alfabetizadores e que 
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contribuam para o aperfeiçoamento das ações alfabetizadoras. Que o mesmo seja uma 

abertura a todos que tiverem acesso para uma reflexão crítica tão necessária à prática 

educativa, tornando-se assim um instrumento na busca de explicação, de respostas, de relação 

dialógica que nos levará a busca de democracia.  

Partindo do pressuposto de que o ato de ler exige conhecimento, bem como a troca de 

saberes, comprovamos que a leitura interativa proporcionada pela Literatura de Cordel 

ofereceu ao aluno da EJA possibilidades de descobrir caminhos para uma aprendizagem 

significativa, de forma que ele interpretou, se divertiu, sistematizou, confrontou, documentou, 

informou-se, orientou-se e reivindicou, trazendo assim conhecimento em benefício de formas 

de expressão e comunicação possíveis, reconhecidas, necessárias e legítimas em um 

determinado conceito cultural e, sem dúvidas, em vários momentos agiu como um aluno 

leitor. 

Evidenciamos o cordel no trabalho em sala por professores colaboradores com o 

projeto pedagógico fruto desta pesquisa. Eles têm consciência de que o cordel se constitui 

importante e motivador, entendido como um recurso pedagógico para a formação e inserção 

social dos nossos educandos. Em contrapartida, percebe-se que mesmo tendo essa 

consciência, isto é, da importância do uso desse gênero em sala de aula, há professores que 

apresentam dificuldades em trabalhá-lo sob uma perspectiva discursiva e crítica, tão 

necessária para a construção de novos saberes. 

Destacamos a relevância do poeta Manoel Monteiro para esta pesquisa, haja vista ter 

contribuído satisfatoriamente com ideias significativas para que esse estudo e o plano 

pedagógico elaborado e aplicado na/para a escola obtivesse o êxito esperado. Seus 

ensinamentos/aconselhamentos serviram de base para boa parte da execução de nosso projeto 

pedagógico. Constatamos que o trabalho com o cordel na EJA proporciona uma reflexão no 

sentido em que os educandos interagem com o texto como cidadãos conscientes, favorecendo 

o uso de novas metodologias, envolvendo os alunos em suas próprias histórias de vida. Nesse 

sentido, nossa proposta se configurou como uma colaboração na compreensão do gênero 

abordado. Consideramos, portanto, que é possível incentivar os alunos à leitura através de 

metodologias atrativas e a inserção de cordéis com temas da atualidade, que possam fomentar 

a realização de ações que contribuam para a melhoria da qualidade do nosso ensino. Dessa 

forma, buscamos oferecer uma experiência de aprendizagem significativa tanto para o aluno, 

como para todo corpo docente. 

Esperamos que nossa pesquisa, ora relatada, conquiste espaço para uma análise 

profissional, visto que nossa proposta está vinculada ao programa de Formação de Professores 
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da Universidade Estadual da Paraíba (PPGFP/UEPB), propiciando um processo de ensino-

aprendizagem crítico/ideológico, aperfeiçoando assim a convivência em diferentes espaços 

sociais, desmistificando a diversidade sócio-cultural e formando cidadãos críticos na busca 

por uma sociedade mais justa. Como profissionais contemporâneos, precisamos levar 

propostas para a sala de aula (como vimos na execução do projeto), de acordo com a realidade 

dos alunos, considerando os saberes que estes educandos já trazem consigo, facilitando no 

processo de reconhecimento desses múltiplos saberes e sua validade para a vida. 
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Anexo 1: Cordel ―Venha viver em Campina Grande o maior São João do mundo‖ 
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Anexo 2: Cordel ―Copa Mundi no Brasil‖ 
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Anexo 3: Cordel ―O Bode que pegou AIDS‖ 
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Anexo 4 : Cordel ―Mulher é pra ser amada não para ser Maltratada‖ 
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Anexo 5: Cordel ―Lição de Cidadania‖ 
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