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RESUMO
Este estudo apresenta uma proposta de ensino de leitura literária na sala de aula de
uma turma do sexto ano, do Ensino Fundamental. Nele, tivemos por objetivo utilizar a
literatura popular e erudita em sala de aula, como estratégia para promover a melhoria
da formação leitora dos educandos. A abordagem das práticas de leitura teve como
ênfase o texto em forma de poema. Considerando que a linguagem da poesia popular e a
poesia de tradição erudita podem representar uma experiência instigadora e propícia
para que aconteça o letramento literário dos alunos. Existem ainda, contextos do
aprendizado de leitura onde é negado aos alunos a interlocução com o literário de forma
prazerosa e lúdica. Isso afeta negativamente seu comportamento leitor, acarretando o
desinteresse e o desconhecimento da literatura, levando a um quadro de inaptidão à
compreensão leitora, especificamente a linguagem da literatura popular. A partir desta
problemática a pesquisa foi desenvolvida sob o formato metodológico da pesquisa-ação
Thiollent (2011). Na intervenção as atividades foram desenvolvidas através de oficinas
de leitura, sugeridas pelos estudos do letramento literário de Cosson (2007) e Pinheiro
(1995) e Pinheiro e Marinho (2012) para tratar dos estudos do poema de cordel em sala
de aula e formar leitores. Ainda teve os aportes teóricos de Candido (1995), quando
afirma sobre o direito ao bem cultural, que é a literatura, pois esta humaniza e
representa uma necessidade universal. Buscamos em Moisés (2012) o referencial para
tratar da poesia e o seu encantamento na sala de aula, poesia é prazer e não obrigação;
tratando da leitura e seu ensino, Zilberman (2008) e, sobre a literatura popular, as
leituras de Luyten (1992). Esses foram os referenciais teóricos que serviram para
sustentar as reflexões e questionamentos surgidos no processo da pesquisa-ação. A
professora e também pesquisadora foi participante junto com seus alunos em busca da
solução e/ou possíveis respostas para sanar o problema da deficiência do letramento
literário. Os resultados dessa ação interventiva apontam para a eficácia e pertinência do
uso das oficinas de leitura desenvolvidas, uma vez que estas sinalizaram de forma
positiva para a aproximação, compreensão e fruição do texto de linguagem literária,
erudita e de raiz popular.
Palavras-chave: Leitura. Literatura Popular. Cordel. Letramento literário.

RESUMEN
En este trabajo se presenta una propuesta de enseñanza de la lectura literaria en el
aula de una clase de sexto año de la escuela primaria. El estudio tuvo como objetivo El
estudio tuvo como objetivo utilizar la literatura popular y erudita em el aula,como
estratégia para desarrollar la mejora de la formación lectora de lós alumnos. El abordaje
de los prácticas de lectura tuvo como énfasis el texto poético. Considerando que el
lenguage de la poesia popular y la poesia de tradición erudita pueden representar una
experiência instigadora y proporciona el letramento de los alumnos. Hay también la
lectura de los contextos de aprendizaje en el que se niega a los estudiantes el diálogo
con la literatura de una manera agradable y lúdica. Esto afecta negativamente el
comportamiento de los lectores, lo que lleva al desinterés y el desconocimiento de
literatura. Dando lugar a un marco de discapacidad para la comprensión de lectura,
específicamente el lenguaje de la literatura popular. A partir de este problema, la
investigación se desarrolló bajo el formato metodológico de la investigación-acción
Thiollent (2011). En las actividades de intervención se han desarrollado a través de
talleres de lectura, sugerida por los estudios de alfabetización literarias de Cosson
(2007), también tenía las aportaciones teóricas procedentes de Cándido (1995) cuando
afirma sobre el derecho a los bienes culturales, la literatura, ya que esto humaniza. Para
hacer frente a la línea de los estudios poema. Pinheiro (1995) y el pino y la marina de
guerra (2012); conforme a lo solicitado en Moisés (2012), la referencia para el
tratamiento de la poesía y su encanto en el aula; se trata de la lectura y la enseñanza
Zilberman (2008); y, en la literatura popular tratado de lecturas Luyten. Básicamente
estos fueron los referentes teóricos que sirvieron para apoyar las reflexiones y preguntas
que surgen en el proceso de investigación-acción. En esta investigación el profesor e
investigador también participaba junto con sus estudiantes en busca de la solución o
respuesta al problema. Los resultados de este estudio señalaron la eficacia y la
pertinencia del uso de talleres de lectura desarrollados, ya que señalizan positivamente
al enfoque, la comprensión y el disfrute del texto de la lengua literaria, poética y raíces
populares.
Palabras clave: Lectura. La literatura. Poema de Cordel. Alfabetización.
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1. INTRODUÇÃO
A leitura do texto literário faz-se necessária na escola porque enseja um contexto
de aprendizagens que abranja o conhecimento estético, cultural, social, artístico.
Também propicia a conscientização dos sujeitos diante da sintetização do mundo
apresentado pela Literatura. As dificuldades e obstáculos para esse tipo de trabalho já
estão comprovados em vários estudos e pesquisas que revelam o pouco ou mau uso do
texto literário em sala de aula. Também as inúmeras sugestões e trabalhos realizados no
campo da formação do leitor, que aqui consideramos, apontam para a necessidade de
(que deve ser perene) uma ação pedagógica voltada para essa área essencial do currículo
dos nossos alunos.
Diante disso, apresentamos nosso estudo que tem como título A Literatura
Popular na sala de aula: uma proposta para o ensino da leitura literária, tendo
como objeto de trabalho o poema da literatura de tradição popular na linguagem rítmica
do cordel. A poesia da cultura popular utilizada neste estudo, para o trabalho da leitura
literária na sala de aula do ensino fundamental, apresenta um atrativo especial que está
inserido na forma de como esse texto se reveste, apresentando formatos e conteúdos de
linguagem pertencente ao cotidiano cultural do saber popular, são constituídos de
estruturas sonoras que levam à leitura rítmica, além de apresentar uma abertura para o
estudo comparativo com as outras formas poemáticas. Antes, difundida apenas pela
oralidade, a literatura de cordel na sala de aula proporciona a inserção do leitor/aluno no
mundo da poesia, nas suas múltiplas formas como: o repente, a cantoria, as pelejas
abrangendo um mundo de imagens figurativas da realidade que renascem pela ação do
poeta que comporta um universo de narrativas com seus ritmos próprios.
A partir de um quadro ainda comum, alunos continuam com dificuldades de
compreensão leitora e desinteresse pelo texto literário, possivelmente formado por
comuns equívocos de uso das instâncias de leitura da escola, (Soares, 1999). Um outro
fator é o caso de portadores de “synthomas de poesia”, (Kirinus, 2001), aqueles alunos
que aparentam

atitudes dispersas em sala de aula e, embora criativos, perdem o

interesse pela leitura que necessita de um mediador eficiente e pelas aulas que não
buscam despertá-los para o saber científico e artístico. Ainda maiores as dificuldades
quando se deparam com o ensino de leitura que deixa vazios para a perspectiva de
conhecimento de novas realidades, outras imagens de mundo, como é o caso da leitura
literária.

11

Segundo o professor e crítico literário Moisés (2012), a poesia ensina como ver
pela primeira vez, serve para ensinar a ver e não para medirmos, quantitativamente, a
aprendizagem dos alunos. Vimos nesse desafio a necessidade de realizar este estudo
tendo a literatura popular como artefato representativo da nossa cultura popular no
ensejo de provocar a melhoria da formação leitora, especificamente no tocante ao
letramento literário. A partir dessa problemática levantamos e tentamos responder nas
nossas conclusões os seguintes questionamentos: a) como a literatura popular
contribuirá para amenizar as dificuldades de leitura e compreensão do texto literário? b)
as práticas de leitura literária podem acontecer no laboratório de informática da escola,
instigando assim a mobilização dos participantes; c) o ensino aprendizagem da leitura
literária ocorre também nas interações presenciais entre participantes e autores? d) a
linguagem da poesia valoriza os aspectos da vida humana? f) a contextualização da
linguagem literária leva o aluno a relacionar a realidade do poema à sua realidade?
Diante dessas questões, propusemos como objetivo geral utilizar a literatura popular na
sala de aula, em uma turma de sexto ano, do ensino fundamental, para a formação da
competência leitora literária, considerando a perspectiva do letramento literário.
A partir do objetivo geral desdobramos os objetivos específicos, a saber:
apresentar a literatura popular e seus aspectos estruturais, expressivos e estilísticos no
contexto da nossa cultura; aplicar estratégias de leitura visando ao letramento literário;
analisar e comparar a poesia de cordel frente a algumas poesias de tradição erudita;
estimular a leitura oral do poema, de forma lúdica e prazerosa; estimular a compreensão
crítica e o aspecto social do texto. Veremos no decorrer dos capítulos como foram estes
objetivos cumpridos, ora de forma desejável, ora parcialmente, conforme as habilidades
e competências observáveis nos alunos.
O recorte teórico apresentado por alguns pesquisadores acerca da literatura
popular e do letramento literário insere-se na nossa proposta interventiva para mostrar
que estudar poesia é desnaturalizar a ideia de que o nosso aluno não gosta de literatura,
mais especificamente a poesia. O trabalho com o texto poético sinaliza para a
oportunidade de utilização do poema de cordel e suas vertentes assemelhadas, além de
propor, também, o diálogo com o texto de tradição erudita. Esse diálogo foi oportuno
por representar um passo para o leitor aprendiz conhecer as formas do dizer de outros
poetas e como a linguagem e as estruturas que se assemelham e se diferenciam nos
poemas, tem em comum a linguagem universal da poesia.
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O mais relevante nesse trabalho é o desenvolvimento da sensibilidade estética
dos aprendizes, por meio da literatura e dos recursos típicos desses gêneros e, com isso
despertar ou manter o gosto de ouvir, ler, refletir e escrever textos poéticos. Destacamos
que nosso trabalho de intervenção teve como proposição o letramento literário com
ênfase na literatura popular.
Diante desse panorama, nossa intervenção desenvolveu-se dentro de uma
abordagem metodológica caracterizada como pesquisa-ação que ocorre quando os
participantes, sujeitos ativos das ações estudadas, incluindo o pesquisador, buscam
produzir conhecimentos para ressignificar suas práticas. Essa metodologia de trabalho
não representa apenas uma estratégia, mas um modo de agir que permite a cooperação, a
interação e o entrelaçamento de saberes entre os seus participantes. Segundo o autor
Thiollent (2011), esse tipo de pesquisa é assim caracterizada porque proporciona a
associação dos participantes e pesquisadores na resolução ou transformação da situação
inicial que gera a pesquisa. A abordagem dos dados segue uma interpretação de
natureza predominantemente qualitativa, onde a amostragem quantitativa serve apenas
como guia para as situações estudadas e produzidas a partir da análise e aplicação da
intervenção, com a mediação da pesquisadora.
Na implementação da nossa intervenção obtivemos os dados de identificação e
caracterização da turma estudada, inicialmente, através do texto pessoal do aluno, onde
ele foi convidado a falar sobre seu mundo, sobre si mesmo, sua realidade social, cultural
e perspectivas de vida a partir da poesia. Na intervenção optamos pela aplicação das
sequências básicas sugeridas por Cosson (2007), realizadas através de oficinas de leitura
e compreensão de texto. Dos desdobramentos e expansão dessas atividades são
construídos os dados aqui analisados.
Nessas vivências de letramento literário o aluno é estimulado a expressar seu
ponto de vista frente ao tema em questão; com isso ele participa da ação da leitura e
torna-se sujeito da construção de saberes que estão presente nessa prática social. Nas
atividades aplicadas junto aos alunos, os textos de linguagem poética, inseridos na
poesia popular e alguns advindos da literatura erudita servem de instrumentos
motivadores desta intervenção, assim como a nossa mediação visando ao alcance de
nossos objetivos. Desse modo, a estruturação e análise de nosso estudo estão
apresentadas da seguinte forma:
À entrada de cada capítulo o leitor encontra poemas que funcionam como
portais temáticos, introdutórios dos conteúdos desenvolvidos. Trata-se de poemas
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inéditos do poeta potiguar, Francisco Morais. Os referidos poemas servem como pontos
de passagem para a compreensão mais abrangente de cada temática, além de situar o
leitor em relação aos textos utilizados como suporte para o desenvolvimento das
atividades de letramento. Outros poemas dele serviram de objeto de estudo da presente
intervenção.
No primeiro capítulo, a introdução do tema a ser abordado ao longo dos demais
capítulos, situando o leitor em relação a aspectos teóricos e metodológicos utilizados e
analisados durante a intervenção. Para este estudo interventivo, baseamos nossas
análises e reflexões em Candido (1995, 1996), sobre a Literatura e o lastro que existe
nessa forma de arte e de como os poetas tem a capacidade de sentir e manipular as
palavras transformando-as em poesia. Pinheiro (2007), Kirinus (2011), Moisés (2012,
2007), cujas obras versam sobre a literatura em geral e a poesia e suas formas e de
como se constitui a linguagem que permeia o universo a ser considerado pela escola.
Pinheiro e Marinho (2012), teorizando sobre a literatura de cordel, como este tipo de
arte popular pode levar ao engajamento da atitude leitora dos alunos. Kleiman (2002,
2001) analisam e expõem sobre leitura e sua importância na fase escolar, a leitura como
conteúdo, como processo e como ato de função social. Em Zumthor (1997, 1993), o
estudo e analise sobre a oralidade manifestada na literatura.
No segundo capítulo, será abordado o tema que trata da Literatura, dos modos,
formas e mundos que a representam. Sabemos que desde a antiguidade a Literatura é
motivo de discussão e não se chega a conclusão sobre sua designação e que as
modalidades de perceber o mundo ocorrem entre texto, autor e leitor num contexto
sócio histórico e cultural; ainda sobre Literatura registramos o ponto de vista de Antonio
Candido (1995), suas reflexões sobre esse bem, que representa um direito da pessoa
uma vez que humaniza e propicia a fabulação da vida, tanto pelo viés erudito como pelo
popular que nas suas formas diferenciadas propiciam, desde a antiguidade, a
manifestação poética do homem e de como ele se relaciona com o mundo.
Ainda neste segundo capítulo tratamos do recorte sobre Literatura Popular.
Refletimos como esse tipo de patrimônio cultural pode estimular e causar a
conscientização sobre os conceitos e compreensão de mundo dos envolvidos nas
práticas de leitura, além de podermos evidenciar sua importância nas formas versejadas
seja na escrita ou na forma oral. Para essa etapa de nosso estudo, utilizamos Pinheiro
(2012). No final, apresentamos uma análise mostrando o valor da poesia nos moldes da
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tradição popular e de como a forma erudita da linguagem literária pode se comunicar
tematicamente com esta, na escola, nas aulas de leitura.
No terceiro capítulo apresentamos a questão sobre o ensino da Literatura, a
leitura do texto literário e de que forma a escola vem tratando dessa área do
conhecimento. Em Soares (1999), atentamos para a questão da escolarização da leitura,
como as instâncias existentes na escola podem influenciar e construir o letramento dos
alunos, o simples espaço da sala de aula é considerado no contexto da pesquisa. Mais
uma vez nos reportamos à Teoria Literária, principalmente a Candido (1995), para
refletirmos sobre a literatura utilizada como fonte e produção de conhecimento cultural,
histórico, social e de como na escola os recortes, que ainda persistem nos manuais,
levam a um processo natural de subutilização da literatura, embora seja produto
necessário à escolarização e ao cumprimento do currículo. Abordamos ainda o papel do
professor como mediador perante a construção do letramento literário. Recorremos aos
estudos de Cosson (2007), Soares (1999), Kleiman (2002), e ainda buscamos em Paulo
Freire (2003) sobre o ato social que é a leitura e a sua construção e importância para a
formação do cidadão consciente . Por fim, salientamos a popularização da poesia e sua
presença na sala de aula para formar leitores críticos, através de Pinheiro (1995).
O terceiro capítulo ainda retrata o desenvolvimento da intervenção em sala de
aula: sua aplicação e prática acerca da literatura popular em sala de aula, através de
poemas de nossa cultura e de seu uso como estratégia para a promoção do letramento
literário, de acordo com a sequencia básica de Cosson ( 2007). O acesso à literatura e à
cultura tidas como tradicionais (e também a erudita) é difícil e muitas são as razões que
levam tais dificuldades no percurso da vida escolar dos nossos alunos da rede pública.
Entretanto a presença do poema de cordel, como estratégia para formar o leitor literário,
representa uma forma artística do dizer e do ser no mundo mais próximo da realidade
deles e sinaliza como um artefato pertinente diante do contexto de defasagem da
competência leitora apresentada pelos alunos.
Por isso, apontamos a perspectiva de que haja a leitura compreensiva do texto
poético na sala de aula e que esta desencadeie aprendizagens sobre como ver e
interpretar não só as palavras e expressões elaboradas, mas também o sentido que é
construído a partir do processo de interlocução entre o autor, poema e o leitor. Assim de
acordo com essa visão temos a leitura como processo interativo resultante de diversos
saberes e conhecimentos que dialogam e levam à compreensão leitora, Koch e Elias
(2006). A partir disso, vimos concretizados nas atitudes de aprendizagens dos nossos
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alunos participantes, a compreensão de que lemos para desembaraçar a língua
ludicamente; lemos para pensar e imaginar o mundo; lemos para sistematizar os
conhecimentos aprendidos e lemos para significar as coisas e as pessoas. Isso nos é
proporcionado pelo letramento literário, seja utilizando a literatura popular ou erudita.
O texto erudito sempre teve seu espaço privilegiado na escola, isso porque o
sentido de valoração dado a essa forma de literatura passa pela distribuição de bens e da
organização da sociedade, Candido (1995). E a escola como segmento organizado da
sociedade trabalha, quase que exclusivamente, a literatura classificada como erudita.
Não se questiona a pertinência de estudarmos os textos valorizados como tal. Contudo,
entendemos, como o autor supracitado, que o texto de criação literária popular pode
receber e trocar influências com o erudito. Porque ambas são formas literárias de que
o homem se utiliza para dizer e expressar seu mundo, sua história e sua cultura. Cabe à
escola universalizar o acesso as mais diversas formas de literatura e arte e promover a
interação entre elas e os educandos.
A análise da nossa intervenção insere-se no quarto capítulo, bem como as
descrições e detalhamento das atividades realizadas nas oficinas, além da discussão
sobre as evidências reveladas nos dados do diagnóstico e os produzidos no
desenvolvimento da aplicação da intervenção.
Nas considerações finais avaliamos a pesquisa e os resultados obtidos como
resposta da ação interventiva à luz da teoria do letramento literário. Além de observar
suas implicações e possíveis contribuições às práticas pedagógicas envolvendo o
letramento literário na sala de aula de sextos anos, apresenta perspectivas para servirem
de modelo, ou ponto de partida para novas experiências interventivas. O trabalho com a
pesquisa de intervenção na sala de aula sinaliza como uma oportunidade para que
atitudes de engajamento dos participantes sejam interpretadas de forma positiva para
que a melhoria do ensino aprendizagem da leitura na escola seja colocado como pauta
de discussão e prática cotidiana. No caso da leitura literária e a formação do leitor,
representa o ensejo de ultrapassarmos os limites históricos e sociais para proporcionar
ao educando a experiência do conhecimento construído prazerosamente pela literatura.
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II A LITERATURA POPULAR: MUNDOS E MODOS

Banda de música tocando
No coreto do meu peito
E eu chorando por dentro
Feito moleque sem jeito.
Roda gigante girando
Nas festas da minha infância
E eu, adulto, sonhando
Num carrossel de criança.
(Chico Morais, Festa de janeiro – Poema inédito)
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2. Mote do Capítulo

Neste capítulo tratamos dos aportes teóricos sobre o conceito de Literatura, de
Literatura Popular, poesia popular e o espaço da escola como intermediador desses
conteúdos. Tais aportes serviram de guia para a construção da presente intervenção que
se encontra detalhada no terceiro capítulo. Abordamos desde os conceitos mais gerais
de literatura, voltando o foco para a literatura popular e a poesia de cordel, bem como a
leitura do texto literário e como este é visto pela escola. Aqui verificamos, de forma
crítica, como estes conteúdos são recebidos no espaço escolar e como são abordados
pelos professores.
2.1 O que é Literatura
Da arte de escrever ao signo desenhado artisticamente, a Literatura, em sua
oralidade primordial, tornou-se escrita e, ao longo dos anos, ganhou espaço nos diversos
suportes, constituiu-se signo. Da estaticidade do tempo medieval passando pela ideia
clássica de que seria o conjunto canônico do bem dizer, essa arte foi submetida a
postulados rígidos que tolhiam a criação do autor. (COELHO, 1986). Com o advento da
liberdade formal, no Romantismo, a Literatura passa a ser a expressão do eu, da
existência humana; é a verdade individual e sua carga de subjetividade a trazer para a
Literatura, especificando-se aqui, a Brasileira, o sentimento de nacionalidade, o
patriotismo, a cor local.
As modificações conceituais e de estilo foram acontecendo e acompanharam o
tempo, desdobrando-se em movimentos literários que se renovam, tanto em forma
quanto em conteúdo. O Romantismo brasileiro trouxe para a Literatura o viço da
liberdade de expressão e um idealismo peculiar, além de uma crítica social nascente,
que ganhou forças com o Modernismo e perdura na contemporaneidade. O certo é que
falamos muito em movimentos literários, sem nos atermos às definições do que venha a
ser Literatura e qual a sua função. São inúmeras as definições. Cabem aqui, no entanto,
as que melhor se adequam ao universo de sua aplicação ao ensino.
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Lajolo (1982) se interroga sobre o que é, de fato, literatura, percorrendo
conceitos que abarcam as obras clássicas e também aqueles “poemas adormecidos em
gavetas”. Para ela, a literatura é
A porta de um mundo autônomo que, nascendo com ela, não se
desfaz na última página do livro, no último verso do poema, na
última fala da representação.
[...]
Literatura não transmite nada. Cria. Dá existência plena ao que,
sem ela, ficaria no caos do inomeado e, consequentemente, do
não existente para cada um. E o que é fundamental, ao mesmo
tempo em que cria, aponta para o provisório da criação.
(LAJOLO, 1989, p 43)

A visão de Lajolo amplia a compreensão do que venha a ser literatura enquanto
arte da palavra, uma vez que nos possibilita pensar em mundos, tantos quantos os
escritores possam dar vida. Literatura seria, portanto, a arte da palavra em movimento.
Um movimento que evolui dentro de um panorama sócio-histórico e cultural capaz de
fazer com que o homem se reconheça e reconheça seus pares a partir da sua leitura. Para
ratificar o que pensamos acima, Candido (1972) vai dizer que a Literatura:
é uma transposição do real para o ilusório por meio de uma estilização
formal da linguagem, que propõe um tipo arbitrário de ordem para as
coisas, os seres, os sentimentos. Nela se combinam um elemento de
vinculação à realidade natural ou social, e um elemento de
manipulação técnica, indispensável à sua configuração, e implicando
em uma atitude de gratuidade. (CANDIDO, 1972, p. 53)

Completando o pensamento de Candido acima, sobre Literatura, Coelho (1986)
apresenta algumas interpretações que abordam palavras–chave como: arte organizada,
arte e linguagem, humanização, extensão do ver. Por fim, ela nos apresenta o seu
conceito como o corpo que é a matéria verbal, o espírito que lhe dá existência real é o
do escritor. Mas o elemento principal para a Literatura é o “sistema de signos, [...]
também a Literatura possui um imprevisível ou hipotético, quem dá à obra o seu
significado definitivo, é o leitor” (COELHO, 1986, p. 36).
É próprio da literatura a reiteração da realidade, do homem e de sua interação
com o mundo, revelar visões diferentes daquelas que comumente são reconhecidas e
ainda se revela perpetuadamente nas formas diversas diante da sociedade. É Candido
que mais uma vez vai nos dizer isso:
Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de
toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade,
em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, chiste,
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até as formas mais complexas de difíceis da produção escrita das grandes
civilizações. (CANDIDO, 1996, P.174)

Tomamos o termo “humanização”, que Coelho utiliza e fazemos uma ponte
com o que Candido (1995) diz sobre a Literatura ser um direito de todos e capaz de
transformar o ser humano. Para ele,
(...) A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser
satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar
forma aos sentimentos e à visão de mundo ela nos organiza, nos
liberta do caos e, portanto nos humaniza. Negar a fruição da literatura
é mutilar a nossa humanidade. (CANDIDO, 1995, p.186)

Salientamos ainda uma outra definição dada por Candido (1996), quando fala na
introdução de sua obra, sobre as acepções entre prosa e poesia e de como elas se
diversificam mediante as línguas dos povos. Segundo o estudioso, todas se relacionam
ao conceito geral de literatura. Lembremos o que ele diz:
Em português, não há dúvida: a literatura é o conjunto das produções feitas
com base na criação de um estilo que é finalidade de si mesmo e não
instrumento para demonstração ou exposição. Mais restritamente, é o conjunto
de obras em estilo literário que manifestam o intuito de criar um objeto
expressivo, fictício na maior parte. Noutras línguas, porém as coisas são menos
simples, e demonstram com mais força do que na nossa o alto conceito que se
faz geralmente da poesia como categoria privilegiada de criação espiritual
(CANDIDO, 1996).

O que consideramos relevante, dentro dos conceitos de literatura explicitados e
corroborado por todos acima, para o ensino, é a sua condição humanizadora. O aluno,
leitor de Literatura, em geral, desenvolve essa possibilidade, desde que lhe seja
apresentada adequadamente a forma, se não a ideal, mas a que lhe permitirá esse salto
qualitativo dentro de seu crescimento enquanto ser em processo. Pensando desse modo,
recortamos textos pertencentes à Literatura Popular para aplicarmos a nossa intervenção
em sala de aula. E em alguns momentos utilizamos textos da literatura erudita em
consonância com o que propõe Pinheiro (2013) quando mostra em seu estudo a
pertinência da questão do ensino da literatura na escola aliando a literatura popular ao
cânone para promover um letramento literário satisfatório.
2.2 A Literatura popular e o cordel
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Em sua tese de doutorado, Machado1 (2008) diz ser a literatura popular uma arte
que chegou ao séc. XXI sem apresentar um consenso conceitual e sem uma delimitação
cronológica de seu início, mas com um vigor que se contemporaniza. A partir dessa
inquietação ela se interroga:
Será marginal ou canonizada? Quem ou o quê decide de que lado da
fronteira ela se situa? Qual a denominação prevalente entre as
comunidades interpretativas? Literatura Oral? Literatura Popular?
Literatura Tradicional? Literatura Oral de Tradição Popular?...
Literatura de Tradição Oral? Serão as narrativas que ainda se
transmitem oralmente ou também aquelas que já foram registadas por
escrito, incluídas no conceito? (MACHADO, 2008, p. 13)

Em consonância com Machado, aqui seguimos o entendimento de que a
literatura popular é aquela de tradição oral e, portanto, a mais antiga forma de expressão
artística de um povo, onde caberia qualquer nomeação acima interrogada. Poderíamos
até falar, de uma maneira mais geral, que esta é a razão da existência da que
consideramos erudita. O que, de fato, podemos observar, tanto na iniciação familiar
quanto na escolar, que as crianças são introduzidas nesse universo de fantasia pela
literatura oral, seja em forma de contos de fadas, de assombração, adivinhas, parlendas,
travalínguas ou quadras e até de cordel.
De acordo com Aguiar e Silva (1994, p. 116), por ‘literatura popular’
entendemos “aquela literatura que exprime, de modo espontâneo e natural, na sua
profunda genuinidade, o espírito nacional de um povo, tal como aparece modelado na
peculiaridade das suas crenças, dos seus valores tradicionais e do seu viver histórico”. É
assim que podemos encontrar, quando percebemos na literatura produzida por
repentistas, cordelistas, emboladores, trovadores nordestinos, por exemplo, traços do
povo nordestino brasileiro, através da poesia que se presentifica nas feiras livres, nos
festivais específicos, feitos para promover essa forma de fazer literário. Entretanto, o
que pretendemos aqui é valorizar as semelhanças entre o popular e o erudito dentro de
um contexto mais amplo, o escolar, e aquele formado pelos estudiosos quando colocam
a Literatura abarcando todos os níveis de manifestação cultural e artística através da
escrita, oralidade, canção e outras formas do literário.
As manifestações culturais populares, em tempos atuais convivem com as
eruditas e abrangem vários setores da vida do povo, sem distinção de classe. Temos na
1

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9063/1/TESE%20-%20Maria%20Eva%20Machado.pdf.
Acesso em 21/06/2016.
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literatura de cordel um exemplo dessa convivência pacífica e enriquecedora.
Considerada uma prosa poética, pois carrega em si todos os elementos da narrativa,
sendo escrita em versos, a literatura de cordel é tida por muitos como de maior destaque
dentro da literatura popular. E, segundo Luyten (1992), na literatura popular existem
aspectos significativos que são tanto da prosa quanto da poesia, apresentando a poesia
fixa e a móvel: a fixa seria o cordel, que pode ser decorado e passado pelas pessoas ao
longo dos tempos e espaços; a móvel é representada pelos repentes, improvisações,
ritmos e rimas com determinados temas, as emboladas, dentre outros. Geralmente esses
versos não se repetem e muitos se perdem, mas não causam prejuízo, porque há uma
gama de criatividade neles e o povo sempre os reproduz e atualiza a partir da memória.
Devido a sua origem portuguesa, a literatura popular aqui no Brasil virou
sinônimo de cordel. Esse tipo de literatura tem, no Nordeste brasileiro, o celeiro
produtor desse e dos mais diversos tipos de poemas populares. Sobre este tipo de
manifestação popular de nossa cultura, Marinho e Pinheiro (2012) informa- nos:
A expressão ‘literatura de cordel’ foi inicialmente empregada pelos
estudiosos da nossa cultura para designar os folhetos vendidos nas feiras,
sobretudo em pequenas cidades do interior do Nordeste, em uma
aproximação com o que acontecia em terras portuguesas. Em Portugal, eram
chamados cordéis os livros impressos em papel barato, vendidos em feiras,
praças e mercados. [...] os cordéis portugueses , diferentemente dos folhetos
brasileiros, eram escritos e lidos por pessoas que pertenciam às camadas
médias da população: advogados, professores, militares, padres, médicos,
funcionários públicos, entre outros. Em muitos casos, os cordéis eram
comprados por uma pessoa letrada e lidos para um público não letrado,
situação que se reproduz no Brasil, onde os folhetos eram consumidos
coletivamente. (MARINHO e PINHEIRO, 2012, p.18-19)

Para Curran (1998), que pensa semelhantemente a Marinho e Pinheiro (2012), o
cordel, que possui suas raízes fincadas no Nordeste brasileiro,
Consiste, basicamente, em longos poemas narrativos chamados “romances”
ou “histórias”, impressos em folhetins [...] tem características tanto populares
quanto folclóricas, ou seja, é um meio impresso, com autoria designada,
consumido por um número expressivo de leitores numa área geográfica
ampla, enquanto exibe métrica, temas e performance da tradição oral. Além
disso conta com a participação direta do público, como platéia. (CURRAN,
1998, p.17)

Em relação à diversidade de temas esse tipo de linguagem literária percorre
desde narrativas de cunho utópico ou até mesmo mitológico como O rouxinol
encantado (s/d), de Manuel Pereira Sobrinho, como também versos que tematizam a
ecologia, os direitos humanos, o mundo do sertão, a agricultura, o lazer e muitos outros.
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A função social da poesia de cordel também já obtém seu reconhecimento nos dias
atuais. Há uma preferência bem acentuada pelos fatos do cotidiano e pelas narrativas
históricas, envolvendo pessoas públicas do passado ou mesmo do presente, sempre com
um sentido de criticidade bem humorada, mas que leva à conscientização dos ouvintes
ou leitores.
Ainda acrescentamos outras denominações para a poesia de cordel que
convergem para a valorização dessa forma artística do dizer e da expressão popular e de
seu autor, o cordelista. Isto é,
A poesia do cordel brasileiro é rica em sua variedade de métricas, de
rimas e histórias. A linguagem, sempre beirando a oralidade, não
deixa de surpreender pelo seu virtuosismo. O cordelista, em sua
maioria homens do povo, possui um impressionante cabedal
vocabular, com o qual tece suas narrativas; consegue resgatar o uso de
palavras não tão comuns ao labor da escrita. (ALVES, 2010, p. 28)

Sobre o poeta de cordel, artífice das palavras rimadas e ritmadas, há a
denominação de cordelista, sinônimo de poeta popular que se enreda nessa arte de
versejar e se torna figura essencial na rede de encantamento que ocorre no contexto
linguístico, histórico e estético do universo cordelístico. Uns se apegam ao
tradicionalismo, outros se adequam aos novos tempos e demandas culturais que vão
surgindo. São várias as revelações e estudos sobre tal figura: “ O poeta popular pode
estudar e galgar os mais elevados níveis da cultura. Mas, se tiver ‘sangue cordelista’,
continuará, em minha opinião, classificado como poeta popular o resto da vida”
(COSTA, 2005, p. 264).
Nos estudos sobre a oralidade da poesia popular, Silveira (2014) mostra que
ainda existem discussões sobre a valorização da literatura oral e sua vinculação ao que
se tomou como literatura popular. Sobre a literatura oral, ela revela que foi Câmara
Cascudo quem utilizou o termo para referir-se ao conjunto de textos orais, formado por
contos, lendas, provérbios, advinhas, parlendas, entre outros, oriundos do saber popular.
Contudo, a pesquisadora diz que essa abordagem tem sido rechaçada por aqueles
que estudam o processo de utilização da voz na oralidade transcrita para os textos de
literatura. O termo “Literatura” se adequaria, portanto, ao conjunto de textos artísticos
produzidos e divulgados através da escrita; o termo “oral”, por sua vez, à voz, fica fora
desse universo do registro escrito. A transcrição dos textos concebidos e veiculados
oralmente constituiria o que se chamou de Literatura Oral.” (SILVEIRA, 2014, p. 183).
O estudo revela ainda que, quando há referência aos termos ‘popular’ e ‘oral’, persiste a
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ideia de que, sendo oriundo do povo, logo haveria a ligação com o analfabetismo
valorando de maneira desprestigiada as definições para os termos. Porém há discussões
e ressalvas para tais teorias, como a de Zumthor (1997), por exemplo, que diz:
Ninguém sonharia em negar a importância do papel que
desempenharam na história da humanidade as tradições orais. As
civilizações arcaicas e muitas culturas das margens ainda hoje se
mantêm, graças a elas. (ZUMTHOR, 1997, p. 10)

Devido a conveniência, a oralidade dos gêneros poéticos vão ancorar-se na
escrita tendo por objetivo a publicação no suporte gráfico como meio de assegurar, na
posteridade, sua fixação. Entretanto, ainda segundo Silveira (2014), existe o prejuízo
para as condições da oralidade que não podem ser registradas pela escrita e também essa
escrita do gênero oral vai ocasionar apenas um momento de atualização, e que pela
força das convenções vai se tornando como a única e correta.
No campo da linguagem poética os dizeres e falares manifestam-se de maneira
historicamente marcadas pela voz e suas nuances são empregadas desde as cantigas,
cantorias, os repentes e os desafios e muitas outras formas de manifestação criadora do
povo. A poesia popular se revela e se reveste do dizer mais figurado e enfeitado da arte
da linguagem, transportando-se pelo tempo de forma livre, móvel e rica, embora
ancorada na tradição.
Como as canções populares analisadas por muitos estudiosos da cultura popular,
o cordel também se moderniza e se atualiza na medida em que tenta permanecer. “ O
fato é que a literatura de cordel continua acompanhando as mudanças e inovações ao
longo

do

tempo,

incorporando

outros.”(EVARISTO, 2007, p. 121).

alguns

elementos

novos

e

mantendo

Consideramos de suma importância, nesse

trabalho, a teoria cascudiana, quando trata a poesia de cordel como exemplo de
literatura popular como também essa mobilidade de se modernizar e ensejar influências
nas mais diversas formas do dizer literário.
O folheto de cordel apresenta uma forma fixa em sua estrutura que permite a
prática da leitura de forma lúdica e prazerosa. Era normalmente cantado ou recitado em
pequenas comunidades de leitores nos mais diversos pontos da região nordestina, de
acordo com Pinheiro (2014). Sobre a especificidade de público, embora antigamente
restrita ao universo familiar dos terreiros das fazendas nordestinas, essa marca cultural
nordestina ultrapassou fronteiras e hoje também ocupa os espaços urbanos nos eventos
de práticas culturais reservados aos homens das letras do país. O exercício da oralidade
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está presente no poema desde o início, quando o folheto foi para as ruas e praças
declamado e cantado ao som de violas.
A

realização da literatura oral foi apreciada em quase todos os primeiros

cinquenta anos do século XX. Câmara Cascudo (2012), na introdução de seu livro
Literatura oral no Brasil, relata a convivência com esse tipo de literatura, mesmo antes
de saber do que se tratava. Para ele,

os contos tinham divisões, gêneros, espécies, tipos, im às
adivinhações, aos trava-línguas, mnemonias, parlendas. Ia ouvindo e
aprendendo. Não tinha conhecimento anterior para estabelecer
confronto nem subalternizar uma das atividades em serviço da outra.
Era o primeiro leite alimentar da minha literatura. (CASCUDO, 2012,
p. 07)

Infere-se do pensamento cascudiano que o cordel, a literatura popular em geral
foi e ainda é o primeiro leite alimentar de muitos leitores. Em sua obra, Viana (2010)
apresenta a literatura de cordel de forma detalhada abordando os múltiplos aspectos e
elementos constitutivos de tal manifestação linguística do nosso inventário popular.
Dentre os muitos elementos ele fala da predominância do uso da sextilha pelos
cordelistas. Essa é forma amplamente difundida e a mais utilizada pelos poetas. É
constituída de estrofes de seis versos, cujas rimas correspondem ao seguinte esquema
ABCBDB. Onde os versos segundo, quarto e sexto rimam entre si.
Em outro estudo, Costa (2004), define as sextilhas como “ seis versos rimados. É
o estilo mais tradicional usado pelos cordelistas. Estrofe de sete sílabas, esta regra tem
vários esquemas de rimas: aberto XAXAXA; fechado ABABAB; solto XAXAXX;
corrido AABCCB e desencontrado ABBAAB.” ( 2004, p. 266).
Vale salientar que essa forma de estrutura do folheto favorece a percepção sobre
o ritmo e a sonoridade que estão presentes na linguagem do poema e isso é essencial
para a aprendizagem e apreciação de tão importante literatura na escola.
Por outro lado , não podemos deixar de considerar outras composições dessa arte
popular para as vivências das práticas de leitura na sala de aula, bem como a sua
relação com a poesia erudita. À medida que se alargam as experiências literárias com os
cordeis no ambiente escolar, nós, professores, contribuiremos para a quebra do
preconceito entre erudito/ popular.
No entanto, para promover o letramento e a valorização desse elemento cultural
do povo nordestino, Pinheiro e Marinho (2012, 12), acreditam que deve haver um
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espaço para o cordel, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio e, por essa
razão, orientam-nos que [...] “o objetivo de levar os folhetos para a sala de aula não é o
de formar poetas e sim leitores. Acreditamos que os poetas se formam a partir de uma
ampla e significativa experiência de leitura e se a escola contribuir com esta formação
estará cumprindo o seu papel” [...]
Em relação à xilogravura que ilustra a capa da maioria dos cordeis, o autor
aborda o casamento do cordel com este tipo de arte milenar, o que favoreceu a
apresentação estética dos folhetos. Segundo o autor, isso se deu a partir de 1907, com a
publicação da obra de Francisco das Chagas Batista cujo título denomina-se A vida de
Antonio Silvino.
Na obra Cem anos de xilogravura na Literatura de Cordel, de Arievaldo Viana
e Marco Haurélio

(2010, p. 12), os autores apresentam na forma de cordel essa

articulação da arte do desenho com a arte da palavra, como podemos observar na estrofe
abaixo:
A gravura popular
Está muito divulgada
Até no primeiro mundo
É exposta e pesquisada
Arte simples do sertão
Na Europa e no Japão
Se tornou admirada.2

Em relação ao uso da xilogravura, o seu aparecimento não se ligou somente ao
cordel. Anilza Soares3 fala da sua utilização no meio jornalístico do Rio Grande do
Norte:
A xilogravura foi usada por muito tempo para ilustrações de periódicos como
jornais. Um exemplo disso é o Jornal Mossoroense (RN). Um dos mais
antigos jornais em atividade no Brasil, continha xilogravuras como vinheta e
ilustrações, elaboradas por seu dono, João da Escóssia, considerado por isso,
o primeiro xilógrafo potiguar.

Na verdade, a xilogravura se torna um coadjuvante fundamental para a
compreensão da história que o cordelista conta, auxiliando o leitor como elemento
motivador para a leitura. Atualmente os folhetos trazem em suas capas variadas formas
de ilustração, desde as reproduções de fotos e desenhos produzidos pelo computador até
as artes serigráficas imitando antigas xilogravuras. Observamos uma repetição do que
2
3

http://www.ablc.com.br/popups/cordeldavez/cordeldavez038.htm
http://papjerimum.blogspot.com.br/2011/07/cordel-e-xilogravura.html
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antigamente aconteceu em relação a esse tipo de arte. Como nos informa Pinheiro e
Marinho (2012, p. 45) : “Nas décadas de 1920 os folhetos eram ilustrados com fotos de
artistas e clichês de cartões postais”. O pesquisador discorre que esse meio de ilustração
era dispendioso para muitos poetas e editores e, como isso, enseja o aparecimento da
xilogravura, como a conhecemos hoje, talhada na madeira, semelhante a um carimbo.
Sobre o encantamento propiciado pela arte da xilogravura, as pesquisadoras
Lima e Guedes (2014) discutem sobre a importância dessa produção artística para a
compreensão do romanceiro popular. Elas mostram que o Movimento Armorial4
propiciou amplo contexto de valorização para as obras constituídas de imagens
elaboradas e que até hoje permeiam o imaginário fantástico da literatura da nossa
cultura popular.
A gravura armorial constitui-se, primeiramente, em utilizar a forma mais
primitiva e simples, que é a madeira, mas não a madeira das árvores nativas e
sim compensadas, e as ferramentas são construídas de forma artesanal pelos
próprios artesãos. Na madeira, são talhados, ou desenhados com certa
rusticidade, os mundos mágico, romântico e trágico. Retratam-se cenas
misteriosas como as narradas na literatura de cordel. (LIMA e GUEDES,
2014, p. 3)

Essas imagens também foram executadas por poetas que mantinham, e mantêm,
características que se aproximam do mundo idealizado pelo leitor quando adentra nas
narrativas peculiares da poesia popular. Porém há contrapontos levantados por Haurélio
(2010) sobre a presença da xilogravura no folheto de cordel: ele nos fala que antes eram as
capas cegas sem ilustração e que a xilogravura não é a única ilustração, apesar de ser a mais
vinculada aos folhetos. Para ele, “ A essência de um bom cordel está no texto e não na capa,
na vestimenta” (Op.cit, 2010, p.100).
Diferentemente de Haurélio, consideramos que a xilogravura é um artefato poderoso
de apresentação do cordel, uma vez que se relaciona diretamente com o tema em questão.
Além do que, para o contexto de sala de aula, onde os alunos reclamam das leituras longas e
sem ilustrações, ela serve como elemento motivador de leitura. Inclusive, atende a
perspectiva interdisciplinar quando se propõe a discussão sobre o fazer artístico da
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De acordo com a Lúcia Gaspar, bibliotecária da Fundação Joaquim Nabuco, Ariano Suassuna, o seu
criador, na década de 70, assim definiu esse movimento: “A Arte Armorial Brasileira é aquela que tem
como traço comum principal a ligação com o espírito mágico dos "folhetos" do Romanceiro Popular do
Nordeste (Literatura de Cordel), com a Música de viola, rabeca ou pífano que acompanha seus "cantares",
e com a Xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o espírito e a forma das Artes e espetáculos
populares
com
esse
mesmo
Romanceiro
relacionados.
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/index.php?option=com_content&id=696.
Acessado
em
25/08/16.
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produção cultural da xilogravura,. São artefatos que até hoje produzidos e demandam uma
influência para outras formas de artes plásticas. A xilogravura tem influenciado e recebido
traços predominantes de outras formas de artes e ao longo dos tempos vem se destacando e
sobressaindo do restrito contexto capa de cordel. Pinheiro (2012), nos orienta para o
importante incentivo à leitura da poesia de cordel, ao utilizarmos a ilustração da capa do
folheto e com isso o momento da leitura da capa do folheto progride levando à adesão ao
texto. Um dos clássicos dos romances de cordel, O Romance do Pavão Misterioso (1923),
de José Camelo de Melo Resende, por exemplo, desde as suas primeiras edições que vem
atualizando a sua capa com xilogravuras que ressaltam o conteúdo da narrativa. Vejamos
alguns exemplos, a seguir, que servem para ilustrar um momento de atividade de leitura,
onde exploramos estrategicamente as diferentes capas e ilustrações para uma mesma obra.
Salientamos a relevância de mostrar para os leitores a trajetória dessa produção artística em
relação aos materiais e suportes que vem se adequando ao longo do tempo. Mesmo com
todas as mudanças ainda é persistente o formato da xilogravura na sua aparência.

Figura 1: Capa da obra "Romance do Pavão maravilhoso"

5

Fonte: Nordestino (1984)

5

NORDESTINO, Franklin Maxado. Romance do pavão maravilhoso. São Paulo: [s.n], 1984.
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Figura 2: Xilogravura do romance "O pavão misterioso"

Fonte: Viana e Arievaldo (2010) 6

Figura 3: Capa da obra "O Pavão Misterioso" cordel em quadrinhos.

Fonte: Resende, (2013)7.

6

VIANA, Arievaldo; ARIEVALDO, Jo. O Pavão Misterioso. Fortaleza: Tupynanquim, 2010.
RESENDE, José Camelo de Melo. O PAVÃO MISTERIOSO: CORDEL EM QUADRINHOS. Fortaleza:
Luzeiro, 2013.
7
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É este, provavelmente, o romance mais lido do cordel nordestino e o que mais
recriações recebeu por parte de outros cordelistas e xilogravuristas, ganhando, inclusive,
a primeira versão em quadrinhos em 19608, feita pelo artista gráfico, Sérgio Lima. Neste
ano de 2016, foi proclamado Patrimônio Imaterial da Paraíba9. Por ser um cordel que
une elementos do mundo real e fantasiosos a recepção por parte dos alunos é bastante
satisfatória.
2.3 A leitura da literatura popular no espaço escolar
Em suas análises sobre Literatura, escola e leitura, Zilberman (2008) expõe que
a Literatura e a poesia representavam a mesma coisa na Antiguidade grega. Tinham a
função de causar a diversão palaciana. Os poemas quando assim tomaram forma
passaram a representar para os gregos o documento que os identificavam com todos os
elementos culturais, sociais, históricos, políticos, como podemos reconhecer na
Odisséia, escrita por Homero10. Serviu para divulgar afinidades que integrava os vários
grupos através de ventos denominados torneios públicos e se propagou para além do
povo grego.
Focalizamos, a partir do pensamento de Zilberman (2008) ouvinte da poesia de
antigamente, a oral, que na contemporaneidade vem a ser o interlocutor da arte literária
e que no nosso estudo em muitas oportunidades haverá de ser o aluno, uma vez que
prioritariamente tratamos do texto escrito, e lido no ambiente escolar. O mais relevante
neste estudo-intervenção é o fato de que a literatura, especificando-se a popular,
permite, com seu lastro infindável de informação, o reconhecimento da função poética
da linguagem, a realçar a beleza do texto, ora rimando, ora proseando, ora livre e
desenformada e mais, formar uma competência leitora que parte do prazer estético para
o conhecimento ou a compreensão crítica do lido. Por essa razão, a nossa intervenção
partiu do princípio de que:

8

http://varnecicordel.blogspot.com.br/2010/04/pavao-misterioso-e-lancado-em.html.
Acesso
em
25/08/16.
9
http://www.rotadenoticia.com.br/2016/05/cordel-do-pavao-misterioso-agora-e.html. Acesso em
25/08/16.
10
Poeta da Grécia Antiga, atruibui-se a ele a escrita de duas epopéias, Iliada e Odisséia, as quais contam
os feitos grandiosos de seus heróis. Esta última, escrita por volta do século VIII a.C.
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A leitura do texto literário constitui uma atividade sintetizadora,
permitindo ao indivíduo penetrar no âmbito da alteridade, sem perder
de vista sua subjetividade e história. O leitor não esquece suas
próprias dimensões, mas expande as fronteiras do conhecido, que
absorve através da imaginação e decifra por meio do intelecto. Por
isso , trata-se também de uma atividade bastante completa, raramente
substituída por outra, mesmo as de ordem existencial. (
ZILBERMAN, 2008, p 53)

O pensamento desta autora sobre leitura literária é amplo e nos faz pensar que,
embora seja, a princípio, uma atividade solitária, ela aproxima as pessoas e suas
experiências, e isso é possível quando se realiza no âmbito da escola. Hoje, não se aceita
o exercício da leitura escolar para cumprir objetivos pragmáticos, que por muito tempo
aliou o texto literário aos fins moralizadores e perpetuadores do bem falar, rigidamente
presos à escrita. Concordamos com Zilberman (2008), quando propõe a leitura como
acercamento para a literatura, uma vez que o exercício da leitura do texto literário em
sala de aula, favorece ao exercício da autoafirmação, além de proporcionar a
significação das experiências pessoais (quando da leitura individual) e das vivenciadas
pelos educandos (quando da leitura coletiva).
Cosson ( 2007, p. 35) chama-nos a atenção para os critérios que devem existir,
segundo ele, para a seleção de textos literários que devem estar na sala de aula. Deve-se
considerar o cânone,que na sua concepção , são as obras valorizadas como capital e
herança cultural e não somente textos atuais, contemporâneos . O autor sugere ainda
para ir além disso e aplicar o princípio da diversidade textual dando vez aos aspectos:
velho, novo, antigo, trivial, estético, simples e complexo “ e toda miríade de textos que
faz da leitura literária uma atividade de prazer e conhecimento singulares” (Op.cit. p 35)
No que diz respeito ao ensino da leitura literária a partir do texto poético,
especificando-se, nesta proposta de pesquisa, a poética popular, a ideia proferida pela
crítica de Moisés (2007, p. 15) é pertinente, quando nos diz que “a ensinança poética
está mais interessada no processo de aprendizagem do que na ampla variedade de seus
resultados”. Vem da nossa compreensão que a linguagem da poesia, se valorizada pela
escola, permite a contextualização e a atitude de relacionar a própria individualidade à
realidade social, cultural e histórica dos alunos. Para tanto, cabe ao professor selecionar
os textos de maneira a causar interesse no aluno, quando este se depara com algo que
lhe diz alguma coisa do seu mundo, de seus sonhos e de sua perspectiva social de vida.
Moisés (2007, p. 18) ainda nos fala que “tanto o poeta quanto o educador
ensinam a conhecer ou a compreender”, mas ele mesmo alerta para o fato de que ensinar
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não é transmitir somente conhecimentos, mas sim, desenvolver competências e
habilidades. Quando fala da poesia como utopia e esta sendo levada para o seio da sala
de aula, o estudioso quer tão somente que lembremos que a poesia antes de qualquer
outra coisa é pré-requisito para o ato inicial de propensão a ver. Este ato, segundo ele,
pede a negação do conhecimento, enquanto resultado, a fim de privilegiar o próprio ato
de conhecer.
Entendemos que a poesia popular pode causar tudo isso e ainda nesse ato de
significar o saber, sinalizar com a perspectiva de o aluno também valorizar a prática de
leitura e escrita literária na escola.
Luyten (1992), chamando a atenção para o pouco espaço da literatura popular na
escola, expõe sobre o vasto mundo da cultura popular e alguns aspectos desta, no Brasil.
Afirma que, diante de outras manifestações literárias, a prosa tomou o lugar de destaque
da poesia, a partir do século XX, e isso se deveu a diversos motivos, entre os quais está
o fato de que o livro assumiu um papel importante dentro da sociedade letrada. As
sociedades iletradas, por sua vez, guardam e utilizam a memória para a propagação de
suas manifestações linguísticas orais, como podemos perceber através de provérbios,
dos ditos populares. Em relação ao erudito e ao popular, o autor observa que as elites
são mais abertas às mudanças, à aceitação do novo, mas que o povo, ao contrário, tem
uma resistência a mudar e a aceitar que se introduzam modificações, o que vai ocorrer
apenas em virtude de alguma necessidade. É interessante destacar que essas formas de
manifestações da oralidade passam a circular também nas sociedades letradas, com
objetivos específicos, como uma espécie de herança cultural.
As atividades que permeiam o letramento literário nas salas de aula do ensino
fundamental, envolvendo a literatura popular pressupõe o aproveitamento de muitas de
suas formas reveladas pelos usos e tradições orais do nosso povo. Silveira (2014) nos
apresenta, em seu estudo sobre a cultura em atividade de leitura, que a multiplicidade de
textos orais no gênero parlenda gera condições para sua manutenção. Dentro dessa
multiplicidade ela cita também o trava língua como gênero eminentemente oral, afeito
às práticas do dizer através da voz. A pesquisadora aponta que esse tipo de manifestação
lúdica e cultural apresenta uma performance que o integram a outros textos orais e o
faz presente na memória dos grupos que dele fazem uso.
A escola campo fértil para o uso de dicotomias entre certo e errado, vai
aceitando o que é mais prático e com isso limitando os usos dos textos orais na sala de
aula. No ensejo da utilização da literatura popular, cabe ao professor decidir se
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considera as formas do dizer do aluno e aceitar a diversidade cultural oriunda do seu
contexto social ou se vai apenas seguir as regras impostas pelo mercado editorial dos
livros didáticos onde, até hoje, persistem orientações que separam a oralidade como
fonte não convencional para o ensino dos letramentos na instituição escolar.
A ludicidade que se apresenta nas situações de interação pelo texto oral se
considerado como possibilidade para o letramento literário, aponta para um
aprimoramento da formação leitora dos nossos alunos. Isso se consideramos a
performance e toda as especificidades que esse exemplo de nossa tradição popular
possui. Ainda no bojo da proposta de valorização da literatura popular na escola,
especificando-se, a poesia popular, há uma gama de possibilidades de uso da oralidade e
da escrita, promovendo o diálogo entre essas duas modalidades, sem perdas para o que
Zilberman (2003) denomina de “imperialismo do texto”.
Falando sobre a função social da poesia podemos fazer referência ao pensamento
de T. S. Eliot(1991), ao dizer que a poesia, além de expressar o sentimento do outro,
também pode modificá-lo e até torná-lo mais consciente, uma vez que
A tarefa do poeta, como poeta, é apenas indireta com relação ao seu povo:
sua tarefa direta é com sua língua, primeiro para preservá-la, segundo para
distendê-la e aperfeiçoá-la. Ao expressar o que os outros sentem, também ele
está modificando seu sentimento ao torna-lo mais consciente; ele está
tornando as pessoas mais conscientes daquilo que já sentem e, por
conseguinte, ensinando-lhes algo sobre si próprios. (ELIOT, 1991, p. 21)

Se a tarefa do poeta, enquanto poeta, é apenas indireta, a do professor, junto aos
alunos, é direta e, por essa razão, deve ser motivadora, de modo a transformar a
percepção que os alunos têm da leitura do texto poético e, no caso, da poesia popular.
Como Pinheiro (2012) sinaliza, fica evidente a pertinência e a valorização da literatura
de cordel, no trabalho com o texto literário na sala de aula, por sinalizar neste artefato
cultural uma das formas artísticas que tem no seu aporte as mais variadas experiências
do mundo, pertencente ao imaginário ou ao mundo real, sem a intenção direta de formar
poetas, mas leitores competentes.
Evidenciamos então, a necessidade de se apresentar o cordel aos alunos para
causar esse efeito de interação entre as formas, a linguagem, a temática, o autor, o ritmo,
a rima, a criatividade que permeiam todo o poema e, com isso promover ações de
letramento literário na escola.
Outro fator que favorece o letramento literário através dos folhetos de cordel é
apresentado por Silva (2012), no seu estudo, quando ele declara que essa manifestação

33

literária contribui para a inserção dos alunos no exercício da cidadania. Compostos de
múltiplos discursos, além de permitir um trabalho interdisciplinar, os cordéis são
exemplos de criação artística de valor cultural legítimo e relevante, uma vez que
apresenta na sua linguagem, conteúdo e estrutura, traços fundamentais pertencentes ao
patrimônio histórico cultural do povo nordestino.
Diante disso, é possível realizar um trabalho que vise despertar o aluno para o
mundo da poesia e, tendo a literatura popular como eixo provocador, pode-se aproveitar
em atividades sistematizadas, a compreensão entre os dizeres do poeta e o sentido de
identificação pessoal, trazido nessa forma artística que hoje, por ser escrita, não perde os
traços da oralidade. Essa compreensão leva ao entendimento de que as manifestações da
cultura popular trazem em suas formas a oportunidade de ver no outro, o seu mundo e
com isso conscientizar-se daquilo que o cerca de maneira reflexiva, crítica e criativa.
A fruição desses versos, na sala de aula, representa um momento rico de
letramento literário. Observar todos os aspectos que envolvem o contexto de produção
dos folhetos de cordel também representa uma oportunidade para o ensejo do ensino de
leitura, bem como a oportunidade gerada pelos elementos ilustrativos da estética e
materialização das obras torna-se importante se os consideramos como estratégias
mediadoras da compreensão leitora. Sobre a poesia presente na sala de aula, Moisés
(2012) afirma ser esse o lugar ideal para ela desempenhar a sua função:
Refiro-me à poesia em sala de aula, que é onde ela precisa estar, mas onde
deve, acima de tudo, ser tratada de modo adequado, isto é, como experiência
afetiva, cultural, artística, que as pessoas naturalmente amam e à qual
deveriam dedicar-se por prazer, não por obrigação. (MOISÉS, 2012, p.

06).
A poesia de cordel, portanto, deve ser considerada dessa forma, e por isso ela
precisa ser tratada com afetividade, como arte que causa prazer e encantamento e que
propicia, além da valorização da cultura popular nordestina, o conhecimento e
acolhimento da história de maneira criativa e transformadora.
Educar para o exercício da leitura literária, também é responsabilidade da escola.
Quanto aos obstáculos que dificultam o entendimento do discurso literário, passa pela
valorização da escola e de seus professores, dos elementos que o integram. Existe a
necessidade de se planejar o ensino da competência leitora voltada para o
reconhecimento de tudo que permeia o mundo literário, como os valores, as crenças e
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linguagens específicas do autor. Em relação ao leitor, existe a necessidade de a escola
provocar a ação do saber através da literatura, uma vez que a ele é vinculado o direito
de vivenciar nas leituras literárias a experiência e contato com mundos e visões de
mundo diferentes do seu, assegurando com isso, a fruição prazerosa do conhecimento
proporcionado por este tipo de leitura. Em relação ao professor, é preciso que este ainda
esteja tocado pelo “Eros pedagógico” de que fala Morin (2015, p. 94), para poder tocar
seus alunos. Para ele, “é a paixão do professor por sua mensagem por sua missão, por
seus alunos” que irá assegurar uma “influência possivelmente salvadora”.
Citando a teoria de Iser sobre os efeitos que a literatura provoca no leitor Zilberman
(2008), nos diz que a literatura é dúbia porque leva o leitor à fantasia através de sua
elaboração artística com as palavras, ao mesmo tempo permite que ele reelabore seus
conceitos e se reconheça perante os dois mundo que lhe são apresentados. “[...] o texto
literário introduz um universo que, por mais distanciado da rotina, leva o leitor a refletir
sobre seu cotidiano e a incorporar novas experiências” Zilberman (2008, p. 53).
Diante disso, entendemos que em sentido amplo ou restrito ou em qualquer nível, a
literatura, como bem universal e humano, deve permear prioritariamente o universo das
práticas de leitura na escola, sendo compreendida com todos os valores e significados
que são perpassados pela elaboração artística das palavras. Incorporar esses
conhecimentos nas experiências leitoras viabiliza uma formação que extrapola a
competência textual e avança para a ação de compreender outros discursos. E, uma vez
compreendendo outros discursos, compreender-se e aos outros.
É nesse sentido que, falando sobre os direitos humanos, Candido (1995) afirma que
esse saber acumulado pela linguagem da cultura é um direito do povo, que deve usufruir
e conscientizar-se sobre sua valorização. Um bem indispensável e que não pode ser
negado a ninguém, assim como o básico para uma vida com integridade física e
espiritual.
Portanto, cabe à escola vivenciar nos seus projetos de ensino a formação do leitor
literário trazendo sempre nos seus objetivos o trabalho com a literatura na perspectiva
da conscientização dos sujeitos para essa função social que se encontra inserida no
contexto geral da Literatura e do seu ensino.
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Entretanto, no processo de escolarização da literatura existe ainda persistência de
manter a historia literária como foco para as aulas de literatura, principalmente no
ensino médio, ficando o ensino fundamental à mercê do preenchimento de fichas de
leituras programadas. Mas isso também serve para manter a tradição de priorizar nas
aulas de leitura literária o cânone erudito consolidando o sentimento de nacionalidade.
(OLIVEIRA 2008). As fichas de leitura, que para muitos, tornou-se uma fórmula de
proposta de formação do leitor em relação ao aprendizado do gosto literário, de certa
forma, satisfatória, hoje, percebemos, não surtir efeitos positivos. Daí a necessidade e
urgência de repensarmos, enquanto professores, na introdução de novas estratégias de
apresentação e exploração do texto literário em sala de aula.
Assim, a escola, através da mediação do professor, deixa de considerar apenas a
universalidade da literatura erudita e passa a não utilizá-la de forma prescritiva e
diacrônica. Embora já trabalhemos na escola com as manifestações literárias populares,
ainda persiste nos currículos a separação das duas formas do fazer literário. Nesse
sentido concordando com os termos de Antonio Candido ( 1995), quando diz que uma é
aquela que o sistema de ensino criou como erudita, é a sancionada; a outra é aquela que
é proscrita, pois nasce sob o estado de negação das coisas predominantes, nasce do
desejo do povo, de criá-la e propagá-la, que é a literatura popular.
O cordel na sala de aula para introduzir a leitura de poesia e, de modo geral, é
propício ao prazer, enlevo, serve, portanto, para desestabilizar aquilo que Soares (1999)
chama de não adequado ao ensino de literatura na escola. O trabalho com a poesia na
escola provoca reações as mais diversas, mesmo naqueles que a princípio, por
desconhecimento muitas vezes, demonstram uma atitude negativa para com esse tipo de
linguagem.
Contudo, há os questionamentos que povoam inicialmente a problemática do uso de
um artefato tão simbólico para estrategicamente abordar o ensino de leitura literária na
escola. O que o cordel tem a ver com os alunos de centros urbanos? Que revelam em
relação à cultura popular? Que critérios serão estabelecidos para provocar esse
interesse? Quais os critérios utilizados para a escolha dos textos, dos poemas? O texto
poético pode facilitar o letramento? Observamos essas questões dentro de nossa
intervenção, no sentido de chegarmos a resultados e atitudes de aprendizagens e de
interação dos nossos alunos.
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Sabemos que uma das funções da poesia é provocar o encantamento, o
estranhamento o devaneio. A poesia popular não difere da poesia erudita, nesse sentido.
Já nos diz o estudioso da nossa literatura popular. “Acreditamos que a escola precisa,
com regularidade, levar esses poemas para a sala de aula. A cultura popular tem
vitalidade e riqueza de experiências e privar os alunos de seu conhecimento é
empobrecê-los cada vez mais”. (PINHEIRO, 1995, p.54).
Embora os empecilhos ainda existam quanto à presença da poesia de tradição
popular na escola, é relevante salientar que esse importante elemento da nossa cultura,
se revestiu de muitas formas e manifestações na sua linguagem. Temos como exemplo
as relações que alimentam os ritmos as canções e outros tipos de textos que revelaram
ao longo do processo cultural das comunidades o parentesco estreito que mantém com o
repente, a embolada, os maracatus, além dos ritmos presentes nas poesias urbanas
cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais como a viola, pandeiro, sanfona,
dentre outros. Todo esse aparato cultural favorece a permanência do direito que os
alunos tem de estabelecer contato com o hibridismo poético existente entre o popular e
o erudito, o tradicional e o moderno, o urbano e o rural e muitos outros formatos. Nesse
processo interativo teremos a oportunidade de ter a poesia como ponto comum para
fazê-los falar, falar e ressignificar o seu eu, seu mundo e sua vida.
Conforme nos diz o crítico literário Antonio Candido (1995), que “a literatura
sempre fala alguma coisa a qualquer pessoa”, por que não aos nossos alunos? A chance
de termos a literatura presente nas práticas de leitura proporciona

situações de

aprendizagens significantes, através das formas elaboradas de linguagem presentes nos
poemas, sejam eruditos ou populares.
Entretanto, o trabalho com a poesia popular não visa apenas instigar no aluno o
conhecimento na forma de curiosidade por algo que estava fora do seu aprendizado de
leitura na escola. Temos uma gama de motivos e sugestões para a utilização desse
artefato cultural em sala de aula. Na sua obra sobre poesia, o estudioso Pinheiro (1995)
nos relata sobre como foi seu contato com a poesia de cordel, cujas palavras
funcionaram, à época, como incentivo e motivação para a leitura. E funcionarão para
qualquer professor que deseja se habilitar a transformar a sua visão e a visão de mundo
dos seus alunos, através da leitura literária advindas da poesia nascida no seio do povo.
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Procurar utilizar as instâncias de escolarização (Soares, 1999) no processo de
letramento literário requer tomadas de decisão por parte do professor que favoreça a
visibilidade de ter o texto de literatura como produto que carrega em sua elaboração
estética as várias possibilidades de atribuição de sentidos. A autora nos sugere que ao
considerar o aprendizado das várias práticas de leitura em relação aos diversos discursos
que existem, faz com que a escola capacite o aluno para o letramento. Ainda afirma
que o letramento é “ um estado e condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas
cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita” (SOARES, 1999, p.47 ) Sabemos
que há inúmeros letramentos , práticas de leitura na escola, contudo vamos abordar a
prática situada da leitura literária por entender que para o aluno deve ser proporcionado
o aprendizado do discurso e da linguagem plurissignificativa do texto literário, para que
ele seja capacitado a compreender e refletir sobre o lido e, assim, se converta num leitor
efetivo.

Nos seus estudos, Cosson (2007) propõe um nível de escolarização onde
teremos o texto como centro das práticas literárias na escola e que a leitura desse texto
seja fundamentada e organizada por objetivos que visem a formação do leitor de forma
que a literatura tenha resguardado em si o seu papel de humanização dos sujeitos.
A defesa que o pesquisador faz sobre a importância da utilização do texto
literário para o aprendizado da competência leitora, é assegurada por seus argumentos
quando ele nos mostra que a leitura do texto literário leva o aluno para o contato com a
linguagem plurissignificativa, polifônica e cheia de vozes. E, por isso, dá mais liberdade
à participação do leitor. Seguindo essa linha de pensamento, podemos dizer que a
literatura causa o estranhamento, o prazer estético, porque transgride a lógica subjacente
aos textos objetivos e dá ao leitor a competência para construir os seus significados.
Nessa mesma direção temos as Orientações curriculares de Língua Portuguesa
para o ensino fundamental, sobre a formação leitora do aluno que se refere ao uso de
textos orais, escritos e literários em sala de aula, recomendando o seu uso por
professores e alunos, observando a heterogeneidade dos mesmos, ou seja, pede para que
atentemos sobre os seguintes aspectos:
Vale considerar que a inclusão da heterogeneidade textual não pode
ficar refém de uma prática estrangulada na homogeneidade de
tratamento didático, que submete a um mesmo roteiro cristalizado de
abordagem uma notícia, um artigo de divulgação científica e um
poema. A diversidade não deve contemplar apenas a seleção dos
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textos; deve contemplar, também, a diversidade que acompanha a
recepção a que os diversos textos são submetidos nas práticas sociais
de leitura. Vale considerar que a inclusão da heterogeneidade textual
não pode ficar refém de uma prática estrangulada na homogeneidade
de tratamento didático, que submete a um mesmo roteiro cristalizado
de abordagem uma notícia, um artigo de divulgação científica e um
poema. A diversidade não deve contemplar apenas a seleção dos
textos; deve contemplar, também, a diversidade que acompanha a
recepção a que os diversos textos são submetidos nas práticas sociais
de leitura. (BRASIL, 1998, p.25)

Em relação ao texto literário e suas especificidades, atenta para o uso do texto
oral e escrito, mostrando que
O tratamento do texto literário oral ou escrito envolve o exercício de
reconhecimento de singularidades e propriedades que matizam um
tipo particular de uso da linguagem. É possível afastar uma série de
equívocos que costumam estar presentes na escola em relação aos
textos literários, ou seja, tomá-los como pretexto para o tratamento de
questões outras (valores morais, tópicos gramaticais) que não aquelas
que contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer as
sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade
das construções literárias. (BRASIL, 1998, p. 26)

A ênfase é dada em relação ao tratamento que devemos ter para com o texto
literário em suas particularidades, chamando a atenção para o papel do professor
enquanto mediador de leituras que devem extrapolar o sentido puramente gramatical.
No trabalho como mediador entre o texto literário e o leitor, cabe ao professor criar os
momentos de apropriação dos mundos esteticamente representado pela literatura. A
escola tem de providenciar espaços propícios e ambientes acolhedores para as
experiências literárias dos seus alunos. O acesso democrático a tão importante bem
cultural traz como consequência natural o que Cosson (2007) chama de comunidade de
leitores. Sobre a leitura literária o autor ainda acrescenta que a interpretação é essencial
para o processo de apreciação da obra literária e que ao ensinar esse mecanismo, a
escola estará capacitando o aluno para ser leitor fora da escola também. Desse modo,

Ler implica troca de sentidos não só entre o escritor e o leitor, mas também
com a sociedade onde ambos estão localizados, pois os sentidos são
resultados de compartilhamentos de visões do mundo entre os homens no
tempo e no espaço. (COSSON, 2007, p.27)

E, se implica em sentidos e resultados compartilhados, como apregoa Kirinus,
como reconhecer nos alunos os sinais de um possível letramento literário? Refletindo
sobre os sinais da presença da poesia no ser de cada criança ou jovem adolescente,
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Glória Kirinus (2011) diz que desde o início de nossa infância somos estimulados pela
poesia. Vem as cantigas de ninar em casa, e passa pela escola que já na pré-escola faz
utilização de parlendas, cantigas de roda, quando o aluno prossegue fazendo associação
entre ritmo e linguagem. Mais à frente lembra a pesquisadora, há um rompimento
provocado pelo distanciamento do texto literário da sala de aula.
Os synthomas que ela chama de atrevimento, Kirinus (2011, p. 19) serão
escamoteados, na escola, em favor de um desenvolvimento que se diz científico. Essa
interrupção deve ser neutralizada pela ação do professor que leva de volta

“o

conhecimento poeticamente transdisciplinar sem divisão de sons, das imagens e dos
significados” representados pela poesia.
A leitura expressiva compreendida como contexto norteador do letramento
literário, leva a perceber além dos substratos do texto, dá a chance de se perceber as
imagens poéticas e as intenções existentes por trás delas. Atinge o leitor pela audição e
permite aos sentidos a percepção intuitiva do mundo. Ele ouve o texto e imagina o
mundo recriado. Há o despertar da lembrança e o atiçamento da memória cultural
individual e também coletivamente construída.
Na proposta de letramento literário de Cosson (2007) temos o ensino da leitura
literária voltado para o texto erudito e de tradição. Essa concepção de letramento
literário vê na literatura um conjunto de sistemas , que são as obras literárias, estas
devem abarcar uma diversidade muito mais ampla do que aquelas que são consideradas
como clássicas. E , segundo a teoria cossoniana , a formação do leitor literário vai
permitir que se conheça a pluralidade da língua e da cultura.
Nos estudos de Pinheiro (1995 e 2012) há o interesse em mostrar as
possibilidades de usarmos a poesia popular na sala de aula e o seu entrelaçamento com a
tradição erudita. Em ambos ocorrem vários pontos convergentes. Um deles é o trabalho
que o professor deve desempenhar para firmar-se, também, como leitor literário se
quiser exercer o letramento perante os seus alunos.
Outros pontos de acordo entre os dois estudos são as sugestões de se respeitar as
vivências e experiências dos leitores alunos; a abertura para o diálogo com outras
formas artísticas também são postas como ideias comuns entre os dois pesquisadores.
Na sua obra, Cosson (2007) inicia por levantar uma crítica aos que acham a
Literatura uma área menor, menciona três exemplos de posturas diante da Literatura. Os
alunos em sua maioria se encaixam no terceiro exemplo, que em resumo, representa a
postura do desconhecimento.
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Mas ele propõe o letramento literário como uma “reinvenção da roda”, para os
que desejam fazer do ensino de literatura uma prática significativa para si e para os
alunos. O letramento literário especifica e assegura a efetividade da escrita, o seu
domínio. Lembra o pesquisador, que assim se refere ao modo adequado da
escolarização da Literatura e propicia uma nova forma de ver o mundo, de maneira
coletiva, a literatura faz isso muito bem.
Na abordagem do texto popular de nossa Literatura esperamos levar para a sala
de aula o desafio de apresentar os temas que existem na condição do ser humano. Essa
abordagem pretende ser isenta de preconceitos em relação aos dizeres e escritos de
cunho popular ou erudito, com vistas à valorização do momento lúdico que deve
perpassar o ensino de Literatura.
Perante a adesão em recorrer aos procedimentos metodológicos como forma de
trabalho com o poema de cordel na sala de aula, Pinheiro ( 2014, p. 41) nos diz que “
qualquer que seja a escolha, um aspecto precisa ser reforçado: o folheto é para ser lido”.
Ele pede voz. Nesse sentido acrescenta o pesquisador:
A sala de aula nos parece um espaço bastante adequado para a vivência de
leitura de folhetos, uma vez que poderá ser transformada num lugar de
experimentação de diferentes modos de realização oral. Pesquisas
intervencionistas realizadas com folhetos de cordel ( com alunos do ensino
fundamental e médio) e com sextilhas isoladas (com crianças das primeiras
´series do ensino fundamental) mostram que há um espaço para vivenciar os
folhetos no espaço escolar e que eles podem contribuir decididamente para a
formação de leitores.(PINHEIRO, 2014, P.41)

Sendo assim, consideramos a literatura popular, como oportunidade de se
promover a leitura literária de forma prazerosa, além de proporcionar o letramento
acerca dos aspectos sociais, históricos e culturais e elementos presentes na sua
linguagem específica, poética, de padrões fixos e temáticas variadas. Assim, será
possível planejar e intervir na sala de aula, mais especificamente nas práticas de leitura
e no seu aprendizado, utilizando cordéis e poemas de autores potiguares que escrevem
dentro da vertente popular, como é o caso do poeta Francisco Morais, cujos poemas
foram objetos de estudo na presente intervenção, como veremos nos capítulos que se
seguem.
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III A LITERATURA POPULAR NA SALA DE AULA

Esse pingo de orvalho contém a minha infância,
A estrada que não finda é toda a minha herança,
Quando um novo dia nasce, renovo a esperança,
Dou de garra no chapéu, engendro uma canção,
Para alegrar o céu e o meu coração.
Vou escrevendo a minha história
Na forma de olhar as coisas,
Redesenhando o firmamento,
Reinventando as cores,
Pois, na manhã de cada novo dia,
Há sempre novas flores.
(Chico Morais, Reinventado – poema inédito)
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3.

Mote do Capítulo

Este capítulo apresenta todo o eixo sobre o qual desenvolvemos nossa
intervenção, mostrando a abordagem da pesquisa, caracterizando os participantes assim
como os procedimentos metodológicos que foram seguidos nas etapas da nossa ação.
Nossa pesquisa não se propôs apenas à amostragem de dados quantitativos, mas foi
pautada em uma análise de ordem qualitativa dos dados colhidos no processo
investigativo e, por essa razão, são também relevantes. O aspecto da pesquisa
qualitativa prevaleceu no nosso estudo,isso ficou demonstrado diante da abordagem
descritiva e interpretativa dos dados que resultaram do processo interativo entre leitores
aprendizes, o texto literário e o universo representado pela voz do autor .

3.1.

A poesia popular na sala de aula: percurso metodológico

Compreendemos que nosso estudo foi construído nos moldes da pesquisa-ação,
por se tratar de uma intervenção num contexto didático pedagógico cujos objetivos
dizem respeito à resolução de uma problemática que abrange a coletividade com vistas à
transformação de um contexto sócio educacional.
Conforme Thiollent (2011), a pesquisa-ação corresponde à ação investigativa
que tem como objetivo comum e coletivo buscar a resolução de um problema que se
insere num determinado contexto social. Na busca de respostas, sinaliza ele, há a
perspectiva de transformação. Isso pode ocorrer quando os participantes da pesquisa
usam de estratégias que os instrumentaliza a partir das informações advindas da
produção de dados. Ainda diz o pesquisador: ” os procedimentos a serem escolhidos
devem obedecer a prioridades estabelecidas a partir de um diagnóstico da situação no
qual os participantes tenham voz e vez” (Thiollent, 2011, p. 14).
Sabendo que são diversas as fontes e pesquisas sobre o letramento, no nosso
estudo interventivo nos reportamos especificamente ao letramento literário, guiando-nos
pelas sequências didáticas desenvolvidas por

Cosson

(2007).

Nesse sentido,

realizamos nosso estudo seguindo os aportes indicados pelo estudioso acima, que
propõe oficinas no decorrer de uma

sequência didática básica, esta podendo ser

expandida a partir das necessidades e escolhas metodológicas dos envolvidos na prática
do letramento literário.
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Na sequência básica de Cosson (2007), temos a oportunidade de vivenciar
quatro etapas sugeridas pela proposta, lembrando que os processos de trabalhar a leitura
devem ser respeitados em cada uma das oficinas. São modos que levam à compreensão
da leitura. A “antecipação” corresponde às diferentes operações e elementos que se
apresentam para o leitor antes deste adentrar no texto. Vão desde os objetivos de leitura
aos elementos que compõem o gênero, como a capa, o título, ilustração, entre outros.
A “decifração” das letras e das palavras gera a permissão para se entrar no texto,
a extensão do vocabulário que o leitor possui é favorável ou não para que essa etapa se
realize de forma plena e apreciável. Os conhecimentos do linguístico e partilhados do
leitor faz com que nessa etapa a velocidade da leitura se processe de maneira fluida ou
apenas represente obstáculos para a leitura e sua compreensão.
A “interpretação” designada pelo pesquisador de leitura literária corresponde às
relações que são estabelecidas pelo leitor quando processa o texto, é a busca da
construção do sentido através de inferências , da vivência do leitor, assim como o que se
apresenta para ele através do texto, ou seja:

Interpretar é dialogar com o texto tendo como limite o contexto. Esse
contexto é de mão dupla: tanto é aquele dado pelo texto quanto o dado pelo
leitor; um e outro precisam convergir para que a leitura adquira sentido. Essa
convergência dá-se pelas referências à cultura na qual se localizam o autor e
o leitor, assim como por força das constrições que a comunidade do leitor
impõe ao ato de ler. (COSSON, 2007, p.41)

Conforme as etapas acima expostas, realizamos nosso trabalho do letramento
literário na escola. Assumindo a perspectiva de proporcionar com essa proposta a
formação leitora dos participantes que os leve a compreender o mundo escrito e
subentendido pela elaboração das palavras. Paralelo a essa orientação metodológica
advinda do letramento literário seguimos também os estudos de Pinheiro e Marinho
(2012), que nos orientam para que tenhamos como procedimento metodológico no
trabalho com o cordel, a atitude de podermos, juntamente com os alunos, procurar
buscar o diálogo através das experiências culturais, como são vivenciadas na realidade.
Isso pode causar o favorecimento das diversas formas de manifestações literárias que
circulam no entorno dos participantes dos eventos proporcionados pelo letramento
literário nas escolas.
Os critérios que foram utilizados para o uso dos cordéis e de outros textos
literários em sala de aula perpassam pelos interesse e necessidades dos alunos, bem
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como devem apresentar estruturas que sirvam de ponto norteador para o diálogo entre
escola, texto, leitor, autor, contexto e outros elementos que levem ao caminho adequado
da escolarização adequada do texto literário.
Na discussão sobre a combinação dos fatores que existem para a seleção do que
se deve levar para o aluno ler, na escola, Cosson (2007, p. 33) argumenta que a atitude
mais próxima de quebrar a resistência dos alunos, sobretudo os mais jovens é a
seguinte:
A mais popular das direções seguidas parece ser aquela que defende a
pluralidade e a diversidade de autores, obras e gêneros na seleção de textos.
Ela está apoiada nas recomendações dos textos oficiais sobre o ensino da área
de linguagem e nas teorias de leitura como uma habilidade a ser construída
pelo trânsito intenso de textos diferenciados em sua configuração discursiva
genérica dentro da escola. ( COSSON, 2007, p. 33)

Temos nessa proposta de letramento literário a possibilidade de trazer o texto de
formato poético, em versos e rimas, bem como o ensejo de provocar o diálogo com o
texto poético na forma de prosa e de tradição erudita.
Decidimos nortear nossa ação na sala de aula a partir de duas vertentes, no que
diz respeito aos procedimentos metodológicos. A dotamos a proposta de Rildo Cosson
(2007) ao aplicar oficinas de práticas de leitura literária, especificamente em relação ao
texto literário de modalidade escrita. E, em consonância com esta teoria temos as
propostas de Pinheiro e Marinho (2012) que destacam no trabalho com a oralidade a
forma exitosa de se vivenciar a prática de leitura literária.
Como exemplo desse trabalho com a oralidade, podemos pensar no uso da
leitura expressiva na sala e aula, no aprendizado rítmico que aproxima a literatura da
música, desvendando pela voz do leitor as nuances e subentendidos que ocorrem no
texto a partir da transposição para a voz. Segundo Moisés (2007, p. 6), isso é viável
porque “a idade da juventude é propícia à poesia, estão afloradas as curiosidades, a
imaginação generosa, o espírito crítico aguçado, dúvidas e incertezas”. Ainda segundo o
autor, a leitura prazerosa pode ser praticada na sala de aula, o caminho é indicado
através de práticas simples: a leitura em voz alta realizada diversas vezes para causar a
compreensão, é uma dessas alternativas estratégicas. Essa compreensão deve ser
desenvolvida coletivamente.
A intervenção foi desenvolvida a partir desse entendimento, e desenvolveu
atividades que tiveram como procedimento a aplicação das etapas sugeridas pela
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sequência básica de Cosson (2007). Tivemos a oportunidade de utilizar o texto literário
como estratégia para promover melhorias na formação do leitor literário.
Como primeira etapa de nossa pesquisa fizemos o levantamento das
informações, através de observação regular na sala de aula e de um questionário que
correspondeu à fase exploratória da pesquisa. Esclarecemos que a codificação
relacionada à autoria das produções dos alunos/participantes. Com relação a eles,
trabalhamos uma identificação codificada como A1, A2, A3, A4, e assim seguindo a
progressão numérica, no intuito de resguardar o anonimato dos mesmos. Para as
atividades que realizaram houve a necessidade da cumplicidade e da parceria do
contexto escolar parceiro da intervenção presente com as outras instâncias de leitura ali
existentes. A partir do diagnóstico traçamos o plano de ação que teve nas oficinas de
leitura literária os momentos de vivência social da leitura literária. Esses momentos de
ensino e aprendizagem do letramento literário corresponderam a 15 horas aula.
Nas etapas seguintes construímos a caracterização dos participantes. As
respostas às questões levantadas formaram o repertório de dados e auxiliaram a ação de
traçar o perfil deles apontando os seus respectivos graus de letramento literário, diante
do contexto sócio histórico e escolar.
A abordagem da leitura literária e o aprendizado da sua compreensão ocorreram
nos diversos espaços da escola, assim como a utilização do texto do gênero poema foi
realizada paralela ao uso de um texto literário na forma de prosa, do gênero conto, entre
outros. O objetivo primeiro para essa estratégia foi chamar a atenção para a poesia que
se revela nos vários discursos, independente do gênero ao qual pertencem.
Contudo, a ênfase dada aos poemas aconteceu

em virtude do desejo da

pesquisadora/professora de processar uma ação mediadora de leitura literária utilizando
a linguagem poética dos versos populares e eruditos num ação integradora. Dessa ação
cultivamos a atitude de se registrar as vozes que permearam todo o percurso realizado
pelas atividades vivenciadas nas oficinas.
Observamos todas as etapas sugeridas pela teoria do letramento literário.
Entretanto, escolhemos como eixo norteador de aplicação os estudos de Cosson ( 2007).
Vimos

que a interpretação é imprescindível para a concretização do letramento

literário. Isso será evidenciado nas análises que acontecerão no capítulo quatro. Ele
revela que “interpretar é dialogar com o texto tendo como limite o contexto. Esse
contexto é de mão dupla: tanto é aquele dado pelo texto quanto o dado pelo leitor; um e
outro precisam convergir para que a leitura adquira sentido.” (COSSON, 2007, p. 41).

46

3.1.1.

Abordagem da pesquisa

Guiando-nos pela pesquisa-ação, de Thiollent (2011) e pela sequência básica de
Cosson (2007), utilizamos inicialmente os textos que apresentam poesia no formato de
prosa. Como o conto, A incapacidade de ser verdadeiro, de Carlos Drummond de
Andrade (2012). Foi utilizado como texto motivador para provocar a discussão e o
conhecimento sobre o estado de poesia que atravessa os escritos literários. O
entrelaçamento que veio, por consequência, com os poemas de nossa cultura popular
representou os momentos posteriores das práticas que ocorreram na sala de aula.
Como momentos para vivenciar a sequência básica apresentamos como
motivação o texto do gênero conto acima citado, que apresenta no seio da narrativa a
invenção própria da poesia, através das atitudes do menino personagem. Esta invenção
está na cabeça de quem permite a interação com a temática exposta no texto. Nesse
momento inicial busca-se a ligação entre o mundo da poesia rico e pleno de imagens
que figuram os acontecimentos narrados e o pensar do aluno com seu mundo e suas
representações.
Nesse ato de significar o texto literário, num momento coletivo, a propensão ao
conhecimento se renova e faz surgir a interação que considerada pelo professor e o
aluno leva ao propósito para a legitimidade de acolhermos a Literatura na sala de aula.
Tal acolhida se dá pela poesia tratada nesta ação interventiva, de modo amplo e
irrestrito e teve na poesia popular o seu maior, com ela dialogando com outros tipos de
textos literários e como isso pode promover o letramento literário desejado.
Tivemos a oportunidade de trabalharmos o texto Casinha Fechada do professor
e poeta potiguar, Francisco Morais. O ensejo de colocar seus escritos na sala de aula
está no fato de que representa uma linguagem elaborada de maneira lírica e tradutora
das imagens que estão alocadas no imaginário dos nossos alunos sobre o recanto do
viver. Para a análise deste poema buscamos nos textos de Antonio Candido (1996), os
conceitos que revelam não só as palavras, mas também os significados que vivem nos
poemas.
A sondagem para a captação de dados sobre interesses e caracterização da turma
envolvida nas atividades desta pesquisa, foi realizada a partir de um questionário com
questionamentos do ponto de vista mais subjetivo. O interesse em manter essa forma de
dados vai ao encontro do proposto por aqueles que identificam na interação dos
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participantes a busca da resolução dos problemas encontrados. Além do fato da
presença da pesquisadora participante, que percebeu na prática as dificuldades
enfrentadas pelos alunos quando se depararam com o texto literário na sala de aula.
Uma ressalva: mesmo nos recortes apresentados pelo manual didático, do texto poético,
o professor tem que ser esse participante, trabalhando com os alunos atividades que
facilitem o letramento poético.
A metodologia que envolve as atividades acerca do letramento literário,
desenvolvidas por Cosson (2007), busca apoio em Pinheiro (1995), quando propõe a
leitura reiteradas vezes e interpretação de poemas com núcleos temáticos.
Para o universo de leitura que está representado numa turma de ensino
fundamental, de sexto ano, temos como núcleos temáticos os seguintes: a infância, a
terra; lugar onde vivo; histórias de amor e aventura e a inspiração da natureza; lugares
da infância e o sentimento de pertença; o que um simples espaço geográfico pode
construir no eu de cada um; a natureza cantada em versos, estados da alma humana; o
maravilhoso e a aventura versejada nos textos escolhidos. Tudo isso serviu de motivo
para causar o interesse e levar o aluno a significar e valorizar seu ato de leitura literária
no seu espaço escolar.
Esse contexto proposto foi motivado a partir de atividades de leitura com os
seguintes textos principalmente: Casinha Fechada (2012) e Janela do sol poente (1992)
de Chico Morais; Cidadezinha de Mário Quintana (1977); A incapacidade de ser
verdadeiro (1988) e Infância ( 1973), de Carlos Drummond de Andrade; O Pavão
Misterioso de José Camelo de Melo Resende ( 2010).
O plano de ação elaborado para aplicação da pesquisa foi realizado a partir de
diagnóstico realizado junto aos participantes. As

atividades foram norteadas pelo

estudo de Cosson (2007), como viemos pontuando anteriormente e amparados também
nos estudos de Pinheiro (1995), quando das ações na sala de aula. O trabalho para a
inserção do texto poético abrange várias estratégias, desde a leitura de um cordel
clássico, como O Pavão Misterioso, que oportunizou a entrada do ritmo de uma
narrativa poética que envolve fantasia e provações presentes nessa obra, favorecendo ao
desenvolvimento da capacidade imaginativa dos alunos. A ludicidade realizada nas
etapas dessas leituras

ampliou o desejo

e o prazer de ler o texto. Em anexo,

apresentamos a proposta de letramento literário através do plano de atividades que foi
desenvolvido.
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3.1.2.

O universo da pesquisa

Os participantes bem como o contexto escolar que foi utilizado para a aplicação
da nossa intervenção apresenta as seguintes informações: dos meses de setembro a
novembro de 2015 correspondeu ao espaço de tempo da experiência com letramento
literário, em uma escola pública urbana, pertencente à rede municipal de Natal, Rio
Grande do Norte. A instituição, Escola Municipal Iapissara Aguiar cujo alunado em sua
grande maioria reside na periferia da zona norte da cidade. São alunos pertencentes a
um contexto histórico social simbolizado pela dependência de políticas públicas e cujas
famílias apresentam fragilidades do ponto de vista da estabilidade econômica, como
também vivenciam situações de risco frente ao contexto de violência em suas
comunidades.
A turma escolhida correspondia a representatividade de alunos detentores das
fragilidades em quase todos os aspectos sociais, econômicos e históricos. Em fase de
transição para outra etapa de suas vidas, o Ensino Fundamental II , apresentam ainda a
característica peculiar da curiosidade condizente com a faixa etária a que pertencem.
Nessa fase da vida do estudante há uma abertura bem mais ampla em termos de ofertas
de atividades mais lúdicas e suscetíveis de adesão. Esses elementos também foram
considerados para a escolha da aplicação da intervenção.
O universo da pesquisa, além dos participantes abrangeu os espaços da escola: a
sala de aula, a biblioteca e seu acervo , além do regente da sala de leitura que funciona
na mesma . A escola possui um laboratório de informática, onde os alunos tiveram
momentos de produção de leituras e escrita, bem como a sala de vídeo onde ocorrem
eventos e aulas com os recursos da mídia. Esses foram espaços e universos
propiciadores de um contexto motivador para que o letramento literário fosse conduzido
de forma plena com perspectivas para o alcance dos objetivos propostos.
Acrescentamos ainda, que apresentação dos dados, oriundos do questionário
aplicado, e sua análise estão compondo o

do quarto capítulo que corresponde a

interpretação do diagnóstico que deu origem ao plano de ação para a intervenção.
A seguir descreveremos as oficinas de leitura e parte das ações que ali foram
desencadeadas e que representam o núcleo da nossa intervenção. Cada oficina apresenta
um título que contextualiza o objetivo norteador para cada evento ocorrido, nas práticas
e atividades

de leitura desenvolvidas. Os intervalos apresentados no corpo desta

descrição correspondem ao momento sugerido por Cosson (2007), onde há uma pausa e
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o aluno é estimulado a participar de outras atividades que o levem a refletir e a dar
significado para o processo de leitura ao qual ele está inserido. Servem, esses
momentos, como introdução para as etapas seguintes das oficinas que vão ficando mais
complexas.

3.1.3.

Do clássico ao popular

Aqui relatamos todo o processo da intervenção, onde descrevemos, com detalhes,
os procedimentos metodológicos facilitadores da aprendizagem dos alunos envolvidos e
as condições favoráveis para a apreciação estética do texto literário em sala de aula. As
oficinas foram planejadas pensando não somente na leitura individual, como também a
leitura compartilhada de textos de poetas clássicos e poetas populares. A poesia e sua
linguagem foram consideradas, na pesquisa, de forma ampla, ora levando a definição de
poema, ora acontecendo nos escritos em prosa, ora nos versos rimados do cordel e de
seus assemelhados. O essencial para nós, enquanto alunos e pesquisadora participante,
foi fazer a poesia acontecer na sala de aula e causar o letramento literário. Vejamos as
etapas:


Abertura do Projeto

A abertura aconteceu com um evento motivador, onde contamos com a presença
da poetisa popular Sirlia Sousa de Lima, autora de inúmeros cordéis e de um e-book
escrito em cordel, Contos Encantados em Cordel, cuja divulgação foi bem aceita perante
os leitores. A ação foi implementada a partir da cooperação entre a biblioteca e esta
pesquisadora, que exerce a função de professora de Língua Portuguesa nesta turma. A
participação dos estudantes foi produtiva. O tema da palestra foi Formando leitores
valorizando a cultura popular. A artista da palavra correspondeu às expectativas dos
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alunos em geral e, bem à vontade, ministrou o momento poético para eles e mais alguns
da comunidade escolar. Os olhares atentos e enlevados correspondiam, no dizer da
poetisa, a “pratos cheios de poesia”. Era a palavra encantando e desconcertando. O
pequeno evento, instalado na biblioteca foi relevante para chamar a atenção para as
atividades previstas na intervenção. Existiram ali os três elementos propiciadores para o
letramento proposto: o poeta, a poesia e o leitor e foi uma provocação às etapas que
viriam. Houve uma interação e poemas foram ressoando no recinto, as obras da
palestrante foram degustadas com prazer literário pelos participantes.
Vale salientar que todas as oficinas tiveram pequenos momentos de motivação e
não nos detivemos apenas em uma obra. O relevo que se deu, principalmente, ao
trabalho com o poético dos textos canônicos e populares se deu em virtude das
competências leitoras específicas do mundo literário que iríamos tentar construir e que
cabe à escola efetiva-las e produzi-las.

Conhecendo a Poesia
Aplicamos um conjunto de atividades a partir do conto A incapacidade de ser
verdadeiro da autoria do poeta e escritor Carlos Drummond de Andrade, pertencente à
literatura canônica brasileira. Iniciamos por esse viés em virtude de nosso objetivo que
intencionava provocar a interação e causar o despertar para o estado de poesia que
existia ainda em cada um deles, pois segundo a pesquisadora Kirinus (2011), “[...] uma
qualidade de infância, de ser criança, com toda a potencialidade da infância, é mais do
que fazer poesia. É um ser em estado de poesia [...]” ( KIRINUS, 2011, p.32). O resgate
desse estado de poesia em cada participante também estava nos objetivos de nossa
intervenção para propiciar a ludicidade e o prazer frente às leituras que aconteceram. O
texto do gênero conto trouxe todo um ambiente de imagens que levou à reflexão sobre o
que é poesia. E, ainda, concordamos com a estudiosa acima citada que nos revela:
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A poesia irrompe o cotidiano, e mesmo que precise de uma intenção e
ordenação estética, ela não se sujeita aos rigores do tempo e do espaço. A
poesia canta uma canção eterna nutrida em cantos e preces antigas que até
sabiam alegrar ou curar (KIRINUS, 2011, p.26).

Queríamos com isso despertar os alunos para o conhecimento sobre as várias
atitudes e abstrações que levam à consciência do saber sobre poesia. Para tanto,
apresentamos a narrativa fantástica sobre um garoto também fantástico. Borboletas
falam? Bichos leem? Mentira é poesia? Poesia é mentira? Tudo isso foi comentado na
roda de conversa que se instalou após a leitura compartilhada. Optamos por apresentar
a poesia de maneira infantil, lúdica, fantasiada de imagens para causar a adesão ao plano
de trabalho. Objetivamos ao final, fazê-los entender que é possível a poesia se
apresentar na prosa e na linearidade formal de sua estrutura, como também fazê-los
compreender que tudo tem um sentido a mais daquele que está expresso nas palavras.
As etapas obedeceram ao seguinte: dinâmica motivadora, apresentação do texto, leituras
individualizada seguida de leitura compartilhada. Exposição sobre o autor da obra, sua
biografia, estilo, dados de sua vivência como poeta e seus temas principais.
A dinâmica motivadora inicial: pedimos para que eles, em círculo, imaginassem
algo difícil de acontecer na escola ou no caminho. Sugerimos que fosse algo bem
criativo, de olhos fechados imaginaram coisas por uns minutos; em seguida cada um ia
falando o que imaginou. Várias imagens foram relatadas, a princípio com timidez,
depois a participação foi ocorrendo naturalmente. Falaram sobre um ônibus voador, um
foguete que ia até o rio Potengi e virava um barco com eles dentro, escola sendo um
jardim imenso sem salas, na escola uma máquina os engolia e eles se transformavam em
imagens de computador. Observamos que se houver uma mediação eficaz , o ato da
criação se torna presente e a partir de um estímulo oferecido, gera a matéria – prima das
fantasias poéticas. É a saída da ensinança de poesia como nos recomenda o pesquisador
Moisés (2007).

Após esse momento, pedimos que discutissem às questões sobre

fantasia e imaginação; poesia e invenção; mentiras para dissimular e lograr vantagens.
Em seguida, falamos do texto que iriam ler e sobre seu autor, seu estilo e temáticas.
Foram lidos alguns trechos da biografia do escritor, suas obras e escritos, foram trazidos
previamente vários livros dele que estão presentes no acervo da escola, na biblioteca.
Capas mostrando fotos e até desenhos sobre ele foram semeados na sala.
Após a leitura, os questionamentos foram iniciados a partir do título, se ele dava
pistas sobre o texto e sua personagem central, se eles gostaram do conto. Foi elaborada
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uma lista de palavras desconhecidas no quadro e seus significados logo foram
esclarecidos; tudo foi motivo para idas e vindas ao texto. Falou-se sobre o menino
Paulo, por que ele fazia aquilo? Por que dizia aquelas coisas? Faziam sentido para ele?
Eram de verdade? Como era a vida de Paulo? Sua imaginação, sua linguagem. Tudo foi
registrado no quadro explorando as opiniões. Essa parte da interpretação os levou a
perceberem que a linguagem do texto era diferente de outras que eles liam, citaram
como exemplo um relato da vida real.
Em seguida, a palavra poesia foi escrita no quadro e suas impressões sobre o que
eles entendiam foram escritas ao lado da palavra-tema. Ao desvendarmos os sentidos
possíveis para o texto, os participantes revelaram que era ‘uma história diferente’;
‘porque parecia que o garoto queria criar sua história’. Outros questionaram, ‘o escritor
era Paulo ainda menino?’ O momento foi muito participativo e gerou um
desdobramento. Ainda foram salientados os aspectos formais do gênero conto de forma
a lembrá-los que na linguagem literária são muitos os formatos de textos onde ela se
manifesta, um deles é o conto. Ao término dessa fase foi solicitado que registrassem
suas impressões e o que entenderam sobre o texto. Os textos produzidos tiveram
formatos diversos (anexo II), tanto opinaram como também alguns quiseram inventar
versos e rimas e foram reservados para um possível caderno de produções da turma. Por
fim, alguns foram lidos e a partilha dessas leituras veio a ser o passo inicial para aquela
pequena comunidade de leitores que passou ali a existir.
A oficina correspondeu à motivação prevista na sequência básica que consiste em
preparar os alunos para receber o texto que tem como propósito trabalhar de forma
prazerosa e lúdica o incentivo à leitura literária. Cosson (2007) nos diz, “o sucesso
inicial do encontro do leitor com a obra depende de uma boa motivação”. Esse
momento, portanto, correspondeu às expectativas e serviu de ilustração para as etapas
vindouras das atividades.
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Poesia e infância

Para compreender a temática da poesia a partir de sua linguagem, compreender
que eu poético e autoria são diferentes e entender o discurso literário na composição do
poema, foram esses os objetivos para a oficina segunda que foi realizada no espaço da
sala de aula e na biblioteca da escola. Inicialmente ficamos na sala de aula e dispomos a
turma de alunos/participantes em círculo. A primeira leitura foi deles, individual e
silenciosa, depois realizada pela pesquisadora, oral e expressivamente, para causar a
divagação sobre a pequena narrativa ensejada nos versos do poema.
Posteriormente, foram informados que o autor do poema

era o mesmo da

primeira atividade e por isso já tinham armazenados conhecimentos sobre ele.
Observamos que o mesmo texto estava presente no recorte de atividades previstas do
livro didático da turma dos participantes. Aproveitamos o conhecimento prévio que eles
já tinham do autor Carlos Drummond de Andrade e exploramos o universo representado
no poema a Infância (1973). A leitura do texto foi prolongada por sugestão deles
mesmos para realizarem uma nova leitura, onde os meninos leram de forma alternada
com as meninas os versos do poema. Sentindo-se motivados participaram
entusiasmados do momento de leitura fluida e prazerosamente experienciada.
O tema da aula foi abordado: a infância e a poesia. A interpretação coletiva se deu
a partir da suscitação com relação aos elementos textuais que apontavam para o tema do
poema; o formato e o jogo das palavras, como também foram apontados os significados
das palavras desconhecidas e como influenciavam no sentido do texto; como a infância
está representada ali no poema? Por que o texto era um poema? Que características
podiam ser extraídas de cada personagem que estava nos versos?
Esse trabalho de mediação realizado pelo professor é fundamental para que
aconteça a compreensão da obra lida, também torna- se fundamental que a escola
valorize práticas como essa e que essas práticas de leitura literária sejam de fato
acompanhadas de procedimentos que promovam o desenvolvimento e humanização dos
estudantes. Isso está previsto no letramento literário baseado em Cosson (2007). Após
os questionamentos interpretativos, eles registraram suas definições para o termo
infância, numa folha preparada para o exercício da escrita, aproveitando a presença do
texto no livro didático11 e pedimos que eles fizessem uma leitura comparativa entre
11

MARCHEZI, Vera, BERTIN, Terezinha, BORGATTO Ana Trinconi. Português. Projeto Telaris. São
Paulo: Editora Ática, 2013.
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aquele texto Infância e outro texto presente no suporte do livro didático, Diário da
infância (2013, p.174-175), de Mirella Domenich, este texto do gênero reportagem,
mas com tópicos que lembram um diário, serviu de aparato para o que chamamos de
leitura comparativa. Eles tiveram a oportunidade para realizar o que Pinheiro (1995)
sugere como meio de trabalhar a leitura competente em sala de aula. Após discutirem
sobre os elementos estruturais de cada texto observaram também os contrastes entre os
dois autores dos textos e as diferentes formas de ler proporcionadas pelos gêneros
textuais.
Em seguida, produziram registro escrito de maneira individual dando conta dos
momentos relatados das infâncias retratadas nos dois textos. Muitos quiseram também
escrever algumas memórias de suas infâncias. Estavam se colocando como sujeitos no
mundo a partir do que viram na literatura. Essas produções sinalizaram para a
compreensão sobre o lido, como também ficou claro para os participantes que ler poesia
não servia apenas para desembaraçar a língua. Mas que existe um eu que está lá nos
versos e que tem algo para o leitor conhecer, interagir e se reconhecer. Os textos
produzidos foram elencados para compor a coletânea que possivelmente seria formada e
levada para a biblioteca da escola em seguida.
Ao término, sugerimos que eles fossem realizar empréstimos de folhetos de
cordel, na biblioteca, lessem em casa para que suas leituras fossem compartilhadas e
que serviriam de preparação para a próxima etapa do letramento literário. Observamos
que cada oficina teve o seu momento de produção escrita representando coletiva e
individualmente o processo de interpretação realizado por eles, com o foco voltado para
a interpretação do lido.

Poesia popular e seus poetas
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Esse momento que correspondeu ao primeiro intervalo (Cosson, 2007), foi
motivado com a ida dos alunos ao laboratório de informática da escola, lá eles
acessaram a internet para pesquisar sobre o poeta e a obra que leram em casa, o poema
de cordel. Além de realizarem a pesquisa, eles puderam ler na tela do computador os
versos que tinham sido escolhidos. Os poetas foram identificados e relacionados à sua
obra, e, posteriormente, os registros e imagens de cada um fez parte de uma galeria
virtual de poetas de cordel. Os participantes efetuaram a atividade com muito
entusiasmo e noutro momento fizeram uma apresentação para toda a escola sobre esse
trabalho.(Cf. Anexos).
Os temas, escolhidos por eles, abrangiam desde as lendas folclóricas, como
também as narrativas e os poemas de apelo social e ecológico como o texto do poeta
Hailton Mangabeira, Salvem o mangue ( 2007) .
Muitos poetas e seus versos foram lidos e a fruição foi ocasionada por um clima
favorável uma vez que escolheram as rimas e o ritmo da linguagem poética para ser
objeto do aprendizado de leitura literária. Entre os textos escolhidos foi chamada a
atenção para uma lenda local contada em versos, cujo título A lenda do papa-figo: A
viúva Machado (2008), do poeta potiguar José Acaci. A narrativa conta que uma viúva
rica ganha a fama de papa-figo no imaginário das crianças desde os tempos idos dos
anos trinta. Cheia de mistérios, a poesia cantada em cordel não desvirtua a essência da
lenda. Constatou-se que ainda nesses tempos de cultura digital e atualizações das
vivências culturais, a história ainda mantém atrativos para os leitores. Isso ficou
evidente já a partir do momento da leitura realizada de forma oral e em voz alta por
alunos da turma dos participantes. Observamos que as leituras desse formato suscitam
interesse e participação plena. Pinheiro e Marinho já nos dizem sobre isso, “a leitura
oral dos folhetos, como já afirmamos, é indispensável. Portanto, a primeira e
fundamental atividade deve ser a de ler em voz alta. E se possível, realizar mais de uma
leitura.” (PINHEIRO e MARINHO, 2014, p. 129)
O imaginário presentificou-se nos versos e na hora da leitura a poesia reativou o
encantamento e a experiência nessa fase do letramento aconteceu de forma desejada.
Vários poetas foram lidos e seus versos declamados. Em seguida, realizaram na sala de
informática a elaboração de um texto objetivo contendo informações bibliográficas e
históricas sobre alguns poetas. Assim como suas impressões sobre o que leram. Tudo
ficou registrado nos dados armazenados do espaço digital do computador.
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Surgiu a ideia da galeria virtual, na qual os participantes formaram uma
apresentação de poetas populares. A atividade foi realizada com a cooperação do
regente de outra instância de leitura. Soares (1999), nos revela que essas instâncias
devem ser organizadas para causar o letramento, para que este aconteça efetivamente
na escola. O resultado desse trabalho gerou desdobramentos. Numa ocasião, ocorrida no
período da intervenção os alunos apresentaram seus registros em slides para o poeta e
professor Marcos Medeiros12, no evento eles compartilharam com outros alunos da
escola suas experiências naquela atividade. O resultado foi o aumento de empréstimos
da literatura

de cordel na biblioteca. O momento propiciado por essa atividade

favoreceu a entrada e acolhimento da oficina seguinte. Nela, a poesia popular falava de
coisas e sentimentos partilhados, estes foram bem interpretados no ambiente de
interação que se instalou na sala de aula.

A poesia e as memórias de um lugar chamado infância

A terceira oficina nos trouxe o contato com a poesia potiguar de matiz popular. Os
versos elaborados pelo poeta Chico Morais são inéditos para o mercado editorial, mas
foi-nos permitido sua utilização para a nossa prática de leitura na sala de aula.
Esta oficina correspondeu ao centro de atenção de nossa intervenção. Inserimos os
poemas Casinha Fechada (2012) e Janela do sol poente (1998). Estes dois textos foram
utilizados para duas oficinas, como motivação e para familiarizá-los à temática dos
versos. Iniciamos apresentando e lendo oralmente os textos que seriam trabalhados.
Aplicamos em seguida uma dinâmica sugerindo que a turma ficasse em forma de
12

Marcos Medeiros é potiguar, professor aposentado pela UFRN, DA ÁREA DE Ciências e Ecologia.
Poeta por opção e amante da Cultura popular. Autor de poemas com temas voltados para o universo da
natureza e seus semelhantes. Algumas de suas obras são: O lagarto do folhiço, Vários tons da genética,
Com um pé na água e outro na terra.
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círculo: de olhos fechados iriam lembrar de suas casas ou de alguma coisa marcante lá
no passado que fosse relacionado a suas casas. Apenas três alunos resolveram não
participar.
À medida que relaxaram entregues à memória, lançamos perguntas do tipo: como
era a casa quando pequenos? O que gostavam? O que sentiam naqueles momentos?
Quem morava com eles naquele tempo? Gostavam? O que aquele lugar tinha a ver com
eles? E hoje, o que levar para a idade adulta? O que acha que vai lembrar? O que
significou aquela moradia? E assim foram vários minutos de muita compenetração e
interação ao mesmo tempo.
Esse momento, mesmo com objetivo lúdico, levou à preparação para que a poesia
situasse, no presente, o poeta que ia ser apresentado para eles, seus versos, o eu poético,
a pessoa dele e eles mesmos, a vida. Tivemos o objetivo também de propiciar o que diz
Kirinus: “a leitura de poesia contamina de felicidade o leitor porque permite o
reencontro com o mundo simbólico” (KIRINUS, 2011, P.98). Afinal, como as palavras
que expressam coisas do outro podem fazer sentido para mim? Era o que norteava a
primeira etapa desta atividade.
Muita coisa se revela quando há interação e exercício de introspecção realizado
pela leitura. Os participantes foram aos poucos recebendo e interagindo com os
momentos dessas oficinas. Houve o momento da conversa e muitos dos participantes
expressarem suas lembranças, sendo que outros ficaram em silêncio. As memórias de
suas infâncias foram reveladas nos textos que escreveram. E, posteriormente, expostos
num pequeno livreto. Observamos e avaliamos essas produções como resultado já das
diversas leituras que já vinham ocorrendo no percurso da intervenção. (Cf. Anexo).
A cada etapa aplicada e analisados os resultados, percebemos conforme Cosson
(2007), que o letramento literário não envolve somente a leitura, “ o processo de
letramento que se faz via textos literários compreende não apenas uma dimensão
diferenciada do uso social da escrita, mas também, e sobretudo, uma forma de assegurar
seu efetivo domínio” (2007, p. 12 ).
As leituras foram retomadas e cada um dos alunos foi lendo as estrofes. A
cadência e o ritmo dos versos, trazidos na voz daqueles que já desenvolviam a
articulação melhor, ia enchendo o ambiente de apreciação à poesia. Muitos se
aventuraram a repetir suas declamações. O propósito de utilizar ora um autor clássico,
ora um autor da poesia popular, vai ao encontro do objetivo central da pesquisa de
letramento literário. Os objetivos dessa oficina, especificamente, corresponderam à
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valorização da poesia popular; possibilitar a interação com a poesia e os sentimentos do
eu poético em relação ao lugar que um dia habitou; refletir sobre o sentimento de
pertença, além de compreender sobre as palavras e os sentidos que projetavam e os
elementos que constituíam um poema de cordel e sua comparação com outros formatos
de composição da literatura popular.
Em duplas, os participantes realizaram o processo de leitura correspondente ao
que Cosson (2007) chama de interpretação, onde a compreensão ocorre através de
inferências levando à construção do sentido do texto. E com isso chega-se ao processo
de interpretação externa. Para tanto, eles realizaram atividades contendo questões sobre
a estrutura do poema Casinha Fechada, que incluia a leitura das imagens sugeridas
pela voz do eu poético; como se apresentavam naquele texto os elementos constituintes
da poesia; como as palavras se organizavam levando ao conhecimento do leitor o
sentimento de pertencer aquele lugar, o sertão.
As conclusões de cada dupla foram registradas nas folhas que receberam e
algumas sofreram correções do ponto de vista do entendimento das questões e outras
demandas linguísticas. Essa atividade foi discutida e exposta no quadro mural da sala de
aula.
Na etapa seguinte da oficina foi realizada uma exposição, aulas expositivas sobre
os elementos que compõem a literatura de cordel e, utilizando o recurso das mídias
educacionais, realizaram essa etapa no espaço da sala de vídeo. Na ocasião foi
explicado o que consistia a imagem poética e o que seria o sentido conotativo e
denotativo da linguagem. Foram utilizados vídeos e slides para ilustrar os conteúdos.
Baseamos nossa oficina numa sugestão do livro Acorda Cordel do poeta e estudioso
Arievaldo Viana (2007).
A etapa seguinte foi construída a partir do poema Janela do sol poente do mesmo
autor, Chico Morais. Leituras e discussões já tinham sido realizadas e com eles
dispostos em duplas e trios foram compartilhando conhecimentos advindos da interação
com a poesia popular. Problematizamos os seguintes tópicos: os elementos da poesia
estavam presentes no texto? Que impressões passaram e também foram formadas?
Quais os recursos que o poeta utilizou para dizer poeticamente dele? Como seria o eu
poético? Havia semelhanças entre este e o outro poema Casinha Fechada? Os dois
poemas seriam cordel ? Por quê? O que falavam sobre a nossa cultura nordestina? Poeta
e eu poético são a mesma coisa? Ao final das discussões tiveram tempo para elaborar o
registro escrito de suas impressões e resposta. Alguns quiseram e desenharam sua forma
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de interpretar os dois poemas. As atividades e registros foram selecionadas para compor
o livreto que estava sendo construído. As atividades escritas (Cf. anexo ) referentes ao
poema Janela do sol poente, foram formadas por itens que obedeciam a um roteiro
básico de leitura. Partindo de informações elementares à parte relacionada à
compreensão do texto. Esse conjunto de atividades funcionou como preparação para a
próxima atividade.
Salientamos que a participação ativa dos estudantes nos mostrou que a leitura
literária pode acontecer na escola de forma plena, basta que haja o compromisso com o
trabalho de mediação exercido principalmente pelo professor . Vimos que as temáticas
e atribuição de sentido aos versos foram possíveis e sistematizados e que essa
construção se deu por causa da mediação exercida pela professora pesquisadora e
também por eles mesmos no momento de discussão e interação com os textos. Essa fase
é compreendida, na sequência básica, como leitura (Cosson, 2007).
No prosseguimento da fase da leitura e exposição dos poemas foi observada a
composição das estrofes, das duas poesias, o jogo de palavras rimadas, como também a
classificação daqueles poemas como pertencentes à literatura popular, seguindo a
orientação dos estudos de Silveira (2014), que diz: “ A cultura popular dispõe de
gêneros os mais variados, que são reconhecidos nas suas especificidades, disponíveis
para diferentes situações, adequados a todos os gostos, textos longos ou curtos,
disponíveis em múltiplas situações sociais.” [...] (SILVEIRA, 2014, p. 188).
Ao final, fizeram uma análise do texto Casinha Fechada e as mensagens trazidas
por seu versos instigaram a compreensão do tema que norteava o escrito. Durante o
processo, os participantes elaboraram seus textos referentes a essa etapa da oficina e
muitos exerceram a liberdade de compor o texto em versos. Outros se colocaram no
lugar do eu poético e significaram o poema imitando o poeta, por meio da paráfrase.
Trouxeram suas memórias e lembranças no formato de versos e estrofes. A
compreensão sobre os dois textos poéticos ocorreu de forma esperada para a expectativa
que foi instalada no planejamento das atividades. A interpretação individual foi seguida
desse registro e organizada posteriormente num livreto de produções, já mencionado
(Cf. Anexos).
O intervalo a seguir foi o início e motivação para a próxima fase do processo de
letramento que se desenvolvia entre nossos participantes.
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Conversas e linguagem da literatura de cordel

O momento representado por este intervalo foi caracterizado pelas discussões e
leituras que se seguiram. Tivemos como objetivos desenvolver e construir
sistematicamente conhecimentos sobre a literatura popular, a poesia de cordel. Os
participantes foram convidados a participar de uma apresentação na biblioteca sobre a
poesia popular.
Na ocasião, leram e pesquisaram sobre as narrativas de cordel. Especificamente O
Pavão Misterioso. Foi apresentado o cordel na versão clássica do poeta José Camelo de
Melo Resende. Uma roda de leitura foi composta e muitos quiseram participar. Foram
comentados dados sobre sua vida de poeta. Em seguida, foi apresentada a versão em
quadrinhos da mesma obra, no suporte de uma revista elaborada pelo desenhista Sérgio
Lima, O Pavão Misterioso cordel em Quadrinhos (2010). A leitura foi fluida e
representou um momento muito rico para o aprendizado deles. Fizeram comparações
entre as duas linguagens e os dois formatos de textos. A própria narrativa em versos foi
motivo para estudarem mais sobre as formações poéticas e a estrutura dos versos. O
registro ficou arquivado no espaço digital do acervo da biblioteca da escola. Os alunos
foram motivados por essas leituras e, a cada atividade realizada, constatávamos que o
interesse ia se constituindo como forte aliado ao letramento literário que acontecia e se
fortalecia.
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Cordel versos que encantam e formam leitores

A quarta oficina abrangeu atividades de leitura envolvendo a literatura popular
nos versos do cordel. Como justificativa para sua aplicação nos apoiamos em Alves
(2013), ele considera que “ A sala de aula nos parece um espaço bastante adequado para
a vivência da leitura de folhetos, uma vez que poderá ser transformada num lugar de
experimentação de diferentes modos de realização oral”. (ALVES, 2013, p.41). A
realização foi enfatizada nos atos de leitura oral para vivenciarem novamente a escuta
de palavras de narrativas de aventura e amor.
A história dos irmãos Batista e Evangelista foi lida e imaginada. As situações
vivenciadas pelos personagens na romance em versos da obra O Pavão Misterioso, do
poeta José Camelo de Melo Resende, um clássico da nossa literatura de cordel. A leitura
e apreciação da obra permitiu o encantamento, a instigação à fantasia poética, motivada
pelas imagens que foram desenhadas pelo poeta através da engenharia e entrelaçamento
do ritmo e das palavras.
Ao realizarem várias leituras, fez-se uma grande roda de conversas sobre a obra,
seu autor e os elementos que existem na narrativa. O herói e protagonista, a mocinha, o
vilão, o amor impossível e, como elemento mais importante para o encanto envolvente
da história – o pavão. Foi suscitada a discussão sobre o aspecto mágico que havia nessa
narrativa com a primeira que eles ouviram e leram (em versos). A leitura do conto,
aonde seu personagem Paulo foi retomado, assim como suas versões e relato de
acontecimentos. A interpretação seguiu esse viés comparativo também. E também ficou
registrado para eles que a literatura se manifestava de formas diversas e que na poesia
de cordel a narrativa transportava imagens e fantasia de forma rimada e com cadência
própria e na prosa o ritmo se realizava a partir da sequência de como essas imagens iam
se produzindo e tecendo o enredo.
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A estrutura e estilo da linguagem foram comentados, bem como a explicação
sobre o que era o Romance, sua origem, o que seria o romanceiro Em seguida, a análise
dos elementos pré-textuais como a capa do livreto. O que significava uma obra
composta em tantas estrofes? O poeta era mesmo sonhador como Paulo, o menino poeta
de Carlos Drummond de Andrade? A linguagem rimada ajuda no entendimento da
história? Diversas hipóteses de leitura foram testadas e acrescidas outras.
O objetivo maior dessa oficina foi proporcionar a realização da leitura literária,
através dos versos do cordel para trazer mais uma vez o ato cúmplice da interação e
compreensão que subjaz no jogo e engenharia da arte da palavra. Era o letramento
literário acontecendo. Como desdobramento dessa atividade tivemos uma produção de
um poema coletivo, que teve como motivação uma viagem que os participantes
fizeram para um evento literário, promovido pela Prefeitura da cidade. Neste evento
foram convidados a assistir uma palestra sobre a poesia e a internet. Nessa produção
tivemos a oportunidade de analisar e avaliar o processo que estava ocorrendo com eles
e como o letramento literário estava sendo assimilado pelos participantes. (Cf. anexos)

Um lugar e um sentimento poético

A oficina teve como motivação desenhos e ilustrações dos três poemas que seriam
utilizados posteriormente nas atividades de leitura. Casinha Fechada , de Chico Morais
( 2012); Cidadezinha, de Mário Quintana (1977) e Cidadezinha qualquer, de Carlos
Drummond de Andrade ( 2001). Os desenhos e ilustrações foram expostos em tela
projetada pelo recurso das mídias digitais. O espaço para essa atividade ocorreu na sala
de vídeo. Antes, cada aluno recebeu cópias dos textos que seriam lidos e interpretados.
Os participantes foram discutindo sobre as imagens e o que representavam o que parecia
ter em comum e o que as diferenciavam; de que assunto eles tratavam. Após o momento
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de discussão foi projetado na tela as poesias para que fossem lidas e eles fizessem as
devidas correspondências com as ilustrações. Esse momento foi muito rico e
participativo.
Em seguida, tivemos a leitura em voz alta. A familiaridade e a desinibição das
atitudes leitoras foram evidentes. A familiaridade com os formatos dos textos e seu
aspecto estético causava espontaneidade e expressividade nas vozes que soaram ali,
naquele espaço vivo. Foram formados três grupos de acordo com o poema que
escolheram trabalhar. Em grupos as discussões foram norteadas por roteiros e questões
levantadas sobre os escritos, com o objetivo de orientar e mediar ordenadamente cada
atividade.
O passo seguinte consistiu numa apresentação de cada grupo sobre a interpretação
de cada texto. A etapa final foi a produção de um texto e eles deixaram exposto num
painel que continha as ilustrações e colagens de fotos de cidades e moradias, espaços
rurais e urbanos, coletivos e individuais que contextualizaram toda a temática que
estava proposta na poesia que leram e interpretaram.
Os procedimentos para essa oficina foram os seguintes: distribuímos as biografias
dos autores, mais informações foram conhecidas sobre eles; listamos as características
das imagens que visualizaram e compararam com as comunidades e casas deles
mesmos; compararam as casas e cidades sugeridas pelas poesias; o que seria uma cidade
ideal para eles. Após esse momento, os participantes retomaram a leitura novamente
para analisarem, dessa vez, a questão da linguagem, estilo e recursos que os poetas
utilizaram para dizer poeticamente sobre os seus lugares, ou os lugares imaginados e
vividos por eles. Observamos que os participantes já identificavam os sentidos e as
formas como o poeta escolheu para se expressar; registraram as partes estruturais do
texto em verso, as rimas, as estrofes, as expressões indicadoras de sentimentos do eu
poético, as palavras e a significação deles para causar o entendimento e a compreensão
de que poesia está relacionada a sentimentos e impressões.
Ao término elaboraram textos sobre suas impressões de leituras relacionando
com as imagens e sentimentos sugeridas pelas imagens proporcionadas pela poesia. E
respondendo a uma questão levantada: como seria a minha moradia ou a minha cidade
se fosse escrever uma poesia. O momento foi finalizado com um sarau e declamação de
poemas na biblioteca, onde foi exposto um tipo de diário de bordo com imagens de todo
o processo de letramento ocorrido com eles. A seguir, foi apresentado o poema
coletivo produzido por eles, os participantes.
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3.2 Oficinas de leituras: Inspiração da poesia

O momento final das oficinas constituiu-se de duas etapas. Primeiro, foi avaliado
coletiva e também individualmente o processo de letramento literário que foi instalado
naqueles dias de atividades específicas. Os registros dessa avaliação foram orais e
escritos. (Cf. anexos). Neles consta as opiniões dos participantes, principalmente, sobre
o aprendizado que construíram ao longo do letramento, suas dificuldades e pontos
positivos, a valorização para com a poesia nos versos da literatura popular.
A Segunda parte foi um momento de produção coletiva do poema que os
participantes e a pesquisadora, juntos numa cumplicidade de vozes resolveram criar. A
motivação, além de tudo que já tinham vivenciado, se deu também com o contexto
lúdico e de aprendizagem proporcionado pela visitação ao Flin – Festival Literário de
Natal – no mês de Novembro, promovido pela prefeitura do Natal em parceria com
outras entidades. Lá eles assistiram e interagiram com a poeta pernambucana Clarice
Freire, cuja poesia tem sido divulgada no suporte do blog Pó de Lua. Como também
vivenciaram uma ação interativa com artistas de uma peça infantil de teatro. Pareceu
sob encomenda aqueles momentos, pois a intervenção estava sendo finalizada.
Da inspiração desses momentos e dos repertórios de imagens e significados que
ao longo foram construídos nas suas memórias surgiu um texto em versos, relatando
com poesia os principais aprendizados relacionados à leitura, audição e agora produção
poesia. Foi um trabalho que resultou em momentos de consolidação do eu de cada um,
considerando que poesia passa pela emoção também.
Iniciou-se a partir das seguintes atitudes: uma grande parte esperou a professora
iniciar pondo as palavras no quadro; as palavras aos poucos foram chegando, discussões
foram acontecendo para encaixar uma expressão que combinasse com o que queriam
dizer; rimas foram testadas; ludicidade e aprendizagem de poesia; o jogo das palavras e
as lembranças fazendo uma aula diferente; a cooperação ocorreu e o momento rico de
criação foi realizado satisfatoriamente. Eis o poema abaixo.
Viagem ao mundo da literatura

Saímos da escola
Naquela tarde escaldante
A expectativa venceu

Foi uma aula brilhante
A contadora de histórias
Nos recebeu contagiante.

65

A praia do Forte tão linda
Vimos logo lá da ponte
Porém vimos também
Um mangue agonizante
Do ônibus dava pra ver
Uma Natal deslumbrante.
O professor Ivaldi
Companheiro da viagem
Nos levou para a poesia
Daquela moça cheia de vantagens
Que sabia desenhar
As letras como engrenagens
O Flin foi muito importante
Os alunos se empenharam
Em guardar na memória
Tudo aquilo que escutaram
De paródia ecológica
Ao poema que guardaram
Ainda lembrando do evento
Vimos naquela viagem
Uma leitura tão boa
Pra nossa aprendizagem
Foi uma bonita contação
O mágico de Oz e a reciclagem
No Festival Literário
A música também havia
Não era só contação
Houve muita harmonia
Criança rindo à toa
E com muita alegria.
Aconteceu na Ribeira
Aquela apresentação
Clarice Freire a poeta
Falou de sua vocação
Pra poesia e o desenho
Na internet postava sua ação
O pó de lua é o blog
Onde os poemas estão
A poetisa falou
Que divertido eles são
Nós queremos visitar
Pra ver essa criação

Conhecer rimas e versos
Na leitura vale a pena
É por isso que dizemos
Mesmo na história pequena
Os alunos sempre aprendem
A ver nos textos o tema.
A volta daquela viagem
Já foi com outro pensar
O pôr do sol lá no poente
Era poesia de olhar
A gente chegou na escola
Com muita coisa a contar.
A nossa escola agora
Tem um projeto de ler
Vamos ler livros legais
E poesia vamos ver
E outras histórias mais
Na biblioteca vai ter.
Nas aulas de leitura
O cordel aqui chegou
A novidade foi importante
O nosso estudo melhorou
Na língua portuguesa
O sucesso aqui chegou.
O Pavão Misterioso
Com a história bonita
De dois irmãos bem ricos
Um deles Evangelista
Mas da viagem que fez
Voltou pra sua terra bonita.
E teve outros poemas
De Chico Morais o poeta
Casinha Velha fechada
E a janela sempre aberta
Pra uma saudade que põe
No coração e não fecha.
Só sabemos que poesia
É uma viagem boa
No festival que já fomos
Nós rimos muito à toa
Uma aula diferente
Com poesia da boa.
Não importa a história

66

Se em versos está
Por que ela fica assim
Muito legal de escutar
E agora na escola
Nós vamos poder contar.
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A partir das orientações do estudioso da poesia popular Lindoaldo Campos
(2010), seguimos apresentando uma pequena análise da estrutura composicional do
poema produzido pelos participantes da pesquisa.
Antes, apresentamos o porquê de uma produção final: o poema foi assim escolhido
porque representa de forma verdadeira e lúdica um momento de consolidação do
processo de letramento trazido pelas práticas de leitura.
Ainda lembrando o supracitado autor, quando comenta que a poesia é uma forma
bonita de escrever sobre as coisas, assim diz :

É mais fácil porque se expressar em poesia é algo mais espontâneo,
mais natural. Como arte, a poesia é muito mais antiga do que a prosa.
Além do mais, de certa maneira, toda criança é poeta, e a poesia é, na
verdade, uma grande brincadeira de combinação de palavras, como
uma continuação de atividades que praticamos em casa, como as
cantigas de ninar, as cantigas de roda e os jogos de palavras.”
(CAMPOS, 2010,p. 19)

Foram muitas vozes que se uniram e deram vez às expressões que foram se
adequando ao estilo aproximado de um poema de cordel. Predominantemente os versos
procuram seguir um modelo de distribuição de estrofes no formato de sextilhas,
apresentando um padrão de rimas entre os pares correspondentes

ao esquema

tradicional, o 2º, o 4º e o 6º. Obedecendo a seguinte estrutura: aBcBdB
Conhecer rimas e versos
Na leitura vale a pena
É por isso que dizemos
Mesmo na história pequena
Os alunos sempre aprendem
A ver nos textos o tema.

Houve um ajuntamento dos dizeres e foram construindo a pequena história que
lhes aconteceu. A intervenção e suas atividades, como também as imagens que foram
criadas no imaginário de cada um dos participantes. Com isso, redes de conhecimento
sobre a literatura foram tecidas de forma prazerosa.
Queremos evidenciar que o texto produzido pelos educandos representou o
momento da compreensão dos mesmos sobre o gênero que foi objeto de seus estudos.
Lembrando que o essencial para o letramento literário, não significa produzir a própria
literatura. Contudo, devem experiênciá-la. E foi o que se realizou no processo da
intervenção aqui apresentada.
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Diante dessas considerações, tratemos de observar que elementos essenciais na
poesia de cordel estavam presentes na composição deles. Os versos rimados e regulares,
as estrofes estruturadas dentro de um modelo básico de rimas; o ritmo estava presente
nas estruturas sonoras proporcionadas pela distribuição das sílabas poéticas. Apesar de
não apresentarem o modelo classificado como tradicional perante a formação das
sílabas poéticas.
O relato da experiência literária e suas impressões de leitura

foram assim

distribuídos ,apresentando o seguinte percurso: 1ª estrofe, introdução citando a ida ao
evento literário fora da escola. Esse momento foi realizado quase no final da
intervenção;2ª estrofe situando o espaço e percurso geográfico dessa atividade de
letramento, refllexões foram feitas;3ª à 7ª estrofes, chegada e contextualização histórica
da aula especial, novas impressões sobre personagens e fantasia; 8ª ,9ª e10ª estrofes,
digressões e pensamentos líricos , pensando a poesia; 11ª à 16ª estrofes, compreensão e
conscientização do que aprenderam sobre a poesia, a leitura literária.
O poema acima representou o exemplo de legitimação para a pertinência de se
tentar aplicar estratégias de leitura e uma prática de ensino voltada para o letramento
literário. Isso fica sugerido não só pela tomada de consciência do sujeito da pesquisa,
sobre seu próprio saber diante da literatura, do texto poético, mas significa que passos
nesse sentido podem ser construídos de forma adequada e prazerosa.
Evidenciamos as atividades e práticas de leitura literárias ocorridas por ocasião
da intervenção desenvolvida numa escola pública , onde os alunos apresentam os
problemas mais comuns relacionados à leitura e especialmente à leitura literária.
Contudo, vimos no decorrer da aplicação que muitas dessas deficiências são passíveis
de ser revertidas. Uma oportunidade pode ser representada pelas oficinas de leitura
literária , como proposta do letramento literário. As constatações , sobre isso, serão
discutidas e apresentadas no capítulo a seguir. As vozes serão ouvidas, lidas e
detalhadas. Essas vozes são o exemplo legítimo dos elementos essenciais para o
letramento literário: o autor, os participantes/ alunos e professora pesquisadora.
Vejamos a seguir.
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IV A POESIA E SUAS MUITAS VOZES
Ando pensando em minha vida, em minha história,
Quantas lembranças eu carrego no viver!
O meu sertão, a minha gente, a passarada,
Galo cantando para o dia amanhecer.
O caboré, a mãe-da-lua, minha rede de dormir,
O frio brando quando vinha a madrugada...
Tempo se foi e como foi que eu não vi?
Sou passageiro e essa vida é uma estrada.
Os meus avós, os meus colegas de escola,
As brincadeiras, os carrinhos de brinquedo,
O Papa-figo, alma penada, a caipora
E essas coisas que nos davam muito medo.
Se eu pudesse, emoldurava o meu sertão,
Feito retrato que se bota na parede,
Mas tudo vivo, cenas de animação,
E eu no meio, balançando a minha rede.
(Chico Morais, Memórias – poema inédito)
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4.

Mote do Capítulo

O quarto capítulo trará, toda a análise dos resultados da intervenção: o que os
alunos aprenderam sobre o poeta e a sua poesia, o papel do mediador dessa voz, como o
aluno compreendeu essa voz e como a voz do professor e do aluno se junta à do poeta
para formarem os sentidos múltiplos da poesia em sala de aula, promovendo o
letramento literário satisfatório. Ainda na voz do professor haverá a explanação e
análise diagnóstica que resultou na intervenção.

4.1. A voz do poeta: Francisco Morais

A convivência das tradições populares, na representação da literatura popular,
torna-se um importante elemento para ser considerado nas ações de letramento literário
na escola. A função social da poesia se renova a cada momento de leitura e interação
com o texto literário, seja ele versejado nas rimas cantadas ou nas sessões de leituras
compartilhas.
A poesia é pra ser lida, cantada, ouvida e sentida. O conhecimento que irá se
formar a partir de sua presença na sala de aula, passa primeiro por essas atitudes
vivenciadas pelos sujeitos que compõem as instâncias de leitura na escola. “A poesia só
é o que é justamente por estar há séculos, em permanente construção [...]” ainda sobre
poesia nunca é demais falar, “ A poesia nos ensina a ver como se víssemos pela
primeira vez” Moisés (2007, p. 14). Ensinar a ver, um modo especial de ver o mundo,
essa também seria uma das funções da poesia segundo os estudiosos. E é com esse olhar
que lemos a poesia de Francisco Morais.
O poeta potiguar Francisco Morais é sertanejo do interior do Rio Grande do
Norte. Na sua cidade, Parelhas, ele vivenciou, na região rural, a mais pura das fases de
sua vida, a infância e adolescência. Até hoje frequenta com regularidade as paisagens e
os cenários do mundo trazido para seus versos. Trazê-lo para a sala de aula, através de
seus poemas, permitiu e sinalizou para que os nossos alunos refletissem sobre suas
vivências e lembranças que ainda ecoam em seus ouvidos. E, talvez mais tarde,
questionem o que trarão nas lembranças que os situarão a um determinado lugar do
mundo, como o poeta fez.
Chico Morais mostra-nos em sua poesia que isso também perpassa pela ação
criadora do próprio autor da obra. A abrangência de seus temas passa pela visão e
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sentimentos que o poeta demonstra sentir em relação ao seu mundo, abarcando a
geografia do sertão, que é real, e enraizado nas suas evocações e lembranças, como
também nos revela o amor que jorra no lirismo de seus versos em relação aos seus
entes mais próximos, sua família.
Retomando o que dissemos sobre os encantos da poesia popular, em seus versos
existe um lastro de requisitos dotados de propriedades que o credenciam ao que é
necessário para provocar o incentivo, a interpretação e construção do conhecimento nas
práticas de leitura literária, na sala de aula. Sinaliza também com a perspectiva para as
muitas leituras que serão sempre atualizadas, na medida em que cada universo
representado por cada aluno seja acionado nos momentos de interpretação e construção
de sentidos dos poemas.
A poesia presente no seu poema Casinha Fechada ( 2012), oficina V, apresenta
elementos que servem de legítimo exemplo ao que afirma o autor de A B C da poesia,
inspirartividades com palavras, professor e pesquisador da Literatura Popular,
Lindoaldo Campos (2010), quando diz que

escrever poesia é mais bonito porque ela tem uma natureza mágica e
criativa. Na poesia, somos muito mais livres para fazer experiências
com as palavras e com as nossas ideias e, ainda, para bulir com sons e
imagens, pois ela tem muito a ver com música e com a pintura.
(CAMPOS, 2010, p.19 )

As imagens que são ‘pintadas’ na forma de palavras levam ao leitor recursos que
lhe permitirão construir o conhecimento com relação ao mundo que povoa os
sentimentos do poeta, em relação a sua terra sertaneja, a sua infância ao seu mundo
guardados na lembrança e trancados à chave que fecha a porta da casa representada no
poema por uma singela imagem. Responder à questão eterna colocada pelos livros
didáticos, ‘o que o poeta quis dizer com esses versos’, não foi objetivo nosso e nem
tivemos interesse em descobrir. Bastou-nos construir a cadeia de interações que foi
suscitada pelas palavras do poeta, que causou a fruição e desvelamento de muitas
interpretações nas vozes daqueles que também significam a poesia: os leitores/alunos.
O cenário que permeia seus poemas, no caso, o acima mencionado, nos revela o
lirismo e o cuidado que o poeta tem em elencar pertences e artefatos presentes na vida
comum do homem que vive no interior sertanejo. A casa e seus cômodos são descritos
por um ou dois termos que sugerem a dor de lembrar um tempo já passado. Porém não
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é uma dor lamentosa, ao contrário, é sugerido através de um sentimento de pertença
quanto a sua realidade de ter seus pés fincados nas raízes daquele chão.
Apesar de a poesia de Chico Morais não se enquadrar nos modelos dos cordéis
tradicionais, em se tratando do número de estrofes, na sua estrutura e distribuição de
rimas e versos representa também um modelo da nossa literatura popular, como nos fala
o apreciador de poesia popular que “liberdade poética é quando não há limites para o
que pode servir de tema na poesia” (CAMPOS, 2010, p. 74 ). Sua poesia é livre no
universo amplo que permite alçar voos para o mundo rico de imagens presentes e
colhidas no seio da geografia do sertão.
Além disso, a escolha lexical feita pelo poeta, para compor o seu poema, propicia
o jogo comparativo existente entre mundos e linguagens diferenciadas, indagações
sobre sentimentos, natureza, vida e questões ligadas a nossa cultura. Tudo isso pode ser
suscitado quando causamos a interação entre poeta/poesia e leitor. São vozes que se
misturam e levam ao ato de leitura o sentido valorizado por tantos que se debruçam
sobre esse aprendizado.
Discorreremos sobre a poesia de Francisco Morais mais adiante quando
analisarmos as vozes dos alunos presentes nos diálogos que travaram com seus versos.
Porém, antes, podemos registrar a própria impressão do poeta sobre o seu ofício e a sua
relação com as palavras. Assim, ele nos diz textualmente algo sobre si e sobre ‘a arte de
poetar’ (grifo nosso):
A arte de poetar, na minha experiência pessoal, começou com o
ato de admiração do que os outros diziam sobre o mundo do
sertão: os cantadores de viola, os músicos, os poetas, os
cordelistas.”[...] ficava encantado com aquilo e me dava uma
sensação de gozo ou de dor, de deleite ou de compaixão,
dependendo do que se falava sobre o sertão, o Nordeste de
inverno ou de secas, da natureza da caatinga, do seu povo.
Depois, aos 16 anos, arrisquei-me a sair dessa atitude
contemplativa (que já não era suficiente para mim.),para arriscar a
dizer a minha própria palavra poética, a expressar o que não cabia
dentro de mim, como uma coisa que sobrava e se convidava pra
que fosse dita, comunicada, expressa.13
Temos nessa ação confessa do poeta a confirmação para as teorias dos
estudiosos literários quando chamam a atenção para o autoconhecimento que existe na
poesia. O poeta, ao procurar desvendar o mundo que ele partilha, sente a necessidade

13

Entrevista dada pelo poeta Francisco Morais a esta pesquisadora, em 22 de julho de 2016.
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de comunicar para o outro também, além de se deparar com o desconhecido dentro de si
mesmo, (MOISÉS, 1996, p. 21 ).
Esses aspectos todos vem para a sala de aula, quando se opta por um trabalho
com a leitura literária, especificando aqui a poesia, tida como um meio que propicia as
descobertas e percepções do eu de cada um dos envolvidos: o poeta/autor, o leitor, o
mediador.São vozes que se misturam e significam a obra de Morais, como podemos
observar no poema abaixo, Janela do sol poente:

Não é estranha essa janela antiga
Que toda tarde se abre ao poente,
Fazendo entrar os raios do sol,
Na casa velha que criou a gente.
É o momento que a tarde chora,
Em que o passado está mais presente,
E a janela se escancara e range,
Sente saudade como a gente sente.
Janela antiga que me viu crescer,
Debrucei-me em ti tantas vezes quis,
Pra olhar a chuva, quando no inverno,
Ou pra olhar o voo de um veloz concriz.
E a vida foi amadurecendo,
Se perdeu no tempo aquela criança
Eu e a janela, hoje, quando juntos,
Só temos, de saldo, restos de lembranças.
E, assim, termino janela antiga,
De escrever a nossa poesia,
Versos que nasceram de um sol poente,
Quando a noite nasce e quando morre o dia.
(Chico Morais – Sítio Olhod´água – Parelhas 1992)

Antes de compreendermos o poema, vamos ao que nos diz Antonio Candido
quando expõe o seu pensamento sobre o verso e sua composição através das palavras:
A palavra, portanto, é a unidade de trabalho do poeta e a peça que
compõe o verso. Palavra como conceito, como ligação, como matriz
do conceito, como unidade sonora que desperta um prazer sensorial
pela sua própria articulação: durezas de guturais, explosões de labiais
suavidade de linguais. O ritmo cria a unidade sonora do verso;”[...]
(CANDIDO,1996, p. 59).

O ritmo do poema Janela do sol poente traz uma imagem desenhada pelos sons
que remetem o leitor a sentir todo o lirismo que vai no pensamento do poeta. A
alternância de fonemas nasais (an,am,em,em), lembram o som da janela que traz o eu
poético para o presente. Contudo funciona também como portal que o leva para o
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passado, essa janela ainda se torna um elemento cúmplice do sentimento que permeia o
eu poético, as lembranças são distribuídas e aportadas nos conceitos e relações trazidos
pelas palavras: natureza (sol poente, poente, raios do sol, tarde, noite,dia); casa velha
que representa o abrigo, o espaço maior onde o poeta trava seu diálogo com a janela.
Os recursos das figuras de linguagem são utilizados de forma a expressar por
relação de analogias ou abstrações, por exemplo, a metáfora maior sugerida na figura
do vocábulo ‘janela’. Na poesia, esta dá a entender que assume o lugar do ouvinte ou
interlocutor do dizer do poeta. A cena que é sugerida pelas palavras dão pistas para
isso, acrescentando que essa interação tem como testemunha a natureza e o seu ciclo
temporal representando os ciclos da vida humana: “janela antiga que me viu
crescer/debrucei-me em ti tantas vezes quis/pra olhar a chuva, quando no inverno/ou pra
olhar o voo de um veloz concriz”.
Segundo Candido (1996) o poeta explora as impressões sensoriais e os outros
sentidos advindos das palavras e uma das qualidades do poema é a sonoridade, os
efeitos sonoros compostos por ritmos e rimas, que imprimem potência ao sentido. Os
versos do poeta Chico Morais observam todas essas características fazendo com que
seja valiosa a presença da sua poesia no contexto de sala de aula, onde se valoriza a
literatura e as especificidades apresentadas por essa linguagem artística que se abeira à
poesia popular, pelo ritmo impresso nos decassílabos.

4.2. A voz do professor: análise de uma experiência com o texto poético
Inicialmente apresentamos a análise dos resultados do questionário aplicado na
fase exploratória de nossa pesquisa. Isso se torna relevante uma vez que
contextualizaremos os devidos resultados às práticas de leitura que foram planejadas e
desenvolvidas para proporcionar a melhoria da compreensão leitora dos alunos
envolvidos. São adolescentes, com idades entre onze e doze anos, num total de trinta e
dois alunos. Sobre as preferências de leitura, no geral, alegaram que gostam de ler
textos que sejam fáceis. Disseram também que gostavam de ler poemas, associando o
gênero à rimas e palavras bonitas. Não faltaram definições como: conto, histórias,
expressão de sentimentos. E eles viam na leitura uma oportunidade para alcançar algo
melhor como a liberdade, melhorar nos estudos, etc.
O que podemos depreender sobre isso? Os participantes já tiveram contato com
a poesia, o gênero poema, e pelos respostas dadas e suas definições esse contato estava
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presente nas suas práticas escolares de alguma forma, estavam predispostos a receberem
a leitura do texto literário.
No questionário (Apêndice B) formado por seis itens de questões abertas,
inicialmente lançamos perguntas sobre a identificação histórico social dos participantes,
com o intuito de identificarmos pistas sobre suas vidas e seus hábitos individuais.
Destacamos a ênfase que demos às práticas de leituras dos participantes. Por último,
vale salientar que este roteiro de questões não foi o único meio de obtermos dados sobre
os alunos. As observações da pesquisadora participante, bem como discussões em roda
de conversa

também foram utilizadas para chegarmos ao plano de ação da

intervenção.” [...] A discussão formal com pequenos grupos é sempre um passo
necessário, principalmente na fase exploratória da pesquisa”(THIOLLENT, 2011, p.79).
A primeira questão indagava ‘Quem é você?’ Nessa questão os participantes
escreviam seus nomes e outras informações, como a idade, puderam acrescentar
descrições sobre estilos de vida, lazer, formação de suas famílias. Dos 32 que
responderam, 28 são moradores de bairros distantes da escola; fazem o traslado para a
escola através do ônibus escolar. 04 alunos residem nas cercanias da escola, que fica
numa área central da zona norte da cidade (Quadro 01).

Quadro 1:Resultados do questionário de Sondagem- localização

Proximidade da residência com a
escola
10%

Nas proximidades
Distante da escola

90%

Fonte: A autora
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Sobre a segunda pergunta, ‘O que gosta de ler na escola? Porquê? Da turma, 07
alunos informaram que não liam porque não gostavam; 03 não sabiam dizer; 06 liam e
esqueciam; 03 preferiam jogar games; 12 disseram que gostavam de histórias e
narrativas. Percebemos que a leitura, para eles, correspondia ao que estava posto pela
escola, nos livros didáticos e não representava estímulos para eles. Os que afirmaram
gostar de ler tinham como justificativas: o ato da leitura para estudar, apenas na escola,
cumprir tarefas, passar de ano (10), apenas 02 disseram que liam para divertir-se. O
quadro abaixo revela que aqueles que diziam gostar de narrativas representam uma
maioria na turma participante, significa que as instâncias de leitura funcionam, mesmo
de maneira precária, na escola, com predominância do gênero narrativo. Restou-nos a
curiosidade sobre como seria o despertar para estratégias de leituras poéticas realizadas
por eles de maneira consciente e autônoma. O que resultaria e como seria?

Quadro 2: Resultados do questionário de Sondagem- O que gosta de ler na escola

O que gosta de ler
Histórias e Narrativas

22%
39%

Preferem Games
Liam e esqueciam

10%

Não Sabiam dizer
19%

10%

Não Gostam

Fonte: A autora

No terceiro item, (Quadro 03) indagamos ‘Quais os textos que mais gostavam de
ler nas aulas de Língua Portuguesa?’, ficando assim ilustrado: leitura de poesia 08;
leituras de narrativas no livro didático 09, histórias em quadrinhos 05, não liam 05, liam
tudo 05. Observamos que apesar de contraditório em relação aos dados da questão
anterior, ainda se configurou a questão da leitura de forma obrigatória e com destaque
para o livro didático. Indicando que eram utilizadas leituras de vários gêneros que nesse
suporte se ancoravam. Uma das práticas que foram observadas na biblioteca foi a leitura
bem presente de Histórias em Quadrinhos e também as narrativas envolvendo histórias
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de aventuras e mistério eram bem acentuadas. Fizemos um percurso paralelo junto ao
regente da biblioteca para delinearmos esse perfil de leitor. Os leitores considerados
autônomos, que pegam o livro pra ler em casa estavam sempre figurando no contexto
desses gêneros literários. Outro aspecto evidenciado, foi a preferência pela leitura de
poesia. Sobre isso, acrescentamos que o número de leitores de poesia enquadra-se, na
escola, dentro de uma linha ascendente, em virtude de eventos que ocorrem e motivados
por algumas atividades culturais da escola.

Quadro 3: Resultados do questionário de Sondagem- Quais textos gostam de ler

Quais textos mais gostam de ler
0%
19%
30%

Poesia
Narrativas
HQ

18%

Não Liam
Liam tudo
33%

Fonte: A autora.

A quarta questão “Por que você lê texto de literatura”? E onde acontecem essas
leituras?, 03 disseram que liam para desenvolver a leitura, na sala de aula; 05 afirmaram
que liam para escrever na sala de aula; 04 liam para inspirar, na biblioteca e em casa; 06
porque gostavam e na escola; 06 liam para estudar na escola; 04 liam para conhecer na
biblioteca e 03 porque queriam e liam na escola e 01 não sabia responder (Quadro 04).
Esses dados revelaram que as práticas de leitura literária não passavam por suas
reflexões, pelo pensamento crítico e pela compreensão, porém revelou que
inconscientemente eles já tinham um objetivo de leitura. O que podemos depreender,
nesse aspecto, é que falta uma condução metodológica por parte dos professores, no
sentido de desenvolver o gosto dos alunos pela leitura, ajudando-os a ampliar a
autonomia e, consequentemente, atingirem o letramento literário desejado.
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Quadro 4: Resultados do questionário de Sondagem- Por que você lê textos de literatura

Por que você lê textos de literatura
13%

Para desenvolver a
leitura

9%
16%

12%

Para escrever na sala de
aula
Para inspirar-se

12%

19%

Porque gostam
19%
Para estudar
Fonte: A autora.

Observamos que alguns participantes responderam ao questionário de forma
imediata e superficial. Isso demonstrou também que era assim sua postura diante do
texto, literário ou não. Esse item apresentou uma ligeira consonância com o item
anterior com relação às leituras de narrativas e poesias. Esse item também nos remete ao
que Soares (1999) diz sobre a escolarização da leitura e suas instâncias. Os participantes
demonstraram que a leitura pode ser realizada em sala de aula, aquela obrigatória na
maioria das vezes, para responder e cumprir atividades e existe para eles a biblioteca, ou
seja, uma instância onde oferece a possibilidade para a leitura literária mais voltada para
o prazer de ler, criativo e prazeroso. O quadro aponta também que mesmo antes, em
outros itens, onde eles dizem que não leem, a leitura acontece cotidianamente, mesmo
que pareça ser apenas para ensejar conhecimento didático, mesmo assim ocorre. As
respostas apontam também para uma abertura que o professor tem junto a eles, rumo
ao letramento literário pertinente.
O item quinto, ‘Para quem você lê?’, 16 disseram para os professores; 05 afirmaram
ler também para alguém de casa; 06 para eles mesmos; 05 para todos, conforme o
Quadro 05.
O Quadro 05 aponta para a indicação quanto aos sinais de que havia ações de
leituras literárias em outros contextos, fora da escola, apesar de não serem conscientes
disso. Esse mesmo gráfico sugere que a leitura literária era tida como cumprimento de
tarefas na sala de aula provavelmente com objetivos didáticos restritos. Mas ficou
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demonstrado ainda, que mesmo diante de um contexto técnico de aprendizado da leitura
literária, já havia aqueles aonde o gosto pelas letras já tinha encontrado seu espaço.

Quadro 5: Resultados do questionário de Sondagem- Para quem você lê

Para quem você lê
16%
Para os professores
19%

50%

Para alguém de casa
Para eles mesmos
Para todos

15%

Fonte: A autora

O sexto item do questionário, (Quadro 06) “Consegue compreender o texto literário,
sua linguagem e mensagem?”.

Dos participantes, 16 afirmaram que necessitavam

auxílio do professor; 10 não e que era difícil; 04 mais ou menos e 02 não. As respostas
indicavam para a necessidade de podermos trabalhar a proposta do letramento literário
e desenvolver estratégias com eles para alcançarmos o passo mais importante da leitura
literária, que é a sua compreensão.

Quadro 6: Resultados do questionário de Sondagem- Consegue compreender o testo literário

Consegue compreender o texto
literário
Necessitam de auxílio do
professor
Não, era difícil
Mais ou menos
Não
Fonte: A autora.
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O sétimo item era uma extensão do anterior: ‘Como faz para compreender o texto
literário?’ 18 afirmaram ficar esperando a explicação sobre o texto; 05 liam novamente
e combinavam respostas; 07 só liam uma vez e olhava se tinha figuras; 02 não. Após
esse diagnóstico tratamos, na intervenção, de observar as fases do processamento da
leitura, que são apontadas por Cosson (2007) e como estavam sendo realizadas por eles,
focalizando bem a etapa da interpretação do texto.
Quadro 7: Resultados do questionário de Sondagem- Como você faz para compreender o texto literário

Como faz para compreender o texto
literário
Esperando a explicação
sobre o texto

6%

Liam novamente e
combinavam respostas

22%
56%
16%

Só liam uma vez e
observava se tinha figuras
Não compreende

Fonte: A autora.

Por último, tivemos a necessidade de saber ‘Como acha que termina uma leitura
literária?’. 12 em muitas coisas; 09 em conhecimentos; 06 em imaginação e 05 não
responderam. Não foi especificado o gênero do texto.
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Quadro 8: Resultados do questionário de Sondagem- Como acha que termina uma leitura literária

Como acha que termina uma leitura
literária
16%
37%
19%

Em muitas coisas
Em conhecimento
Em imaginação
Não responderam

28%

Fonte: A autora.

Os termos desse último item, não sinalizam para um final, mas para um novo
início, uma extensão ou resultado da interação deles com o lido. Era a impressão
sintetizada da leitura do texto literário que queríamos investigar. Ao término, discutimos
esses dados e indicadores e nos posicionamos, todos os participantes, para que o plano
elaborado para a intervenção considerasse que as ações de leitura literária que vinham
acontecendo na escola necessitavam de um planejamento e uma ação voltada
especificamente para a compreensão do texto, para o letramento literário. Foi posto que
a poesia popular seria abordada para causar o alcance dos objetivos traçados pelo plano.
Após essas considerações descreveremos como aconteceram as oficinas de
leitura literária, estratégia utilizada para tornar mais dinâmico e prazeroso o estudo e
leitura do texto literário e sua compreensão.
Consideramos ainda, que as informações reportadas pelos participantes no
questionário de diagnose, levaram-nos à constatação, no decorrer das atividades, de que
apesar de uma grande parte responder que gostavam de narrativas e poesias,
percebemos que eles gostavam de narrativas nos suportes dos quadrinhos e que a
poesia mencionada era, na maioria das vezes, as de leitura obrigatória no livro didático.
Embora já tivessem tido contato com o texto literário, muitos não sabiam o que era a
poesia popular. Estabelecia-se, portanto, o contexto para o ensino de leitura literária
sugerido pela Pesquisadora Zilberman, que afirma: “compete hoje ao ensino de
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literatura não mais a transmissão de um patrimônio já constituído e consagrado, mas a
responsabilidade pela formação do leitor.” [...] (ZILBERMAN, 2008, p. 52)
O propósito de análise das atividades produzidas no processo do letramento
literário, da nossa intervenção, teve como meta os seguintes pontos: as relações de
interação entre o texto de linguagem literária e o leitor; a compreensão do texto
literário em versos e as contribuições da poesia popular na formação do leitor do Ensino
Fundamental.
Alinhada a esse ponto de vista da pesquisadora nos propusemos colocar os
participantes em contato, primeiro, com a literatura erudita, a poesia erudita, para depois
resvalar para o seio da poesia popular. Vale salientar que aqui tomamos o termo poesia
e poema conforme o autor e estudioso da poesia popular Campos (2010), quando diz em
sua obra que o termo poesia significará tanto o material poético como a ideia abstrata
realizada pelo poeta. Como antes dissemos, não optamos por formar poetas e sim
leitores e apreciadores do texto poético.
.
Sob a mediação da professora/pesquisadora os elementos essenciais para a
composição das cenas do letramento literário foram se organizando de forma
satisfatória. O texto literário, autores, os leitores e a mediadora/professora para
estimular a compreensão. A apresentação e analise dos momentos de leituras e os
trabalhos desenvolvidos seguindo as quatro etapas da sequência básica foram elaboradas
e aplicadas. Esclarecemos que não seguimos a ação leitora apenas de uma obra. O
próprio Cosson (2007) abre espaço e liberdade, para a ação do professor, na sua
sugestão metodológica para com o trabalho com a leitura literária se faça de modo
satisfatório, dando oportunidade ao professor de escolher entre a sequência básica e a
expandida.
Nossa escolha sobre o texto que serviu para o início das atividades que foram
desenvolvidas, com vistas ao alcance de nossos objetivos para com o aprendizado de
leitura dos participantes, além de servir para motivá-los, queríamos que lessem algo
aparentemente simples. Uma narrativa condensada, contudo rica de muitas
possibilidades para suscitar discussão e provocação para aqueles meninos e meninas de
capacidades e intuições prontas a maravilhar-se perante o contexto que lhes ia
acontecer. Uma narrativa que falava da ação de ver o mundo com poesia, criando
poesia.
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O marco inicial da intervenção, aconteceu com a chegada do conto de Carlos
Drummond de Andrade, sobre o menino poeta (Ver Anexo).

Um texto de

metaconhecimento sobre o imaginário do mundo poético, especificamente imagens de
mundo maravilhoso, assim podemos dizer. A partir da interação com o conto, os alunos
passaram a discutir sobre o conceito de poesia de uma forma mais ampla, atrelado à
consciência de que as palavras são elementos que se unem para dar o sentido ao dizer
do poeta. Que as palavras traçam imagens e criam mundos paralelos. Sendo assim, qual
seria a mensagem que poderia ser construída sobre a ação da personagem? O autor
daquele texto, sendo também poeta, estaria dando pistas de como fazer poesia? Foram
assim questionados oralmente e após as discussões demonstraram assim o que
entenderam sobre poesia, vejamos algumas amostras:
A1 – coisa romântica
A2 – conjunto de rimas
A3 – palavras delicadas
A4 – versos e rimas
A5 - palavras divertidas
A6 – palavras com sentimentos
Se observarmos e fizermos uma confluência dessas definições, todas levam ao
campo representativo do sentido amplo da Poesia. Mais ainda, atrelado a essa visão,
vem a sugestão de que, para eles, a estrutura da poesia é arrumada nos versos e estrofes.
Indicando que poesia é sinônimo de poema ( ver A2, A4 ). Vejamos mais adiante
alguns trechos de suas produções que também indicaram naquele momento que a atitude
de leitor aprendiz de poesia começava ali, como também sugeria ser uma estratégia
eficiente de aprendizagem deles para com o texto e sua temática. Eis alguns trechos
desse manejo intuitivo :

Texto 1
Paulo gostava de imaginar
Quanto mais imaginava
Mais queria contar
E por isso, ele tinha
Fama de ser mentiroso
Um certo dia ele disse que
Viu no campo dois
Dragões-da-independência
Cuspindo fogo e lendo fotonovelas
Então sua mãe o botou de castigo (...)
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Neste trecho, a compreensão que se revela está ligada à definição acima
mencionada, “versos e rimas” , a produção escrita da impressão da leitura indica uma
acomodação do pensamento de que a poesia exige a presença de versos e fidelidade às
rimas. Mesmo assim, representou o início do despertar para com o aprendizado sobre
poesia. Assim como a impressão do leitor sobre o personagem e sua ação na narrativa,
observemos isso em cada estrofe; há o cuidado de manter a presença assegurada do
protagonista.. ora mencionando seu nome, ora um referente . Nessa atividade não
queríamos definir o conceito de poesia, mas suscitar a discussão e provocar a interação
dos participantes com o texto literário. Afinal, concordamos com Cosson (2007) quando
orienta-nos a causar e mediar a experiência com o texto literário aos nossos alunos,
estimulando as mais prazerosas ações de leitura.
Por outro lado, o conhecimento prévio demonstrado diante da utilização do jogo
com as palavras faz-nos depreender que os nossos alunos, em boa parte, já carregavam
uma pequena bagagem de repertório de significativos recursos tanto na linguagem
quanto do entendimento da estética do texto literário. Vejamos outro exemplo do
resultado da mediação de leitura na sala de aula..
Destacamos que essa produção textual bem como as outras produções, são
resultados das oficinas de leitura.
Texto 2

O grande poeta Paulo
Vou contar uma história não sei
Se vai entender
De um menino mentiroso
Que poeta ele vai ser.
Paulo menino maluco
Dragão já chegou a ver
E foi da independência
Com fotonovela a ler
Não sei se dá pra entender
Mentiroso ele vai ser.
Na escola do menino
Ele chegou a ver
A lua do céu caindo
E ele já foi comer
Diz que tem gosto de queijo
Cheia de buraquinhos
mesmo assim ele foi comer.
Que grande poeta esse menino vai ser
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Com histórias bem malucas
Que não dá pra entender
Parabéns para Paulo
O poeta que o mundo vê
De outro jeito bem melhor
Do que costumamos ver

Na produção acima a interação que se estabeleceu com o texto de origem
resultou nessa releitura que não podemos deixar de analisar. Primeiro o caráter de
exposição do outro, a impressão de contação de uma narrativa. Há o chamamento para
que o leitor venha a perceber as duas vozes que andam juntas no texto: a do
personagem, escondida na voz do poeta, narrada, e a dele próprio que se revela
textualmente (‘eu vou’; ‘não sei’). Há o entendimento, predominante, sobre a estrutura
da poesia , anteriormente mencionada. Contudo, os elementos que o escritor trouxe, no
texto original, como sinalizadores de matéria prima da poesia e a arte de realizá-la, para
o aluno/participante e produtor do texto 2 estes serviram para traçar o perfil do menino :
poeta e mentiroso, maluco e poeta.
O texto2 inicia já com o título realçando positivamente a ação do personagem,
que era poeta. Vejamos acima o título e a primeira estrofe. Diferente do texto que serviu
de base sob o título A incapacidade de ser verdadeiro, o título do texto do aluno
mostra de forma clara a arte de Paulo. O grande poeta Paulo, significa que existe a
possibilidade de que ele entendeu, diante das discussões, o motivo do menino não
conseguir ser verdadeiro. Também, é importante dizer que a produção do aluno,
demonstra que ocorreu com ele o que Iser (apud. Lima 2002) prioriza, quando fala do
efeito que o leitor sofre a partir de sua relação com o texto literário. Nesse estudo,
discute-se a teoria dos espaços vazios que existem no texto literário, estes produzidos
pelo autor e que são preenchidos pelas interpretações dos leitores. De forma que será
coerente essa interpretação, na medida em que ela segue a orientação implícita do texto.
No caso do conto que foi interpretado pelos leitores, o texto em análise denota que
esses espaços foram devidamente preenchidos. Todo o corpo do poema (texto 2) mostra
que coerentemente permaneceu na narrativa, a compreensão de que o ato de criar
mundos inverídicos não era uma falsidade do personagem, mas uma arte que foi
descoberta. No texto original de Drummond, pelo médico, somente ao final, provando
a aceitação da orientação drummoniana. Já desde o título o participante anuncia que
Paulo era de fato um poeta. E era aceito positivamente como tal, isso se comprova ao
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final, na última estrofe: “Com histórias bem malucas/que não dá pra entender/parabéns
para Paulo/ o poeta que o mundo vê/de outro jeito bem melhor/do que costumava ver”.
Com isso, interessa-nos citar um trecho: “A interpretação, portanto, cobre os
vazios contidos nos espaço que se forma entre a afirmação de um e réplica do outro,
entre pergunta e resposta.” ( LIMA, 2002, p.50 ). Ou seja, na relação entre leitor e o
texto o autor afirma ou implicitamente lança ao longo do enredo pistas para que o leitor
lhe respondesse que aquele menino poetizava o mundo e suas imagens contadas eram
seu material de comprovação disso. Os participantes compreenderam e deram respaldo à
proposta do autor, isso se vê nas suas produções. Ficando comprovada de forma
proveitosa a interação entre texto e leitor naquela ação de leitura literária.
Mediar os encontros da leitura literária e seus leitores mirins requereu um novo
olhar sobre o texto literário, o aluno, o professor e o autor do texto. O que significa
repensar práticas pedagógicas. Para mim, enquanto participante e pesquisadora do
processo de leitura que aconteceu representou uma nova perspectiva e abordagem para
com o trabalho diante da leitura literária. Cabe aqui, salientar que nessa intervenção
tivemos a liberdade de utilizarmos uma diversidade de obras. As vozes que se
misturaram no processo de leitura dos poemas de cordel trouxe-nos uma experiência
prazerosa e acolhedora para os sons e ritmos que liricamente encheram as mentes de
imagens e simbologias que só a literatura pode trazer para o leitor. Essa interação e o
gosto desenvolvido ficaram evidentes já a partir dos primeiros encontros. O ritmo e
cadência da linguagem poética foi um dos elementos que proporcionou as atitudes
positivas para com a participação dos educandos. Segundo Campos “ conhecer o ritmo
dos versos ajuda não apenas a tornar mais agradável a sua leitura e asua escutação,
como também é útil no processo de elaboração e sua metrificação.” ( CAMPOS, 2010,
p. 111)
Por fim, compreendi que

a poesia , a leitura literária se abordadas

adequadamente a causar o letramento literário, tornam-se importantes aliados para a
valorização da literatura e de tudo o que ela representa na formação dos alunos.

4.3. A voz do aluno

A partir da voz da pesquisadora, a voz do aluno já se faz necessária para traçar
alguns perfis conclusivos. No momento em que entra em jogo as impressões e
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exposições dos participantes e suas produções textuais percebemos que a experiência
literária, bem como o desenvolvimento do pensamento reflexivo estava sendo realizada
de forma condizente com a proposta do letramento literário de Cosson (2007) . Para o
referido estudioso “aprender a ler é mais do que adquirir uma habilidade, e ser leitor vai
além de possuir um hábito ou atividade regular”. [...] (Ibid. 2007, p. 40).
Isso ficou demonstrado quando os participantes já integrados numa comunidade
de leitores, mesmo em período determinado, mostraram o conhecimento proporcionado
pela experiência com o texto literário. Principalmente quando instigados a tecer
comentários sobre o jogo de palavras e os sentidos relativos atribuídos aos textos.
Vejamos alguns registros produzidos por eles. Observando a progressão do aprendizado
da leitura literária com o manuseio de poesia popular, vejamos mais alguns exemplos:

Texto 3
O boto cor de rosa
Eu não gostei muito, porque eu não entendi algumas coisas, mas a parte que eu entendi
eu gostei bastante, porque tem rimas, achei algumas coisas até engraçadas, a parte que
ele vira boto cor de rosa, que ele se transforma em um jovem bonito, forte e corajoso e
gostei também quando ele fica todo arrumado para ir para a balada dançar com as
mulheres. (A12)
Neste pequeno texto o aluno deixa suas impressões sobre a leitura de uma lenda
folclórica produzida em cordel.
Texto 4
Saudade do meu Sertão
O que eu gostei no cordel é a forma que ele fala sobre o sertão, ele fala com sentimento,
notei uma coisa que me impressionou foi que em cada final de cada estrofe tinha a
palavra Sertão. E foi isso que eu gostei do texto. (A16)

A produção acima ocorreu após a primeira oficina quando fizemos o momento
do intervalo. Eles tiveram contato com a literatura de cordel e muitos demonstraram
desenvoltura no entendimento do estilo e temática abordada pelo poeta. O exemplo
acima respalda a nossa afirmação.

Texto 5
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As semelhanças nos textos, tempo, natureza e animais e o diminutivo da palavra
cidade,cidadezinha e casinha. Vi as diferenças : Casa fechada diz sobre a vida do poeta,
Cidadezinha cheia de graça diz sobre um viajante e Cidade Qualquer é um morador que
parece gostar da sua cidade mas acha ela muito tranquila e boa. (A20)
Texto 6
Os três poemas tem em comum os títulos que estão no diminutivo. Nos poemas
Cidadezinha Qualquer e Cidadezinha cheia de graça falam sobre a vida e a rotina de
uma cidade simples que a partir de suas características podemos dizer que são cidades
do interior, cidades de sítios e no poema Casinha Fechada fala sobre uma casa simples ,
uma casa antiga que também pode estar na cidade, que talvez possa se encontrar essa
casa dentro de uma dessas cidades dos dois poemas que são relatados como sítios.
(A14)
Os exemplos 5 e 6 representam o momento inicial da sistematização da
compreensão dos alunos sobre os textos que foram aplicados na oficina V. Na ocasião
aplicamos textos poéticos da literatura erudita e um da literatura popular. Não houve
estranhamento quanto aos estilos e formatos apresentados nos poemas. Já percorríamos
um caminho amadurecido pelas práticas de leitura literária. Queremos salientar que a
ênfase que demos na abordagem dos textos foi desenvolvida para que o aluno se
sentisse chamado a gostar da poesia a partir dos temas e assuntos abordados por seus
autores.
No início de nossa intervenção dizíamos que haveria a chance de momentos
reflexivos que levassem os alunos a ver o mundo criado pela literatura, através das
figuras e temas da poesia popular, como também no manuseio como o texto da nossa
cultura eles seriam estimulados a sentir-se autor do seu texto registrado na escrita ou
através da oralidade. Fazer o participante sentir a literatura como algo que diz sobre si
mesmo, no dizer do poeta, faz o leitor criar o seu texto, sentir-se pertinente ao seu
mundo conhecendo o mundo do outro. Esse foi o sentido maior que moveu as práticas
envolvidas no processo de letramento que ocorreu para registro de nosso estudo.
Realizou-se neste trabalho muito coisa pertinente ao sentido humanizador da literatura,
proposto por Antonio Candido. A poesia popular deu conta do recado, propagou o
letramento literário e expandiu leitores por todo contexto escolar, realizando o que nos
ensina Pinheiro (1995), e, finalmente, o letramento foi realizado de forma relevante e as
instâncias de leitura funcionaram de acordo com o que vai ao encontro da proposta de
Cosson (2007) .
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Experienciar o texto literário no ato de ler, no qual o leitor tem um papel
dinâmico, esse é um dos pilares que está presente no estudo Aguiar (1996) reportandose a Iser, nele temos esse mesmo leitor como produtor de sentidos, que podem
apresentar várias direções,contudo, é importante estas sejam coerentes e que respeite o
jogo diretivo apontado pelas pistas deixadas pelo autor
Essa teoria dá suporte para a nossa pesquisa na medida em que , os leitores,
como participantes, representam o universo pesquisado e terão no texto literário o
dispositivo a partir do qual construirão suas representações. Esse processo de contrução
de sentidos é o que acarreta o preenchimento dos espaços vazios que segundo Iser, será
realizado quando, “o leitor utiliza o seu repertório, composto de normas sociais,
históricas e culturais” Aguiar (1996).
Dar espaço para que a voz dos leitores fosse considerada foi pertinente e
combinou com a proposição da pesquisa-ação de Thiollent (2011). Vejamos exemplos
de como foram concretizadas as vozes dos alunos a partir das diversas leituras literárias:
Texto 7
“O sentimento do poeta de Casinha fechada fala o carinho da sua avó e da ausência do
pai. Parece que o pai não vive mais, o sentimento é de saudade. No outro texto,
Cidadezinha qualquer apenas fala de um homem e mulheres, o que fazem no dia à dia,
mas o poeta parece acostumado. No poema Cidadezinha o poeta fala com carinho da
cidade, ele diz pequenininha, ele quer morar lá porque viaja muito”. (A 16)
O texto acima corresponde ao momento da compreensão , quando os
participantes após as discussões e conversas sobre o texto, correspondente à atividade
de produção na oficina V, foram convidados a registrar na escrita, o seu entendimento
sobre eu lírico do poema, a identificação temática e os sentimentos presentes em cada
poema.
O autor do texto acima denota em suas impressões de leitura, que já se encontra
na terceira etapa do processo de leitura, a interpretação, que conforme Cosson (2007)
ocorre quando o leitor já faz a negociação dos sentidos do texto utilizando seu
conhecimento de mundo e das regulações presentes no diálogo entre o autor,,leitor e o
contexto presente na vivência do leitor e aquele que se encontra no interior do próprio
texto.

Apresentou o estabelecimento de relações de sentido entre cada poema e

dialogou com os três.
Texto 8
O que eu entendi do texto Infância e o outro Diário da infância
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“Sobre o texto Infância, eu entendi que era o menino do texto já adulto contando e/ou
relembrando sobre o seu passado, o que sua mãe fazia, o que seu pai fazia o que ele
mesmo fazia. Ele lia o texto que gostava, a mãe cuidava do irmão e costurava e o pai ia
para a roça. Esse menino tinha uma vida melhor e boa. Mas os meninos do texto Diário
da infância, eu tendi que é bem difícil a vida deles, elas tem trabalho de gente grande
para fazer, quando vão para a escola tem que levar até o banco pra sentar, é muito difícil
lá em Guiné-Bissau para sua crianças pobres. A vida dessas crianças é com dificuldade
e a vida do menino na poesia é boa e fácil de viver.” (A20)
Outro exemplo do registro das interpretações que realizaram após a roda de
conversa sobre os textos. Na ocasião da oficina II, já neste estudo descrita. A produção
acima aponta para a fase do processo de leitura : onde o leitor decifra nas palavras os
sentidos do texto, contudo ele já avança na direção da etapa seguinte , a interpretação.
Quando sua leitura sugere os contrastes entre os cotidianos de cada texto lido, também
ao relacionar a vida dos garotos africanos com a pobreza, sugere que o menino é
abastado em recursos. Vemos que foi interpretado adequadamente as imagens escritas e
sugeridas nos dois textos. O letramento avançando e proporcionando conhecimento e
saberes.
O poema a seguir representa uma fase muito enriquecedora, do ponto de vista
cultural e linguístico, do letramento literário são resultados assim que comprovam
como o processo de interação existente nas práticas de leitura permite o entrelaçamento
de saberes e conhecimentos consolidados. Observemos:
Texto 9
Viagem ao Festival literário de Natal
“Em uma tarde muito quente
Estávamos muito empolgados
Pois iria ser a primeira vez que
A gente iria a um Festival Literário
E era nosso primeiro passeio nessa escola
Então estávamos muito animados.
Subimos no ônibus
Com bastante alegria,
Passamos pela ponte
E vimos a Redinha
Vimos o mangue e estava
Uma verdadeira agonia.
Vimos o Forte
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Onde todo mundo quer ir um dia
E se não foi: tenho certeza
Que ainda iria, algum dia
Pois o Forte é uma simbologia.
Chegando ao nosso destino,
O Festival.
Ficamos muito felizes
Por conhecer todo pessoal
Vimos muita poesia e
Ficou bem legal.
(A14)
Escolher uma forma para expressar seu pensamento, sua vivência com o texto
literário. No caso específico do texto acima, impressões sobre um lugar, um
acontecimento. A voz que se realiza no texto sugere um sentimento de alegria e
redescoberta de um lugar, a sua própria cidade. De forma irregular , na tentativa de
chegar ao estético da poesia, as palavras vão se juntando e formando um pensamento
representativo de uma coletividade: “vimos, ficamos, a gente, todo mundo,passamos”,
um ponto de vista que se aproxima de um relato mesclado de criticidade e de alegria.
À medida que o aluno faz essa inserção ao mundo da literatura vai criando
desenvoltura para criar o contexto para a fruição, o letramento literário permite o uso de
referenciais que vão se adaptando ao imaginário do aluno, motivando-o a escrever com
prazer. Deparamos-nos com um relato no formato de estrofes e versos, onde se vê a
intenção do autor de chegar ao mundo da poesia, esta representada na forma de poema.

Texto 10

O que eu sei agora
Essa poesia me emocionou muito, porque o poeta fica falando de como era a sua casa.
Ele fala com muito amor de sua família e tem rimas. Não é difícil pra gente entender.
Mas eu achei triste, mas é bonito. Mesmo assim o poeta quer dizer alguma coisa dele.
Isso eu sei. (A 4)
O texto poético na voz do poeta se apresentou ao leitor, no caso específico a
poesia Casinha Fechada , utilizada no momento da oficina III, este leitor aceitou as
pistas deixadas pelo autor, decifrou e interpretou o texto. Iser (1999) diz que as vozes
dialogam e formam o processo de comunicação da leitura. Essa leitura parte do jogo de
tentativas que o leitor faz, para consolidar suas hipóteses e dai resultar num todo
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coerente. O exemplo acima considerou o que o estudioso chama de estrutura textual, o
leitor implícito, daí a interação nas conversas e o entendimento das vozes que se
pronunciaram: uma na poesia, outra na interpretação. Além de tudo isso, a poesia
permitiu a tomada de conhecimento do próprio saber por parte do leitor em formação.
Vejamos a finalização do escrito: “isso eu sei”.
Vozes e vozes num espaço de letramento se entrelaçam para gerarem novos
conhecimentos, novas compreensões de mundo e, portanto, novas vozes. Abaixo,
extraímos para síntese, algumas reflexões dos alunos participantes que nos levam a
acreditar no êxito de nossa intervenção, uma vez que demonstram, pelos escritos, a
relevância desse contato com o texto literário:


“ Aprendi que literatura é muito importante,poesia é alegria e brincar com as
palavras. Mas é triste também e fala rimando mas também sem rimas. O poeta é
quem manda.”



“Aprendemos a ler e a entender poesia. O cordel é o melhor porque é rimado.”



“ Aprendi que a poesia dar coragem pra gente ler em voz ala, as histórias são
bonitas e de aventuras. Que a poesia é brincar com as palavras e rima se quiser.”



“Aprendi que o poema deixa a gente com um sorriso no rosto e muitos livros na
mão. Ela deixa a gente feliz mas às vezes com emoção”.



“O poeta faz poesia porque quer ver a gente feliz, ele conta histórias dele e da
gente. Tudo junto.”



“Aprendemos que a leitura do poema é muito importante, no cordel tem
conhecimento pra nós. Então a gente pode usar na aprendizagem e a poesia é
cheia de sentimentos. E agora vamos embora pra nossa casa com muita alegria e
sabedoria.”

São dos alunos/ participantes as vozes que ressoam nos momentos finais do nosso
estudo, para ratificar a importância de uma intervenção que culminou com o
crescimento pessoal e educacional de cada um.

4.4. A voz poética amalgamada

Os elementos que se misturaram para dar contexto ao letramento literário
proposto nesta intervenção, foram constituídos de muitos dizeres e saberes, que se
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uniram para fomentar mais conhecimento no aprendizado escolar da leitura literária
ampliando a sua compreensão. Primeiro chega o texto literário dotado de poesia, muita
sugestão e uma intenção: “ o poeta fala a alguém, e isso significa desejo de
comunicação, impulso de vida,”(Moisés , 2012, p. 68). A comunicação aconteceu
quando o poeta falou aos seus leitores. De forma ritmada e melódica, porque a
ordenação das palavras assim o permitiu. Nela, a coerência da leitura do eu poético se
deu pela direção que estava plantada na obra. Vemos como exemplo, um trecho do
poema Casinha fechada do poeta Chico Morais:
[...]
De meu pai, só a ausência
Me traduz seu recado.
Nem sua rede na sala,
Nem o chapéu, nem a mala,
Nem os chocalhos do gado.
Na solidão do vazio
Que a casa guarda consigo
Fechei a porta por fora
Trancafiando a história
Dentro do peito ferido. ( Chico Morais, 2012)

Essas duas últimas estrofes do poema Casinha Fechada traduzem as
considerações acima. São palavras escolhidas pelo poeta que levam o leitor ao estado de
poesia. Através dessa propriedade, o artista da palavra torna visível seus pensamentos,
emoções e sentimentos, organizando num todo repleto de significados. As imagens são
claras na superfície do poema, vazio de algo, de alguém, dos seus objetos: a ausência, a
saudade da figura paterna, realçada pela repetição da palavra ’nem’. A casa existe ou
existiu, é concreta no poema e poderá existir na realidade. Mas no plano figurado a casa
é o abrigo das suas lembranças e memórias, a voz poética de alguém que guarda na
memória o universo que se constituía a sua vida e a vida dos seus. As pistas são
semeadas e caberá ao leitor o seu desvendamento no processo de leitura.
Segundo, a voz do professor, enquanto mediador, que utilizou estratégias que
visaram não só despertar para a compreensão leitora, mas escolheu também explorar a
sensibilidade dos alunos como leitores. A literatura erudita motivou-os para o caminho
dessa compreensão, contudo foi nas palavras da raiz popular que eles desenvolveram
bem essa competência. No caso do poema de cordel com sua estrutura rítmica e
melódica a realização da leitura oral foi essencial para que a fruição da leitura
acontecesse. Eram vozes que se mesclaram e propiciavam o entendimento do dito e
levavam a pensar e a imaginar o não dito. É importante ressaltar que a professora na
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função de mediadora das ações de leitura deu prioridade ao debate, às conversas , às
rodas de leitura e as leituras compartilhadas tendo nesses recursos pedagógicos aliados
para a promoção do letramento literário. Esses procedimentos e a escolha pelo viés da
metodologia das oficinas de leitura literárias convergiram para o que nos sugere Cosson
(2007) quando fala que a principal atividade para o letramento literário é a leitura e
quando essa é realizada de forma motivadora a partir da figura do professor. Tivemos
vários momentos para comprovarmos isso, como por exemplo, o momento de intervalo
das oficinas quando tivemos a oportunidade de vivenciar a leitura de vários cordéis , a
compreensão se tornando vívida e presente naqueles momentos de ressoamento de
vozes na sala de aula. Do resultado dessas atividades verificamos como se realizava a
capacidade de maravilhar-se com os versos que lhes chegavam aos ouvidos. Na troca de
saberes entre o dito, o pronunciado e aquilo que era mediado o conhecimento se
realizava.
Da fruição, em contínua convivência com a poesia, surgia a possibilidade de
querer escrever em versos, a autonomia em ver a realidade e formular pensamentos
diferentes foi concretizada

pelo trabalho da mediação da professora/pesquisadora.

Vejamos dois desses trechos:
“ Aprendemos que cordel não é só rimas,nem versos bem coladinhos. Pois tem que ter
sentido;então aprendemos como criar cordel, que a poesia é cada um expressa o que
sente ou cria histórias, e agora vamos embora com saudade de conhecer e aprender mais
um pouco do cordel.” (A17)
“ Nas aulas de leitura
O cordel aqui chegou
A novidade foi importante
O nosso estudo melhorou
O sucesso que aqui chegou

O Pavão Misterioso
Com uma história bonita
De dois irmãos afortunados
Um deles Evangelista
Mas da viagem que fez
Voltou pra sua terra bendita.” [...] (A17)
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Os pequenos trechos acima dão conta de ilustrar os resultados do trabalho da
mediação do processo de leitura. No início os retraimentos e a timidez deram lugar ao
desenvolvimento das atitudes articuladas nas leituras, nas experiências de letramento
pesquisado as vozes procuraram buscar um só som e objetivo: a compreensão da poesia
que se expressava nos versos, ora dizendo claramente dos sentimentos e ações de
alguém, ora deixando uma centelha no ar para que o leitor chegasse mais perto e
buscasse significar o sugerido pelas palavras e imagens poeticamente criadas. Como
também a palavra versejada foi motivo de causar o maravilhamento através de
narrativas e relatos ricos de essência poética e da fantasia.
O terceiro elemento nessa voz amalgamada é a voz do aluno/participante que
traduziu através da compreensão leitora o pensamento do poeta mediado pelo professor.
O envolvimento do aluno com o texto poético é tarefa para o professor, esse
compromisso diz respeito ao fazer pedagógico e à escolha, ou não, de causar a
sensibilidade dos alunos. No caso da poesia de raiz popular, também diz respeito ao
querer do professor buscar a valorização de uma forma de poesia constituída da mais
densa essência da vida do povo nordestino.
De acordo com os autores Pinheiro e Marinho (2012, p. 127), “é fundamental
estar atento à realidade particular em que se vive – sala de aula, grupo de leitura,
biblioteca, grupos de naturezas diferentes- para a partir daí propor atividade de leitura”.
Também propõem que a leitura oral, com relação aos folhetos seja fundamental. Isso
faz com que a experiência literária do aluno vá se alargando e novos horizontes se
prenunciem para sua compreensão leitora. Com a presença do poema de cordel os
alunos puderam encontrar várias temáticas e situações sócio históricas diferentes do seu
cotidiano urbano. Contudo, a diversidade de assuntos proporcionou oportunidades para
que eles exercessem a liberdade de escolha da obra a ser lida. As atitudes leitoras
tiveram como consequências uma segurança maior e melhor forma de abordagem nas
discussões proferidas sobre o lido, na sala de aula. Suas impressões escritas foram
notadamente provas dessas implicações da experiência com a poesia cordel e as outras
formas do dizer poético. Se o trabalho com literatura visa levar para o aluno um
contexto mais humano da forma de ver o mundo, porque não incluir a sua voz na
construção de sentido dessa linguagem peculiar e plurissignificativa. Escutemos suas
vozes repercutindo:
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“Gostei do poema do Pavão por que é de muita aventura, em outro lugar lá numa terra
distante. Eu entendi que os irmãos ficaram ricos e um deles foi casar com a baronesa.
Mas o pai dela era o vilão e não queria, mas ele pagou pra um cientista e fez um
invento maravilhoso. E tudo ficou perfeito. Essa história é mais bonita porque rima”.
(A14)

A interpretação do participante sobre a obra O Pavão Misterioso mostra que o
ensejo da literatura de cordel, nas formas de narrativas ainda causam encantamento e
chama a atenção do leitor adolescente. Os elementos ‘aventura’ e o inusitado ‘pavão
misterioso’ funcionam como atrativos para atiçar o imaginário, além da linguagem em
versos e na oralidade a sequência dos fatos são ritmicamente narrados.

Minha Antiga Casa
Minha antiga casa
Meu antigo lar
Lá eu vivia muito
Alegre, com meus
Amigos e minha família.
Passava o dia a brincar
Com meus amigos,
Brincávamos muito, sem parar
Minha família também,
É muito querida por mim
Desde que eu nasci lá.
Na hora que eu precisava.
Minha família estava lá.
Me dando o que eu
Precisava,sem falta.
Eu adorava minha
Antiga casa
O meu antigo lar,
Porque eu vivia
Muito feliz lá.
(A18)
O texto acima apresenta o diálogo com o poema Casinha fechada do poeta
Chico Morais, observamos essa conversa através de vários indícios: o formato com que
foi expressa, em versos; a temática , com referências divergentes do lirismo saudoso
presente na obra, na composição do aluno temos um sentimento de alegria vivaz; as
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memórias versejadas da obra foram imitadas subjetivamente pelo texto do leitor ,
criando algumas imagens em conformidade com o poema: a família, o nascimento e o
sentimento de pertencer ao lugar; além da certeza do amor dos entes queridos, os pais.
Contudo, há elemento nesse diálogo que contrasta com o sentimento do eu poético da
poesia referendada, isso aparece quando o aluno relaciona a ausência da figura paterna
sentida pelo poeta ao sentimento de certeza da presença de toda família na realidade
criada por sua memória, dele o leitor/participante.
Essa voz que se pronunciou cuidou de anunciar que compreendeu os implícitos
deixados na obra do poeta. Como sabemos disso? Quando ele/ela cuidou de preencher
seus espaços negociando com o poeta ao apresentar a sua versão da sua ‘casa’ também.
Entendeu o jogo de palavras com que o poeta ilustrou a uma passagem de sua vida. O
seu lugar e a simplicidade com que vivia, nisso os dois textos também se irmanam, são
memórias partilhadas com alegria,amor, de forma singela e criativa. O poeta, o
professor e o seu leitor aprendiz e parceiro, vozes que fazem a obra se tornar arte. Vozes
amalgamadas, em busca da compreensão de si e do mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura oportuniza os sujeitos a vivenciar a experiência do outro através do
processo de interação que vai se formando, à medida que a leitura acontece e torna-se
compreendida. O leitor em contato com o mundo, as sensações e impressões criadas
pelo autor , torna-se conhecedor também de si mesmo, pois a literatura tem essa
propriedade de ser uma forma de conhecimento que vislumbra o ser humano e suas
histórias, literatura humaniza como nos ensina Candido (1995).
Considerando essa característica primordial da literatura, ressaltamos sobre a
importância que devemos dar ao texto literário na escola. Defendemos nesta dissertação
a proposta do letramento literário como forma de efetivar melhorias na compreensão
leitora dos alunos diante da obra literária, mais especificamente a poesia, de raiz
popular.
O letramento literário, segundo Cosson (2007), vai além do usual da língua,
permite a construção de posturas críticas e reflexivas diante do texto e assegura o
domínio efetivo da escrita. Uma vez que o leitor é estimulado através de atividades
contextualizadoras e significativas.
Portanto foi pertinente considerar o viés formador propiciado pela literatura
para promover o aprendizado da leitura literária e a sua compreensão, fazendo com que
os participantes focalizados neste estudo fossem considerados como sujeitos dotados de
histórias de vida com direito a vivenciar na escola a linguagem plurissignificativa da
literatura , da poesia.
Nesse sentido, efetivamos nossa pesquisa, na forma de uma intervenção
considerando como objeto a ser estudado a poesia popular sob a forma do poema de
cordel bem como a sua convivência com a forma erudita. Com base as oficinas de
leitura, proposta pelo estudioso Cosson (2007), utilizamos a sequência básica de sua
autoria como procedimento pedagógico para alcançar nossos objetivos, que era trazer a
literatura popular como meio de vivenciar o aprendizado da compreensão leitora.
O interesse pela vertente da linguagem do cordel surgiu da necessidade de se
conhecer e valorizar, no ambiente escolar, uma das mais ricas manifestações culturais
do povo nordestino .
Por isso, procuramos apresentar alguns elementos característicos da linguagem
poética do cordel. Primeiro, apresentamos a poesia na forma erudita da linguagem para
seguirmos numa sequência que

oportunizou

a convivência enriquecedora , na
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intervenção, das duas formas de expressão: a erudita e a popular. Isso foi pensado como
estratégia para consolidar as ações de compreensão e significação do lido e ouvido
também.
A poesia, na forma de versos e estrofes se confirmou como relevante material
que suscitou nos educandos a sensibilização, à descoberta de outras formas elaboradas
do dizer que se revelaram tanto na escrita, quanto no registro oral. Acrescentamos
ainda que, conforme Alves (2013), trazer a poesia popular para a sala de aula
“articulando-a com obras de literatura canônica é bastante significativo”. Através dessa
experiência tivemos a oportunidade de presenciar o renascimento do interesse no
educando, uma vez que este se deparou com situações instigadoras para a prática de
leitura capaz de sensibilizar, causar o prazer lúdico no manuseio com a linguagem
poética.
As ações de ensino e aprendizagem de leitura literária tendo como norte a
questão da literatura como construção ou forma de expressão que causa a humanização,
Candido (1995), pode ser vivenciada na escola e formar nos alunos/leitores
competências e habilidades que os auxiliem a ver o mundo à sua volta e significá-lo.
Na intervenção verificamos que esse conhecimento e a criticidade perante o lido
leva à reflexão necessária à formação leitora . E isso leva à resposta ao questionamento
de como a formação do leitor passa pelo texto literário.
Observamos nas práticas de leitura, nas oficinas de letramento, que o ato de
valorização da própria opinião era revelado a partir do momento em que as discussões
avançavam nas rodas de conversa sobre os temas dos poemas estudados. Isso foi
construído nos participantes, à medida que foram se pronunciando e firmando seu
pensar naquela pequena comunidade de leitores que ali se formou.
Segundo Moisés (2012), a poesia serve para ensinar a ver, pela primeira vez.
Acrescentamos que esse olhar se repete por muitas vezes e sob muitas visões de mundo.
Explorar o texto literário em forma de prosa, mas que fala de poesia, que contem os
elementos necessários para compor imagens poéticas, como a obra de Carlos
Drummond de Andrade, A incapacidade de ser verdadeiro constitui-se um artefato
interessante para atrair as crianças pelo inusitado e pelo método metalinguístico
apresentado na obra. Acarreta-se assim, uma situação propícia à motivação para a
leitura e sua compreensão.
Vale a pena salientar que a diversidade de obras , poemas da tradição erudita ,
acolhidos para esse estudo serviram como motivação para com a linguagem literária
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onde imagens são recriadas, os ritmos e os inesperados sentidos proporcionam o
caminho essencial para a compreensão e a fruição dessa arte tão antiga.
No caso da aplicação da literatura de cordel destacamos que a experiência nas
aulas de letramento favorece principalmente o aspecto lúdico dessa forma de expressão,
por ser uma linguagem rítmica e melodiosa e isso realiza como um chamamento aos
primeiros avanços de ação do leitor.
Contudo, essa relação de surpresa, encantamento e prazer deve ser mediada pelo
professor que precisa ser conhecedor da arte que vai propagar.o mesmo deve apresentar
condições de mediar situações de leitura , constituídas pelo texto, pelo dizer do poeta e
pela recepção do leitor. Cabe ao professor também o compartilhamento, a ação de ouvir
para saber guiar a organização das cenas de aprendizagens de leitura.
Quando o professor realiza ações aproximadas desse comportamento, estará
levando em consideração que a disposição do leitor/aluno ao texto literário e o interesse
pela leitura são fenômenos aprendidos.com isso, ele, o professor, estará trabalhando
para melhorar o aprendizado da leitura literária dos educandos.
Partir para o uso do poema do cordel permite a fluidez de ecos e sons de deleite
por causa dos versos rimados, imaginativos, de imagens do mundo maravilhoso. Isso
para o adolescente e a criança se revela como um celeiro desconhecido de aventuras
poéticas que lhe provocam o gosto de ler e interagir. Seja pela leitura silenciosa e
individual, seja pelo ressoar das vozes ao declamarem juntos.
Cabe a escola mobilizar as instâncias de leitura, Soares (1999) para causar o
acolhimento ao letramento na escola, o que muitas vezes representa destacar a figura do
professor, com sua ação instigadora e reivindicadora ele consegue influenciar e chamar
à adesão essas instãncias que vão desde o livro didático, o livro de literatura, como até
os espaços geográficos e estruturais da instituição escolar.
No caso da presente intervenção, vários desses setores e materiais foram
mobilizados. As imagens e falas foram potencializadas pelos recursos de mídia da
escola; o aluno ouvindo o verso ao vivo e depois no recurso do computador, isso fica
vívido na memória do aprendiz de leitura, são elementos que movidos proporcionam o
estímulo e o caminho significativo para a promoção do conhecimento sobre literatura
popular.
É pertinente ressaltar que o professor /pesquisador tenha na ação planejada para
as atividades experienciadas

o conhecimento sobre cada peculiaridade dos

participantes, pois daí ele estará legitimando um dos aspectos da pesquisa-ação .
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Quando se estabelece uma meta para obter respostas , buscadas em conjunto , para
problemas que são compartilhados, comuns a um grupo.
Por isso, fica claro que é relevante refletir os aspectos do aprendizado de leitura
que permeiam a realidade de alunos numa escola que se propõe a aplicar a proposta do
letramento , advindo dos estudos de Cosson (2007) ou outras autorias. Há que se
considerar os alunos, o contexto de recepção de textos, as formas de mediação pelo
professor e o funcionamento das instâncias de leitura durante o processo de letramento.
Na aplicação das oficinas muitas vozes foram pronunciadas e outras tantas
misturadas. A voz do poeta se fez presente, nos ritmos marcados de sentimentos e
impressões do mundo dele. Podemos ilustrar com a atividade que aconteceu: o caso da
poesia de linguagem lírica e de raiz popular do poeta Chico Morais. Sua voz mesclou-se
com a dos leitores/participantes quando leram e interpretaram em voz alta as imagens
que foram versejadas e desenhadas pelo dizer do poeta. Uma terceira voz se fez ouvir
guiando essa interpretação, era a mediadora-pesquisadora, levando-os à compreensão
leitora, bem como os encaminhando para a apreciação do poema.
Neste estudo o poema de cordel foi objeto de reflexão e de aprendizado, muitas
foram as razões para essa escolha: por sua forma e estrutura; constitui-se como exemplo
genuíno de arte elaborada pelo saber de quem vivencia realidades aproximadas do
contexto histórico social dos alunos,e representa um forma de linguagem artística,
estética e preenchida do imaginário popular.
O direito de sensibilizar-se e descobrir o prazer proporcionado pelo texto
poético, por exemplo, deve ser experienciado na escola. (Pinheiro, 2007, p. 89) , quando
fala de poesia reflete que “ o acesso a ela é um direito de toda criança e de todo jovem”.
Trabalhar a construção do sentido nos alunos, acerca da poesia popular, teve
contexto de se vivenciar o que sugere o estudioso da linguagem literária popular. Essa
linguagem poética valoriza os aspectos da vida humana pois além de considerar a
presença do leitor na cooperação do ato de recriar a realidade poética, trazida pelas
palavras. Também permite vivencias de leituras imbuídas de sentimentos de
pertencimento quando faz o leitor sentir e significar sua própria história, através daquela
narrada ou imaginada nas linhas escritas. A linguagem da poesia proporciona o pensar
sobre a existência humana, no dito e também no não dito, naquilo que está sugerido.
Quando o aluno é chamado a construir sentido junto ao dizer do poeta, ele vem
munido de sua trajetória pessoal e de seu repertório para interagir com a literatura.
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Não é somente o erudito ou o popular, é uma escolha que temos o direito de
exercer enquanto mediadora/pesquisadora. Utilizamos a poesia canônica para iniciar o
caminho para o letramento literário proposto na intervenção, a poesia popular de cordel
aportou na sala de aula, as duas formas de linguagem literária conviveram juntas no
percurso de todo processo e desse encontro chegamos ao que preconiza Candido (1995)
, quando nos orienta para a importância de se considerar a literatura como um bem
incompressível e que as duas formas do dizer poético são representações antigas de
como o homem se relaciona com o mundo. É um direito da pessoa humana.
A partir dos resultados obtidos analisamos que a experiência com a literatura e a
sua manifestação na poesia foi exitosa, bem como importa salientar que é significativo e
relevante o uso dos poemas de cordel nas atividades de letramento literário nas salas de
sextos anos, do Ensino Fundamental. O exemplo de literatura representado pelo poema
de cordel promove a curiosidade, primeiramente, e também proporciona o despertar
para a leitura literária de forma prazerosa, fazendo com que a compreensão da
linguagem da poesia e dos seus sentidos seja construída num contexto de acolhimento.
A literatura de cordel e o seu convívio em sala de aula, com a forma erudita da
poesia traz importantes contribuições para a formação do leitor, observando o
letramento literário , essa sugestão de trabalho oferece a liberdade para que mediadores
e leitores interajam de forma aberta e prossigam numa crescente busca de consolidação
da compreensão do texto literário.
Por fim, esse trabalho representou apenas mais um exemplo de como podemos
realizar o letramento literário e com isso valorizar a nossa cultura, seja erudita ou
popular. O essencial é respeitar o direito que os alunos tem de exercer sua participação
nas práticas de leituras planejadas pela escola. Esse trabalho enseja uma perspectiva de
contribuição aos profissionais que consideram a formação leitora do educando como
algo relevante para sua cidadania.
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APÊNDICE A - Plano de Ação

PLANO DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO DAS OFICINAS DE LEITURA
LITERÁRIA

Público – Alvo:
Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da rede municipal .
Período:
Setembro a Dezembro de 2015
Objetivos :
Apresentar o texto literário da cultura popular;
Propiciar a formação leitora na sala de aula de acordo com os princípios do letramento
literário;
Refletir sobre as temáticas presentes na literatura de cordel;
Relacionar os temas e aspectos estruturais na linguagem dos poemas de cordel e no
texto de literatura erudita;
Estabelecer relações de intertextualidade entre o clássico e o popular da literatura;
Promover a inserção da oralidade a partir de situações de leitura na sala de aula;
Conteúdos :
Leitura literária;
Poema de cordel;
Compreensão textual ;
Linguagem poética;
Elementos do poema;
Tempo de execução:
15 h/a
Recursos :
Folhetos de cordel;
Texto literário
Apostila;
Data show;
Aparelho de som;
Papel ofício;
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Cadernos;
Canetas;
Pincel atômico;
Computador.
Procedimentos metodológicos:
Leitura expressiva de poemas;
Roda de conversa;
Leitura compartilhada;
Uso de sala de vídeo;
Uso de biblioteca;
Uso da sala de informática;
Viagem passeio;
Aplicação de questionário para avaliação das atividades;
Evento literário com presença de poeta;
Uso de dinâmicas;
Leitura cotidiana de poemas.
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APÊNDICE B – Questionário de Sondagem

QUESTIONÁRIO SOBRE A LEITURA LITERÁRIA

1. Quem é você e onde você mora?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. O que gosta de ler na escola?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3. Quais os textos que gosta de ler nas aulas de língua portuguesa?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________
4. Por quê você lê textos de literatura?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
5. Para quem você lê?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Consegue compreender o texto literário?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
7. Como faz para compreender o texto literário?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
8. Como acha que ‘termina’ uma leitura literária?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ANEXO I – Texto do gênero conto para a primeira oficina

A incapacidade de ser verdadeiro
Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois
dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo,
mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de
lua. Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol
durante quinze dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra
passaram pela chácara de Siá Elpídia e queriam formar um tapete voador para
transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr.
Epaminondas abanou a cabeça:
– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.
Carlos Drummond de Andrade
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ANEXO II – POEMA UTILIZADO NA SEGUNDA OFICINA

Infância
Meu pai montava a cavalo, ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cosendo.
Meu irmão pequeno dormia.
Eu sozinho menino entre mangueiras
lia a história de Robinson Crusoé
Comprida história que não acaba mais.
No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu
a ninar nos longes da senzala — e nunca se esqueceu
chamava para o café.
Café preto que nem a preta velha
café gostoso
café bom.
Minha mãe ficava sentada cosendo
Olhando para mim:
—Psiu... Não acorde o menino.
Para o berço onde pousou um mosquito.
E dava um suspiro... que fundo!
Lá longe meu pai campeava
No mato sem fim da fazenda.
E eu não sabia que minha história
Era mais bonita que a de Robinson Crusoé.

Carlos Drummond de Andrade
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ANEXO III - POEMAS UTILIZADOS NA TERCEIRA OFICINA
CASINHA FECHADA
Casinha velha esquecida
Perdida dentro do mato
Fechada, muda, sem vida...
Como o tempo é insensato!

JANELA DO SOL POENTE

Nos poucos móveis que guarda
No seu silêncio dolente
Você traz o meu passado
Pra me mostrar no presente.

Não é estranha essa janela antiga
Que toda tarde se abre ao poente,
Fazendo entrar os raios do sol,
Na casa velha que criou a gente.

A minha avó no fogão
Fervendo leite em tigela
E eu criança, ao lado,
Num tamborete sentado
Sentindo o carinho dela.

É o momento em que a tarde chora,
Em que o passado está mais presente,
E a janela se escancara e range,
Sente saudade como a gente sente.

O guarda-louça hoje chora
Num abandono sem fim
Empoeirado e vazio
É como se fosse um tio
Que sente a falta de mim.
De meu pai, só a ausência
Me traduz o seu recado.
Nem sua rede na sala,
Nem o chapéu, nem a mala,
Nem os chocalhos do gado.
Na solidão do vazio
Que a casa guarda consigo
Fechei a porta por fora
Trancafiando a história
Dentro do peito ferido.

Janela antiga que me viu crescer,
Debrucei-me em ti tantas vezes quis,
Pra olhar a chuva, quando no inverno,
Ou pra olhar o voo de um veloz concriz.
E a vida foi amadurecendo,
Se perdeu no tempo aquela criança,
Eu e a janela , hoje, quando juntos,
Só temos, de saldo, restos de lembranças.
E, assim, termino janela antiga,
De escrever a nossa poesia,
Versos que nasceram de um sol-poente,
Quando a noite nasce e quando morre o dia.

Chico Morais
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ANEXO IV - POEMAS UTILIZADOS NA QUINTA OFICINA

Cidadezinha Qualquer

Casas entre bananeiras
mulheres entre laranjeiras
pomar amor cantar.
Um homem vai devagar.
Um cachorro vai devagar.
Um burro vai devagar.
Devagar… as janelas olham.

Eta vida besta, meu Deus.
Carlos Drummond de Andrade

Cidadezinha cheia de graça
Cidadezinha cheia de graça…
Tão pequenina que até causa dó!
Com seus burricos a pastar na praça…
Sua igrejinha de uma torre só.
Nuvens que venham, nuvens e asas,
Não param nunca, nem um segundo…
E fica a torre sobre as velhas casas,
Fica cismando como é vasto o mundo!…
Eu que de longe venho perdido,
Sem pouso fixo (que triste sina!)
Ah, quem me dera ter lá nascido!
Lá toda a vida poder morar!
Cidadezinha… Tão pequenina
Que toda cabe num só olhar…
Mario Quintana
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ANEXO V TEXTO 1
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ANEXO VI TEXTO 2
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ANEXO VII TEXTO 3
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ANEXO VIII TEXTO4

119

ANEXO IX TEXTO 5
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ANEXO X TEXTO 6
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ANEXO XI TEXTO 7
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ANEXO XII TEXTO 8

123

ANEXO XII CONTINUAÇÃO DO TEXTO 8
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ANEXO XIII TEXTO 9
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ANEXO XIV TEXTO 10
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ANEXO XV
Fotos: Mural de impressões de leitura
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