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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo relatar as 
experiências vivenciadas na Formação de Literatura de 
Cordel, promovida pelo do Programa Conexões de 
Saberes da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, tendo como pretensão propiciar uma 
maior compreensão de como é construído o saber por 
meio de linguagens alternativas. Nesse caso, a 
literatura de cordel.

Nos últimos anos, identifica-se a utilização de novos 
métodos e técnicas para o ensino, pautadas em diversas 
tecnologias, sejam elas contemporâneas ou 
tradicionais. Ou seja, o uso de linguagens alternativas e 
novas formas de apresentar conteúdos. Entre eles, 
destacamos aqui, a literatura de cordel, como 
linguagem alternativa para promover significado ao 
ensino.

A literatura de cordel consiste numa poesia de 
caráter popular, que originalmente era realizada apenas 
oralmente. Contudo, após alguns anos, ela passou a ser 
realizada de forma escrita ou impressa em folhetos. 
Seus versos são escritos em rimas e algumas vezes com 
ilustrações, que são hoje chamadas de xilogravuras.

Um dos pontos mais relevantes acerca desse tipo de 
literatura que destacamos aqui é a sua relação com a 
perspectiva interdisciplinar. A interdisciplinaridade 
consiste na junção de componentes curriculares ou 
áreas de conhecimento diferentes, tendo como objetivo 
a construção do conhecimento conjunto. Entretanto, a 
interdisciplinaridade não se restringe apenas a junção 
de áreas de saber, mas também à prática de abordar 
conhecimentos que nascem da, ou que se voltam para a 
realidade do aluno. Em outras palavras, abordar 
temáticas atreladas à realidade e aos problemas da vida 
cotidiana.

Dentro dessa perspectiva, a literatura de cordel 
consiste num recurso de comunicação popular, uma 
vez que aborda fatos do dia-a-dia das pessoas e, 
sobretudo, retrata aspectos culturais de determinada 
região. A cultura consiste em tudo que o homem faz, 
seja pensamento ou ação. Assim, a cultura retrata as 
mais diversas formas por meio das quais os homens se 
relacionam em seu meio social. Como, por exemplo, 
essa literatura propaga os aspectos folclóricos, na 
medida em que expõe diversos costumes, personagens 
(sejam eles imaginários ou reais), crenças, fábulas, 
histórias e tradições. E, para tanto, se utiliza de uma 
linguagem variada. Em alguns casos, utilizando-se do 
humor e da sátira, para expor seus objetivos. Isto é, 
para abordar diversas temáticas do cotidiano das 
pessoas.

Essa temática despertou nosso interesse durante a 
participação da oficina de Formação de Literatura de 
Cordel. Tal oficina faz parte das atividades de 
formação continuada do Programa Conexões de 
Saberes, da UFRPE. O Conexões de Saberes é um 
programa de extensão universitária, cujo principal 
objetivo é integrar o saber acadêmico e o saber 
popular, contribuindo para a permanência qualificada 
de estudantes de origem popular no meio acadêmico.

Assim, o programa, com suas formações busca 

problematizar as diversas estratégias para promover o 
do saber acadêmico com os saberes que marcam as 
comunidades populares. Além disso, esse programa 
contribui para a formação acadêmica de seus bolsistas, 
na medida em que os envolve no contexto de diversas 
atividades acadêmicas, tais como: desenvolvimento de 
oficinas, elaboração de artigos e projetos, etc.

Material e métodos

Para a realização desse trabalho, foi feito um 
levantamento bibliográfico acerca da Literatura de 
cordel, relativo à sua história e à sua aplicação em sala 
de aula. Em outras palavras, foi realizado um 
levantamento sobre publicações já existentes acerca da 
temática em foco, tais como artigos e monografias, 
havendo a leitura e discussão de entrevistas publicadas 
com professores que já utilizam esse recurso, como 
suporte didático. Com isso, pretendemos analisar as 
possibilidades de aplicação pedagógica desse recurso 
nos contextos educacionais. Adotou – se como método 
a pesquisa participante, na qual o pesquisador esta 
imerso no objeto a ser pesquisado, sendo por ele 
influenciado.

A execução da formação de Literatura de Cordel 
ocorreu da seguinte forma: Primeiramente, pelo 
contato dos bolsistas com folhetos da literatura de 
Cordel e estudos bibliográficos acerca da história dessa 
literatura. Em seguida, se deu o momento de produção, 
no qual os bolsistas observaram como é realizada a 
confecção de um cordel. E, por último, uma reflexão 
acerca de como tal recurso vem sendo aplicado na 
educação. 

Participaram dessa formação cinco bolsistas do 
Programa Conexões de Saberes, cuja carga horária era 
de oito horas mensais, sendo a formação aplicada por 
um bolsista veterano. 

Resultados

Diante dos estudos realizados podemos enfatizar que 
a literatura de cordel ainda enfrenta certo preconceito, 
pelo fato de ser um gênero de caráter popular 
(produzido pelo povo). “A literatura de cordel, assim 
como quase tudo que vem diretamente da cultura 
popular é, com freqüência, discriminada e tratada como 
algo de menor importância, no contexto cultural mais 
elitizado, mais socialmente aceito no Brasil [2]”. No 
entanto, essa situação está mudando. Nos últimos anos, 
muitos professores têm recorrido a essa prática, com 
vistas a conciliar fatores interdisciplinares e trabalhar 
temáticas transversais. E, acima de tudo, pelo fato de 
apresentar ao aluno um outro recurso didático, além do 
livro didático. Dito de outra forma, levando ao aluno 
uma outra fonte de informação, a qual não traz 
conteúdos prontos.

Diante desses aspectos, a utilização da literatura de 
cordel como suporte na aprendizagem do aluno 
representa a inserção de novas tendências didáticas no 
ensino. Tais tendências integram os mais diversos 
conteúdos escolares, com os aspectos culturais dos 
alunos. “O desenvolvimento de atividades 
interdisciplinares que promovem tanto a aprendizagem 
de conteúdos significativos, quanto à aproximação dos 



alunos à cultura popular [3]”.
Com base nos autores [1], [2] e [3], foi possível 

avaliar como o cordel está inserido no processo de 
ensino-aprendizagem. Dessa forma, a formação atingiu 
seus objetivos, visto que proporcionou uma maior 
reflexão sobre sua utilização como um recurso 
alternativo na prática pedagógica e, principalmente, 
sobre o uso de novas metodologias que levam o aluno a 
construir seu próprio conhecimento. Essa perspectiva 
traz focaliza o papel do professor de mediador entre a 
realidade e saber, que surge como diferencial na atual 
sociedade. Além disso, nos propiciou perceber como 
tal recurso possibilita as práticas de 
interdisciplinaridade na ação docente.

Nesse sentido, o uso da literatura de cordel no 
processo de ensino-aprendizagem representa a inserção 
de ações pedagógicas voltadas á construção do 
conhecimento de forma crítica e atrelado á realidade.

Discussão

A literatura de cordel está atrelada com 
interdisciplinaridade, já que aborda diversas temáticas 
e, sobretudo, novas abordagens e formas de ensino. 
“As alternativas pedagógicas, no sentido de encontrar 
soluções para a melhoria da qualidade das aulas, são 
inúmeras e o esforço do professor no sentido de 
adaptar metodologias de ensino com conteúdos 
específicos é grande [4].” Além disso, por meio dela 
temos a possibilidade de trabalhar vários temas 
transversais (temas que levam a refletir acerca de 
questões sociais). Diante desses aspectos, a literatura 
de Cordel trabalha numa perspectiva de junção de 
fatores, na medida em integra o conhecimento.

Partindo desse pressuposto, a literatura de Cordel 
como linguagem alternativa nas práticas de ensino é 
um recurso significativo, já que propicia diversos 
resultados positivos, tais como:

 Desenvolvimento da oralidade, visto que a 
poesia é um gênero que explora características 
da língua oral. Esse aspecto é bastante 
relevante, pois a maior parte das metodologias 
de ensino de língua portuguesa dá ênfase na 
prática da escrita, em detrimento da oralidade. 
Assim, a literatura de cordel possibilita a 
inserção de gêneros orais na sala de aula e, 
acima de tudo, aprimora a competência
comunicativa do aluno.

 Estímulo à imaginação e desenvolvimento do 
raciocínio do aluno, na medida em que ele é 
levado a associar o cordel utilizado e a 
temática em foco. “O leitor de cordel é 
estimulado a imaginar as situações, não tem as 
imagens prontas como nos livros infantis [1]”.

 Criação de atitudes críticas e reflexivas no 
aluno, uma vez que leva o aluno a refletir 
sobre as temáticas abordadas. Dessa maneira, 
esse recurso leva o aluno a refletir, 
problematizar, reformular conceitos, rever 
posturas, relacionar e, especialmente, superar 

uma visão restrita de mundo. Com isso, altera 
– se a as relações tradicionais de ensino –
aprendizagem, a qual dá ênfase aos aspectos 
decorativos. 

 Recurso didático mais atrativo e mais 
dinâmico, uma vez que apresenta de forma 
lúdica diversos conteúdos do livro didático, 
por conta de diversos fatores, como, por 
exemplo: a rima, a arte, a ilustração 
(xilogravura), a musicalidade. E tudo isso, 
sem deixar de lado o contexto crítico desse 
recurso. Desse modo, o aluno terá uma maior 
motivação, por que perceberá diversos temas 
de seu interesse, de sua realidade sendo 
abordados nos recursos didáticos. O que fará 
com que ele se torne mais participativo e 
questionador. “Considerando que esta 
modalidade de cultura se apresenta de várias 
formas, oral, escrita, declamada e cantada, 
entende – se que ela apresenta inúmeras 
possibilidades pedagógicas. [3]”. 

 Inserção do aluno no contexto da poesia e da 
arte popular, o que promove o 
desenvolvimento da expressão artística e 
corporal. “Temos observado que em toda 
classe há sempre dois ou três alunos que têm 
vocação para a poesia popular. Inclusive gente 
que já trabalha com o rap e descobriu um 
“parentesco” com o cordel [1]”.
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