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1. DESCRIÇÃO: 
 

O projeto “Rainhas do Cordel” pretende trabalhar um dos gêneros textuais 

mais populares do Brasil – a literatura de cordel – focando uma temática de gênero: 

o papel social da mulher. Os alunos do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual 

Paulina Borsari, em Curitiba, após estudarem todas as especificidades dos cordéis – 

sua história, a produção de famosos cordelistas, a métrica, a estrofação, o esquema 

de rimas e ilustrações – e participarem de discussões acerca do tema proposto, 

serão estimulados a produzir seus próprios cordéis nos quais figura heroica será 

feminina. Os livretos produzidos serão socializados através das redes sociais 

Facebook e Blogspot, pois, como salienta Siony Silva (2010), “o professor frente a 

este novo cenário tecnológico, passa a dispor de muitos recursos que estimulam a 

participação do aluno. Este aluno, ao se apoderar dos recursos tecnológicos, se 

torna mais colaborativo, participativo e assim, pode expor o resultado de sua 

reflexão e aprendizado para todos os envolvidos nesta rede.” (p.41) Assim, 

estreitando laços com os alunos através das redes sociais durante o processo de 

confecção dos cordéis, e utilizando estas redes tanto como instrumento de 

motivação como de socialização dos livretos produzidos, pretende-se tornar 

bastante envolvente e significativo o trabalho com um gênero textual importante da 

cultura brasileira e a abordagem de um tema de extrema relevância social. 

 

2. PROBLEMA DE PESQUISA: 
 
Na disciplina de Língua Portuguesa, ao trabalharmos um determinado gênero 

textual, relacionando-o a uma importante temática social, haverá maior envolvimento 

por parte dos alunos e uma melhor apreensão dos conteúdos abordados se 

utilizarmos as redes sociais como forma de interação durante o processo de reflexão 

– sobre o tema e características do gênero – e como suporte para as suas 

produções escritas dele resultantes? 

 

 

 

 



5 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

 
Verificar se, na disciplina de Língua Portuguesa, as redes sociais, utilizadas como 

meio de interação professor/aluno e suporte para as produções discentes, podem 

auxiliar o trabalho com os gêneros textuais – estimular a apreensão de suas 

características, motivar sua produção – e promover a reflexão sobre as temáticas 

sociais importantes. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Quanto à literatura de cordel, conduzir o aluno a:  

 Identificar, a partir da explanação da professora, da leitura de textos e da 

exibição de vídeos, a história e as características da literatura de cordel. 

 Criar uma narrativa de cordel em que a figura heroica seja uma mulher. 

 Ilustrar a narrativa criada com xilogravuras, colocá-la em forma de livreto para 

publicação em cordel virtual no blog da disciplina. 

 Gravar um arquivo de áudio com a declamação dos cordéis produzidos e 

postá-los no blog juntamente com os livretos 

Quanto à temática de gênero – papel social da mulher – levar o aluno a: 

 Interpretar a letra da música “Paraíba Masculina”, interpretada por Luis 

Gonzaga, levando em consideração as referências ao acontecimento 

histórico/mítico que inspirou a canção. 

 A partir da temática abordada na canção, analisar o papel social da mulher ao 

longo do tempo e nos dias atuais. 

 Analisar em narrativas de variados gêneros qual a função e relevância das 

personagens femininas. 

 Debater a partir da discussão e gêneros trabalhados se a mulher tem sido 

retratada de maneira preconceituosa e/ou sexista em narrativas veiculadas 

em diferentes mídias: televisão, cinema, livros... 
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Quanto à utilização das redes sociais – Facebook e Blogspot – professora e alunos 

deverão: 

 Interagir através do Facebook – em grupo criado especialmente com esta 

finalidade – postando vídeos e textos diversos, dando sugestões, fazendo 

questionamentos e discussões sobre o gênero textual e o tema a ser 

trabalhado nas narrativas a serem produzidas. 

 Postar no blog da disciplina os livretos de cordel produzidos juntamente com 

arquivo de áudio com a declamação da narrativa composta. 

 

4. JUSTIFICATIVA: 

As narrativas de Cordel, gênero difundido principalmente no Nordeste 

Brasileiro, constituem uma das mais fortes expressões literárias da cultura nacional. 

Trata-se de uma literatura que permite que suas composições abordem os mais 

variados temas, razão pela qual continua a ser bastante profícua. (ASSIS, 2012) 

Apresentar às novas gerações este gênero textual tão importante é de fundamental 

importância para a valorização desta literatura que permite retratar, de forma 

acessível a todas as camadas sociais, questões e temáticas de grande relevância, 

como é o caso dos debates e reflexões a respeito do papel social. (TAVARES, 2006) 

Tal temática aparece abordada já em antigas composições musicais, como na 

canção “Paraíba Masculina”, interpretada por Luís Gonzaga, aclamado músico e 

compositor nordestino, cujo centenário foi comemorado em 2012. Estimular a 

interpenetração entre culturas que possibilita o permanente diálogo entre as 

diferentes regiões do país e a superação de preconceitos deve ser umas das 

preocupações em nosso processo de ensino/aprendizagem. Assim, as narrativas de 

cordel que os alunos serão convidados a produzir, subverterá o padrão imposto – a 

figura heroica não será masculina e, sim, feminina –, mas procurará ambientar o 

enredo no sertão nordestino embora não o cordel, tão popular ali, não imponha tal 

obrigatoriedade. O que se pretende é justamente aproximar a clientela alvo – 

pertencente a Curitiba/PR – da cultura nordestina, através da abordagem da obra de 

Luis Gonzaga e de pesquisas relativas a esta região do Brasil para incrementar e 

ambientar devidamente o enredo. 
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Embora o gênero e a temática possam empolgar o educador, o aluno que 

ainda não entrou de fato em contato com a literatura de cordel, pode não se sentir 

motivado a produzi-la, principalmente porque o gênero tem – apesar propiciar 

liberdade temática –, regras específicas quanto ao seu formato: estrofes, métrica e 

rimas. Umas das maneiras de seduzir o aluno, expressão usada por Rubem Alves, 

para este conteúdo é estabelecer contato com ele não apenas no curto espaço de 

tempo na sala de aula, mas também através das redes sociais, considerada seu 

refúgio, seu habitat virtual. Interações informais, postagens interessantes sobre o 

tema e gênero textual trabalhado podem sensibilizar e envolver o aluno (SILVA, 

2010). A perspectiva de que sua produção será disponibilizada em blog para o 

acesso de muitos usuários da internet também pode motivá-lo , pois seu texto será 

produzido para um leitor real, a escrita cumprirá função social – conforme postulam 

as Diretrizes Curriculares para Educação Básica do Paraná. 

A internet através das redes sociais pode se tornar um espaço de 

aproximação entre professor e aluno. (MORAN, 2000) O professor preocupado em 

ser, conforme as metáforas tão bem construídas por Rubem Alves, um “jequitibá” – 

um educador – e não um “eucalipto” – mero transmissor de conteúdos, pode 

encontrar nas redes sociais uma forma de se aproximar dos alunos. Longe dos 

protocolos seguidos em sala de aula e que tanto distanciam professor e educando, o 

lugar em que os alunos atualmente se sentem mais à vontade são as redes sociais e 

nelas o professor pode buscar uma aproximação diferente, usando a linguagem da 

nova geração, conhecendo melhor seus alunos, estabelecendo contato tanto 

coletivo quanto individual. E esta aproximação gerará um vínculo que pode facilitar a 

ministração de conteúdos, diluir, eliminar antipatias sempre existentes contra a 

disciplina de Língua Portuguesa. 

 

5. METODOLOGIA 
 
Durante toda a duração da proposta serão postados em Facebook, textos vídeos e 

instruções já dadas em sala de aula. Este será também um espaço destinado a 

esclarecimento de dúvidas, enquetes sobre assuntos relacionados à temática e 

gênero textual em estudo. O projeto apresentará as seguintes fases – elaboradas a 
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partir das orientações quanto ao projetos colaborativos presentes em Novas 

tecnologias e mediação pedagógica, de José Manuel Moran (2000):  

 

 O projeto será apresentado em linhas gerais aos alunos e todos serão 

convidados a participarem do grupo “Rainhas do Cordel” aberto no Facebook. 

Será ressaltado o fato de que a produção final será postada em blog. 

 

 Discussões acerca do papel social da mulher serão propostas a partir de 

textos e vídeos. Texto base: A mulher como um elemento dinâmico das 

transformações sociais, políticas e econômicas, de Fernanda Pereira Tavares 

 

 A cultura nordestina e a carreira de Luis Gonzaga serão pesquisadas pelos 

alunos e socializadas com a turma. Escuta “Paraíba Masculina”, interpretada 

pelo “rei do baião”, será contextualizada e analisada – trata da história de um 

vilarejo defendido por mulheres na Paraíba. 

 

 A literatura de cordel será apresentada aos alunos, primeiramente textos de 

cordelistas famosos e na sequência a história do gênero. Texto base: 

“Literatura de cordel como fonte de informação” – Autores: Regiane Alves de 

Assis, Carolina Martins Tenório e Profª Drª Ana Maria Callegar. 

 

 As características formais do gênero cordel serão exploradas. Sua estrofação, 

esquema de rimas e métrica. Os alunos produzirão individualmente pequenas 

composições com o tipo de verso utilizado na literatura de cordel. 

 

 Os alunos produzirão, em dupla, esboços de histórias ambientadas no sertão 

nordestino e nas quais a figura heroica seja uma mulher. 

 

 Os esboços serão versificados em redondilhas maiores organizadas em 

sextilhas – versos de três estrofes – , rimando apenas os versos pares. As 

narrativas produzidas serão socializadas com a turma e após intervenções 
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dos colegas e da professora serão feitas refacções dos textos produzidos até 

ser produzida a versão final. 

 

 A versão final da narrativa será transposta para um livreto e entregue à 

professora de Arte para que os alunos produzam as xilogravuras que 

ilustrarão as histórias. 

 

 Finalizados os livretos, as duplas digitalizarão o que produziram para posterior 

postagem no blog. 

 

 Serão gravados arquivos de áudio com a leitura das narrativas produzidas 

para que sejam postadas juntamente com os livretos. 

 

 O lançamento dos livretos será divulgado em blog e na escola através de 

cartazes. 

 

A avaliação da eficácia do uso das redes sociais – problema de pesquisa – no 

trabalho com gêneros textuais dar-se-á mediante observação quanto à participação 

dos alunos: seu envolvimento, apreensão dos conteúdos trabalhados e interação 

com a professora e outros colegas através do Facebook e do blog. 

 

6. CRONOGRAMA 
 
 

Atividades 

 

2012 

 

2013 

 

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAIO JUN JUL 

Busca de 

Autores – 

Fichamentos 

  23          
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Elaboração da 

Descrição do 

Tema 

    17        

Elaboração do 

Problema de 

Pesquisa 

    18        

Elaboração do 

Objetivo Geral 

    19        

Elaboração dos 

Objetivos 

Específicos 

    20        

Elaboração da 

Justificativa 

    21        

Elaboração da 

Metodologia 

     15       

Elaboração do 

Cronograma 

     18       

Elaboração do 

Pré-Projeto 

     20       

Fundamentação 

Teórica 

      01      

Pesquisa de 

Campo  

Aplicação da 

pesquisa na 

Escola 

       04     

Coleta de dados          22    

Análise e 

Discussão dos 

Dados 

        29    

Elaboração do 

Artigo Científico 

        30    

Apresentação 

do Artigo 

Científico 

           A 

defi

nir 
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