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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho teve por objetivo principal investigar a contribuição de textos da literatura 
de cordel como instrumentos mediadores para a construção de conceitos científicos 
relacionados à crise ambiental e ao aquecimento global, entre os quais discutimos 
especificamente os temas “queimadas” e “desmatamento” e como estes influenciam 
no clima, através de uma sequência didática construída colaborativamente entre o 
grupo de pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática e uma professora do ensino 
fundamental. Consideramos para isso a literatura de Cordel como uma produção 
cultural significativa ao pensarmos em cultura como um processo em constante 
transformação, diferenciando-se da tradicional visão patrimonialista. Todas as 
culturas possuem formas próprias de organização e características que lhes são 
intrínsecas. Tanto a cultura científica quanto as culturas locais e comunidades 
tradicionais devem ser valorizadas. Percebemos que trabalhos que utilizam o Cordel 
ensejam uma mudança de paradigma educacional, rompendo com o ensino 
tradicional, mas não apresentam sugestões de como isso pode ser feito. Esperamos 
que esse trabalho seja o ponta-pé inicial para outros momentos de aprendizagem. 
Escolhemos como público-alvo os estudantes oriundos da Ilha de Maré – Salvador-
BA, já que se encontram num contexto que é diretamente afetado pelas mudanças 
relacionadas ao clima, estando em uma comunidade litorânea próximo a um pólo 
petroquímico. Para delinear o percurso teórico-metodológico, pautado na pesquisa-
ação, partimos da relação entre a cultura local e o saber científico em uma abordagem 
socialmente comprometida para a construção dos conceitos de desmatamento e 
queimadas e sua relação com o aquecimento global, relacionando ao contexto local 
da Ilha de Maré. A análise dos momentos de aprendizagem e os resultados 
alcançados são evidências da possibilidade real de se desenvolver e aplicar novas 
formas de ensinar Ciências na escola, indicando, ainda, que o caráter didático e lúdico 
dos cordéis facilitou o entendimento dos estudantes sobre o tema discutido. 

Palavras-chave: ensino de Ciências; literatura de Cordel; aquecimento global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

 
This work has as its main objective to investigate the contribution of Cordel Literature 
texts as mediating tools for building scientific concepts related to the environmental 
crisis and global warming through a didactic sequence built collaboratively with the 
group of research in teaching of science and mathematics and a teacher of elementary 
school, which specifically we discuss about “fires” and “deforestation” and how they 
influence the weather. For this goal, we consider the Cordel Literature an expressive 
cultural production to think of culture as a process in constant transmutation, differing 
from the traditional patrimonialist sight. All cultures have their own forms of 
organization and characteristics intrinsic to them. Both scientific culture and local 
communities and traditional cultures must be respected. We percept studies that use 
Cordel Literature have created condition to change the educational paradigm and have 
broken with the traditional education, but there are not suggestions how it can be done. 
We hope this work to be the initial step to other moments of learning. We chose as 
audience students from Ilha de Maré because they are in a context that is directly 
affected by changes related to climate, by being in a coastal community near a 
petrochemical complex. To outline the theoretical and methodological course, based 
on action research, we considered initially the relationship between the local culture 
and the scientific knowledge in a socially engaged approach to the building of concepts 
of deforestation and fires. The analysis moments of learning and the results achieved 
are evidence of the real possibility of developing and applying new ways of teaching 
Science at school. It also indicates that the educational and playful nature of Cordel 
Literature texts facilitated the understanding of students about the topic discussed. 
 
Keywords: science teaching; Cordel Literature; global warming. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 As considerações aqui registradas partem de uma licenciada em Ciências 

Naturais que desde o segundo ano de graduação esteve em salas de aula do Ensino 

Fundamental e Médio, e reflete a busca por novos caminhos e abordagens de ensino. 

Estar em contato com os estudantes diariamente fez com que a busca por atividades, 

textos, imagens, filmes e livros se tornasse algo comum na prática pedagógica 

cotidiana. Além da preocupação com os conceitos a serem trabalhados, havia também 

uma busca por instrumentos que auxiliassem no processo de ensino-aprendizagem.  

 A partir do conceito de mediação defendido por Vigotski (2007, p.17), segundo 

o qual a linguagem humana habilita as crianças a providenciar instrumentos auxiliares 

na solução de tarefas difíceis, a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução 

para um problema antes de sua execução e a controlar seu próprio comportamento, 

fomos buscar instrumentos que facilitassem o aprendizado de conceitos científicos, 

desde livros até jornais e revistas. Diante da dificuldade de acesso a alguns materiais 

e devido à predominância de uma linguagem que pouco despertaria o interesse dos 

estudantes, por ser muito técnica, bem como do alto custo de providenciar 

principalmente livros paradidáticos, já que propusemos a realização de um trabalho 

que fugisse da utilização focal do livro didático, no sentido de tornar as aulas de 

Ciências mais agradáveis e estimulantes, nos deparamos com a possibilidade de 

trabalhar com a literatura de Cordel. Feita com rimas fáceis e com material de baixo 

custo, parece-nos um instrumento que pode favorecer a aprendizagem em Ciências, 

já que seu potencial pedagógico e maior acessibilidade foi objeto de estudos 

anteriores (PORFIRO, 1999; SILVA et. al., 2009; SILVA, 2012). Assim, tomamos o 

Cordel como ponto inicial para o desenvolvimento de uma sequência didática sobre o 

tema Aquecimento Global. 

 O tema foi escolhido com base nas atividades que já vinham sendo 

desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e Matemática – 

ENCIMA, que trabalha na comunidade de Ilha de Maré desde 2005 com atividades de 

campo nas quais professores e estudantes buscam conhecer a história da ilha e dela 

participar através de ações integradas de ensino, pesquisa e extensão voltadas para 

a sustentabilidade ambiental (ALMEIDA; PAIVA, 2011). 
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 Segundo a Fundação Cultural Palmares (citada por NEVES et al., 2011, p. 35), 

a Ilha de Maré é uma das cinquenta e seis ilhas pertencentes à Baía de Todos os 

Santos, sendo que os moradores locais distinguem doze comunidades bem 

estabelecidas: Bananeiras, Botelho, Caquende, Itamoabo, Maracanã, Martelo, Neves, 

Oratório, Ponta Grossa, Porto dos Cavalos, Praia Grande e Santana. As crianças da 

ilha, após completarem o primeiro ciclo do ensino fundamental, precisam ir ao 

continente para completar o Ensino Fundamental, grande parte em uma escola 

situada no bairro de São Tomé de Paripe, na região da Base Naval de Salvador.  

 Para trabalhar com estudantes oriundos de comunidades tradicionais, que 

segundo a Constituição Federal (1988, subemenda PLS nº 649, p.1, 2011) são grupos 

que possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade e se 

reconhecem como tais, percebemos a necessidade de uma abordagem que 

respeitasse sua identidade cultural, mas que também tornasse a sala de aula um 

espaço onde as contradições e conflitos que se formam a partir da discussão 

constituíssem uma cultura híbrida. A hibridação nesse contexto é vista, segundo a 

definição dada por Canclini (1997, p. 19), como “processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas”.  

  Trata-se de ir além da valorização da diversidade cultural, para questionar a 

própria construção das diferenças no seio das sociedades desiguais e excludentes 

(CANEN; OLIVEIRA, 2002), se tratando especificamente neste caso de uma 

comunidade remanescente quilombola, como a Ilha de Maré, a qual não tem sido 

satisfatoriamente contemplada pelas políticas públicas, como pudemos observar em 

visita e em conversas com moradores da comunidade.   

 Entendendo que na microesfera da sala de aula, ou seja, em espaços de 

aprendizagem específicos, como as aulas de Ciências, ocorrem relações sociais que 

se constroem e se desenvolvem no desenrolar das atividades propostas e da 

convivência com o professor, procuramos realizar uma pesquisa empírico-qualitativa, 

pois esta é de particular relevância ao estudo das relações sociais devido à 

pluralização das esferas da vida (FLICK, 2009, p. 20-21), já que o indivíduo se integra 

em vários contextos. Desta maneira, na tentativa de melhor entender essas relações 

que ocorrem nas salas de aula, nossas narrativas foram limitadas em termos locais (o 
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contexto dos alunos da Ilha de Maré e São Thomé de Paripe), temporais (as aulas nas 

quais o trabalho se desenvolveu) e situacionais (o contexto das aulas de Ciências).  

 Considerando a educação como estrutura emancipadora e que contribui 

ativamente para promover atitudes reflexivas, posicionamos este trabalho numa 

perspectiva teórico-critica. De acordo com Canaúba (2010), a Teoria Crítica distingue-

se da Tradicional no que tange ao comportamento crítico, que consiste em apreender 

a realidade cindida como contradição e perceber que o modo excludente da economia 

atual é, sobretudo, produto da ação humana, que, por sua vez, pode também tomar 

outro rumo e orientar-se para a emancipação. Desta forma, ao mostrar, além do 

descrito nos livros didáticos, outro olhar sobre o tema aquecimento global, a partir de 

uma literatura popular, tentamos contribuir na formação dos estudantes, indicando um 

caminho favorável à construção de conceitos de forma contextualizada e crítica. 

É nesse contexto que surge a pergunta de pesquisa, pois a necessidade de se 

utilizar outras abordagens, diante de um histórico de observações das dificuldades de 

aprendizagem dos estudantes na sala de aula, pela utilização de “métodos 

tradicionais”, nos colocou a pensar sobre como e em qual(is) momento(s) a literatura 

de Cordel poderia ser utilizada como recurso didático mediador na construção de 

conceitos científicos de forma articulada ao contexto social dos estudantes e ao 

currículo. 

Com base nessa reflexão alguns objetivos foram levantados, sendo eles: um geral, 

investigar a contribuição de textos da literatura de Cordel como instrumentos 

mediadores para a construção de conceitos científicos relacionados ao aquecimento 

global; e outros específicos, analisar a adequação do Cordel como modalidade de 

texto para o estabelecimento de relações entre os conteúdos escolares e o contexto 

sociocultural dos educandos; compreender, a partir da perspectiva sócio-histórica, a 

construção de conceitos relacionados à crise ambiental e ao aquecimento global em 

uma sequência didática que tem por base a literatura de Cordel. 

 Tentando responder o problema de pesquisa e atingir os objetivos acima 

descritos desenvolvemos, em parceria com uma professora do ensino fundamental, 

uma sequência didática1  inspirada em conceitos vigostskianos, multiculturalmente 

sensível, ou seja, respeitando as características do grupo cultural na qual a atividade 

 
1  Segundo pressupostos teóricos de Schneuwly e Dolz (2004) e  pressupostos pedágógicos de 

Méheut (2005). 
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seria desenvolvida e ainda voltada para a formação crítica e emancipadora dos 

estudantes. A dissertação está organizada em três capítulos, sendo que no primeiro 

discutimos o uso dos instrumentos mediadores na aprendizagem, com inspiração nos 

pontos delineados por Vigotski sobre o tema, e apresentamos a literatura de Cordel, 

sua história e implicações na educação e no ensino das Ciências, e como esta pode 

ser utilizada como instrumento mediador.  

  O segundo capítulo trata do aquecimento global e seus aspectos históricos, 

enfatizando o panorama dos estudos no Brasil, as principais hipóteses sobre esse 

fenômeno e suas implicações no ensino de Ciências. Ainda nesse capítulo analisamos 

cordéis encontrados sobre o tema para refletir sobre seu potencial pedagógico.  

  O terceiro capítulo traz os aspectos metodológicos do trabalho de forma 

diferenciada, percorrendo o relato da construção da sequência didática para o ensino 

do aquecimento global, tendo o Cordel como instrumento de ensino, em processo 

colaborativo, e ainda discussão dos resultados obtidos a partir do seu 

desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 1 

O USO DE INSTRUMENTOS MEDIADORES DA APRENDIZAGEM: LITERATURA 

DE CORDEL E A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL  

     

1.1 VIGOTSKI E OS INSTRUMENTOS MEDIADORES  

 

          Lev S. Vigotski, advogado e filósofo, iniciou sua carreira como psicólogo após a 

revolução russa de 1917, constituindo o referencial teórico norteador durante todo o 

planejamento e desenvolvimento da nossa sequência didática. O contexto pós-

revolucionário russo colocou Vigotski diante de problemas que o inspiraram a 

desenvolver uma teoria marxista do funcionamento intelectual humano, na qual refletiu 

sobre os mecanismos cerebrais do desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores e sobre o contexto no qual se dá esse desenvolvimento (LUCCI, 2006).  

  Baseando-se em estudos sobre análise psicológica, o que Vigotski procurou foi 

uma abordagem abrangente que possibilitasse a descrição e a explicação das funções 

psicológicas superiores, utilizando procedimentos das ciências naturais (VIGOTSKI, 

2007). 

          Nessa explicação ele buscou incluir a identificação dos mecanismos cerebrais 

responsáveis por determinada função e a história do seu desenvolvimento, 

estabelecendo relações entre o comportamento e o contexto social em que se deu o 

desenvolvimento desse comportamento, seguindo a linha de influentes sociólogos 

franceses. Assim, ele foi o primeiro psicólogo a sugerir os mecanismos pelos quais a 

cultura torna-se parte da natureza do indivíduo (VIGOTSKI, 2007, p. 26). 

          Associando seus conhecimentos ao materialismo dialético Vigotski 

considerava que todos os fenômenos deveriam ser estudados como processos em 

mudança, qualitativa e quantitativa, utilizando uma abordagem privilegiadora do 

desenvolvimento, entendendo aqui desenvolvimento como o processo pelo qual o 

indivíduo passa durante o processo de construção de um significado. 

          Para Vigotski (2007, p. 26), os sistemas de signos (a linguagem, a escrita, o 

sistema de números), assim como os instrumentos, são criados pelas sociedades ao 

longo da história e mudam a forma social e o nível do seu desenvolvimento cultural. 

Logo o desenvolvimento do indivíduo teria sua raiz na cultura e na sociedade. 
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          Desta forma, para Vigotski, existia a necessidade de desenvolver um trabalho 

teórico aplicado que descrevesse o processo de construção da aprendizagem em um 

contexto, o que para Vigotski não se constituía de forma alguma uma contradição. 

          Escolhemos trabalhar com sequências didáticas, oferecendo o máximo de 

oportunidades para que os estudantes se engajassem nas mais variadas atividades, 

pois consideramos essa forma de organização do ensino como o meio mais efetivo 

para o desenvolvimento de um processo educativo.  

         Preocupados sempre com o processo tentamos fornecer um caminho 

alternativo para a aprendizagem, acompanhando a teoria de Vigotski sobre a análise 

da inteligência prática das crianças, cujo aspecto mais importante é o uso de 

instrumento. Assim, uma consequência dessa afirmação seria a determinação de 

estágios específicos por meio do grau de desenvolvimento orgânico e pelo grau de 

domínio no uso de instrumentos.  

  Vigotski considera que a fala tem um papel essencial na organização das 

funções psicológicas superiores, por isso nossa escolha por momentos de 

aprendizagem que estimulassem os estudantes a falarem, a discutirem, atribuindo, 

desta forma, uma função organizadora às atividades de leitura e escrita. 

 

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 
inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a atividade 
prática, então duas linhas completamente independentes de 
desenvolvimento, convergem (VIGOTSKI, 2007, p. 11-12). 

 

  Considerando a fala como um instrumento especificamente humano, que ajuda 

as crianças a controlarem o ambiente em que vivem e construírem novas relações 

que organizam o comportamento e dão origem ao intelecto, esta possui um papel 

específico na realização de uma atividade prática.  

  Vigotski (2007) destaca dois fatos importantes sobre a fala, o primeiro é que a 

fala e a ação fazem parte de uma mesma função psicológica complexa, dirigida para 

a solução de um problema; o segundo é que quanto mais complexa a ação mais 

indireta é a solução e mais importante a fala se torna para a operação como um todo, 

utilizando para a solução de problemas os métodos instrumentais ou mediados. 

  Assim, a fala se torna efetivamente uma facilitadora no processo de 

manipulação de objetos e controle do comportamento, auxiliando as crianças a 
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adquirirem a capacidade de serem tanto sujeitos como objetos do seu próprio 

comportamento. 

  O estudo da formação dos conceitos para Vygotsky (2009, p. 162) envolve não 

só o estudo do conceito funcional da palavra e de seu desenvolvimento, mas das suas 

múltiplas formas de aplicação, qualitativamente diversas em cada fase etária e 

geneticamente inter-relacionadas. 

 Para isso reconhecemos que uma educação que respeite a realidade do 

estudante pode ser mais efetiva na construção dos conceitos, pois  

 
A aprendizagem, desenvolvida nessa perspectiva, visa desenvolver as 
capacidades cognitivas dos sujeitos educativos e suas habilidades 
criativas, permitindo que, na aventura do conhecer, eles possam 
acrescentar novos saberes à constelação de conhecimentos de que 
dispõem. Aprender, nesse prisma, ganha múltiplos significados. 
(ARAÚJO, 2007, p. 153) 

 

  Para tentar dar passos iniciais na direção de um ensino que incorpore novos 

saberes e vários significados escolhemos uma abordagem contextualizada e 

comunicativa a partir da literatura de Cordel que, além de abrir o leque de 

interpretações para um texto poético, permite que o conhecimento científico se 

aproxime do estudante, relacionando o conteúdo a seu contexto sociocultural. 

Trabalhamos, assim, as intenções do professor e o conteúdo de ensino por meio de 

diferentes intervenções pedagógicas (MORTIMER; SCOTT, 2002, p. 287), 

promovendo um atalho que favorece o desenvolvimento das capacidades educativas 

desse sujeito.  

  Para o entendimento dessas aproximações utilizamos as classificações 

propostas por Mortimer e Scott (2002, p. 288), as quais nos permitem caracterizar as 

interações que ocorrem entre o professor e os estudantes e destes entre si. Os autores 

descrevem quatro classes: 

a) Interativo/dialógico: professor e estudantes exploram ideias e formulam 

respostas trabalhando diferentes pontos de vista. 

b) Não-interativo/dialógico: o professor reconsidera, na sua fala, vários pontos de 

vista, chamando atenção para similaridades e diferenças. 

c) Interativo/de autoridade: o professor conduz os estudantes, por meio de uma 

sequência de perguntas e resposta, com o objetivo de chegar a um ponto de 

vista específico. 
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d) Não-interativo/de autoridade: o professor apresenta um ponto de vista 

especifico. 

 

  Uma abordagem contextualizada e comunicativa demarca algumas intenções 

do professor, por exemplo, a marcação de significados-chave, pela alteração do tom 

da voz em determinados momentos, o compartilhamento de significados, no sentido 

de tornar disponíveis para todos os estudantes os significados, a checagem do 

entendimento, que seria a verificação das atribuições de significado feitas pelos 

estudantes e rever o conteúdo, recapitulando ou antecipando significados 

(MORTIMER; SCOTT, 2002, p. 289). 

   Esperávamos que esses padrões de interação e reflexões nos auxiliassem na 

interpretação dos turnos de fala na sala de aula durante o desenvolvimento da 

sequência didática.  

 

1.2 A Literatura de Cordel: nosso instrumento mediador 

 

  A Literatura de Cordel ou, simplesmente, Cordel é um gênero literário 

classificado como poesia popular, herdeira do romanceiro tradicional, em linhas gerais 

da literatura oral, que chegou ao Brasil ainda a bordo das caravelas, com forte 

presença no Nordeste, carregando hoje traços tipicamente brasileiros (HAURÉLIO, 

2010, p. 16; ASSIS; TENÓRIO; CALLEGARO, 2012, p. 3).  

  Os próprios cordelistas não apresentam uma definição do que é o Cordel, 

sendo uma produção totalmente relacionada às manifestações culturais orais e que 

traz, nos seus versos simples, rima perfeita e formalidade para a produção de poesia 

popular de grande nível (HAURELIO, 2013, p. 143). 

        Haurélio (2010), em seu livro Breve História da Literatura de Cordel, mostra que 

é preciso atentarmos para os antecedentes históricos da literatura de Cordel, o que 

nos estimula a percorrer de forma sucinta a memória desta produção cultural. 

Velejando em mares a serem descobertos, os tripulantes das caravelas davam 

preferência a divertimentos sedentários, entre eles a leitura coletiva, hábito que 

sobreviveria por longo tempo e quatrocentos anos depois se repetiria nas noites do 

sertão nordestino (HAURÉLIO, 2010, p.14). Ainda segundo este autor foi desta forma 
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que uma forte tradição de carga simbólica foi se expandindo, possibilitando a difusão 

da poesia tradicional no novo continente. 

         Essa prática cultural que se consolidou no Brasil no fim do século XIX, quando 

se deu o surgimento da poesia popular na sua forma escrita, ampliou a voz do poeta 

popular, concorrendo para tornar essa literatura simples acessível ao povo pouco 

instruído. Sua solidificação no nordeste brasileiro e difusão para outras regiões tem, 

entre outros motivos, a dispersão do povo nordestino pelo resto do país: 

 

A literatura de Cordel é a poesia popular, [...] desenvolvida no 
Nordeste e espalhada por todo o Brasil pelas muitas diásporas 
sertanejas (HAURÉLIO, 2010, p. 16) 

 

 Infelizmente a literatura de Cordel tem sido marginalizada nos meios 

acadêmicos. Haurélio (2010) atribui o problema à maneira reducionista com que ela é 

encarada pelos estudiosos. Esse olhar reducionista, segundo este autor, provém da 

comparação ou confusão entre o Cordel e o Repente2, outra vertente da poesia 

popular. O cordelista tem um capricho com relação ao aprimoramento da linguagem, 

o Cordel vive um dilema, entre ser considerada simples e “de grande nível”, e os 

autores tentam desfazer esse mal-entendido em seus versos: 

 
“Pois eu procuro escrever 
Num correto português. 
E se caso eu errar 
Duas palavras ou três  
Não foi por querer errar 
Foi procurando acertar 
Isso eu garanto a vocês.” (Arievaldo Viana, citado por HAURÉLIO, 
2010, p.19) 
 

 

 O autor continua sua argumentação sobre esse aspecto comentando que essa 

visão folclórica, de que essa literatura era feita por pessoas pouco instruídas e sem 

nenhuma regra, não só marcou os primeiros estudos, como adentrou o século XX. 

   A tentativa de compreensão dessa literatura dentro de um projeto de nação se 

dá no momento em que a intelectualidade brasileira estava sob forte influxo do 

positivismo (HAURÉLIO, 2013, p.16), o que provavelmente forçou uma visão 

caricatural do poeta do povo. 

 
2  Repente é um poema feito de improviso, por cantadores. 
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 O poeta popular tenta lutar contra essa visão estigmatizada, estudando, e por 

meio da leitura, recriando em seus poemas grandes obras literárias, seguindo a 

inspiração nas narrativas dos grandes escritores da Idade Média e do Renascimento.  

 

As narrativas populares, de fundo heroico, satírico, ou religioso, 
impregnaram a obra dos grandes escritores da idade média e do 
renascimento. São muitos os exemplos, mas citemos, a título de 
curiosidade, o Gargântua, de François Rabelais, o Dom Quixote, de 
Cervantes, A Megera Domada e O Mercador de Veneza, de 
Shakespeare. [...] deram forma literária às narrativas populares que 
fatalmente desapareceriam ou sofreriam com as transformações e 
deformações impostas pela passagem do tempo (HAURÉLIO, 2010, 
p. 30). 
 
 

     A literatura de Cordel é uma produção cultural significativa se pensarmos em 

cultura como um processo em constante transformação, diferenciando-se da 

tradicional visão patrimonialista (CANCLINI, 2011). Todas as culturas possuem formas 

próprias de organização e características que lhes são intrínsecas, e devem ser 

respeitadas. Assim, reunimos alguns trabalhos que trazem práticas pedagógicas que 

foram desenvolvidas utilizando a literatura de Cordel como recurso auxiliar do ensino 

e mostram como é possível trabalhar os conceitos científicos a partir de uma 

perspectiva crítica da relação entre a cultura local e os conhecimentos escolares. 

 
1.3 O ensino de ciências sob “vários olhares” 
 
 Para a revisão de literatura direcionamos a busca de artigos no Portal de 

Periódicos da CAPES 3  e na SciELO 4 , utilizando como palavras-chave, 

simultaneamente, “ensino de Ciências” e “literatura de Cordel”. Sobre o ensino de 

Ciências com a utilização do Cordel encontramos alguns trabalhos relevantes (SILVA; 

SANTOS, 2008; SILVA; SILVA; ARCANJO, 2013; BARBOSA; PASSOS; COELHO, 

2011; LIMA; SOUSA; GERMANO, 2011; SILVA, 2013; SILVA; ARCANJO, 2012). 

Durante esse período recebemos diversas contribuições de colegas que se 

dispunham a identificar textos relacionados ao tema. Também realizamos viagem ao 

Rio Grande do Norte, para divulgação deste trabalho em evento na área de ensino de 

biologia, onde conseguimos alguns cordéis.   Durante essa jornada percebemos 

 
3  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.  

4  Scientific Electronic Library Online.  
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que num país como o Brasil, construído a partir do encontro de várias culturas, teóricos 

se debruçaram a trabalhar educação e temas ligados a ela partindo do enfoque 

multicultural do Cordel pontualmente. Se afunilarmos mais e delimitarmos para o 

ensino de Ciências o número de trabalhos publicados decrescem. Mas ainda assim 

percebe-se que os poucos que se arriscam, os quais iremos analisar, conseguem 

resultados positivos. 

 Os professores Wilson Serraine da Silva Filho e Renato P. dos Santos (2008) 

publicaram um artigo intitulado O uso da literatura de Cordel como texto auxiliar no 

ensino de Ciências no ensino fundamental, que derivou de uma dissertação de 

mestrado em Ensino de Ciências e Matemática ULBRA – Canoas - RS. Nesse artigo 

os professores se propõem a mostrar como, a partir da utilização de um Cordel e um 

texto didático, uma turma de 8º ano do ensino fundamental conseguiu melhorar seu 

rendimento em Ciências. 

 Ao considerarem o respeito à cultura do estudante um requisito em qualquer 

abordagem na sala de aula, estes autores não apenas descartam uma visão 

aristocrática de cultura, mas, utilizando o Cordel, conseguem valorizar a cultura 

popular sem se valer de uma imagem estereotipada de um “saber simplório”. 

 A partir de uma grande pesquisa sobre o Cordel, sua origem, sua importância 

linguística e literária, os pesquisadores desenvolveram uma metodologia em que o 

livro didático de Ciências foi utilizado por um poeta cordelista, que o transformou em 

versos, e utilizando os dois textos como instrumentos pedagógicos, conseguiram 

dados quantitativos que mostraram a mudança no rendimento dos alunos. 

 
 

Pelo teste inicial verificou-se que as turmas apresentam diferenças 
significativas nas notas médias semestrais e bimestrais. Entretanto, 
após a utilização do método na turma do grupo experimental verifica-se 
que as notas das turmas não diferem significativamente, ou seja, o novo 
método equilibrou o desempenho das turmas. (SILVA; SANTOS, 2008, 
p. 10).5 

 
  Medeiros e Agra (2010) trazem que o Cordel tem se transformado como reflexo 

da urbanização do país, e com isso tem procurado novos públicos e abordado outros 

conteúdos, como temas científicos diversos. O trabalho do movimento “novo 

 
5  Os autores utilizam as notas como uma forma de percebermos um avanço da turma 

experimental, sendo que estas não representam concretamente o nível de aprendizagem dos 
estudantes. 
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Cordel” 6 teve um papel importante na divulgação de um conhecimento que era 

exclusivo das classes escolares, tendo o Cordel assumido por vezes caráter 

pedagógico. Os autores são enfáticos ao afirmar que a utilização pedagógica do 

Cordel deve ser feita com cuidado, considerando a tensão entre a beleza poética e a 

precisão conceitual. Ao discutirem as vantagens e desvantagens da utilização 

pedagógica do Cordel, eles nos mostram que os cordéis podem ser positivamente 

importantes na memorização e compreensão crítica das informações. No entanto, a 

ênfase na estética e o esforço para articular argumentos em textos científicos devem 

ser encarados no estudo das potencialidades pedagógicas do Cordel.  

  Os autores analisaram exemplos de sextilhas e septilhas em cordéis sobre 

astronomia, ressaltando a presença de uma linguagem simples e compreensível. No 

entanto, destacam que não podemos apenas ver esse lado poético, já que nos cordéis 

analisados acontecem equívocos que foram por eles sinalizados. Assim, alertam que 

muitas vezes os autores dos cordéis acabam por trazer uma visão controvertida ou 

final sobre determinado assunto, como a vida fora do nosso planeta (MEDEIROS; 

AGRA, 2010, p. 6). 

  Os equívocos poderiam ser corrigidos se os cordelistas tivessem 

assessoramento correto durante a produção do material, o que nem sempre é 

possível. Esses deslizes na composição podem levar a uma aprendizagem falha entre 

estudantes e outros indivíduos desavisados. 

 

[...] porém, cabe assinalar a sua não adequação imediata ao uso 
pedagógico em um contexto de ensino da ciência sem que a 
mesma seja antes submetida ao crivo de um profissional da 
área, poderia representar um fértil cruzamento de distintos 
saberes, que sem jamais empobrecer a expressão poética 
popular, pudesse transcender a mesma e atingir a condição de 
ser igualmente um texto de potencial mais complexo, 
apreciemos o que nos diz com rara propriedade o poeta ao 
caminhar na interface da ciência e da ética, refletindo sobre a 
dialética das suas conquistas e dos seus descaminhos [...] 
(MEDEIROS; AGRA, 2010, p. 8). 

   

  Os cordéis transcendem, assim, as fronteiras entre os conhecimentos cientifico 

e cotidiano ao trazerem também informações corretas e importantes, e tudo isso dito 

 
6  Movimento criado por vários cordelistas com a intenção de levar a outros públicos o jornalismo 
popular feito com a literatura de Cordel. 
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de forma poética, tendo certamente um encanto que o frio relato didático em forma de 

ensaio não consegue conferir (MEDEIROS; AGRA, 2010). 

   Por fim os autores concluem que é preciso, certamente, valorizar o uso do 

Cordel na educação como um autêntico produto da cultura popular que exibe de forma 

rica a beleza do imaginário popular. Ressaltam, porém, que é importante não esperar 

que as concepções ali porventura contidas possam estar de acordo com as 

concepções científicas vigentes. Neste sentido, é preciso bastante cautela e 

responsabilidade em seu uso pedagógico. Mesmo quando as concepções expostas 

no Cordel estiverem corretas, nada implica que a sua utilização vá além de despertar 

a curiosidade para o tema em foco ou de contribuir para a memorização de algumas 

informações ali contidas.  

  Um uso pedagógico mais responsável do Cordel no ensino das Ciências 

implicaria, além disso, em uma composição em parceria entre um cordelista, possuidor 

da arte da expressão verbal poética popular, e um professor da disciplina a que se 

referisse o respectivo Cordel. Visto desta forma, o Cordel seria mais que um precursor 

do jornalismo científico popular.  

 Em um trabalho publicado na Revista Eletrônica Experiências em Ensino de 

Ciências, em 2011, uma equipe de estudantes pesquisadores da Universidade 

Federal do Ceará buscou articular o ensino de física e a literatura de Cordel como 

alternativa para superar o baixo nível de interesse dos alunos e a falta de integração 

com a realidade (BARBOSA; PASSOS; COELHO, 2011), ao serem descritas no texto 

situações mais próximas do cotidiano discente. 

 Também partindo de uma vasta pesquisa sobre Cordel, esses estudantes 

pesquisadores tinham como dúvida inicial se seria possível a utilização do Cordel 

como material didático no ensino da Física. Com isso em mente realizaram um estudo 

com 46 alunos de uma escola pública de Ensino Médio da região metropolitana de 

Fortaleza. Durante o desenvolvimento de suas discussões fica clara a preocupação 

em tornar a utilização do Cordel mais do que uma ferramenta, dando-lhe um 

significado pedagógico.  

 

Este trabalho investiga a possibilidade do uso da Literatura de Cordel 
como recurso didático, mas é necessário esclarecer que esse recurso 
não pode ser pensado de forma isolada, desarticulada de proposta 
pedagógica. Acreditamos que as mudanças na dimensão 
metodológica devem ser consequência de uma ressignificação da 
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ação pedagógica como um todo, pois uma mudança isolada nos 
procedimentos metodológicos não produzirá um salto qualitativo na 
prática docente. (BARBOSA; PASSOS; COELHO, 2011, p. 163)  

 
  

 Diferente da abordagem dos professores do Piauí (SILVA; SANTOS, 2008), no 

Ceará a equipe levou os estudantes a construírem seus próprios cordéis a partir dos 

seus conhecimentos sobre o assunto proposto, e após esse período construíram um 

texto narrativo com base no Cordel. Percebe-se aqui que se faz o caminho inverso. 

Observa-se nos textos que descrevem esse tipo de abordagem primeiro a utilização 

de um texto convencional didático para depois, com base nele, construir o Cordel. 

Nesse estudo observa-se que o Cordel foi o elemento gerador de novos 

conhecimentos para elaboração de um novo texto. Os objetivos com relação a isso 

ficam claros no trecho abaixo: 

 

O texto narrativo (convencional) foi escrito posteriormente ao Cordel. 
A narração foi escrita com base no Cordel produzido para que 
nenhuma informação deste se ausentasse no texto convencional e 
vice-versa. (BARBOSA; PASSOS; COELHO, 2011, p. 164). 

 
 
 Os alunos que participaram da pesquisa tiveram a liberdade de escolher o 

gênero textual que mais lhes atraísse para ler. Foi dado um tempo para que os 

estudantes pudessem ler e assimilar as informações contidas nos textos. Durante 

esse período as equipes eram isoladas por instrumento, Cordel ou texto convencional. 

Ao final foram questionados sobre o que leram. 

 Para a quantificação dos resultados os autores utilizaram a frequência de 

palavras-chave nas respostas às questões abertas para calcular a porcentagem com 

que essas palavras-chave apareciam, e algumas conclusões nos chamam a atenção 

como: a taxa de acertos foi maior entre alunos que utilizaram textos convencionais, 

mas a taxa de erro foi muito próxima, uma diferença de 1% entre os grupos; 20% dos 

alunos nunca haviam tido contato com Cordel e 80% concordaram que o Cordel 

deveria ser mais utilizado nas aulas. São resultados tímidos, mas relevantes de que a 

literatura de Cordel tem se mostrado um instrumento de aprendizagem válido e de boa 

aceitação entre os estudantes. 

 Silva e Arcanjo (2012) refletem sobre o uso da literatura de Cordel como 

subsídio para trabalhar a temática ambiental no contexto escolar. A partir do uso dos 
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folhetos, propõem trabalhar a Educação Ambiental com o propósito de estimular a 

reflexão socioambiental e, por conseguinte, promover o desenvolvimento de uma 

consciência ecológico-preventiva face à natureza. Nesse trabalho constata-se mais 

uma vez a necessidade de novas abordagens no ensino de Ciências, argumento que 

é uma premissa para o desenvolvimento desta pesquisa.  

  Os autores ainda relembram que a tentativa de pensar outras abordagens de 

ensino, utilizando instrumentos mediadores diversos, é assunto debatido em diversas 

áreas do conhecimento, e não somente no ensino de Ciências.  

 

 
Durante muito tempo, o modelo educacional adotado pelo processo de 
escolarização brasileiro se fundou em parâmetros norteadores 
tradicionais. Com base nesse norte, os procedimentos de ensino 
presentes no cenário pedagógico concediam primazia a práticas 
tradicionais de escolarização. Essa posição refletiu-se não só no 
ensino de Ciências, como também no ensino dos mais diversos 
componentes curriculares do ensino formal. Na defesa de um modelo 
sociointeracionista e dialógico de ensino, na década de 1980, tem 
início a proliferação de uma gama de estudos educacionais que 
visavam romper com as práticas obsoletas presentes no campo 
educacional (SILVA; ARCANJO, 2012, p. 2).  
 

 

 Trabalhos que utilizam o Cordel ensejam uma mudança de paradigma 

educacional, atribuindo sentidos e significados à aprendizagem dos conteúdos. Este 

trabalho se situa então numa perspectiva inovadora de educação, mas que já vem 

sendo debatida e defendida desde a década de 1980. Nesse período o trabalho 

conjunto das ciências da linguagem, educação e ciência cognitiva tem gerado novas 

teorias que respaldam novas situações de aprendizagem, como a formulação e 

desenvolvimento de sequências didáticas pautadas na valorização de atividades 

dialógicas e que respeitam o contexto dos estudantes. 

  O ensino assume, nessa nova perspectiva, a condição de sociointeracionista e 

dialógico. Em vez de focar na reprodução mecânica de conteúdos, este passa a primar pela 

construção de significados. Em outras palavras, a construção social do conhecimento passa 

a se dar por meio da elaboração de significação diante dos conteúdos e das informações 

recebidas (SILVA; ARCANJO, 2012, p. 2).  

. 

  
 Nesse trabalho os autores também destacam como esses estudos contribuem 

para que se perceba a importância da linguagem, que, além de ser considerada um 
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meio de comunicação, passa a ser concebida também como enunciadora, estando 

relacionada a quem, em qual contexto e em quais condições históricas e sociais está 

sendo utilizada.  

  Desta forma, respeitando o contexto sociocultural do indivíduo, com a relevante 

discussão de temáticas ligadas à educação ambiental, os autores trazem a expressão 

Linguagens Alternativas, isto é, as inúmeras formas de expor um determinado 

conteúdo, por meio de diversos suportes textuais. Destacam a utilização da literatura 

de Cordel na educação, com a justificativa de que, “na contemporaneidade, em que 

inúmeras linguagens e signos emergem, atraindo os jovens e exigindo-lhes novas 

competências e habilidades para interpretá-los, é necessária a inserção de novas 

linguagens no ensino” (GOMES; NASCIMENTO NETO, 2009, p. 9 apud SILVA; 

ARCANJO, 2012, p. 3). Essa inserção teria por função ampliar a quantidade de 

gêneros textuais com os quais os estudantes estão em contato, levando-os a ler, reler, 

refletir e interpretar os textos. 

 A literatura de Cordel está vinculada à realidade e reflete sobre diversos temas, 

sendo ideológica e socialmente marcada. Assim, pode trazer temas atuais 

relacionados ao contexto local, não somente textos fictícios, sendo na perspectiva dos 

autores um valioso instrumento para a inserção do estudante na construção e 

discussão de temas ligados à sociedade, exercendo efetivamente a sua cidadania. 

 Silva e Arcanjo (2012) concluem o trabalho chamando atenção para o fato de 

que é importante abordar a temática ambiental de formas inovadoras. Para isso 

sugerem que os professores utilizem novas linguagens para melhorar a qualidade das 

aulas e adaptem metodologias de ensino, utilizando a literatura de Cordel como 

suporte didático para a reflexão sobre a educação ambiental no contexto escolar, 

embora não se aprofundem nesse aspecto.  

  Percebe-se, no entanto, que, mesmo indicando o uso da literatura de Cordel, 

esta é concebida apenas como “suporte”, e não como um instrumento mediador, o 

que seria algo mais significativo no processo de ensino-aprendizagem. Talvez sejam 

necessários mais trabalhos que envolvam a utilização de cordéis em contextos 

educativos relevantes, para que esse “suporte” consiga uma promoção categórica na 

formulação de sequências didáticas e situações de aprendizagem no ensino de 

Ciências. 
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  No ano seguinte à publicação do referido trabalho Silva, Silva e Arcanjo (2013), 

justificam as suas afirmações de que o ensino de Ciências está vinculado diretamente 

a práticas tradicionais de escolarização. Assim, nos apropriamos dessas justificativas 

para explicar melhor nossa compreensão sobre o assunto, não esquecendo que 

estamos pensando em salas de aulas de Ciências com abordagens estritamente 

tradicionais, já que reconhecemos a existência de profissionais que realizam trabalhos 

voltados para a multiplicidades de saberes, tendo em vista a importância dessas 

produções para a renovação teórica-metodológica do ensino das Ciências.   

  Os autores destacam, em primeiro lugar, o fato do ensino de Ciências conceder 

primazia a uma perspectiva de recepção e de repetição mecânica de informações, e 

depois ressaltam que as práticas pedagógicas do ensino dessa disciplina centram-se 

em um enfoque conceitual e teórico. Desta forma, deixa-se de fora do currículo escolar 

várias questões relevantes para a formação do aluno e para qualidade de vida da 

coletividade.  

 

O foco do ensino desse componente curricular era, então, a reprodução 
mecânica das falas e dos dizeres dos renomados autores dos livros 
didáticos de Ciências (LDs). Ao realizar essa faceta, o discente 
demonstrava a “aprendizagem” dos conteúdos do ensino formal. 
Contudo, essa aprendizagem se limitava ao âmbito teórico, isto é, ela 
não se estendia ao campo das ações. Em outras palavras, os conteúdos 
aprendidos nas aulas de Ciências não eram aplicados à realidade 
circundante (SILVA; SILVA; ARCANJO, 2013, p.____). 
 
 

 

  Nesse trabalho os autores discutem ainda o fato do ensino de Ciências limitar-

se ao uso dos livros didáticos como suportes textuais, excluindo, assim, uma vasta 

diversidade de linguagens e suportes textuais outros. A partir de conceitos e definições 

se esperava do estudante apenas responder questões com frases que estavam no 

texto, evidenciando uma prática concebida tendo a leitura como codificação da 

linguagem escrita, vinculada à reprodução de signos, símbolos etc. Desconsidera-se, 

assim, a dimensão social do ensino, deixando de lado as práticas sociais e as 

reflexões socioambientais.  

  Os autores destacam que a literatura de Cordel leva para o universo escolar 

estratégias de ensino relacionadas a perspectivas interdisciplinares, fazendo alusão 

às novas tendências pedagógicas que integram os mais diversos componentes 

curriculares, sobretudo as que se voltam à dimensão social. 
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Com isso, o ensino passa a ser trabalhado em uma perspectiva de 
múltiplos olhares, transcendendo, assim, a perspectiva das atividades 
com um fim em si próprias e atreladas aos aspectos de reprodução 
mecânica de conteúdos/informações (SILVA; SILVA; ARCANJO, 2013, 
p.____). 
 

 

  Em consonância com a nossa vontade de encontrar soluções para a melhoria 

da qualidade das aulas, os autores reafirmam que a literatura de Cordel, como 

suporte7 didático nos processos de ensino e aprendizagem de Ciências, propicia a 

inserção de diversas linguagens com o propósito de promover reflexões 

socioambientais, no caso específico dos professores, já que como posto por Fonsêca 

e Fonsêca (2008, p. 127), “o esforço do professor no sentido de adaptar metodologias 

de ensino com conteúdos específicos é grande".  Os autores concluem o trabalho 

enfatizando que a literatura de Cordel favorece a emergência de novas tendências 

pedagógicas para o ensino, levando-o a novos horizontes para a construção social do 

conhecimento. Mais uma vez encontramos um trabalho teórico importante para a 

discussão aqui proposta, mas que está limitado ao plano das recomendações, através 

da apresentação dos motivos pelos quais deveríamos utilizar os cordéis, não expondo 

resultados de sua aplicação em salas de aula. 

  Silva (2013) traz dados do desenvolvimento de uma atividade na qual 

investigou como os alunos do ensino médio, em uma Escola de Campina Grande, na 

Paraíba, percebem os conceitos biológicos presentes em alguns textos da literatura 

de Cordel. A autora considera o Cordel um elemento motivador da leitura na sala de 

aula, com o argumento de que as aulas de biologia precisam ser ressignificadas com 

metodologias mais interessantes para os adolescentes. Fazendo isso, propõe que o 

professor busque a interação entre o conhecimento científico e o conhecimento 

popular, oportunizando ao aluno uma apropriação mais sólida do conteúdo. 

  Segundo Meurer e Mottaroth (2002, p. 10), nas trocas materiais e culturais de 

busca pela informação e posterior utilização desta para construção do conhecimento, 

a linguagem se inscreve como sistema mediador de todos os discursos.  

 
7  Percebemos que é recorrente a palavra suporte para descrever a função do Cordel na 

atividade pedagógica. A utilização do Cordel defendida aqui é de ser um mediador da aprendizagem, 
com significado em si e no seu conteúdo, que deve ser visto e revisto a fim de se adequar à atividade 
pedagógica orientada pelo professor. 
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 Silva (2013) nos diz que é responsabilidade do professor propiciar 

oportunidades de aprendizagem aos estudantes, que levem à formação de um sujeito 

crítico, com uma visão integrada de todas as formas linguagem. Ele realizou, assim, 

um trabalho que buscou desenvolver a leitura, a criatividade e a valorização da poesia 

popular, utilizando a literatura de Cordel para promover aprendizagem de conteúdos 

do currículo de Biologia. 

  O trabalho teve 82 participantes de 15 a 17 anos, em uma sequência didática 

envolvendo nove momentos de aprendizagem. Dos resultados mais relevantes 

podemos destacar que a motivação e receptividade pelos estudantes foram 

consideradas satisfatórias do primeiro momento de leitura do Cordel até a produção 

final. Durante a avaliação qualitativa, a maioria dos entrevistados considerou a 

literatura de Cordel fundamental para desenvolver a leitura. Foi realizada uma 

avaliação quantitativa comparando as médias de Biologia, identificando um aumento 

expressivo próximo a 47% nas três turmas. Esse aumento é justificado pela maior 

participação dos estudantes nas aulas.  

  As habilidades de leitura e a maior interação nas aulas são consideradas 

indicativos de que a literatura de Cordel pode despertar o interesse e promover maior 

eficiência na aprendizagem. O autor conclui que o uso do Cordel no ensino agrega 

valor pedagógico e criatividade, resgata a cultura de raiz, podendo propiciar maior 

eficiência no processo de construção do conhecimento pelo educando (SILVA, 2013, 

p. 9). 

 Entendemos que a literatura de Cordel deve ser utilizada respeitando a cultura 

nordestina e trabalhando-a como tema transversal relacionado com a Pluralidade 

Cultural. Assim, a diversidade cultural é reconhecida como um direito dos povos e dos 

indivíduos e condição para o fortalecimento da democracia (PCN, 1999), envolvendo 

uma prática pedagógica multiculturalmente comprometida.   

 

1.4 O Cordel para o ensino de Ciências 

 
 Durante décadas em nosso país o ensino de Ciências privilegiou uma 

abordagem transmissiva em que os alunos deveriam gravar os conceitos 

apresentados pelos professores, apesar de às vezes não lhes interessarem em nada. 

Nossa contribuição para com o cenário atual da pesquisa na área de ensino de 

Ciências é o desenvolvimento de um trabalho pedagógico que reconheça que há 
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necessidade de se compreender a sociedade como constituída de identidades plurais, 

com base na diversidade de raças, gêneros, classes sociais, padrões culturais e 

linguísticos, habilidades e outros marcadores identitários (CANEN; OLIVEIRA, 2002). 

Desta forma, acreditamos que a cultura e os conhecimentos trazidos pelos alunos 

devem ser valorizados e respeitados nas aulas de Ciências.   

 De fato, para muitos estudantes Ciências é uma disciplina cheia de palavras 

difíceis e textos opacos a serem memorizados, para responder as provas ou os 

questionários intermináveis, adotados por muitas escolas por supostamente 

facilitarem o aprendizado. Pretendemos, com a discussão proposta, defender uma 

abordagem tendo como ponto de partida a literatura de Cordel como instrumento 

mediador, alicerçada na teoria da aprendizagem de Vigotski. Consideramos a escola 

um ambiente propício para esta utilização, por ser: 

 

 
[...] um local privilegiado de troca de ideias, de encontros, de 
legitimação de práticas sociais, de interação entre gerações, de 
articulação entre diversos padrões culturais, e modelos cognitivos. 
Isso se deve a sua ação sistemática de transmissão de 
conhecimentos, competências e disposições socialmente reguladas à 
população de crianças e de jovens de uma especifica organização 
social (LOPES; MACEDO, 2002, p. 156). 

 
  

O livro Cordel e Ciência: a ciência em versos populares, de Ildeu de Castro 

Moreira e colaboradores, reúne vários cordéis que tratam de temas ligados às 

ciências. Nesta obra a dificuldade em se encontrar cordéis relacionados aos temas 

científicos é enfatizada, mas a necessidade de discutir temas ligados às ciências tem 

feito surgir um número crescente de trabalhos relativos a assuntos como aquecimento 

global, desmatamento e sobre grandes nomes das ciências. Moreira, Massarani e 

Almeida (2011, p. 9-10) discutem esse tema: 

 
 

Nem sempre é fácil encontrar na literatura de Cordel, em uma primeira 
investigação, textos relacionados com temas científicos. É claro que 
a descrição de fenômenos naturais importantes para a vida da 
população, como a seca e as enchentes, assim como de fenômenos 
raros e, às vezes, fantasiosos, como o aparecimento de animais 
estranhos e deformidades genéticas [...] guarda certa relação com o 
estudo de suas causas naturais. [...] Nos últimos anos, grandes 
nomes da literatura de Cordel têm aberto espaço para discutir 
ciências em seus folhetos. Diante desse interesse material 
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proveniente da cultura popular relacionado à divulgação da ciência os 
cordéis foram agora reunidos em coletânea. 

 
 

 Um dos cordéis citados por Moreira, Massarani e Almeida (2011), chamado 

Galileu Galilei, chamou nossa atenção por apresentar informações importantes, com 

uma linguagem simples, podendo ser utilizado de várias maneiras para construções 

em sala de aula. 

 
 

“Galileu empreendeu 
Pesquisas de admirar 

Sobre dinâmica e estática 
Fez um estudo sem par 

E o mais profundo trabalho 
Sobre o sistema solar.”  

(MOREIRA, MASSARANI E ALMEIDA, 2011, p. 35). 
 

 
 Outro livro lançado em 2013, de Rodrigo Leonardo Costa de Oliveira, intitulado 

Cordel para o ensino de botânica, envolveu a apropriação da linguagem técnica em 

Cordel, mostrando outra forma de aprender botânica. A justificativa para o trabalho é 

dada na apresentação do texto, na qual se afirma que a excessiva, porém necessária, 

quantidade de termos utilizados por botânicos para designar as formas dos vegetais 

pode ser facilitada com as rimas apresentadas nos cordéis.  

  A relevância do trabalho pautou-se, ainda, na busca da diminuição do 

desinteresse e da passividade dos estudantes, por causa do distanciamento entre a 

realidade proposta pelos livros didáticos, principalmente relacionado à linguagem, e 

aquela vivenciada pelos estudantes no ensino de Ciências. O Cordel teria um papel 

facilitador na transição da linguagem oral para a linguagem escrita, diante de tantas 

palavras novas apresentadas no livro ou na aula de botânica, pois com a repetição e 

o ritmo dos versos as palavras difíceis e diferentes das que os estudantes estão 

acostumados passam a fazer parte do seu vocabulário. 

 

A proposta da Literatura de Cordel contida nesta obra pode promover 
esta aproximação, apresentando-se como um recurso didático 
interessante, além de contribuir para estimular o gosto pela leitura. 
[...] aliado a isso, este livro pode ser utilizado como instrumento para 
a divulgação cientifica (OLIVEIRA, 2013, p. 9). 
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 A proposta desde livro se aproxima do nosso trabalho no sentido de que 

pretende trabalhar o Ensino de Ciências e a Literatura de Cordel valorizando a cultura 

nordestina, o que pode facilitar a compreensão de conceitos científicos (OLIVEIRA, 

2013, p. 9)8, ao fazer uma transição suave entre a linguagem técnica para as rimas do 

Cordel. Um exemplo de verso criativo e que atinge o objetivo conceitual podemos ver 

no Cordel A flor e a inflorescência: 

“Classificamos monóicas 
Flores unissexuadas 

Denominamos dióicas 
Quando em plantas separadas 

Podem ser hermafroditas 
Como também misturadas.” (p. 43). 

 
 

  Outros cordéis que abordam temas científicos podem ser encontrados na 

internet, e alguns são resultado de outros trabalhos com o mesmo interesse, sendo 

citados seus domínios no trabalho de Lima, Sousa e Germano (2011).  

  Nesse trabalho os autores se dispõem a identificar os folhetos de Cordel 

existentes no acervo de Literatura de Cordel na biblioteca Átila Almeida, da 

Universidade Estadual da Paraíba, que versem sobre temas científicos e em especial 

temas da ciência Física, bem como analisar sua utilização em sala de aula como 

estratégia de motivação para o ensino de Ciências, mostrando que esses cordéis 

podem ser importantes veículos de popularização desta ciência e ferramentas 

alternativas de educação (LIMA; SOUSA; GERMANO, 2011, p. 1). 

  A falta de motivação por parte dos estudantes pelas aulas de Física é a razão 

para o desenvolvimento do trabalho. O Cordel foi usado no intuito de despertar nos 

estudantes a curiosidade pela Física e motivá-los a buscar novos conhecimentos, 

tornando as aulas de Física mais atrativas e participativas. Num universo de 7.498 

títulos de cordéis, os autores catalogaram aqueles que falavam de temas científicos, 

na tentativa de possibilitar o acesso às informações científicas pelas camadas menos 

favorecidas da sociedade, em outros meios que não o livro didático, já que a Literatura 

de Cordel aparece como uma alternativa para popularizar a ciência, por promover uma 

leitura simples e prazerosa. Seu uso é defendido na aprendizagem de Física na busca 

 
8  O autor não traz nessa obra dados que evidenciem a facilidade de compreensão dos conceitos 

científicos, apenas deixando, a sugestão de utilização dos cordéis. 



 

 

38 

 

pela diminuição da concepção trazida pela maioria dos alunos de que essa disciplina 

é composta apenas de cálculos, entre outros motivos.  

 

A literatura de Cordel no ensino de física [...] estimula busca e 
construção de conhecimentos que [lhes] permitam compreender e 
explicar alguns fenômenos do seu cotidiano utilizando o conhecimento 
adquirido em sala de aula. Então procura-se tratar dos seus conteúdos 
a partir de uma perspectiva contextualizada e inserida em vários 
lugares e em diferentes disciplinas e ramos científicos (LIMA; SOUSA; 
GERMANO, 2011, p. 2).   

 

 

  A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica documental descritiva, com o 

uso de questionários semiestruturados, envolvendo, segundo Lima, Sousa e Germano 

(2011, p. 3) cinco etapas:  

Etapa I: Busca por títulos no acervo da biblioteca Átila Almeida de cordéis sobre temas 

científicos, sendo que após essa busca encontraram 59 cordéis sobre Física;  

 Etapa II: Foi feita a digitalização dos cordéis que tratavam de temas científicos 

e sobre o próprio Cordel. 

 Etapa III: A partir da seleção dos 59 cordéis que abordavam a Ciência Física, 

os autores fizeram a análise de 8 cordéis, escolhidos por contemplarem áreas 

temáticas diferentes, para perceber como os diversos temas são tratados. 

 Etapa IV: Os pesquisadores introduziram a discussão, apresentando alguns 

cordéis envolvendo temas diversificados da Física a estudantes desta 

disciplina. Chamaram a atenção para a importância dos cordéis como veículo 

de popularização e comunicação pública da ciência, através de uma discussão.  

 Etapa V: foi feita uma recitação de um Cordel que tratava algumas 

contribuições históricas advindas do desenvolvimento da Física que tiveram 

impacto sociocultural e tecnológico da sociedade. Posteriormente foi realizada 

uma aula de Física, tendo como temas geradores alguns fenômenos citados no 

Cordel. Discutiram as normas para a produção de cordéis e avaliaram o 

trabalho. 

   Na apresentação dos resultados Lima, Sousa e Germano (2011) nos mostram 

que dentre os cordéis catalogados, 70% tratam de temas ligados a Astronomia, 

enquanto que sobre temas específicos da Física o total equivale a 7%. Esses 

resultados são relacionados pelos autores à Guerra Fria e à corrida tecnológica, além 
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das viagens espaciais. À medida que esses assuntos chegavam ao conhecimento dos 

cordelistas, eles eram transcritos em versos rimados, que eram recitados, cantados e 

vendidos à população nordestina. 

  A análise dos cordéis focou nos temas que estavam ligados a ciência, sendo 

que diversos temas surgiram, dentre eles: problemas ambientais, problemas da 

saúde, energia nuclear, o alto número de desempregados em face ao exacerbado 

desenvolvimento tecnológico, energia solar, transplantes, robôs. 

  Após a análises, os autores observaram que o Cordel possui uma alta 

comunicabilidade e que, além de informar a população, instiga a reflexão e o debate 

sobre os assuntos. Mostram, ainda, que a atividade desenvolvida com o uso do Cordel 

foi aprovada por 91% dos estudantes, que desejavam o aumento da frequência de 

atividades dessa natureza. Ainda sobre o entendimento do conteúdo, 87% dos 

estudantes compreenderam os conteúdos apresentados a partir da sua 

contextualização nos livretos de Cordel. Um resultado altamente relevante foi que 

100% consideraram a linguagem apresentada nos cordéis simples e compreensível.  

  Uma forma de empregar o instrumento mediador, aqui defendida, é a utilização 

do Cordel como ponto de partida, sendo esse gênero textual norteador no momento 

pedagógico em questão, já que o Cordel tem influenciado de forma significativa na 

aprendizagem, fazendo o uso de uma linguagem simples para transmitir o significado 

dos conceitos, contribuindo para uma educação voltada para a realidade. Assim, 

segundo Lima, Sousa e Germano (2011, p. 9), o Cordel pode levar os estudantes a 

refletir sobre várias questões, desde sua posição social até qual seria o seu papel, 

fazendo se assumirem como seres pensantes. Devemos, no entanto, perceber que 

nem todos os conceitos (cotidianos ou científicos) podem ser explicados por 

linguagem simples. É preciso apresentar as complexidades da linguagem aos 

estudantes para que eles avancem nos conhecimentos e usos da linguagem.   
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CAPÍTULO 2 

AQUECIMENTO GLOBAL: PERCURSO HISTÓRICO E IMPLICAÇÕES PARA O 

ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

2.1 DISCURSSOS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O AQUECIMENTO 
GLOBAL NO BRASIL: UM OLHAR HISTÓRICO-CULTURAL 

 
 Diante da necessidade de discussões sobre as mudanças climáticas e o 

aquecimento anormal da temperatura do planeta, abre-se um leque de conferências, 

encontros e eventos nacionais e internacionais que se dispõem a elucidar os caminhos 

que foram e que devem ser seguidos pelas populações, governos e setores privados 

sobre o tema. Mas quando esse tópico se tornou foco dos pesquisadores brasileiros? 

Diante de qual realidade de condições ambientais esse tipo de discussão de tornou 

necessário? Acerca desse e de outros pontos relativos à evolução histórica desse 

tema é que iremos conduzir este capítulo. 

 Partindo de um contexto internacional órgãos de regulação como a ONU9 e o 

IPCC10 têm se dedicado a direcionar as discussões entre os governos e instituir 

diretrizes e tópicos a serem debatidos e ações a serem desenvolvidas. Dentre os 

pontos mais evidentes há um amplo consenso sobre a concretude do aumento das 

temperaturas no globo, e que suas causas devem ser apontadas e utilizadas para 

tentar predizer consequências globais futuras. 

[...] as Nações Unidas têm apresentado um papel importante ao 
colocar em pauta o tema ambiental e se deve considerar como um 
caso de sucesso o fato de atualmente existir um quase consenso 
internacional de que, quaisquer que sejam os fatores, existe uma 
diferença significativa na variação da temperatura, na frequência e na 
intensidade (para maior ou menor) das estiagens e das chuvas, dentre 
vários fenômenos que estão alterando a percepção sobre o meio 
ambiente e a relação do homem com a natureza. (SMID, 2013, p.__) 

 

 As condições climáticas do planeta estão condicionadas a diversos fatores, 

como nível de radiação, movimentos das massas de água oceânicas e continentais e 

 
9 ONU (Organização das Nações Unidas), criada em 1945 depois da segunda guerra mundial com a 
função de fornecer uma plataforma para o diálogo entre as nações do mundo inteiro. Atualmente 
existem 193 países membros. 
10 IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), estabelecido em 1988 para fornecer 
informações científicas, técnicas e socioeconômicas relevantes para o entendimento das mudanças 
climáticas. 
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composição da atmosfera, sendo que qualquer desequilíbrio nesse sistema levará a 

um ajuste global desses fatores.  

 Já é conhecido que tais ajustes aconteceram inúmeras vezes ao longo da 

história do planeta, de estimados 6 bilhões de anos, de maneira que o clima terrestre 

já se modificou muitas vezes (NUNES, 2008). Esses períodos se alternam entre 

temperaturas quentes e frias, que normalmente duram milhões de anos, apresentando 

padrões específicos que vão desde a fauna até a quantidade de energia disponível e 

a composição atmosférica.  

 A necessidade de descrever a realidade e reconstituir o passado torna-se difícil 

pelas informações desencontradas, como comenta Nunes (2008, p. 67): 

 
 

As condições que levaram às modificações do clima do planeta ao 
longo de sua história são apenas parcialmente conhecidas, muitas 
vezes colocadas no nível de hipóteses prováveis, até porque algumas 
das mudanças podem ter ocorrido devido à conjugação de 
condicionantes de diferentes ordens, que contribuíram com 
magnitudes distintas para alterar o clima. 
 

  

 Nunes (2008) nos traz a Teoria de Milankovitch11, elaborada na década de 

1920, que advoga que variações de ordem astronômica alterariam a distribuição da 

energia solar. Essa teoria teve grande sucesso na explicação das glaciações ocorridas 

nos últimos 650 mil anos (VEIGA, 2008), sendo a primeira teoria a prever a próxima 

glaciação.  Veiga (2008) nos apresenta evidências de mudanças no clima que foram 

detectadas a partir de meados do século XX, favorecidas pelo número crescente de 

estações meteorológicas e pelos dados de satélites gerados a partir de 1982. As 

principais são: 

1. Aumento das médias globais de temperatura nos últimos 57 anos. 
2. Aquecimento maior no inverno que no verão. 
3. Aumento das ondas de calor na segunda metade do século XX. 
4. De 1961 a 2003 a temperatura dos oceanos aumentou 0,10°C, acompanhado 

por um aumento de 8 cm no nível do mar. 
5. Maior absorção de CO2 pelos oceanos, tornando-os mais ácidos. 

 
11  Essa teoria apresentaria três ciclos, descritos da seguinte maneira: a. Precessão – mudanças 
na movimentação do eixo terrestre, que por sua vez engendram mudanças na distância entre sol e 
Terra, com ciclicidade de 23.000 anos; b. Obliquidade – variação no ângulo do eixo de rotação da Terra 
com o plano da eclíptica, tendo variado entre 21040’ e 24030’, sendo hoje 23027’. O ciclo ocorreria a 
cada 41.000 anos; c. Excentricidade – modificação na geometria da elipse, ocorrente a cada 100.000 
anos. 
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6. Decréscimo da cobertura de gelo a partir de 1978 e descongelamento do 
Permafrost 12 .Aumento da precipitação em climas quentes, devido ao 
aumento de vapor de água na atmosfera. 

7. Aumento das regiões assoladas pela seca. 
8. Intensificação da atividade de ciclones tropicais. 

 

 Para se chegar a esses resultados foram necessários estudos 

paleoclimáticos13, que utilizam dados retirados de fontes diversas, como anéis de 

crescimento das árvores, observação e caracterização de corais, documentos 

históricos que descrevem de alguma forma o clima da época, testemunhos de gelo, 

sedimentos marinhos, que nos mostram que nos últimos 650 mil anos houve oito ciclos 

climáticos, com períodos glaciais longos e interglaciais curtos. O grau de confiança 

com relação a esses dados é bastante alto, porque os gases de efeito estufa 

distribuem-se homogeneamente na atmosfera e as medidas de suas concentrações 

são diretas (VEIGA, 2008), o que justifica a posição de confiança do IPCC com relação 

às causas e consequências do aquecimento global. Perante tantos dados que nos 

mostram a importância da problematização sobre o aquecimento anormal do planeta 

e suas implicações para a qualidade de vida dos habitantes desse planeta, há 

necessidade de reflexão sobre quais os caminhos que foram e que estão sendo 

trilhados pelo nosso país, no sentido de monitorar e mitigar as consequências para a 

nossa população desta nova realidade climática. 

 

 
2.2 Caminhos percorridos pelo Brasil 
 

 A preocupação com a conservação ambiental no Brasil não é recente como 

muita gente acredita. Iniciamos esse processo de tomada de consciência desde 1.797 

com a criação do cargo de juiz conservador das matas pelo Regimento de 

Conservação das Reais Matas, estabelecido para impedir o corte indiscriminado de 

madeiras (LIMA, 2011). Desta forma, todas as matas tornavam-se propriedade da 

Coroa e quem fosse flagrado cortando madeira seria multado. 

 No cenário de discussões sobre as mudanças do clima, o Brasil ganha 

destaque há cerca de 20 anos, na “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento” (CNUMAD), conhecida pelos brasileiros como a “Eco 

 
12  Solo congelado, presente no Alasca e no Platô Tibetano. 
13  Estudos voltados para as variações  ao longo da história da Terra. 
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92”14, durante a qual foram discutidos pontos como desenvolvimento sustentável, 

economia verde e redução de impactos ambientais num contexto de discussão que 

abrangia desde profissionais da ecologia, organizações da sociedade civil até  

multinacionais.  Buscando identificar os fatores que causam o problema do 

aquecimento do planeta os relatórios do IPCC de 2001 e 2007 apontam a capacidade 

humana de perturbar o sistema climático, de maneira que as mudanças dominantes 

nas últimas décadas teriam origem preponderantemente antropogênica (NUNES, 

2008). O padrão de mudança climática de 1970 a 2000 mostra aquecimento da 

troposfera, o que é uma característica da intensificação do efeito estufa.  

 Veiga (2008) afirma que devemos considerar, para a determinação das causas 

para essas mudanças no clima, um conjunto de fatores naturais e antrópicos. Dentre 

os antrópicos ressalta os principais gases estufa (CO2, CH4 e N2O), o ozônio 

troposférico e estratosférico e a emissão de gases de enxofre. Das causas naturais, 

destaca a variação na quantidade de aerossóis estratosféricos e as mudanças na 

irradiação solar.   

 Começamos a observar as consequências desse fenômeno para a nossa 

população, como a menor precipitação na região semi-árida, reforçando as 

desigualdades sociais já existentes, e a aceleração do processo de desertificação, 

que degrada as terras, diminuindo sua produtividade. Essa alteração pode levar a 

mudanças no uso do solo, com instabilidades políticas que desarticulariam práticas de 

cultivo e manejo tradicionais. Devemos ressaltar, ainda, os aspectos ambientais 

locais, pois estes apresentam características únicas que devem ser valorizadas e 

observadas atentamente a fim de manter sua biodiversidade. O trecho seguinte refere-

se a um contexto mais geral, mas pode ser facilmente transposto à realidade local 

nordestina brasileira.  

 
Como esses locais são bastante frágeis, seus ecossistemas são muito 
vulneráveis, podendo ocorrer repercussões desastrosas e 
irreversíveis nos processos físicos e da vida, com sua aceleração 
progressiva. Tal fato pode exacerbar aspectos de difícil 
convívio/solução, como fluxos migratórios de populações que não 
podem mais viver em seus lugares de origem devido a essas 
modificações ambientais de natureza climática, associadas à pressão 
populacional e estado agudo de pobreza. (NUNES, 2008, p. 77) 
 

 

 
14  Realizada entre 3 e 14 de junho de 1992, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil.  
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 O Governo Federal e as instituições de fomento começam, nesse momento, a 

desenvolver e orientar projetos e iniciativas que se propõem a mapear e mostrar 

horizontes sobre a temática no nosso país. Esse processo iniciou-se em 2007 com o 

1º Simpósio Brasileiro de Mudanças Ambientais Globais, realizado no Rio de Janeiro, 

que teve como objetivo principal apresentar o estado da arte das pesquisas científicas 

sobre mudanças climáticas globais a representantes dos setores acadêmico, 

governamental e empresarial (CONCLIMA, 2013). Neste mesmo ano foi criada a rede 

CLIMA, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), de caráter  

permanente, que tem como objetivo principal: 

 
[...] gerar e disseminar conhecimentos para que o Brasil possa 
responder aos desafios representados pelas causas e efeitos das 
mudanças climáticas globais. Até o presente, foram criadas 13 sub-
redes temáticas, cobrindo os aspectos de aumento do conhecimento 
científico, impactos, adaptação e mitigação das mudanças climáticas 
com respeito a: biodiversidade e ecossistemas, recursos hídricos, 
agricultura, saúde humana, cidades, zonas costeiras, oceanos, 
desastres naturais, serviços ambientais dos ecossistemas, energias 
renováveis, economia, desenvolvimento regional, além de modelagem 
climática (CONCLIMA, 2013, p.___). 

 

 No ano seguinte, 2008, novas atitudes mostram que a preocupação dos órgãos 

reguladores continuava, com a criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

para Mudanças Climáticas (INCT-MC), o qual foi instituído por meio de Edital do CNPq 

com vigência até janeiro de 2014 e que ainda continua ativo. Nessas ações estão 

envolvidas várias instituições e grupos de pesquisa que ajudam de forma ativa no 

cumprimento dos objetivos do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Neste 

documento encontram-se as principais ações e projetos desenvolvidos pelo país no 

sentido de discutir e sanar problemas reais ligados às mudanças climáticas globais.  

 É importante ressaltar que atitudes da população em conjunto com instituições 

de pesquisa e o governo são importantes no sentido de diminuir o acúmulo de 

poluentes e suas consequências na qualidade de vida dos cidadãos.  

 

Neste contexto, mesmo não tendo obrigações quantificadas de 
redução de emissões no âmbito da CQNUMC, por não ter 
responsabilidade histórica significativa pelo acúmulo de gases de 
efeito estufa na atmosfera, o Brasil vem buscando encontrar um 
caminho onde o esforço de mitigação da mudança do clima seja 
efetivo e a garantia do bem-estar de seus cidadãos a principal variável 
(BRASILIA, 2007, p.____). 
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 Um desses caminhos vem se concretizando por meio de encontros e 

conferências que visam discutir e avaliar as atitudes que já vêm sendo tomadas e 

outras que se efetivem no futuro. Em 2012 foi realizado no Rio de Janeiro a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, de 13 

a 22 de junho, marcando o aniversário de 20 anos da Eco 92. Teve como objetivo a 

renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da 

avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas 

principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes 

(RIO+20, 2012).  

 Ao investigarmos sobre o tema Aquecimento Global percebemos que este 

apresenta argumentos controversos. Por um lado, há o argumento de que é um 

fenômeno contínuo e inevitável, o qual é largamente majoritário na comunidade 

cientifica. Por outro lado, há o argumento de que o planeta estará mais frio dentro de 

duas décadas, que é defendido por uma minoria de pesquisadores (VEIGA, 2008). 

 Adams (2007) discute a diferenciação do conceito de aquecimento global do de 

efeito estufa. O aquecimento global corresponde ao aumento da temperatura terrestre 

(não só numa zona específica, mas em todo o planeta) e tem preocupado a 

comunidade científica cada vez mais. O efeito estufa é um processo natural que ocorre 

no nosso planeta para a manutenção da sua temperatura. O trecho abaixo nos fornece 

o contexto em que geralmente essas discussões são situadas. 

 

O Efeito Estufa é a forma que a Terra tem para manter sua temperatura 
constante. A atmosfera é altamente transparente à luz solar, porém 
cerca de 35% da radiação que recebemos vai ser refletida de novo 
para o espaço, ficando os outros 65% retidos na Terra. Isto se deve 
principalmente ao efeito sobre os raios infravermelhos de gases como 
o Dióxido de Carbono, Metano, Óxidos de Azoto e Ozônio presentes 
na atmosfera (totalizando menos de 1% desta), que vão reter esta 
radiação na Terra, permitindo-nos assistir ao efeito calorífico dos 
mesmos.  
 Nos últimos anos, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera 
tem aumentado cerca de 0,4% anualmente; este aumento se deve à 
utilização de petróleo, gás e carvão e à destruição das florestas 
tropicais. A concentração de outros gases que contribuem para o 

Efeito de Estufa, tais como o metano e os clorofluorcarbonetos 

também aumentou rapidamente. O efeito conjunto de tais substâncias 
pode vir a causar um aumento da temperatura global (Aquecimento 
Global) estimado entre 2 e 6ºC, nos próximos 100 anos. (ADAMS, 
2007, p.___) 
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 Procuramos conhecer alguns desses pontos de vista que podem ser 

encontrados nos principais meios, como redes de informações, livros didáticos e 

paradidáticos, tendo em mente que não era nossa intenção uma revisão de literatura 

aprofundada sobre o tema, mas sim ter uma visão geral do conceito e a partir disso 

escolhermos a abordagem que mais se ajusta ao propósito da pesquisa. 

 A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), a 

Agência Espacial Brasileira (AEB/MCT), por meio do Programa AEB Escola, o Fórum 

Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) e o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe) organizaram e distribuíram entre os professores dos ensinos 

Fundamental e Médio a Coleção Explorando o Ensino. Nesse material apontam como 

objetivo apoiar o trabalho dos professores lhes oferecendo o aporte pedagógico para 

trabalhar na sala de aula de forma contextualizada. Um volume inteiro desta coleção 

foi dedicado ao aquecimento global, às mudanças climáticas e suas repercussões nas 

esferas social, ambiental e econômica (OLIVEIRA; SILVA; HENRIQUES, 2009).  

 Nesse material os autores descrevem a composição atmosférica e sua 

importância para o estabelecimento do efeito estufa, sendo relevante destacar esse 

ponto, pois nos cordéis selecionados para análise a presença desses gases como 

determinante do aquecimento global é frequente, sendo o gás carbônico apresentado 

como vilão: 

 

[...] E se for aumentada a concentração de dióxido de carbono na 
atmosfera, com a queima de combustíveis fósseis, desmatamento, 
queimadas etc., o que acontecerá? Muito deste gás adicional será 
absorvido pelas plantas, na fotossíntese. Mas algo em torno de 50% 
permanecerá na atmosfera. Com isso, poderá haver maior absorção e 
emissão das radiações solar e terrestre, levando a um aquecimento 
atípico da baixa atmosfera, ou seja, uma intensificação do efeito 
estufa. Este cenário, que deixou de ser hipótese, para se tornar uma 
preocupante realidade, introduz, pela primeira vez na história da Terra, 
o conceito de mudanças climáticas antropogênicas, que 
correspondem às alterações do clima no planeta resultantes das 
atividades humanas (OLIVEIRA; SILVA; HENRIQUES, 2009, p. 42). 

 

  O conteúdo proposto no livro é interessante, mas extenso e cansativo em 

alguns momentos. Os professores poderiam utilizá-lo como mediador didático, mas a 

quantidade de informações provavelmente teria que ser filtrada de acordo com o nível 
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escolar e ajustada visando relacionar a explicação científica do fenômeno a questões 

locais. 

 
2.3 Abordagem escolar do aquecimento global e seus cordéis  
 
 O tema aquecimento global pode ser trabalhado de forma a valorizar a vivência 

do aluno. Vivemos em um país onde esse fenômeno pode causar danos 

socioambientais. Assim a leitura e interpretação sobre o tema através dos cordéis 

podem ser importantes pontos de partida para o início das discussões nas salas de 

aula.  

 Cordéis sobre o tema em questão podem ser encontrados na internet e em 

outros meios, estando à disposição dos professores para o desenvolvimento das mais 

diversas atividades. Versos como “O assunto da moda/ É aquecimento global/ Todo 

dia tá na mídia/ televisão e jornal/ E todo mundo conhece/ O causador desse mal” 

(SECUNDINO, 2010) podem ser o ponto de partida para elucidar os conceitos 

criticamente, através da produção de novo material que considere as controvérsias 

sociocientíficas em torno do tema e facilite a construção dos conceitos no cotidiano 

escolar. 

 Ao nos debruçarmos na pesquisa de cordéis sobre a temática meio ambiente, 

obtivemos sucessos e fizemos parcerias e amizades. O êxito decorre de termos 

encontrado vários folhetos voltados para este tema, mesmo que na maioria dos casos 

não tenha sido possível ter acesso à obra completa, mas a apenas dez por cento dela, 

que corresponde ao trecho permitido pelas bibliotecas para a reprodução. Então, 

apresentaremos uma análise do material ao qual tivemos acesso para propormos uma 

possível categorização, na perspectiva de Bardin (1970), em que o mesmo defende 

que, por detrás do discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, esconde-

se um sentido que convém desvendar. 

 Recortando os conceitos apresentados nos cordéis, podemos sugerir quais 

obras podem ser utilizadas com fins didáticos, proposta que defendemos e é 

defendida também por Lima, Sousa e Germano (2001), ao afirmarem que o uso desse 

recurso tem influenciado de forma significativa na aprendizagem dos estudantes, 

estimulando-os a enxergar o que há por trás dessas produções textuais, chegando a 

ver que os cordéis são capazes de expressar não só histórias de alguns contadores, 

mas acima de tudo trazem questões políticas, sociais, culturais e científicas. 
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   Ainda relacionando os cordéis ao ensino, os autores continuam dizendo que o 

uso dessa ferramenta torna o conhecimento científico mais próximo do cotidiano, 

proporcionando um relacionamento mais simples da ciência com o dia a dia, 

proporcionando a  tradução da linguagem científica através dos versos.  

  Essa apropriação do Cordel pela escola seria uma ressignificação de uma 

produção cultural que surgiu antes da escola formal no Brasil, como clarificado na 

assertiva a seguir, que mostra como os versos ganharam identidade nordestina. 

 
A poesia popular precede, e muito, o surgimento da escola. Os artistas 
populares já versejavam animando os saraus da alta nobreza na 
Grécia antiga e no Império Romano. No Brasil, esse gênero poético foi 
introduzido pelos colonizadores portugueses no início do século XVIII, 
porém, foram os brasileiros que o herdaram e o transformaram em 
linguagem popular tal qual a conhecemos hoje; aqui surgiram novas 
modalidades, regras, técnicas e estilos. (SILVA, 2012, p. 51) 
 

 
 Encontramos autores que, segundo Haurélio (2010), são referência na 

Literatura de Cordel e que são ultilizados neste trabalho por abordarem temas ligados 

à ciência. Realizamos uma filtragem para separar os que se referem ao tema 

Aquecimento Global e Mudanças Climáticas, são eles: Anchieta Dantas - Zé do Jati, 

José Acasi, Gonçalo Ferreira da Silva, Francisco Ringo Star Pinto, Mundim do Vale e 

Gustavo Dourado.  

 Conseguimos catalogar, em cinco meses, vinte e dois cordéis, com temas 

relacionados ao meio ambiente, sendo que destes sete estão diretamente ligados ao 

Aquecimento Global e às Mudanças Climáticas, os quais iremos citar e, 

posteriormente, analisar. São eles: 

 

1. Aquecimento Global - Série Cordel Ecológico15Autor: José Acaci 

O autor conta no Cordel a história de um homem rico que ficou pobre e doente 

por beber a água poluída de um rio que uma de suas fábricas havia poluído. 

Somente depois desse evento ele passou a refletir sobre sua vida. Durante uma 

caminhada ele encontra um trabalhador rural que lhe mostra as belezas da 

natureza e como o planeta está sendo destruído pela ganância dos homens. 

Fala sobre o Aquecimento Global de forma contextualizada, mostrando 

principalmente as consequências do aquecimento anormal do planeta. 

 
15  Os textos completos dos cordéis analisados estão disponíveis nos anexos A a G. 
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2. Aquecimento Global  

Autor: Francisco Ringo Star Pinto 

Nesse trabalho o autor deixa claro que usa a poesia para falar sobre o 

fenômeno do Aquecimento Global e suas consequências, expõe as queimadas 

na Amazônia, representando o planeta como um organismo que está sendo 

maltratado, enaltece o estudo da evolução e da vida, ressaltando ainda a 

necessidade de preservação e de conscientização individual e coletiva. 

 

3. Aquecimento Global 

Autor: Mundim do Vale 

Aqui o planeta é retratado como um organismo doente, tendo o homem como 

vilão do Aquecimento Global, o predador que se queixa, e do qual o planeta se 

vinga. Apresenta as consequências do fenômeno, traz Deus como aquele que 

fez tudo da melhor maneira que poderia ser feito e o homem em desobediência 

causa a poluição. Indica como solução para o aquecimento global o fim da 

poluição. Aborda a conservação das matas e animais e a união dos seres 

humanos, ressaltando a importância da consciência individual e coletiva. 

Destaca que as pessoas humildes são inocentes e que poluem sem perceber, 

sendo que o mesmo não seria feito pelos grandes empresários. 

 

4. Aquecimento Global 

Autor: Augusto Secundino 

Este Cordel apresenta vários questionamentos sobre a validade das 

informações que a população recebe, pois o aquecimento global é um assunto 

midiático de causa evidente, o efeito estufa, e as consequências disso seriam 

as mudanças no clima. A imagem é de que a solução será dada pela ciência, 

como novas formas de plantar alimentos e um modo de vida sustentável, o que 

seria ignorado pelo homem por causa de sua ganância, afirmando que o modo 

de vida capitalista coloca o planeta em risco. Cita também a importância da 

preservação e do respeito à natureza, dando o exemplo do desmatamento da 

Amazônia e as modificações induzidas pelas indústrias. Conclui mostrando 
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que, apesar das tentativas de acordos internacionais em diversos eventos, os 

seres humanos ainda estão se condenando. 

 

5. Aquecimento Global 

Autor: Gustavo Dourado 

Cordel construído com intuito pedagógico. Aborda o Aquecimento Global, 

ressaltando principalmente suas consequências, as mais evidentes, que são 

comparadas ao apocalipse bíblico, e também suas causas, como o efeito 

estufa. Apresenta o planeta como um organismo doente e aponta o homem 

como principal culpado, que pelo consumismo traz a destruição do meio 

ambiente. Ressalta a não participação dos Estados Unidos no protocolo de 

Kioto, e a necessidade de os seres humanos estarem mais unidos na luta pela 

preservação e serem menos egoístas.  

 

6. O tratado de Quioto - Série Cordel Ecológico 

Autor: José Acaci 

O autor traz uma discussão política sobre o tema, abordando acordos e projetos 

para a diminuição do Aquecimento Global, entre eles o tratado de Kioto, do qual 

destaca aspectos importantes, como a tentativa de voltar aos níveis de emissão 

da década de 1990, e a limitação da emissão de carbono e metano. Cita 

documentos e países participantes e não participantes desses acordos, 

destacando a negativa americana de assinar o acordo, e a tentativa de criar 

créditos de carbono. Explica de forma simples por que a quantificação desses 

créditos se tornou inviável. Como a causa principal seria o efeito estufa, traz a 

ideia americana do sequestro de carbono na tentativa de solucionar o 

problema. Reitera a importância das atitudes individuais e a necessidade de 

conscientização popular. 

 

7. O desastre da Terra no Aquecimento Global 

Autor: Anchieta Dantas - Zé do Jati  

O autor se refere ao leitor de forma direta e representa a natureza como algo 

que deve ser preservado, caso contrário estamos condenados à escassez de 

alimento e água. Apresenta as consequências do aquecimento global, citando 
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várias mudanças do clima e faz uma comparação histórica entre índios e 

europeus. Considera o estudo científico confiável, evidenciando a confiança de 

que ele vai mostrar a solução para o problema. Refere-se a Deus em todo o 

Cordel, destacando como Ele criou a natureza de forma perfeita e o homem 

apenas destrói. Apresenta um equívoco conceitual ao afirmar que o gás 

carbônico queima. 

 

 As breves considerações feitas sobre cada título são apenas porta de entrada 

para esta análise que objetivou delinear aspectos comuns entre os cordéis, com vistas 

a definir categorias iniciais que foram utilizadas para compreensão dos achados de 

pesquisa que obtivemos com a aplicação da intervenção didática. 

 Compreender as questões ambientais e interpretá-las para além de suas 

dimensões biológicas, químicas e físicas, dando oportunidade de discutir aspectos 

sociopolíticos, exige a formação de uma consciência ambiental que aparece 

timidamente nos cordéis lidos, mas de alguma forma alerta para a importância da 

formação para o pleno exercício da cidadania, fundamentada nos conhecimentos 

prévios dos atores sociais que se utilizam dos ecossistemas do seu entorno (ABÍLIO 

et al., 2010).  

  A partir da análise constatamos que os autores da maioria dos cordéis se 

restringem a uma abordagem naturalista e também antropogênica das causas e 

consequências do aquecimento global. 

 

2.3.1 AS CAUSAS 

 

 Entre os versos que trazem as causas do aquecimento global podemos 

destacar os seguintes, que tratam do subtema poluição, no seu sentido amplo: 

 

“com tanta poluição/ as marés vão crescendo/ a poluição no ar/ a acidez no mar”(2)16; 
“ Peço perdão ao leitor/ Por também contribuir,/ Pois o cigarro que fumo/ Sei que 
chega a poluir.”(3); 
 
“Em cada esgoto entupido,/ Na chaminé fumaçando/ E no rio poluído. /No lixo sobre 
as lagoas.”(3);  
 
 
16  Os versos estão destacados, sendo os cordéis identificados ao final pelo número referente à 

lista organizada no item Abordagem escolar do aquecimento global e seus cordéis.  .   
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“Poluem de todo jeito:/Sujam a atmosfera/ Desrespeitam a natureza”.(5);  
 
 “A natureza está ferida/ Deu ferrugem no pulmão/ Furacões e maremotos:/ Dores da 
poluição”. (5); 
 
“E descobriram que o mundo/ tem que fazer redução/ da emissão desses gases/ que 
causam poluição” (6); 
 
“ E passem no dia-a-dia/ a ter mais educação/ a botar lixo no lixo/ evitar poluição”(6). 
 
“Capturar a fumaça/ que polui a nossa terra” (6). 
 

 Ainda sobre as causas vemos também a presença do subtema derivados de 

petróleo e gases poluentes: 

 

“e os gases poluidores/ que são os grandes atores/ do aquecimento global.” (1) 
 
“Metano, gases, carbono:/ Petróleo e querosene/ Óleo diesel, gasolina:/ Salve o 
bioquerosene/ Biogás e biodiesel, use:/ Pare o verbo envenene”(5);  
 
“Gases de todo o tipo:/ Óxido nitroso no ar/ Muito dióxido de carbono”(5);  
 
“Queima de derivados:/ Petróleo em combustão/ Preservem a biosfera/Chega de 
poluição”. (5); 
 
“E combustíveis fósseis/ Deixar de queimar” (4); 
 
“Diminuir as emissões/ dos gases do efeito estufa” (6). 
 
 

 Nos versos transcritos a seguir o efeito estufa é apresentado como um 

problema, percebendo-se que não existe um entendimento de que se trata de um 

fenômeno natural que permite a existência de vida no planeta.  

 
“o tal efeito estufa/ gera um calor infernal/ os gases formam uma bolha,/ quem cheira 
se sente mal” (1); 
 
 “Emissão de gases poluentes:/ Efeito estufa mortal/ Seca, fome, terremotos” (5);  
 

“O tal efeito estufa/ A gente pode culpar/A atmosfera pesada/ Faz a temperatura 
aumentar/ E o calor fica preso/ Sem poder escapar” (4); 
 
“E o tal do efeito estufa/ que gera esse calorão” (6). 
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Encontramos versos dos cordéis nos quais o homem é tratado como vilão, 

aquele que provoca todo o processo do aquecimento global. 

 

“Deu a ele inteligência/ Para ser um bom cristão./ Mas ele desobedece/ Causando a 

poluição”(3); 

 “O homem provoca o mal.”(5); 
 
“Poluem de todo jeito:/ Sujam a atmosfera/ Desrespeitam a natureza/ “O poder é 
besta-fera”(5); 
 
“Que o homem lhe promove/ Um desgaste permanente”(7); 
 
 “Mas a ganância do homem/ É cruel e medonha/ Em nome do progresso/ Destrói a 
Amazônia”(4). 
 

 Também são citados, como causas do aquecimento global, vários tipos de 

agressão ao meio ambiente, como desmatamento, queimadas, descarte do lixo. 

Temos os exemplos abaixo: 

 
“o fogo queimando as plantas/ aumenta a temperatura/ polui o ar com fumaça e destrói 
a estrutura.”(1); 
 
“dizem que a Terra esquentou/ mesmo assim o ser humano/ mantém-se no mesmo 
jogo/ cortar matar e meter fogo.”(1); 
 
“com o maltrato das queimadas/ sentindo só o arder/ suspira seu sangue verde” (2); 
 
“Destrói a Amazônia/ Transformando-a em pasto/ Sem a menor cerimônia”. (4); 
 
“A derrubada de árvores/ A indústria de carvão/ A queimada de florestas/ E o cano de 
escapação”. (3); 
 
“Se lança a cada segundo/ Exatos uma tonelada/ De lixo a mais pelo mundo.” (7). 
 

   

Realizando um esboço inicial de análise, do ponto de vista estrutural 

percebemos que, por se tratar de um gênero poético, é comum a presença das 

chamadas figuras de estilo, que são processos expressivos utilizados pelos poetas 

para maior coesão textual (CUNHA, 2012). No verso acima do Cordel (2) podemos 

perceber a utilização da personificação ou prosopopeia, que consiste em atribuir 

características humanas a seres inanimados ou irracionais. 
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 Num primeiro momento de análise do último verso acima do Cordel (7), 

consideramos uma inexatidão de dados a afirmação da quantidade de lixo gerada no 

mundo. Depois de refletir e reler o Cordel vê-se que se tratava de uma hipérbole, uma 

figura de estilo que consiste no exagero da expressão de uma ideia. Contudo é 

importante refletir como essa afirmação irá implicar na formação científica dos 

estudantes, já que no discurso da ciência empregam-se estimativas plausíveis. Assim, 

é necessário compreender essa diferença entre a linguagem poética e a linguagem 

científica, o que deve ser destacado pelos professores durante as aulas. 

 

2.3.2 AS CONSEQUÊNCIAS 

 

 Dentre as principais consequências do aquecimento global, que são descritas 

ou citadas pelos autores dos cordéis, pode-se destacar o aumento da temperatura do 

planeta, o derretimento das calotas polares e a intensificação de fenômenos naturais, 

como furacões, maremotos etc.  

 

“só traz desilusão/calor de torrar o quengo/tempestade, furacão”(1) 
 
“o clima tá adoidado/ é um frio de matar/ ou um calor desgraçado”(1) 
 
“o calor descongelando/ nossas calotas polares/ vai aumentando o volume/dos 
oceanos e mares.”(1) 
 
“Muitas velas, muitos remos/ a toda população/ tempo que navegaremos/ na larga 
imensidão/ maremotos que um dia vemos/ com prevista duração.”(2); 
 
“Um efeito gritante/ Pra todo mundo ver/ São as grandes geleiras/ Que começam a 
derreter/ E o nível do mar/ Aumentando pra valer.”(4); 
 
“Mesmo com tanto calor/ tanto incêndio/ e furacão.”(6). 
 
  Outra consequência relevante é a proliferação de doenças respiratórias por 

causa do aumento da poluição. Apesar de ter sido encontrada referência a esse 

assunto em um Cordel, é importante esse registro. 

 

“o ar fica acinzentado/ e o povo fica agoniado/ vai parar no hospital.”(1) 
 
“a poluição do ar/ afeta a respiração/ e só se ver nos jornais as camas dos hospitais/ 
já com superlotação”(1) 
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 Há inegavelmente mais versos sobre as causas do que sobre as consequências 

do aquecimento global. Destaco aqueles argumentos que mais se repetem e que 

mostram o potencial pedagógico deste material. Ainda merecem destaque as 

soluções apresentadas:  

 

 “Usar somente energia/ Que seja renovável/ Utilizar as florestas/ De forma 
sustentável”(4); 
 

“Usar menos agrotóxicos/ Fazer cultura orgânica/ Para isso existem/ Soluções na 
botânica/ Tratando os alimentos/ Com outra dinâmica”(4); 
 
“ Sensibilizar toda gente/ É a consciência ecológica/ Da classe empresarial”(7); 
 
 “promover o uso de fontes/ de energia renováveis/ e proteger as florestas.” (6);  
 
“Limitar as emissões/ de carbono e metanos”(6); 
 
“Valorizou as florestas/ pois elas são sumidouro de carbono” (6). 
 

  Em alguns versos manifesta-se, ainda, a religiosidade inerente à cultura 

nordestina, que está presente mesmo em um material que trata de um assunto 

comumente restrito ao campo científico. 

 
 
“Deus abençoe a natureza/ abençoe toda nação/ abençoe também o homem/ um 

animal sem razão”(2) 

“Vou ficar muito feliz/Pela contribuição,/Pedindo a Deus que ajude/Na busca da 

solução.”(3) 

“Deus não fez o ser humano/ Desprovido de noção,/ Deu a ele inteligência/ Para ser 

um cristão.”(3)  

“Deus cultivou a floresta/ Adubando com amor,/ Agora vem qualquer um/  
Especulando o valor.”(7); 
 

 

 Destacamos, por fim, a imagem da ciência e dos cientistas trazida pelos autores 

dos cordéis (4) e (6). Os cientistas são apresentados como aqueles que alertam para 

os riscos e que provavelmente desejam o bem ou têm a pretensão de modificar a 

realidade instaurada pela agressão do homem ao ambiente. Uma visão considerada 

ingênua, e que reflete o nível de reflexão sobre a realidade do autor, já que vários 
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cientistas também desenvolveram e desenvolvem produtos e tecnologias que são 

maléficas ao ser humano. 

‘Os cientistas alertam 
Para o risco iminente 

De catástrofes climáticas 
Em qualquer continente 

Alertando ao homem 
Que para isso atente 

 
Eles ensinam o caminho 

Que devemos tomar 
Economizar energia 
Menos água gastar 

E combustíveis fósseis 
Deixar de queimar”  (4) 

 
“ E tem outros cientistas 

Que perdem noites de sono, 
Sonhando chegar o dia 

Que eles vão sentar num trono 
Por descobrir um organismo  
Que elimine o carbono.” (6) 

  
 

 Mais uma vez no último verso da estrofe anterior, como em outros versos de 

outros poetas, o “carbono” é apresentado como vilão, como algo que deveria ser 

eliminado do planeta, desconsiderando, assim, a importância dos compostos de 

carbono para a existência e manutenção das diversas formas de vida do nosso 

planeta. O carbono pode estar presente na natureza na sua forma inorgânica, como 

na composição do CO2, e na forma orgânica, na formação de cadeias de carbono, 

sendo o principal componente da matéria orgânica dos seres vivos. 

  O carbono passa pelos sistemas vivos e não vivos do ambiente, se 

apresentando na composição do dióxido de carbono e do monóxido de carbono, gases 

poluentes da atmosfera. O carbono inorgânico é incorporado através da fotossíntese 

à constituição dos seres vivos, passando, assim, a integrar a matéria orgânica, 

ingressando nas cadeias alimentares e atingindo todos os níveis tróficos.  

  Estas ponderações corroboram o argumento de que os cordéis possuem 

características que permitem utilizá-los como instrumentos pedagógicos, 

reconhecendo suas limitações e singularidades, as quais não limitam o trabalho, mas 
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apenas aumentam a necessidade de mais direcionamento ao pensamento crítico 

reflexivo.  

  Durante a realização e desenvolvimento do trabalho na escola percebemos que 

tais categorias (Causas e consequências) pouco subsidiariam a análise dos achados 

da pesquisa, relativos à aprendizagem dos estudantes durante o desenvolvimento da 

intervenção didática. No entanto, eles foram forte aporte para a reflexão sobre a 

qualidade do conteúdo científico presente nos cordéis e para o planejamento da 

sequência didática. 

  

2.4 Aquecimento global e suas implicações para o ensino de temas 

controversos  

 Ensinar um tema que é abordado frequentemente pelos telejornais e que 

estampa capas de revistas, nos quais é apresentado como uma verdade pronta e com 

causas e soluções bem definidas, encontradas pelos cientistas, é uma tarefa difícil, 

pois, no caso do aquecimento global, grande parte das informações que chegam aos 

alunos, por diferentes meios, acaba passando a imagem de um fenômeno catastrófico 

e indiscutível sobre o qual supõe-se que haja um consenso científico (VIEIRA; BAZZO, 

2007). No entanto, concordo com os autores ao afirmarem que esse tema não tem 

nada de consensual e que o trabalho com temas controversos pode proporcionar aos 

alunos uma visão mais realista da ciência. 

 Diariamente os estudantes são confrontados por diversas situações que podem 

direcioná-los a uma tomada de posição, envolvendo decisões que podem influenciar 

seu contexto social e que devem ser trazidas ao contexto escolar. 

 

Decisões pessoais como separar o lixo para reciclagem ou não, optar 
pelo transporte público ou ir de carro para o trabalho, e decisões 
sociais dentre as quais apoiar ou não a construção de usinas 
nucleares, o investimento em fontes renováveis de energia, a 
produção e consumo de transgênicos. Estes são apenas alguns 
exemplos de questões com as quais somos confrontados no nosso 
dia-a-dia e que podem e devem ser abordadas no contexto educativo 
(VIEIRA; BAZZO, 2007, p. 2). 

  

 Barbosa et al. (2012) nos trazem que incluir problemas sociocientíficos no 

currículo significa usar esses problemas como pontes para que o estudante possa 

explorar conteúdos tradicionais, por meio da realidade social, e mergulhar no contexto 
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cientifico. Essa abordagem tem um enfoque na formação do cidadão a fim de que este 

possa tomar decisões conscientes de forma mais crítica, tendo mais atenção com 

relação às informações encontradas. A habilidade de tomar decisões diante de 

problemas pessoais e sociais, com forte componente científico-tecnológico, constitui 

um dos fundamentos para a formação de um cidadão contemporâneo (BARBOSA et 

al., 2012). 

 Esse modo de ver o ensino colabora para que possamos olhar para além do 

currículo concebido como listagem de conteúdos, sendo que esse novo olhar sobre a 

educação ressalta a importância de contextualizar o ensino, permitindo trazer para a 

sala de aula temas relacionados ao universo vivencial dos alunos (VIEIRA; BAZZO, 

2007). 

 O aquecimento global pode ser considerado um problema sociocientífico, de 

caráter controverso, e é esse aspecto que pretendemos ressaltar. Barbosa et al. 

(2012) mostram a diferenciação original do termo controvérsia de acordo com sua 

origem, utilizando a classificação de Narasimhan (2001, apud BARBOSA et al., 2012), 

que associa o surgimento das controvérsias a fatores epistêmicos, que seriam 

intrínsecos ao processo de elaboração do conhecimento pelos membros da 

comunidade cientifica, e também a fatores não epistêmicos, envolvendo os diversos 

interesses em disputa e seus atores sociais, bem como discussões éticas, filosóficas 

e religiosas. Concordo com os autores ao afirmarem que acreditar em uma fronteira 

bem definida, como a descrita na referida classificação, significa negar a ciência como 

uma construção histórica e social contraditória, como qualquer outra construção 

humana. Assim, destacam que:  

 

“[...] o social e político não são apenas dimensões presentes 
fora dos muros do empreendimento científico, mas que os 
perpassam, constituem seu núcleo mais interior” (BARBOSA et 
al., 2012, p. 115). 

 Reis (1999) destaca que assuntos controversos ainda são pouco discutidos em 

sala de aula, reunindo alguns motivos pelos quais os professores evitam essa 

abordagem, dentre eles: 

1. O desconhecimento de estratégias adequadas para abordar este tipo de 

assunto; 

2. O receio de uma possível falta de controle durante as discussões, uma vez que 

podem não existir respostas corretas, mas uma diversidade de juízos de valor. 
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3. A falta de materiais adequados que orientem os professores a desenvolverem 

atividades desta natureza. 

 Como observado anteriormente nos versos de Cordel e nos trabalhos de 

analisados na revisão bibliográfica, o fenômeno do aquecimento global acaba 

chegando à sala de aula como uma catástrofe inegável. As evidências indicam que 

está ocorrendo um aquecimento anormal do planeta, mas também abrem questões 

que devem abranger todos os aspectos possíveis, mesmo que sejam contraditórios. 

Retomando o texto de Vieira e Bazzo (2007), encontra-se uma descrição de como as 

discussões sobre o aquecimento global estão em pólos evidentemente contraditórios, 

com a separação desses pontos de vistas em duas hipóteses: 

 

Hipótese 1 - O aquecimento global é real e causado pela atividade 
humana (queima de combustíveis fósseis – carvão, petróleo e gás, 
queima das florestas tropicais, etc.). Por isso, os governos devem 
tomar medidas urgentes para salvar o mundo da catástrofe. 
Hipótese 2 - O aquecimento global é real, mas não se tem certeza 
sobre as suas causas. Pode se tratar de atividade solar e parte de um 
ciclo de aquecimento e esfriamento das temperaturas na Terra. Nesse 
caso, não há nada que os governos possam fazer a respeito (p. 6). 

 
 
 Pode-se perceber claramente o envolvimento de fatores epistêmicos, mas 

também interesses políticos e econômicos. As palavras de Barbosa et al. (2012) 

completam esse raciocínio perfeitamente: 

 
Embora aparentemente se trate de fatores epistêmicos em jogo, 
diversos interesses políticos e econômicos ambivalentes acabam 
afetados. Assim, governantes, ONGs, cidadãos não especialistas e 
meios de comunicação adentram não apenas o debate das 
consequências e medidas de mitigação do fenômeno, mas também 
assumem polaridade ideológica quanto a suas causas, uma vez que 
tal orientação acaba por impactar macro e microescolhas referentes 
aos hábitos de vida de toda a sociedade. Partidários dos vários grupos 
acusam-se mutuamente, pondo em cheque a epistemologia e ética 
dos cientistas, que estariam supostamente comprometidas com os 
pólos da disputa. Trata-se do não-epistêmico invadindo o domínio do 
epistêmico (BARBOSA et al., 2012, p. 115). 
 

  Tomar a aprendizagem científica como uma atividade discursiva no contexto da 

sala de aula é uma postura compatível com o socioconstrutivismo de Vigotsky, que 

considera a aprendizagem como um fenômeno social (FREITAS et al., 2006). Diante 

do exposto, estamos convencidos da necessidade de se incluir nos currículos 

escolares a abordagem de problemas socioambientais controversos, com uma ótica 
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voltada à construção do cidadão crítico e emancipado, capaz de se posicionar e de 

tomar decisões sobre os mais diferentes aspectos. 
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CAPÍTULO 3 

UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE AQUECIMENTO GLOBAL UTILIZANDO A 
LITERATURA DE CORDEL 

 

 O presente capítulo tem o propósito de apresentar os construtos teóricos e os 

caminhos metodológicos que nortearam a pesquisa, explorando possibilidades de 

aplicação da literatura de Cordel na sala de aula, de forma a transformá-la em um 

instrumento mediador na construção do conceito de aquecimento global. 

 A pesquisa foi desenvolvida em uma turma do 6º ano do Ensino Fundamental 

do Colégio Estadual Marcílio Dias, cujos estudantes são oriundos da Ilha de Maré e 

de São Tomé de Paripe, região do subúrbio de Salvador. Consideramos que uma 

intervenção como a desenvolvida contemplou dimensões que favoreceram o alcance 

dos objetivos, tornando-se, assim, uma contribuição significativa na construção de 

novas formas de ensinar Ciências. 

 Para a construção da nossa argumentação, realizamos uma pesquisa de cunho 

empírico, que envolveu a imersão da pesquisadora na realidade investigada e a 

participação dos estudantes em seu meio social (CLINGAN, 2006), aspectos 

relevantes, visto que fomos buscar na perspectiva histórico-cultural do russo Vigotsky 

o alicerce teórico para a construção do projeto em questão. 

 Em sua obra, Vigotski ressalta a importância dos signos, dando-lhes 

características comportamentais e culturais, com base nas quais justificamos a 

utilização dos cordéis.  

   O Cordel, uma manifestação cultural nordestina, trazida ao nosso país por 

pessoas oriundas da Península Ibérica, ajusta-se a esse propósito, pois os folhetos 

de Cordel foram e continuam sendo um veículo de popularização da ciência (LIMA; 

SOUSA; GERMANO, 2001, p. 9) e, ainda, porque, segundo Vigotsky (2007), a 

internalização dos sistemas dos signos produzidos culturalmente provoca 

transformações comportamentais e tem suas raízes na sociedade. 

  

O elo intermediário nessa fórmula não é simplesmente um método 
para aumentar a eficiência da operação preexistente, tampouco 
representa meramente um elo adicional na cadeia S-R. Na medida em 
que esse estímulo auxiliar possui a função específica reversa, ele 
confere à operação psicológica formas qualitativamente novas e 
superiores, permitindo aos seres humanos, com o auxílio de estímulos 
extrínsecos, controlar seu próprio comportamento. O uso dos signos 
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conduz os seres humanos a uma estrutura específica de 
comportamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria 
novas formas de processos psicológicos enraizados na Cultura. 
(VYGOTSKY, 2007, p. 34) 

 

 
 O Cordel necessita, para sua construção, da dedicação do autor em passar 

uma mensagem com início, meio e fim, contendo muitas vezes características 

discursivas ligadas à valorização da cultura e à crítica social, fortalecendo a 

capacidade do indivíduo de construir e modificar sua própria realidade, ao transmitir 

por meio dos versos suas ideias e mensagens de protesto. Assim, respeitando o 

contexto sociocultural dos estudantes realizamos uma intervenção didática na qual 

almejamos nos aproximar dos construtos conceituais sobre aquecimento global por 

meio de cordéis lidos e interpretados.   

 Já que estávamos no contexto dos estudantes, consideramos que a pesquisa 

deveria trazer algo que modificasse, mudasse, transformasse aquela cena, no mínimo 

dando-lhes capacidade de racionalização e crítica (EL-HANI; MORTIMER, 2007) 

sobre a realidade em que estavam inseridos, já que a comunidade de Ilha de Maré, 

local onde os sujeitos da pesquisa vivem, sofre influência direta de atividades 

associadas à mudança do clima, como a poluição atmosférica causada pelas 

indústrias próximas à comunidade, necessitando, assim, de intervenções que 

pudessem estimular a consciência coletiva a respeito de atitudes sustentáveis.  

  Com base neste argumento, enquadramos a nossa pesquisa no paradigma da 

teoria crítica, no qual o desenvolvimento da linguagem e do pensamento é mediado 

por relações de poder, social e historicamente construídas. 

 Na teoria crítica, de acordo com Crotty (1998), os pesquisadores estão 

engajados em interrogar valores e estruturas sociais mantidos e se envolvem em 

ações sociais. Assim, desenvolvemos uma intervenção voltada à realidade vivida 

pelos alunos de Ilha de Maré, contemplando como atividades relacionadas ao 

aquecimento global têm prejudicado ou influenciado de várias formas seu entorno.  

 O foco está nas relações de poder dentro da sociedade, com o objetivo de expor 

as forças hegemônicas e injustas, e abrindo-se a novas formas de compreensão que 

favoreçam a adoção de medidas eficazes de mudança. Uma investigação desse tipo 

é vista como um processo cíclico, pois não se tem um fim, no sentido de que as 

atitudes e decisões tomadas acerca da construção de uma consciência crítica devem 

continuar no ambiente, renovando-se sempre. 
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  Por ter caráter contínuo e processual, utilizamos uma metodologia de cunho 

qualitativo, a qual nos permitiu adotar várias técnicas de produção de dados: 

observação, imagens e documentos escritos (LICHTMAM, 2010). Nossa investigação 

acompanhou os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa, os quais consistem na 

escolha adequada dos métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na 

análise de diferentes perspectivas; nas reflexões a respeito da pesquisa como parte 

do processo de produção de conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos 

(FLICK, 2009, p. 23), o que permite, ainda, justificar o método escolhido: a pesquisa-

ação, para o qual dedicaremos tópico específico à frente. 

 Diversas abordagens teóricas e métodos caracterizam as discussões e a 

prática da pesquisa qualitativa (FLICK, 2009, p. 25). As técnicas aplicadas foram: 

desenvolvimento de uma sequência didática planejada de forma colaborativa 

especificamente para o contexto; as atividades de ensino foram construídas a partir 

de observações e informações sobre o local onde os estudantes vivem, seguidas de 

observação e descrição das atividades durante sua execução; e, ainda, análise dos 

materiais produzidos pelos estudantes durante a sequência didática, observando se 

os conceitos são construídos e aplicados nessa situação de intervenção didática.  

 Com base no que Méheut (2005) denominou de abordagem “construtivista 

integrada”, tentamos direcionar nossas observações da sequência didática no sentido 

de considerar suas dimensões epistêmica e pedagógica, dando ênfase às 

características cognitivas dos estudantes, à motivação para a aprendizagem e à 

significância do conhecimento ensinado (VILELA et al., 2008).  

Observamos as turmas durante a aplicação da sequência didática, pois 

concordamos com Lichtmam (2010) ao afirmar que esse tipo de situação, na qual os 

indivíduos estão em seus ambientes naturais, pode nos auxiliar na compreensão da 

complexidade do comportamento humano e inter-relações entre os grupos. 

Diferenciando-nos das abordagens antropológicas de observação, que exigem longos 

períodos de imersão no campo de pesquisa, desenvolvemos uma atividade curta, de 

aproximadamente cinco aulas, com o intuito de analisar como os estudantes se 

apropriam e mobilizam os conceitos ensinados na construção de uma atividade 

mediada. 

 A análise do conteúdo dos cordéis, textos e atividades que foram selecionados 

para a composição da sequência didática for realizada previamente, de forma a 
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encontrar conceitos recorrentes e avaliar a aplicabilidade e plausibilidade no contexto 

estudado, estabelecendo-se, assim, categorias preliminares. Os textos e atividades 

que foram construídos durante o processo de desenvolvimento da sequência didática 

em sala de aula sobre o tema aquecimento global também foram submetidos à análise 

de conteúdo para identificar categorias emergentes a partir das produções dos 

estudantes e para analisar se eles conseguiam relacionar os conceitos aprendidos 

com a realidade em que vivem e percebiam a importância disto. Houve uma pequena 

mudança no planejamento das atividades. Devido à complexidade de se compor um 

Cordel, confome previsto, foi sugerido pela banca de qualificação que 

direcionássemos a atividade final no sentido de focar no texto cientifico, assim 

adaptamos a sequência para que contemplasse esse aspecto.  

 Para Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método, corresponde a 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, neste caso as 

mensagens que os estudantes desejaram passar sobre o tema, relacionando-as a seu 

contexto sociocultural, mas entendendo a importância do conhecimento científico 

como base teórica dessa descrição.  

  Acreditamos no nosso crescimento durante a pesquisa e no amadurecimento 

das hipóteses previamente construídas, pois a análise de conteúdo se faz pela prática 

(BARDIN, 2009, p.51). Mesmo tendo origem no final do século passado e estando 

orientada pelo paradigma positivista, a análise de conteúdo se insinua em trabalhos 

de natureza dialética, fenomenológica e etnográfica, além de outras (MORAES, 1999). 

 Assim, tendo em foco nosso questionamento principal, como e em qual(is) 

momento(s) a literatura de Cordel poderia ser utilizada como recurso didático 

mediador na construção de conceitos científicos de forma articulada ao contexto social 

dos estudantes e ao currículo, sendo o Cordel ponto de partida, consideramos que 

alcançamos êxito no desenvolvimento de uma abordagem de ensino diferenciada, 

culturalmente orientada. 
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3.1 Pesquisa-ação: uma inspiração para a realização da pesquisa em um 

contexto multicultural 

 
 Na perspectiva teórico-metodológica adotada neste estudo o objeto de pesquisa 

é fator determinante para a escolha de um método, e não o contrário. Desta forma, 

desenvolvemos nossas atividades sob a modalidade da pesquisa-ação. Para Tripp 

(2005) a pesquisa-ação é um dos inúmeros tipos de investigação-ação, em que se 

aprimora a prática de agir em campo e de investigar refletindo sobre ela. Esse tipo de 

abordagem usa técnicas de pesquisa consagradas para produzir a descrição dos 

efeitos das mudanças da prática.  

  Segundo Dionne (2007), a pesquisa-ação é um instrumento prático de 

intervenção antes de ser uma forma de investigação. Para esse autor a pesquisa-ação 

adquire um alcance singular, transversal e multirreferencial, não se reduzindo a uma 

simples metodologia. Ela está implicada em várias dimensões, sendo, ao mesmo 

tempo, ferramenta de mudança e de formação. 

 Para a pesquisa em ensino de Ciências essa metodologia relaciona-se 

intimamente com seus propósitos no sentido dado por Tripp (2005), em que ela é 

principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e 

pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar o 

ensino. Dessa proposta surgiram variedades distintas, uma delas, descrita por Tripp, 

de orientação emancipatória e de crítica social, da qual tentamos nos aproximar. 

Assim, atendendo ao objetivo primordial da pesquisa-ação que, segundo Dionne 

(2007), é mudar uma situação particular levando em consideração a totalidade 

concreta tal como é vivida, desenvolvemos uma intervenção prática reflexiva, que se 

inspira nesse contexto teórico. 

 Tripp (2005) nos mostra que a pesquisa-ação tem sido rejeitada, por não ser 

apresentada e desenvolvida rigorosamente para uma tese de pesquisa de grau 

superior. Na tentativa de superar essa rejeição apresenta uma definição mais estrita: 

“pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa 

consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática”. 

(TRIPP, 2005, p. 447).  

   Por isso procuramos adotar uma abordagem metodológica que fosse coerente 

com nosso complexo problema de pesquisa. Assim, podemos concordar com Tripp 

(2005) e dizer que: 
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Isso posto, embora a pesquisa-ação tenda a ser pragmática, ela se 
distingue claramente da prática e, embora seja pesquisa, também se 
distingue claramente da pesquisa cientifica tradicional, principalmente 
porque a pesquisa-ação ao mesmo tempo altera o que está sendo 
pesquisado e é limitada pelo contexto e pela ética da prática. [...] 
(TRIPP, 2005, p. 447). 

 

 A importância da implicação do pesquisador, de sua permanente presença no 

campo pesquisado, é central no procedimento, conforme defendido por Dionne 

(2007), mas trabalhar na escola envolve outros aspectos, como problemas de 

planejamento e processos políticos, como greves e paralisações. Por esse motivo 

nossa presença se deu basicamente no período de realização das atividades 

previstas. Foi dedicado tempo razoável à análise dos dados e busca de seu 

entendimento, o que não nos afastou da proposta, pois a preocupação com a ação, 

segundo o mesmo autor, não deve fazer esquecer a relevância da teoria.  

 As principais etapas a serem desenvolvidas na pesquisa-ação e que fazem 

parte do planejamento da pesquisa, ainda acompanhando o pensamento de Dionne 

(2007), são: identificação das situações iniciais; projetação da pesquisa de ação; 

realização das atividades previstas; avaliação dos resultados. Essas fases são 

subdivididas em etapas e operações a executar, que, devido ao tempo de duração do 

mestrado, não foram completamente cobertas, fato justificado pelo próprio autor ao 

afirmar que a dinâmica real de uma efetiva pesquisa-ação segue raramente essa 

regularidade, se inserindo numa vitalidade original e numa modulação particular. 

 Essas etapas formam um ciclo, descrito por Tripp (2005), em que se aprimora 

a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a 

respeito dela. O pesquisador deve planejar, implementar, descrever e avaliar uma 

mudança, aprendendo mais a respeito da própria prática e sobre a investigação 

(TRIPP, 2005, p. 446). 

 
• Identificação das situações iniciais: 

  Observação da realidade local e de trabalhos realizados anteriormente.  

• Fase de projetação: 

    Nessa fase houve a definição dos objetivos de pesquisa, a revisão 

bibliográfica, tanto de textos acadêmicos quanto a reunião e análise dos cordéis, 
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e a construção de uma sequência didática que permitisse atingir os objetivos de 

ensino, de forma colaborativa com a professora regente, processo que 

apresentamos em tópico especifico a seguir. 

 

• Realização das atividades previstas:  

     Aplicação da sequência na escola e o registro e transcrição dos 

momentos de intervenção didática. 

 

• Avaliação dos resultados: 

  Interpretação do processo de mediação didática e retorno à comunidade 

escolar e à Ilha de Maré. 

 

 Durante a fase de identificação das situações iniciais realizamos uma visita à 

comunidade de Ilha de Maré, durante a qual mantivemos conversas informais com os 

moradores, observamos a rotina local e fotografamos situações do cotidiano que 

traduzem atitudes da população local que seriam agravantes ou mitigantes ao 

aquecimento global. Yarrow (2008) mostra que quase tudo que fazemos resulta em 

emissão de carbono – a pegada de carbono17, sendo que essa emissão poderia ser 

diminuída com mudanças de simples atitudes diariamente, o que não exclui a 

dimensão sociopolítica mais ampla dos problemas socioambientais. Essas cenas 

cotidianas foram fotografadas para que esses aspectos pudessem ser trabalhados 

durante as aulas. As fotografias são apresentadas a seguir, com a discussão do seu 

potencial didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 
17  A pegada de carbono é a quantidade de dióxido de carbono emitida como resultado direto ou 
indireto de uma atividade. 
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Figura 1 - Embarcação com cerca de 10 anos - 
Comunidade Praia Grande - Ilha de Maré, 2013. 
Fotografia: Silvana Maria L. de Oliveira. 

 

 

 

Figura 2 - Embarcação mais antiga (em torno de 15 anos de 
idade) da comunidade de Praia Grande - Ilha de Maré, 2013. 
Fotografia: Silvana Maria L. de Oliveira. 
 

  Nas figuras 1 e 2 podemos observar embarcações antigas movidas a diesel, 

sendo que devemos lembrar que mais da metade do petróleo extraído em todo o 

mundo é utilizado para o transporte. Estes barcos provavelmente não possuem filtros 

de fumaça, pela idade que possuem, sendo esta lançada diretamente na atmosfera. 

Possíveis vazamentos de óleo podem poluir a costa local, além de ser observado 

descarte de água de limpeza das embarcações no próprio mar. 
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Figura 3 - Utilização de lâmpada fluorescente em moradia 
da comunidade de Praia Grande - Ilha de Maré, 2013. 
Fotografia: Silvana Maria L. de Oliveira. 

 
 
 

 

 
Figura 4 - Utilização de lâmpada incandescente na 
comunidade de Praia Grande - Ilha de Maré, 2013. 
Fotografia: Silvana Maria L. de Oliveira. 

 
 
 Na mesma residência, retratada nas figuras 3 e 4, os moradores utilizam 

lâmpadas fluorescentes e incandescentes. O uso de lâmpadas incandescentes deve 

ser evitado pois essas são mais ineficientes e consomem mais energia, enquanto o 

uso de lâmpadas fluorescentes deve ser encorajado já que estas são cerca de duas 

vezes mais eficientes e consomem apenas um quarto da energia consumida pela 

lâmpada incandescente e ainda duram até dez vezes mais. 
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Figura 5 - Coleta de lixo na Ilha de Maré, 2013. Fotografia: 
Silvana Maria L. de Oliveira. 

 
 

 
 
 

 
Figura 6 - Lixo retirado de uma vala na Comunidade de 
Praia Grande, Ilha de Maré, 2013. Fotografia: Silvana 
Maria L. de Oliveira. 

 

 
 As figuras 5 e 6 retratam a coleta do lixo na Ilha de Maré, que posteriormente é 

trazido de barco para o continente. A produção de lixo na ilha é grande, existindo a 

necessidade de conscientização sobre a importância do consumo consciente, com 

atitudes como a compra de produtos perecíveis em fardo, a opção por recipientes 

reutilizáveis, o uso de materiais biodegradáveis, a devolução de embalagens em 

excesso depois das compras, dentre outras medidas que podem ajudar na diminuição 

da produção de lixo, melhorando as condições de vida da população.  
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Figura 7 – Cesto confeccionado na lha de Maré com fibras 
da planta canabrava. Comunidade de Praia Grande, Ilha 
de Maré, 2013. Fotografia: Rosiléia O. de Almeida. 

 
 

 

 

Figura 8 – Planta canabrava, usada na Ilha de Maré para 
a confecção de peças de artesanato. Comunidade de 
Praia Grande, Ilha de Maré, 2013. Fotografia: Rosiléia O. 
de Almeida. 

 
  As figuras 7 e 8 mostram, respectivamente, o artesanato local feito da 

canabrava e a planta na sua forma original. Vegetal comum da comunidade, a 

canabrava é utilizada de diversas formas para a produção de artigos artesanais. 

Devemos destacar a importância da valorização dessa prática cultural local, já que as 

fibras da canabrava são biodegradáveis, o que evita a utilização, por exemplo, do 

plástico, que é um produto derivado de petróleo.  
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Figura 9 - Utilização de conchas trituradas na construção civil - Praia 
Grande, Ilha de Maré, 2013. Fotografia: Rosiléia O. de Almeida. 

 
 
 

 

 
Figura 10 - Utilização de conchas na construção civil. Praia Grande, 
Ilha de Maré, 2013. Fotografia: Silvana Maria L. de Oliveira 

 
  Nas figuras 9 e 10 evidencia-se a utilização local de conchas na construção e 

decoração das casas da comunidade. Esse emprego de materiais vindos do mar é 

considerado uma atitude positiva, pois diminui o uso de materiais que consomem altas 

taxas de energia na sua fabricação, como, por exemplo, o cimento. Destaca-se, ainda, 

que o gás carbônico é retido na produção das conchas pelos moluscos, diminuindo a 

concentração deste gás estufa na água do mar. 
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Figura 11- Casas de cores claras - Comunidade de Santana, Ilha 
de Maré, 2013. Fotografia: Silvana Maria L. de Oliveira. 

 
 A Figura 11 é um exemplo de que a comunidade possui casas pintadas de 

cores claras, que possibilitam a reflexão da luz, diminuindo, assim, o calor no interior. 

Em vez de contar apenas com resfriamento mecânico, por meio de ventiladores, a 

pintura com cores claras ajuda a manutenção de temperaturas agradáveis durante o 

verão. 

 
 
 

Figura 12 - Utilização de material reciclável 
para a confecção de peças de decoração 
de Natal da comunidade de Santana, Ilha 
de Maré, 2013. Fotografia: Silvana Maria L. 
de Oliveira. 
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Figura 13 - Decoração feita de copinhos plásticos em 
residência na comunidade de Santana, Ilha de Maré – 
2013.  Fotografia: Silvana Maria L. de Oliveira. 

 
  As figuras 12 e 13 mostram um sinal da disposição dos moradores locais a 

reaproveitarem materiais, em decorrência inclusive da dificuldade de acesso a 

produtos industrializados. Ao reutilizarem plástico na confecção de enfeites de Natal, 

os moradores reduzem a quantidade de materiais descartados. O plástico é um 

material difícil de reciclar, já que existem diferentes tipos de polímeros, sendo que em 

torno de 8% do petróleo utilizado no mundo é para fabricar plásticos. No entanto, é 

necessário investigar se esses materiais utilizados nos enfeites são de fato 

reaproveitados e se não poderiam ser substituídos por materiais orgânicos de fácil 

decomposição. 

 

 
Figura 14 - Lixo jogado a céu aberto na comunidade de Santana, 
Ilha de Maré, 2013. Fotografia: Silvana Maria L. de Oliveira. 
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Figura 15 - Lixo depositado próximo a vegetação local, 
Comunidade de Itamoabo, Ilha de Maré, 2013. Fotografia: 
Silvana Maria L. de Oliveira. 

 
  As figuras 14 e 15 expõem, mais uma vez, o problema relacionado ao lixo. 

Mesmo com a coleta feita diariamente, conforme informado por moradores, ainda se 

encontra lixo depositado em locais inapropriados. Buscar alternativas para reduzir o 

consumo é um ponto de partida para a resolução dessa problemática. Pensar em 

longo prazo ao comprar produtos, escolhendo sempre os duráveis ao invés dos 

descartáveis, consertar objetos em vez de jogá-los fora e evitar o desperdício de 

comida também são atitudes sustentáveis que podem ser adotadas nesse contexto. 

 

 
Figura 16 - Grande quantidade de janelas nas casas, comunidade de 
Santana, Ilha de Maré, 2013. Fotografia: Silvana Mª L. de Oliveira. 

 
 A grande quantidade de janelas nas casas, exemplificada na figura 16, facilita 

a circulação de ar, refrescando naturalmente o ambiente. O ar refrigerado e mesmo 
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os ventiladores têm alto custo ambiental. Abrir as janelas à noite permite que o ar 

quente saia e o ar frio entre. Se o ventilador for instalado no teto poderá criar um fluxo 

de ar frio dentro de casa, mantendo o ambiente agradável. 

 

 
Figura 17 - Vista aérea da Ilha de Maré e de parte da Baía de Todos os 
Santos. 
Fonte: CONDER (2012)  

 

 

Figuras 18.  Vista aérea da Ilha de Maré, 
indicando a vegetação remanescente e áreas de 
antropismo. 
Fonte: CONDER (2012) 
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  Nas figuras 17 e 18 temos visões aéreas de todo o território da Ilha de Maré, 

que tem grande cobertura vegetal, o que é positivo do ponto de vista da 

sustentabilidade, inclusive com áreas de mangue, como ilustrado na figura 19. No 

entanto, a falta de políticas públicas de ocupação e uso do solo, com o aumento da 

extensão territorial utilizada para plantio e pecuária, bem como para construção civil 

em áreas de preservação ambiental, inclusive em manguezais, tem gerado conflitos 

socioambientais na ilha. 

  Manter áreas verdes e manguezais preservados é importante para a boa 

qualidade do ar da região, pois esses ecossistemas ajudam na manutenção do ciclo 

do carbono através da fotossíntese e da reintrodução da matéria orgânica na cadeia 

alimentar através dos decompositores. Além disso, a comunidade ainda pode se valer 

de frutos, raízes, caranguejos e outros pequenos animais para alimentação. 

 

 

Figura 19 - Área de Mangue na comunidade de Porto de Cavalos, 
Ilha de Maré, 2011. Fotografia: Rosiléia O. de Almeida. 
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Figura 20 - Área da comunidade de Itamoabo, desmatada por 
queimada, para plantio, Ilha de Maré, 2011. Fotografia: Rosiléia O. 
de Almeida. 

 
  A figura 20 nos mostra uma ampla área em declive desmatada na lha, por 

queimada, prática utilizada para preparar a terra para a construção de casas e para 

plantações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Uso de animais como meio de transporte 
terrestre na Ilha de Maré, 2011. Fotografia: Rosiléia O. de 
Almeida. 

 

 
 
  Na ilha não transitam carros, sendo mais comum o uso de jegues e cavalos 

para transporte de materiais, como vemos na figura 21. Além disso, as pessoas 
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caminham a pé ou usam pequenas embarcações para se deslocarem entre as 

comunidades. 

 

 

 
Figura 22 - Navio de grande porte na região do Porto de Aratu e de indústrias 
petroquímicas localizadas próximo à Ilha de Maré, 2011. Fotografia: Rosiléia O. de 
Almeida. 

 

 

 
   Figura 23 - Vista do Porto de Aratu a partir comunidade de Botelho, Ilha de Maré, 

2011. Fotografia: Rosiléia O. de Almeida 
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  A proximidade da ilha em relação ao porto de Aratu e a várias indústrias do pólo 

petroquímico, como vemos nas figuras 22 e 23, tem levado à degradação ambiental e 

causado riscos à biodiversidade local e à saúde da população, como problemas 

respiratórios, inclusive com vários registros de acidentes ambientais, como o caso 

ocorrido em 2013 do incêndio de um navio, durante o descarregamento de gás 

propeno, conforme relatado no Mapa de Injustiças Ambientais (2014). 

  Essas imagens permitem refletir sobre o fato de que as questões ambientais, 

embora envolvam comportamentos individuais, de base cultural, têm que ser 

considerados na sua dimensão política, com o reconhecimento das relações de poder 

envolvidas e da vulnerabilidade de comunidades tradicionais diante da exploração dos 

recursos ambientais pelas grandes indústrias. 

 

3.2 Um contexto híbrido: Ilha de Maré 

 

 Nossa abordagem multi/intercultural tem inspiração no autor Néstor Garcia 

Canclini (1997), que aponta para as novas modalidades de organização da cultura, e 

a hibridação das tradições. Como trabalhamos com um contexto híbrido, no qual 

existem práticas, estruturas e objetos que refletem um passado e misturam-se a um 

presente de modernidade, como a Ilha de Maré, e trabalhamos um tema científico, 

devemos atentar para outras formas de aproximação entre diferentes saberes e de 

operacionalização da pesquisa em ensino de Ciências. Situamos esta pesquisa-ação 

no que Canclini designou como “culturas híbridas”, concebidas como resultantes de 

processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de 

forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas 

(CANCLINI, 2011, p. XIX). 

   Com esse aspecto delineado torna-se necessário estudar o contexto da 

pesquisa com o cuidado de analisar as manifestações culturais da Ilha de Maré, 

reconhecendo a possibilidade de pesquisar e encontrar materiais que são 

denominados por Canclini (1997) de “não enquadráveis” no que é posto nos 

programas de pesquisa em ciências sociais. Para melhor entendimento do termo 

hibridação, o autor analisa nuances do conceito e estilos de forma ampla e clara. 

 O crescimento populacional e o trânsito de pessoas transformaram a cidade na 

unidade analítica para os estudos interculturais, já que, “sem dúvida, a expansão 

urbana é uma das causas que intensificam a hibridação cultural” (CANCLINI, 1997, 
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p.2). Mas como a Ilha de Maré se encaixa nesse contexto? Apesar de separada do 

continente a Ilha faz parte do município de Salvador, o que classificaria essa região 

remanescente quilombola como pertencente a uma cidade. Os estudantes vêm ao 

continente diariamente para concluir seu ciclo de estudos e os moradores também se 

deslocam para o continente para vender o artesanato e produtos oriundos do 

extrativismo vegetal local, para aquisição de bens materiais e para acesso a serviços 

não disponíveis na ilha. 

  Essa realidade coloca a Ilha de Maré em consonância com o que Canclini 

(1997) chamou de “trama majoritariamente urbana”, na qual se dispõe de símbolos 

heterogêneos causados por uma constante interação do local com “redes nacionais e 

transnacionais de comunicação”, citando como exemplos as interações comerciais e 

a recepção de mídias eletrônicas, nada mais sendo do que uma localidade 

verdadeiramente híbrida. 

 Canclini foi pioneiro nas pesquisas para a compreensão da cultura urbana, da 

cultura popular, do consumo de bens simbólicos gerados pela hibridação. O autor 

ressalta as reivindicações sociais que emergem desses contextos múltiplos, com o 

argumento de que as ações “são de baixa ressonância [ao se] usar formas tradicionais 

de comunicação - textos escritos que circulam de mão em mão – seu poder cresce se 

atuam nas redes massivas”.  

O alcance e o poder da Literatura de Cordel têm se tornado expressivamente 

maiores com o auxílio das mídias, fazendo-os chegar em comunidades onde sua 

utilização não é tradição, como no contexto da Ilha de Maré. Feito este parêntese 

retomemos a discussão sociopolítica trazida por Canclini ao utilizar o termo “cultura 

urbana”, e como relacionamos a Ilha de Maré a essa expressão. A relação com a Ilha 

e as consequências desse processo ficam claros quando observamos a proximidade 

de um pólo petroquímico com a comunidade e como isso afeta a qualidade da água e 

dos peixes e mariscos que são utilizados para a subsistência.  Além disso, os gases 

poluentes que são liberados pelas chaminés das usinas do pólo prejudicam a 

qualidade do ar, sendo a poluição um agente intensificador do efeito estufa que, por 

conseguinte, eleva a temperatura do planeta. O fenômeno global, associado aos 

modelos de produção e consumo da nossa sociedade, interfere no contexto local, 

situação que influencia diretamente a qualidade de vida dos indivíduos da Ilha de Maré 

e seu entorno. 
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  Um dos seus principais objetos de pesquisa de Canclini são as contradições da 

cultura urbana, aquelas que presidem a realização de um projeto emancipador, 

expansivo, renovador e democratizador (GAGLIETTI; BARBOSA, 2007), sendo que 

dois processos, o descolecionamento e a desterritorização, estariam na base deste 

processo. O descolecionamento corresponde ao fim da produção de bens 

colecionáveis, tendo como resultado a quebra ou no mínimo a diluição dos limites 

entre as culturas elitista, popular e massiva, sendo esse fenômeno favorecido pelo 

uso de recursos tecnológicos. Um bem cultural localizado numa região específica 

agora estaria disponibilizado para as mais distantes localidades, a exemplo do Cordel, 

que passou a ganhar o mundo ao sair das pequenas cidades dos confins do nordeste 

brasileiro. 

  O segundo processo é a desterritorialização, baseada na transnacionalização 

dos mercados simbólicos, ocasionada pela disseminação das multinacionais, e 

também pelas migrações e diásporas. Como resultado desses processos surge então 

o que Canclini denomina de gêneros impuros (SOUSA, 2012), dando como exemplo 

os quadrinhos e o grafite, que além da sua capacidade de ilustração e comicidade, 

hoje são utilizados também para protestar e dar voz à população. A literatura de Cordel 

também tem um papel importante na divulgação de mensagens de protesto, vários 

folhetos versam sobre problemas socioambientais e trazem a opinião da população 

mais simples sobre acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais. 

  Nosso entendimento se aproxima das ideias de Canclini (2011), ao 

compreender o processo de hibridização como um fenômeno intercultural capaz de 

possibilitar esse caminhar por entre os limites e fronteiras dos saberes, nos mais 

diversos locais, utilizando os mais variados gêneros discursivos e com esses gêneros 

trilhar novos caminhos de aprendizagem ao tratar assuntos científicos. como o 

Aquecimento Global, com poesia, quadrinhos, Cordel, jornal, entres outros, e a partir 

disso construir e reconstruir nossa prática pedagógica. 
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3.3 Uma sequência didática culturalmente sensível sob um olhar vigotskiano 

 

 Para o desenvolvimento de uma sequência didática18 que respeite a cultura 

local com relação a diferentes saberes/linguagens, utilizamos como instrumento 

mediador o Cordel, que foi considerado o ponto de partida para a construção do 

conceito de aquecimento global, através das suas causas e consequências, tendo por 

referência o desmatamento e as queimadas. Descrevemos o caminho percorrido na 

construção colaborativa da sequência didática.  A elaboração da sequência 

didática em colaboração com a professora regente da turma na qual o trabalho foi 

aplicado tomou por base a dimensão epistêmica (contexto teórico crítico) e 

pedagógica (uso de gêneros textuais orais e escritos para o estudo de conceitos), 

envolvendo quatro encontros de 100 minutos, contabilizando 8 horas-aula. Foram 

realizados três encontros de planejamento com a professora regente, durante os quais 

fizemos modificações para a adequação da proposta inicial à realidade da sala de aula 

em questão. Todas as sugestões e orientações da docente foram prontamente 

respeitadas já que esta convive diariamente com os estudantes e acompanha seu 

desenvolvimento intelectual há mais tempo.  

  A sequência didática foi desenvolvida numa turma de 6º ano do ensino 

fundamental, com cerca de 35 estudantes (destes apenas 24 participaram 

efetivamente de todas as etapas), dos quais alguns vêm diariamente da Ilha de Maré 

para o continente e outros são estudantes do bairro de São Thomé de Paripe. No qual 

se localiza a escola. Durante esta etapa participaram a professora regente, a 

pesquisadora e uma professora substituta, que se inseriu no processo quando a 

docente entrou no período de licença maternidade. A aulas foram filmadas e gravadas 

para análise posterior.  

  A sequência didática é um instrumento que auxilia o professor a organizar suas 

ações, a definir suas metas, e não pode estar em dissonância dos aspectos teóricos 

e epistemológicos da pesquisa. Enquadrada em um contexto teórico crítico, a 

sequência didática envolveu atividades que valorizaram a linguagem e a ação 

comunicativa, as quais fizeram parte de todo o percurso e foram intencionais, aspecto 

discutido durante os encontros de construção em colaboração com a professora 

 
18  O detalhamento da sequência didática desenvolvida durante o projeto está disponível no 

Apêndice E. 
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regente. Ao organizar a sequência didática nos direcionamos para uma perspectiva 

social que propõe a realização de atividades intencionais, estruturadas e intensivas, 

que devem adaptar-se às necessidades particulares dos diferentes grupos de 

aprendizes (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 93).  

  A visão emancipatória deste projeto permitiu que os estudantes tivessem suas 

dúvidas e opiniões ouvidas, garantindo sua participação e valorizando suas 

produções. Para que os objetivos fossem atingidos atividades de leitura (dos cordéis 

e de textos científicos) estiveram presentes em todos os momentos da sequência.  

 Sob o olhar da perspectiva sócio-histórica a aprendizagem é um processo 

individual, mas influenciado por vários fatores, entre eles o contexto sociocultural dos 

estudantes. Assim, as atividades desenvolvidas em grupo permitem que os 

estudantes exercitem a negociação de significados e empreguem a linguagem verbal 

na reorganização da compreensão dos assuntos, envolvendo um processo individual 

e social ao mesmo tempo. 

 Tentamos promover, assim, na sala de aula, situações que pudessem favorecer 

a ocorrência de questionamentos, o pensamento crítico, a autonomia, o diálogo, a 

negociação e a colaboração. A professora pesquisadora procurou contribuir para o 

desenvolvimento de interações produtivas entre os estudantes, refletindo sobre as 

condições necessárias para que os conhecimentos, dispostos tanto na poesia de 

Cordel quanto nos textos científicos, pudessem circular na sala durante a leitura e 

troca de materiais. 

 Num primeiro momento a aplicação das atividades estava prevista para o início 

do mês de junho, mas com alguns imprevistos, entre eles o calendário de aulas 

reduzido por conta da realização dos jogos da Copa do Mundo, o recesso junino e 

ausência da professora para a realização de exames, pois ela estava gestante, não 

foi possível a aplicação neste momento. No início efetivo das atividades a professora 

regente entrou em licença maternidade, sem ser imediatamente substituída, o que 

levou a pesquisadora19 a assumir a turma para o desenvolvimento das atividades 

planejadas. Durante a sequência didática procuramos desenvolver nos estudantes 

competências e habilidades, já que estas estão relacionadas ao processo e não a um 

 
19  Dionne (2007) discute a utilização do termo professora-pesquisadora para os profissionais que 

se disponham a adotar a pesquisa-ação como método. Mesmo entendendo o papel duplo da docente 
neste momento, preferimos apontar nas transcrições a pesquisadora apenas como professora, 
tratando-a como pesquisadora somente nos momentos de análise. 
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fim pré-definido, para que os estudantes conseguissem construir um conceito de 

aquecimento global que se identificasse com a realidade local e social da comunidade 

de Ilha de Maré, através da compreensão das suas causas e consequências.  

  Por considerarmos que a aprendizagem se inicia muito antes de as crianças 

frequentarem a escola (VIGOTSKI, 2007, p. 94) e que “durante o processo de 

educação escolar parte de suas próprias generalizações e significados [...] entra no 

caminho da análise intelectual, da comparação, da unificação e do estabelecimento 

de relações lógicas” (VYGOTSKI, 2007, p. 163), buscamos dar ênfase à abordagem 

crítica, que ultrapassa a realidade deles. Assim, a análise das atividades aplicadas na 

sala de aula é alicerçada e focada no processo de desenvolvimento e aplicação da 

sequência didática. 

  A realidade da turma com relação à leitura e à escrita foi de muita dificuldade e 

a ausência de práticas rotineiras voltadas à produção textual durante as aulas ficou 

evidente diante da resistência dos estudantes para acompanhar o trabalho proposto. 

Esperamos alguns avanços nesse sentido quando as oportunidades de leitura e 

escrita fossem aumentadas, sendo que as produções escritas dos 25 estudantes que 

participaram do desenvolvimento das atividades ocorreram em três dos seis 

momentos da sequência didática: na produção inicial, na escrita orientada, sob a 

forma de tarefa de casa, e na atividade avaliativa final. 

Observamos que nossos objetivos de ensino não foram atingidos plenamente, 

inclusive por trabalharmos aspectos da métrica do cordel que poderiam ser suprimidos 

para a atenção estar mais voltada ao conteúdo científico, no entanto os resultados da 

investigação são ricos de evidências da aprendizagem dos estudantes, não somente 

do conteúdo científico, mas também de habilidades comunicativas e de relações 

interpessoais.   

 

3.4 Descrição e análise das situações de aprendizagem 

 

    Realizamos a transcrição seletiva dos dados, buscando mostrar momentos 

relevantes de interação na sala de aula. Temos consciência de que nenhuma 

transcrição é perfeita, pois é impossível traduzir completamente as experiências 

vividas no contexto da pesquisa. Como explicitado por Duranti (1997, p. 161), 
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devemos estar criticamente conscientes das implicações teóricas, políticas e éticas do 

nosso processo de transcrição e dos produtos finais que dele resultam. 

  Desta forma as transcrições foram realizadas e interpretadas a partir do 

contexto de aprendizagem proposto, levando em consideração que a transcrição deve 

registrar o mais próximo e reconhecivelmente possível os fenômenos de interesse 

analítico central da pesquisa (GARCEZ; BULLA; LORDER, 2014).  

  Com a intenção de apresentar os episódios de aprendizagem da maneira mais 

compreensível possível, organizamos a análise de acordo com cada dia de encontro 

com a turma e seu desenrolar, dedicando maior atenção para o detalhamento das 

situações, analisando os desdobramentos das interações em sala e das produções 

escritas, sempre a direcionando para perceber evidências da contribuição dos cordéis 

para a aprendizagem dos estudantes. A análise dos materiais escritos foi orientada 

para as características do texto, seu valor informacional, argumentos, ideias, 

constituindo uma análise temática (MORAES, 1999), a qual complementa a análise 

do conteúdo desses materiais. 

Primeiro Dia - Apresentação da situação 

  Durante esse primeiro contato com a turma, descrevemos as tarefas que os 

alunos iriam realizar, tanto orais quanto escritas, e deixamos evidente a nossa 

intenção da produção textual em vários momentos do processo de desenvolvimento 

da sequência didática. Foi, portanto, nessa etapa que a turma construiu uma 

representação da situação de comunicação e da atividade de linguagem que seria 

executada (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 84).  

  Os estudantes foram informados quanto aos gêneros textuais que seriam  

abordados, os destinatários das produções, qual a forma destas produções, quem 

participaria, se todos, se alguns apenas. Ressaltamos também a importância dos 

conteúdos que iríamos abordar, fornecendo, assim, as informações necessárias para 

o desenvolvimento do projeto de ensino e as expectativas de aprendizagem a ele 

relacionadas. Seguindo as observações propostas por Schneuwly e Dolz (2004, p. 

85), ao realizarmos essas atividades no âmbito de um projeto escolar tornamos as 

atividades de aprendizagem significativas e pertinentes.  

  Em relação à postura docente, priorizamos uma abordagem dialógica interativa, 

na qual professor e estudantes exploram ideias, formulam perguntas e consideram o 
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valor de diferentes perspectivas sobre o tema, buscando construir uma relação de 

troca autêntica (MORTIMER; SCOTT, 2002, p. 288). No entanto, durante os primeiros 

questionamentos percebemos que os estudantes não estavam familiarizados com 

esse tipo de abordagem comunicativa, se limitando a responder sim ou não, conforme 

trecho transcrito, e perdendo o foco com facilidade.  

Professora: É o seguinte: nosso trabalho vai ter como instrumento principal um tipo de 
literatura especial chamado de literatura de Cordel. Alguém já ouviu falar? 

Todos: Não. 

Professora: Lá na Ilha vocês já tiveram contato com isso? 

Todos: Não. 

Professora: Sabem de alguém lá que talvez já tenha tido contato? 

Todos: Não. 
 

 Assim, a docente passou a assumir uma postura interativa de autoridade, na 

qual conduziu os estudantes com perguntas e respostas, com o objetivo de chegar a 

um ponto de vista especifico (MORTIMER; SCOTT, 2002, p. 288), no caso o porquê 

de se utilizar o Cordel e a passagem da linguagem cotidiana para a linguagem 

científica. 

 A intervenção sobre as conversas paralelas foi necessária e constante, como 

evidenciado nos momentos descritos a seguir: 

Professora: Então é o seguinte, eu trouxe hoje esse texto20, ele vem num formato, (nesse 
momento os estudantes começam a fazer barulho) shiiii, por favor.João21: Já tá bom parar 
isso aí. (se referindo ao barulho).Professora: O trabalho vai ficar prejudicado. 

Professora: esse texto aqui vem no formato de literatura de Cordel, essa literatura vem num 
formato especial, eu coloquei na folha de oficio, porque fica mais fácil de distribuir pra vocês. 
Mas ela vem no formato de livretinho. Quando eu trouxer o vídeo vocês vão ver como ele é. 
Agora nós vamos ler esse texto e é aqui que vocês vão aprender o que é o Cordel e como ele 
funciona. 

Professora: Alguém quer ler? (ninguém se candidatou). OK. Eu vou ler e a gente vai fazendo 
as análises juntos aqui no quadro.  

José: Uhhh 

Professora: Tem uma estrutura, um formato, tudo direitinho. Prestem atenção porque, como 
é uma coisa nova, vocês só vão entender durante a leitura. 

 
20  O texto citado “O Cordel conta a sua história”, de Carlos Alberto Fernandes (Anexo H), fala da 
estrutura do próprio Cordel. O trabalho com a estrutura do Cordel tinha por objetivo permitir que os 
estudantes se apropriassem desse conhecimento para que assim pudessem sistematizar suas 
aprendizagens sobre aquecimento global, escrevendo um Cordel sobre o tema como última atividade 
da sequência didática, mas no decorrer do trabalho este objetivo foi revisto, tendo em vista a dificuldade 
de escrita dos estudantes e também devido ao nosso interesse de avaliar a apropriação pedagógica da 
linguagem científica.  
21  Os nomes utilizados são fictícios, visando resguardar a identidade dos estudantes envolvidos 

no processo da pesquisa.  
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Pedro: Oh professora umbora. 

Depois da primeira estrofe... 

Professora: O Cordel, por ser uma literatura tão vasta hoje em dia muita gente está 
pesquisando sobre ele, não há definição, só o conceito, o conceito é muito mais amplo. Se eu 
disser o que é o Cordel ainda não vou estar sendo verdadeira pra dizer o que ele é. 
 

 Continua a segunda estrofe... A conversa paralela entre os alunos continua 

apesar das intervenções docentes durante a leitura. 

Professora: Que povo é esse de grande capacidade? 

Alguns alunos: Baiano. 

Professora: O povo nordestino, da Bahia e de todo o Nordeste. 
 

 Continua a terceira estrofe... 

Professora: até agora foi difícil entender o que eu estou tentando falar? 
Alguns alunos: Não. 
Professora: Não, porque o papel do Cordel é esse: simplificar. Ele não que ser complicado, 
quer ser simples. 
 

 Percebemos aqui que as etapas e situações deveriam ser melhor clarificadas 

para os alunos, pois nos parece que os estudantes respondem o que a pesquisadora 

quer ouvir e não o que acham de verdade, já que dizem que o Cordel é fácil de 

entender e, no entanto, respondem que o povo ao qual a estrofe se refere é o povo 

baiano, sendo que a estrofe trata do povo nordestino como um todo.  

 Continua a leitura da quarta estrofe... 

Professora: o que ele quer dizer é que na poesia cada linha é um verso, vou repetir para a 
gente ter uma ideia. (Os alunos acompanham e ajudam a professora na transcrição dos 
versos). Cada linha da poesia a gente chama de verso. Como na música cada linha da letra 
da música é um verso. O conjunto dos versos quem sabe o nome? (ninguém fala nada) O 
conjunto de 1,2, 3, 4, 5, 6, ou mais versos nós chamamos de estrofe. Estrofe é o conjunto de 
versos, aqui no papel que tá na mão de vocês quantas estrofes tem? Conta aí? 1, 2....  

Todos: 12. 

Professora: 12, certo. Cada conjunto de versos desse é uma estrofe. Como em cada estrofe 
tem seis versos certinho, veja ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente chama esse padrão de sextilha, é um 
padrão especial, durante todo o Cordel ele não vai mudar, entenderam isso? (Poucos alunos 
respondem que sim). 

Professora: Vamos continuar. Segue a leitura da estrofe seguinte... quando o cordelista pensa 
em fazer essa poesia ele pensa em quantas silabas vai ter. Veja como é complexo, tá vendo 
que eu falei que não é um coisa tão simples, quantas silabas vai ter. E aí cada verso vai ter 
exatamente quantas silabas? Sete silabas? Vamos ver se aqui tá certo? Quem aí sabe 
separar as silabas? 

Todos: Eu. 
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Professora: Todo mundo, né? Legal! 

Carlos: E a gente é criança pra separar silaba? 

Professora: Então, vamos lá? 

 

 Segue a separação das sílabas e os alunos acompanham a contagem, sendo 

que no meio da contagem Maria se adianta e fala números posteriores. A contagem 

dá oito silabas e os alunos questionam o porquê? 

Professora: Oito né? Só que na poesia funciona diferente, a gente só conta até a última silaba 
tônica. A silaba tônica é a silaba mais forte. Então no verso qual é a silaba mais forte. 

Júlia: ver.  

 

 A professora e os alunos contam as sílabas até a silaba tônica. 

Professora: Tem sete silabas? 

Alunos: Tem. 

Professora: Então possui sete silabas poéticas. Não é sete silabas como a gente aprende no 
Português, que tem que separar direitinho. Aqui são silabas poéticas, a separação é diferente. 
A gente conta as sílabas tônicas, as sílabas mais fortes. Então, veja que o Cordel desse autor 
ele tem metrificação toda certinha, com versos de sete sílabas. Todo mundo entendeu isso? 

Alunos: Sim (sem muita segurança). 

 

 A insegurança dos estudantes decorreu da falta de explicação de alguns termos 

por parte da pesquisadora, como metrificação, sílabas poéticas, etc.  

Professora: mais um pra gente separar, oh. (Seguem mais dois exemplos e os alunos 
acompanham) Tá vendo como dá certinho. Vejam a situação no primeiro verso. Ele tem 
exatamente sete sílabas e isso bate com as sílabas poéticas. No segundo verso ele tem oito 
sílabas, mas só tem sete sílabas poéticas, são diferentes. As últimas sílabas a gente não 
conta por que só contamos a mais forte. Não pode esquecer isso quando a gente for analisar 
o texto que vou trazer, que é sobre o aquecimento global, que é nesse formato. Vocês vão ter 
que aprender isso porque no final a gente vai ter que construir isso, então tem que aprender 
como é que funciona.  

Professora: Vamos continuar... [E segue a leitura da estrofe 9]. A régua que ele fala é a régua 
do padrão. [E continua a leitura...] Foi o que aconteceu aqui nesse verso, porque, gente, só 
conta silaba tônica. Meninas por favor, shiii. Olhe como é a rima do Cordel, o cordelista chama 
isso de esquema xaxaxa, shiii, preste atenção aqui quinta B, um momentinho por favor? 

João: Presta atenção. (gritando) 

Professora: Meninas, por favor silêncio. 

Alguns alunos: Oh professora, tira da sala! 

Professora: Vamos lá, todos precisam participar. Esse esquema xaxaxa como é que ele 
funciona? Quer dizer que, reparem aí no Cordel de vocês. Meninas, parem por favor! Já é a 
terceira vez que falo com vocês hoje. (As meninas simplesmente ignoram a professora e 
mantêm a conversa paralela durante toda a atividade). 
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  A linguagem oral é, para Schneuwly e Dols (2004, p.112-113), aquela em que 

o aluno exprime seus sentimentos em relação ao mundo, sendo antes de tudo uma 

oportunidade de expressão de si. Ao tentar chamar a atenção da docente para outros 

assuntos que não o conteúdo discutido, percebemos que o estudante teve a 

oportunidade de “dizer suas angústias e fantasmas”, de “se dizer”, já que 

reconhecemos essa dimensão comunicativa da linguagem através da expressão oral. 

 

Professora: Ele vai ter cuidado... Reparem no Cordel de vocês se a rima funciona 
nesse esquema: o primeiro verso rima com o terceiro, que rima com o quinto. O 
segundo verso rima com o quarto, que rima com o sexto. Então, não é igual na música, 
em que o primeiro rima com o segundo. Meninas, de novo!... 

Alunas: Agora né, eu não. 

Professora: O primeiro verso nessa última estrofe, é a última estrofe. Conta-se 
somente a silaba tônica, termina tudo igual, tá vendo. E o quinto, qual é o quinto? (os 
alunos leem o verso), 1,2,3,4,5 (um estudante se perdeu na leitura e a professora o 
ajuda). Estamos na primeira página ainda, mas é importante que você leia pois senão 
não conseguirá desenvolver o trabalho. Observem aí o esquema de rima, o primeiro 
com o terceiro e o quinto, o segundo com o quarto e o sexto, ímpares com ímpares e 
pares com pares, sempre rima desse jeito. Vamos virar a página pra gente continuar. 
   

 Com o desenrolar da atividade conseguimos perceber a participação mais ativa 

dos estudantes ao acompanharem a leitura do Cordel com a professora. Nessa fase, 

se a situação de comunicação é suficientemente bem definida, todos os alunos 

inclusive aqueles com maior dificuldade na leitura são capazes de produzir e participar 

oralmente, mesmo que não respeitem todas as características do gênero visado. Esse 

sucesso parcial significativo22 nos ajuda a circunscrever as capacidades que os alunos 

já possuem e, consequentemente, suas potencialidades (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, 

p. 86). Percebemos também uma preocupação da professora pesquisadora em 

desenvolver o trabalho de pesquisa e não em apresentar a literatura de Cordel ao 

estudantes, cuja parte lúdica e ritmada poderia ser melhor explorada, o que tornou a 

atividade relativamente desinteressante para os estudantes.Professora: Shiiii [E 

 
22  Diante da realidade da turma, referente à dificuldade de leitura e escrita, 

consideramos o que os autores chamam de sucesso parcial significativo, tendo em vista o 
avanço obtido nesse primeiro momento de aprendizagem. 
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continua a leitura da próxima estrofe]. Vocês já viram na televisão aqueles homens 

com um pandeiro e que ficam cantando nas ruas? 

Alguns alunos: Com sanfona? 

Professora: Alguns com sanfona, mas eles cantam uma música que não tem um fim. 
Aí a pessoa pede “faça uma música com o Faustão”, e aí ele vai lá e faz a música com 
o nome do Faustão. Esse aí é o repentista, ele faz a música no improviso. O cordelista 
não, como a gente vai fazer aqui, ele precisa de inspiração de um tema, de tempo 
para escrever. 
 
 Segue a leitura... [estrofes 16 e 17]  

Professora: Isso quer dizer que o Brasil conseguiu deixar ele mais redondinho, mais 
completo, mais perfeito. Aderaldo é dono da única editora de Cordel do sudeste do 
país, a Luzeiro, que fica em São Paulo. Ele produz a literatura de Cordel, o cordelista 
faz e manda pra ele. 

 Segue a leitura... [estrofes 20, 21 e 22] 

  Durante a leitura a conversa paralela continua e a docente intervém, buscando 

novamente a participação dos estudantes, tentando envolvê-los no processo de 

aprendizagem. 

Professora: Você quer ler pra mim? Leia pra mim. Se for para você se concentrar você 
pode ler pra mim, (Com a negativa do estudante a docente continua) Então você vai 
ter que prestar atenção aqui, certo? 

 Segue a leitura... [estrofe 25] 

Professora: Então quem foi o primeiro cordelista brasileiro? 

Todos: Leandro Gomes de Barros. 

Professora: Quem sabe o que é peleja? [Nenhum aluno respondeu] É aquele tipo de 
poesia em que um poeta faz uma disputa com o outro sobre determinado assunto. 
Então nós vamos ver cordéis sobre diversos assuntos, a gente vai ver Cordel sobre o 
aquecimento global, tem Cordel sobre a história do Brasil, (nesse momento um 
estudante interrompe dizendo que não vai ler mais; percebendo que a intenção do 
estudante é só interromper, a docente continua), desafios entre deus e o diabo. Um 
Cordel muito conhecido é o Auto da Compadecida, que deu origem ao filme e a uma 
peça de teatro do autor Ariano Suassuna, que infelizmente faleceu esse mês. 

Continua a leitura... [estrofe 27] 

Professora: Esse Cícero, é o padre Cícero, do Juazeiro do Norte no Ceará, que foi um 
padre muito considerado pelos religiosos da época. E lampião, cangaceiro famoso 
que todo mundo conhece. 

 As colocações da professora sobre o padre Cícero não nos pareceram tão 

pertinentes, contextualmente, a estrofe poderia ser omitida da leitura. 
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 Segue a leitura... [estrofes 28 e 29] 

Professora: É o que tentaremos fazer: poesia popular de alto nível.  Hoje vou deixar 
duas atividades para casa (a turma começa a se manifestar contra a atividade). 
Calma, escutem... Vou anotar para ninguém esquecer. A primeira, perguntar a seus 
pais, avós e amigos se já conhecem esse tipo de literatura e trazer essa resposta pra 
mim na segunda-feira. Perguntar oralmente mesmo gente! Quero que todos realizem 
com vontade. E a segunda atividade é o seguinte: é para vocês relerem em casa e 
separarem as sílabas do Cordel. 

José: Só vou ler. 

Pedro: Só vou fazer o primeiro. 

Professora: Vocês podem me ajudar a pendurar esses cartazes? (Os versos do Cordel 
foram escritos em cartazes pela docente para ficarem em exposição na sala, uma 
tentativa de estimular a leitura, através do visual). 

Professora: A data... (a docente coloca no quadro e relembra) isso é para segunda-
feira. Anotaram? Querem que eu repita a separação para não ter dúvida na hora de 
fazer em casa? 

Todos: Não. 

Professora: Todo mundo entendeu, né? 

Todos: Sim. (Nesse momento a Maria grita não; a professora, percebendo a 
necessidade, começa a questionar os alunos sobre a separação). 

Professora: Qual é a silaba que a gente marca no final? A sílaba tônica, a mais forte. 
Para a segunda aula temos duas atividades, quero que a turma se divida em 4 equipes 
de seis alunos. (Nesse momento começa o conflito. Os estudantes tentam impor 
outras quantidades e componentes nas equipes, e a professora reforça a sua 
posição). 

Professora: quatro equipes de seis componentes. 

João: Vou fazer sozinho! 

 

 E começam a arrastar as cadeiras para formar as equipes. Diante de tanta 

confusão a professora tenta reformular. 

Professora: Vamos fazer duplas então? Eu quero que coloquem os nomes das duplas 
em um local. 

José: professora, como é dupla? 

Professora; São dois alunos juntos. Quero saber o nome das duplas. Eu queria saber 
se é permitido colocar cartazes na sala ou só lá fora? Eu escrevi o Cordel que a gente 
leu e vou colocar nas paredes. Decidiram as duplas? Eu quero o nome das pessoas. 
Peguem o papel e anotem o nome da dupla. 

Pedro: Eu vou fazer sozinho. 

Professora: Mas dupla não pode ser sozinho! 

José: Eu te chamei pra fazer e você não quer! Vamos fazer nós dois? 

Pedro: hum, eu não sei. 

Carlos: Deixa ele fazer sozinho então. 

Pedro: Eu vou fazer sozinho, professora. 
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 E daí em diante vários alunos começam a dizer que vão fazer a atividade 

sozinhos. Diante do impasse na sala e do relato de Maria, a seguir, a docente decidiu 

autorizar que alguns alunos fizessem a atividade individualmente. Mesmo assim 

consideramos que a formação dos grupos para a tarefa mobilizou os estudantes em 

torno de um objetivo, evidenciando interesse e participação na atividade. 

Aluna 2: Professora, vou fazer sozinha! 

Professora: Por quê? 

Maria: É que eu sou de Botelho e a maioria aqui é de Praia Grande. 

Professora: E qual o problema disso? 

Maria: É que eu num falo com ninguém não! 

Professora: Então tá, vou ver o que posso fazer. 
 

 Os alunos continuam a discutir as duplas. 

 De repente mudam de assunto quando veem os cartazes. Um aluno se oferece 

para ajudar a professora a colá-los nas paredes. 

Pedro: Eu vou é rasgar.  

Um estudante se levanta. 

  A atitude da aluna Maria de não querer realizar a atividade com colegas de 

outra comunidade pode traduzir conflitos existentes entre grupos humanos que 

habitam a ilha, que estão relacionados com fatores históricos ligados à ocupação do 

território. O trabalho em grupo na escola pode envolver dificuldades, por traduzir esses 

conflitos e resultar em resistências entre os estudantes, o que muitas vezes 

desencoraja os trabalhos em grupo. Na perspectiva socio-interacionista o trabalho em 

grupo é um passo importante na socialização, ajudando na negociação de 

significados, no exercício da colaboração entre os indivíduos e a superação de 

conflitos. 

 Durante esse encontro houve resistência de alguns alunos em explorarem suas 

ideias para toda a sala, mas o envolvimento da turma na organização dos grupos e na 

exposição dos cartazes na sala de aula nos mostra um aspecto positivo, ao permitir 

as interações entre os estudantes em prol de um objetivo em comum. No entanto, o 
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foco da atividade não estava diretamente relacionado a um tema científico, o que pode 

ter posto os estudantes em conflito  

Dia 2- Produção Inicial 

  O momento da produção inicial23 se deu por meio de uma atividade escrita 

sobre o Cordel lido na aula anterior. Nessa tentativa de elaborar um primeiro texto 

escrito tínhamos o objetivo de perceber o que os estudantes tinham compreendido do 

Cordel.   É na produção inicial que se dá o momento da conscientização do que 

está em jogo e das dificuldades relativas ao objeto da aprendizagem, sobretudo se o 

problema a ser resolvido ultrapassa a capacidade dos estudantes e confronta-os 

(SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 87). São esperadas nesse momento as dúvidas e 

resistências com relação à atividade proposta. 

Professora: Bom dia. (Depois de cumprimentá-los a professora ajuda a arrumar a 
sala). 

Aluno1: Professora, pede a ele pra botar a cadeira ali. 

Professora: Por favor, ajude seu colega. 

 
  E a aula já se inicia com a professora tentando acalmar a turma, que não se 

concentra. A indisciplina e agitação da turma refletem diretamente na capacidade de 

concentração dos estudantes. Além disso, os colegas de outras turmas que estavam 

curiosos sobre as atividades incomuns, que estavam sendo realizadas, entravam na 

sala, o que tumultuava ainda mais a situação. 

Professora: Por favor, quem não for da turma, dê licença. Shiiiiii! O grupinho aí atrás, 
olha o comportamento, por favor! Agora vamos começar! Sexta feira pedi para 
perguntar na comunidade se seus pais, avós, alguém conhecia esse tipo de 
manifestação cultural. Alguém perguntou? 

Apenas João: Mainha disse que não conhece não. 
Uma aluna disse que ela também não sabia o que era Cordel até a professora 

comentar. 

Professora: Dentro do que a gente viu e estudou na sexta-feira, a partir da leitura do 
texto, vocês acham que levar esse tipo de poesia para a ilha ou para a comunidade 
de vocês é importante? 

Todos: É. 

 

 
23  Atividade sobre métrica e rima, disponível no Apêndice B. 
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  A professora nesse momento poderia ter explorado mais a situação 

perguntando, por exemplo, por que os alunos achavam importante, realizando novas 

mediações a partir das respostas, valorizando aquelas que poderiam ser reelaboradas 

com novas indagações sobre o conteúdo. 

Professora: Então hoje a gente vai fazer uma atividade que seria em grupo, mas como 
tivemos alguns problemas, (Nesse momento o mesmo aluno que se retirou na aula 
passada, se levanta) Mário sente aí, por favor! 

Mário: Eu quero sair! 

Professora: Mas não pode ir não, oxente! Você está impaciente, mas a paciência vai 
ter que surgir de algum lugar. 

Mário: Eu quero ir pra casa. 

Professora: Depois da atividade você pode até sair, mas agora não. 
 

 O estudante se senta e aparentemente impaciente aceita fazer a atividade. 

Professora: a atividade é simples não é uma avaliação, um teste, é uma atividade de 
classe, que vocês vão responder a partir da leitura do texto. Não é pra olhar ali e copiar 
não. Vocês vão reler e responder a tarefa a partir disso, com muita atenção. É 
importante que tentem relembrar tudo que a gente viu na aula passada. Como separa 
as sílabas, a ordem das rimas. Cada um vai fazer individualmente, cada um vai fazer 
e me entregar agora, pois só temos uma aula pra fazer. 

José: Professora, é em grupo? 

Professora: Não, é individual, cada um vai fazer sozinho. (E segue entregando as 
atividades impressas. Durante a entrega, vários alunos chamam a professora para 
pedir lápis e canetas emprestados). 
   

 As atividades individuais foram necessárias, pois diante do comportamento 

agitado da turma e a quantidade de alunos na sala não conseguiríamos ter uma ideia 

do avanço na aprendizagem dos estudantes, sem observar como os estudantes a 

partir do processo intersubjetivo se apropriaram das ideias e conceitos. 

  A intersubjetividade está no cerne da atividade individual e da construção de 

formas autônomas de pensamento, e não é concebida sem a relação com o outro e 

com o meio (Vigotski, 1993, 124).   Por isso, consideramos a atividade individual nesta 

etapa a forma mais conveniente de registrar o desenvolvimento discursivo dos alunos, 

uma vez que esse tipo de atividade reforça a associação entre a palavra e o 

significado, a qual nos mostraria evidências da construção de conceitos, uma vez que 

para (Vigotski, 2009, p, 398) a palavra com significado é uma generalização, um 

conceito.   
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Pedro: Professora, pode ser de caneta? 

Professora: Pode ser ou de lápis ou de caneta. 
   

 Depois da entrega e durante todo o desenvolvimento da atividade não houve 

silêncio na sala, apenas alguns estudantes mostraram concentração na tarefa. 

Carlos: Professora, eu esqueci meu texto. 

Professora: Eu coloquei em exposição nas paredes pra vocês poderem olhar. Eu vou 
ler questão por questão e a gente vai tirando as dúvidas. Shiiii! (Segue a leitura da 
atividade. O início da atividade foi bem interativo, com foco no material de estudo, a 
Literatura de Cordel). Segundo o Cordel de Carlos Alberto Fernandes é possível definir 
Cordel? Por quê?... Você de novo Pedro! Quer dar uma volta? (O estudante mexe-se 
negativamente. Percebemos que os alunos querem responder logo a atividade, sem 
prestar atenção na explicação da professora). Diante da discussão e dos assuntos 
vistos na aula e na leitura do Cordel, como você definiria Cordel? 

Júlia: É muito difícil, professora! 

  

A dificuldade apresentada no entendimento do Cordel é compreensível já que 

cada gênero textual necessita de um ensino adaptado (SCHNEUWLY; DOLS, 2004, 

p.101). O Cordel apresenta características diferentes dos textos aos quais os 

estudantes normalmente têm acesso, já que afirmaram nunca terem tido contato com 

esse tipo de material. 

  

Professora: Explique com suas palavras o esquema de versificação. Como contamos 
as sílabas poéticas? Dê um exemplo. Como é que a gente conta as sílabas, eu 
expliquei sexta-feira. Eu quero um exemplo. 
   

 Os estudantes se mostraram confusos nesse momento, talvez por se tratar de 

uma pergunta extensa, ou várias perguntas subsequentes. 

Professora: Quantos versos encontramos normalmente em cada estrofe (parte) do 
Cordel? Todos os cordéis são iguais quanto a esse aspecto? 

Mário: essa eu sei!  

Professora: é tudo igual ou muda? Releia o texto e veja. 

    

 Durante a discussão buscam-se soluções e caminhos para resolver o 

problema. O primeiro deles seria com a leitura atenciosa do Cordel, e novamente a 

resistência aparece. 

Léo: Eu vou ler tudo é? 
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Abel: É sim. Eu vou ler tudo oh! 

Professora: Rima é a identidade de som na terminação de duas ou mais palavras. 
Palavra que rima com outra. Dê um exemplo de rima característica de um Cordel? 
Existe alguma regra? Quais versos rimam entre si? Shiiii! (e a conversa paralela 
diminui, mas se mantém). A história do Brasil e do Cordel se encontram. O sertanejo 
o aperfeiçoou e adaptou a sua realidade, transformando-o em instrumento de luta e 
divulgação de ideias e histórias. Escreva o que considera importante sobre a história 
dessa manifestação cultural, que conseguimos perceber através da leitura do Cordel. 
Meninos e meninas! (E continua a leitura...). Vocês têm até o final da aula para entregar 
com muita atenção. (E a professora segue tirando as dúvidas individuais de cada 
aluno). 

Abel: Professora, vou entregar em branco! Viu, professora?  
 

  Diante do barulho e dos chamados dos outros alunos, que também requerem 

atenção, a professora não percebe a pergunta do estudante. Os estudantes 

manifestaram preocupação em concluir as atividades logo, não fazendo perguntas 

ligadas ao conteúdo. Ao dar uma olhada nas atividades sendo feitas a docente 

percebe que os estudantes copiavam as estrofes do Cordel. 

 

Professora: A primeira coisa pra qual chamei atenção é que não era para copiar o 
texto. Vocês vão ler, compreender e construir a resposta de vocês. 

José: Viu que eu disse! 

   

 Os estudantes sabiam que não poderiam copiar as estrofes, mas simplesmente 

ignoraram a instrução dada pela professora e seguem pelo caminho considerado mais 

fácil. 

 

Maria: Eu vou fazer tudo errado. 

Professora: Por quê? Você não leu texto? Você vai reler e entender as estrofes e fazer 
a atividade. 
 

  Durante toda a explicação e execução a conversa não parou. Em determinado 

momento, já quase no fim da aula a aluna Maria pergunta: 

 

Maria: Oh professora, é pra responder e te entregar hoje? 

Professora: Sim. 

Maria: Então, não vou fazer. 

Professora: Oxente, só se você me der um bom motivo pra isso. 

[A aluna se cala diante da resposta da professora, mas também não realiza a 
atividade]. 
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Rafael: Isso tá muito difícil! Eu não tô entendendo nada! 
 

   A professora sentou ao lado do aluno e explicou novamente o que fazer, 

tentando convencê-lo a reler o Cordel. Mesmo assim o estudante não conseguiu 

concluir a atividade. Posteriormente, a professora descobriu que esse aluno tinha 

faltado a primeira aula, o que justificaria sua dificuldade, já que durante cada etapa da 

sequência esperávamos que o estudante adquirisse competências para a etapa 

seguinte. 

 

Professora: Por favor, 5ª serie, shiiii! Eu sei que é um tipo de atividade com o qual a 
gente não tá habituado, mas se vocês não prestarem atenção na explicação, não vai 
ser fácil realmente. Eu vou ler novamente, agora eu preciso de atenção.... (E 
recomeça a leitura das questões). 
 

  Durante todo o desenvolvimento da sequência percebemos que, dentre as 

grandes funções da estrutura psicológica que embasa o uso de instrumentos, o 

primeiro lugar deve ser dado à atenção, já que o bom desenrolar das atividades 

dependia diretamente do quanto os estudantes estavam atentos à leitura e às 

instruções da docente. As crianças devem prestar atenção para poder aprender. 

Mesmo que a atenção não seja considerada por Vigotski (2009, p. 169) como 

determinante da formação de conceitos, sua importância é reconhecida e valorizada. 

  Quando os estudantes não conseguem prestar atenção nem seguir as 

instruções dadas pela docente seguem-se situações como a descrita a seguir, com a 

desistência tanto do estudante quanto da professora, que se frustra diante dessa 

realidade, na verdade o choque entre o que planejou fazer e o que estava 

acontecendo, o que pode significar a presença de lacunas no planejamento. 

 

Professora: Não é o que a gente tá acostumado, mas não é difícil, basta um pouquinho 
de dedicação. 

Pedro: Oh professora, eu não sei fazer isso não. 

Professora: Você não entendeu o quê? 

Pedro: A questão dois. 

Professora: Você vai dizer agora, pra você o que é Cordel? Depois de tudo que a 
gente leu e falou, pra você o que é o Cordel? 

Maria: Oh professora responda no quadro ai! 

Professora: Não. Você tem que fazer a atividade. 

Maria: Ah então eu já terminei, toma aqui! Toma aqui oh! 
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Professora: Tente fazer só mais um pouquinho. 

Maria: Mas eu não sei. 

Professora: É só reler o texto, está na parede. 

Maria: E eu vou ler tudo? Eu não vou ler não! 

Professora: Ok então, já que você quer entregar. (Depois de decorridos alguns 
minutos) Terminou o horário. Eu vou fazer o seguinte: eu vou recolher todas as 
atividades e na próxima aula eu devolvo e corrigimos juntos. 
 

  Uma discussão que deve ser feita nesse momento é sobre a indisciplina ou o 

comportamento que esperamos que nossos alunos apresentem quando estão em sala 

de aula. Os encontros nos assustaram num primeiro momento, manifestando-se a 

inclinação a retomar o estilo de aprendizagem tradicional ao qual estamos 

acostumados. Assim, refletir sobre as causas dessa situação foi necessário.  

  Embora para Leite (2010) uma das maiores causas da indisciplina seja a falta 

de diálogo entre o professor e o aluno, acreditamos que não seja esse o nosso caso, 

já que durante o desenvolvimento tentamos usar uma abordagem dialógica. Contudo 

não podemos esquecer que nossa intervenção foi momentânea e durante a 

observação da turma percebemos que a regente utilizava técnicas tradicionais de 

ensino, o que justificaria o comportamento dos estudantes se estivéssemos somente 

pensando nesse argumento. 

  Sobrevém que a presença de regras e normas é importante para a manutenção 

da ordem em qualquer setor da sociedade, e o silêncio é necessário em alguns 

momentos para que o estudante consiga prestar atenção no que o professor está 

falando e também nos próprios colegas com os quais realiza as atividades em grupo 

ou dupla. Leite (2010) nos lembra que, por vezes, essas regras são quebradas 

intencionalmente, já que muitas vezes incentivamos a discussão entre os colegas ao 

realizar um debate, por exemplo, o que seria essencial diante da ênfase que demos à 

abordagem interativa dialógica, seguindo pressupostos sócio-interacionistas e 

socioculturais.   

  Como os estudantes da turma tinham acabado de concluir as séries iniciais do 

Ensino Fundamental na Ilha de Maré, tínhamos a suspeita de que o problema da 

indisciplina estaria também ligado à adaptação a um novo contexto, ou seja, a escola 

situada no continente. Nesse novo espaço, os alunos encontram dificuldades em seu 

percurso escolar diante da natureza e nível de demandas cognitivas, que muitas vezes 
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são afastadas do seu contexto sociocultural e desconsideram suas aprendizagens 

escolares prévias (ALMEIDA, 2011, p. 2).  

  Dados mostram que entre os estudantes que saem da Ilha para o continente, 

os do 6º ano apresentam maior retenção em Ciências (ALMEIDA, 2011, p. 3), fato 

interpretado como decorrente de uma maior quantidade de conteúdos trabalhados 

pelos professores nos primeiros meses do ano, época em que os estudantes são 

menos assíduos por terem sua frequência escolar prejudicada pela dificuldade de 

travessia para o continente em decorrência de tempestades e mar agitado.   

  Considerando então que a transição escolar representa uma mudança tão 

significativa na vida desses alunos, foi necessário que a professora pesquisadora 

fosse sensível às dificuldades apresentadas, buscando novos caminhos para alcançar 

uma aprendizagem satisfatória. Desta forma, retomamos as atividades escritas na 

aula seguinte, de forma orientada, para auxiliar os estudantes na resolução das 

questões. 

  Em relação à produção inicial alguns aspectos podem ser ressaltados, como a 

entrega da atividade em branco (um estudante) ou parcialmente respondida por uma 

parcela considerável da turma, já que 21 estudantes deixaram de responder pelo 

menos uma questão. Ainda sobre as produções iniciais cinco estavam 

incompreensíveis, pois a caligrafia estava ilegível, e 15 continham estrofes copiadas 

dos cordéis lidos em classe, correspondendo a trechos que não estavam diretamente 

relacionados ao conteúdo abordado na questão.  

 

 

Exemplo de resposta ilegível 
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Exemplo de cópia de estrofe do poema. 

 

 

Exemplo de resposta não relacionada ao conteúdo da questão. 

 

Dia 3- Discussão da atividade de produção inicial.   

  

 Esse episódio foi o único com a participação da docente substituta, uma 

professora que foi designada para substituir a professora regente da turma que tinha 

saída de licença maternidade, o que representou um desafio já que a mesma não 

estava envolvida no processo de construção das atividades e mesmo com o convite 

da pesquisadora para que ela se envolvesse no projeto, ela não se mostrou 

interessada, realizando interferências inoportunas em momentos importantes da 

intervenção. 

  Diante da dificuldade dos estudantes em realizar as atividades na aula anterior, 

houve a necessidade de repensar a abordagem na sala de aula, então a docente, 

junto com a orientadora e o grupo de pesquisa, considerou válido que fosse feita uma 

correção comentada, ouvindo as respostas dos estudantes e discutindo-as 

coletivamente. 

 

Professora: Hoje nós vamos corrigir juntos a atividade que fizemos na aula passada. 
Vamos corrigir juntos agora. 
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João: (com um tom de brincadeira) Eu tinha feito tudo e apagaram, há não vou fazer 
mais não. 

Professora 124: Olha só, nós vimos lá no Cordel que entreguei e que estava nas 
paredes da sala de vocês todas as noções de métrica do Cordel. Durante as próximas 
semanas eu e a professora estaremos trabalhando com vocês através dessa 
literatura.Professora 225: Oh silêncio, preste atenção!João: Não é pra escrever não, 
né? 

Professora 1: Faça a correção, pode ser de lápis ou de caneta, qualquer um. 

João: Ah meu Deus! Vou escrever com a unha pra ficar melhor. 

Professora 1: vamos lá, questão número 126. Eu vi que muitos de vocês estavam com 
dificuldades na hora de responder. Então, hoje nós vamos responder juntos. Não 
esqueçam que eu pedi para colocarem a correção no final. (Segue a leitura da 
atividade pela professora). Alguns de vocês eu percebi que copiaram a primeira 
estrofe (nesse momento a professora 2 inicia a chamada, mesmo percebendo que a 
professora 1 estava no meio da atividade). Professora 1: Gente shiii! Quando ele fala 
que não se aceitam definições, só conceitos, quer dizer que se define ou não define o 
Cordel? Meninos e meninas! (E a professora 2 continua a chamada) 

Professora 1: Então, quando o autor diz que não se aceitam definições, só conceitos, 
ele está dizendo que o Cordel tem definição ou não tem definição? 

Alunos: Tem definição! 

   

 Nesse momento percebemos que os estudantes não tinham clareza sobre a 

diferença entre definição e conceito. Mesmo com a leitura do Cordel “O Cordel conta 

sua história”, cuja interpretação poderia favorecer o entendimento de que um conceito 

trata de aspectos mais amplos sobre determinado assunto, os estudantes não 

conseguiram avançar neste ponto. 

 Depois de reler a estrofe mais uma vez, a professora 1 pergunta: 

 

Professora 1: Ele tem definição ou não? 

João: Não tem definição. 
 

  A resposta correta não retrata necessariamente o entendimento por parte do 

estudante, pois o fato da professora reler a estrofe e questionar novamente poderia 

ter induzido essa sua resposta, sendo que ela poderia ter explorado mais o significado 

para o aluno do termo definição.  

 

 
24  Professora pesquisadora que estava acompanhando a turma. 
25  Professora substituta. 
26  A professora 1 faz referência à primeira atividade discursiva realizada com a turma, 
disponível no apêndice B.  
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Professora 1: Isso não tem definição. Ele quis dizer que o Cordel não pode ser definido 
apenas conceituado. O conceito é bem mais amplo. Então não pode ser definido, por 
quê? 

 

  A explicação sobre o que é um conceito pela professora ficou raso nesse 

momento. Ela não poderia inferir que os alunos interpretariam a estrofe do Cordel de 

forma correta. Havia a necessidade de uma discussão mais aprofundada sobre a 

diferença entre conceito e definição. 

 

Maria: Eu não tenho mais esse negócio não (se referindo ao Cordel que foi distribuído 
à turma).  

Maria: Eu esqueci em casa. 

[A professora 1 empresta uma cópia à aluna]. 

Professora 1: Não pode ser definido por quê? 

Maria: Num sei. 

Professora1: Vamos reler, oh! Por ser uma literatura muito rica, é muito complexa para 
ter uma definição. 

José: Então a minha resposta tá certa! 
 

  Existe uma preocupação constante por parte dos estudantes em acertar a 

resposta da atividade. No entanto, esse acerto ou erro não é o mais importante 

durante a discussão em questão, uma vez que conseguiriam tirar melhor proveito da 

situação de aprendizagem caso se implicassem mais profundamente com a atividade, 

visando o entendimento. 

 

Professora1: Eu vou ler a resposta de todo mundo depois. No segundo, quem me diz 
o que é Cordel, depois de tudo que a gente discutiu? 

Rafael: Cordel encantado. 

 

  Ao citar uma novela o estudante tenta atribuir um sentido ao que estava sendo 

discutido, buscando se situar no contexto. Ao não atentar para a situação, a docente 

perdeu uma oportunidade de tornar o diálogo mais rico, explorando mais as ideias do 

estudante. Esse diálogo poderia ser promovido por mediações no sentido de checar 

o entendimento do estudante, pedindo-lhe, por exemplo, que explicasse melhor sua 

ideia, solicitando-lhe que escrevesse suas explicações e verificando se havia 

consenso na classe sobre o significado exposto (MORTIMER; SCOTT, 2002, p, 289).   
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Professora 1: Cordel é o que? Também, você sabia que a novela foi baseada em uma 
literatura de Cordel? O Cordel pode contar uma história? 

José: Pode. 

Professora1: De ficção, de ação, pode? 

José: Pode. 

Professora1: Terceiro, como é que a gente conta as sílabas? Quem lembra? 

Carlos: Oh professora, vê se tá certo. Temos que contar as sílabas tônicas e botei um 
exemplo. 

Professora1: Muito bem, contando as silabas tônicas, me diga o exemplo ai! (o aluno 
diz o verso). Vamos separar pra ver se tem as sete sílabas certinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 sílabas, certinho, muito bem! 

Professora 1: Número quatro. Em cada partizinha quantos versos nós encontramos? 
Quem lembra? É só contar, quem lembra sem olhar o papel? 

Maria: Eu sei professora, seis. 

Professora 1: Muito bem. 

Maria: Um negócio fácil desse também! 

   

  É possível que as atividades de alguma forma tenham gerado resistência nos 

estudantes, parecendo-lhes infantis demais, o que pode ser evidenciado pela 

pergunta de Carlos: “E a gente é criança pra separar sílaba?”. Diante da faixa etária 

prevista no 6º ano do Ensino Fundamental que é de 11 anos, acreditávamos que as 

atividades seriam pertinentes, mesmo com a observação anterior da turma, que 

permitiu perceber que a faixa etária era um pouco maior. No entanto, a adequação 

não foi suficiente, sendo recomendado rever esse aspecto caso a sequência didática 

seja adaptada para aplicação no mesmo contexto ou em outros contextos. 

  A formação de conceitos ou aquisição de sentido através da palavra é resultado 

de uma atividade intensa e complexa (operação com palavra ou signo), da qual todas 

as funções intelectuais básicas participam em uma combinação original (VIGOTSKI, 

2009, p. 168). Mesmo diante do que consideramos um ambiente difícil e entendendo 

as dificuldades dos estudantes, podemos observar que o aluno conseguiu 

compreender e aplicar o que aprendeu para resolver o problema. 

 

Professora1: Seis versos ou uma sextilha. Todos são iguais? 

Turma: Não. 

Professora1: Isso quer dizer que podem existir estrofes com mais de seis versos. 

Maria: Isso tudo é a resposta, é? (Mostrando estranhamento, aspecto comum 
apresentado pelos estudantes quase todas as vezes em que as respostas não eram 
objetivas ou diretas). 
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Professora1: Número cinco.  

Maria: Estrofe. 

Professora 1: Um exemplo de rima? Vou copiar a última estrofe, a estrofe que 
justamente fala sobre isso. (E copia no quadro estrofe). 

Mário: Eu nem quero mais saber de aula eu vou embora. 

Professora1: Oh, olha aqui o exemplo de rima característica do Cordel. O primeiro 
verso, o final dele rima com o terceiro, e o segundo rima com o quarto. Então, se eu 
denominar o primeiro verso de A, quem mais vai ser A também?  

João: O três. 

Professora1: Isso.se eu denominar o segundo verso de B quem mais vai ser B? 

João: O que sobrou. 

Professora 1: Então esse é o padrão, os dois últimos versos são diferentes, rimando 
entre si, ou com um dos anteriores. Existe uma regra? 

Maria: Sim. 

Professora 1: Sim, como? (O estudante faz uma expressão de dúvida e a professora 
reforça) Como o que descrevemos acima, a rima com a, b rima com b, etc. 

Professora 1: Questão número 6. Depende de vocês, é uma resposta pessoal. O que 
da história do Cordel mais chamou sua atenção ao ler o texto? Tentem relembrar e 
escrever aí! 

(Os alunos escrevem as respostas do quadro e batem papo entre si, enquanto isso as 
professoras discutem as avaliações). 

Professora 1: Vamos meninos! O Cordel nasceu no Brasil ou fora dele? 

Turma: Fora. 

Professora 1: Mas no Brasil ele se tornou mais forte ou mais fraco? 

Turma: Mais forte. 

Professora 1: O povo brasileiro usou de sua criatividade para transformar essa 
literatura. Como vocês explicariam isso com suas palavras? Pensem um pouquinho e 
escrevam no papel. 

José: Peraí, professora, que vou copiar aqui. 

Professora 2: Oh, eu vou ter que falar com a coordenação, pois vai atrapalhar o 
conteúdo deles. 

Professora 1: Mas o nosso assunto é do conteúdo também. 
 

  Nos minutos finais da aula segue a discussão entre as professoras 1 e 2, sobre 

o cronograma e a tentativa de envolver a professora 2 no projeto, o que não ocorreu. 

A professora 2 não retornou à sala até o final das atividades. Por ter poucos 

estudantes presentes neste dia, a aula ocorreu tranquilamente, sem muitas 

interferências.27 

 
27  Ao término da análise desse episódio tivemos a impressão de incompletude. Já que 
no final ocorreu uma quebra do diálogo na gravação, com várias interrupções. Os estudantes 
concluíram a atividade, entregando-me o que fizeram nos corredores da escola. 
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Dia 4- Leitura e interpretação do Cordel e do texto de divulgação científica sobre 

queimadas e desmatamento  

 

  Nesse dia a docente realizou uma peleja entre os estudantes, separando a sala 

em dois grandes grupos. Os estudantes decidiram separar-se por gênero, meninos de 

um lado e meninas do outro, sendo que esse critério de distribuição e a natureza da 

atividade tornaram a participação dos estudantes mais intensa.  

  No mesmo dia realizamos a leitura do texto “Como o desmatamento contribui 

para o aquecimento global? (Anexo G). A união desse novo gênero literário, o Cordel, 

com o conteúdo científico tornou a situação de aprendizagem ainda mais desafiadora 

e significativa no sentido de trabalhar com saberes distintos: os cotidianos e os 

científicos. Os quais são diferenciados por Vigotski (2009), os saberes científicos são 

construídos no processo de aprendizagem escolar, enquanto que os saberes 

espontâneos se formam nos processos das experiências cotidianas da criança, de 

forma não conscientizada. 

 

Professora: Bom Dia! Vamos lá, antes da gente iniciar, eu tenho algumas perguntas 
pros dois grupos. Eu gostaria de discutir com vocês, shiii, prestem atenção! Meninos! 
Por favor! Me digam aí, vocês sabem o que é desmatamento? Me digam? 

Aluno28: Ficar cortando árvore. 

Professora: Ficar cortando árvore. Esse grupo do lado esquerdo sabe o que é 
desmatamento?  Então, se ninguém mais vai falar, vamos continuar. Vou dividir o 
quadro em duas partes: o lado direito e o lado esquerdo. Eu perguntei se vocês sabiam 
o que era desmatamento e um aluno do lado esquerdo me disse que era o quê? 

Aluno: Que não pode cortar árvore. 

Professora: Que não pode cortar árvore?  

Aluno: Sim. É crime cortar árvore. 

Professora: E as meninas do lado direito me digam. O que vocês sabem? O que é 
desmatamento? 

Aluno: Não! 

Professora: Não? 

 

 
28  Nesse tópico não identificamos os alunos por nomes pois durante a peleja houve 

debate entre os grupos, sendo a análise realizada globalmente, tendo em vista a participação 
desses grupos. 
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  Percebemos que as respostas dos estudantes às perguntas feitas pela 

professora estão relacionadas a atitudes consideradas erradas pelos alunos, e para 

exteriorizar essas ideias utilizam principalmente a linguagem cotidiana, não 

recorrendo a nenhuma referência escolar. 

  Por ser uma atividade que requeria necessariamente a participação dos 

estudantes a professora precisou intervir várias vezes, no sentido de melhorar a 

dinâmica da situação de aprendizagem, continuando numa postura interativa de 

autoridade, como visto anteriormente. 

 

Professora: Meninos, por favor! Se vocês não colaborarem eu vou ter que convidá-los 
a sair da sala.  

[E continua o questionamento para com os estudantes]. 

Professora: Lá na Ilha de Maré ou aqui na comunidade vocês veem esse fenômeno 
do desmatamento? 

Aluno: Não. 

Professora: Lá na Ilha não tem nenhum lugar desmatado? 

Aluno: Não. 
 

   O estudante responde não imediatamente, possivelmente por que não 

compreende exatamente do que se tratava. Durante a leitura do texto, percebemos 

expressões físicas de entendimento entre os estudantes, ao localizarmos informações 

que definiam o fenômeno do desmatamento. 

 

Aluno 2: Tem professora. A Ilha tá abandonada. 

   

 Ao associar a pergunta da professora à realidade da Ilha, o estudante mostra 

que já consegue refletir sobre os problemas da sua comunidade, apesar de o 

comentário ficar restrito a essa fala. Um ensino de Ciências atento às demandas do 

contexto no qual estão inseridos os estudantes para a formação de sujeitos críticos e 

emancipados foi uma das premissas deste trabalho. Ao não atentar para este aspecto 

durante a interlocução a professora deixou escapar outro momento rico em 

perspectivas de aprendizagem para esses estudantes.  

 

Professora: Não tem nenhum lugar que vocês vejam desmatado? 

Aluno: Não. Só o lugar onde tá fazendo a escola. 
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Professora: E queimadas, quem sabe o que são queimadas? Shiiii, meninas, se 
vocês continuarem vou pedir para sair. 

   

  A professora interrompe a abordagem para organizar a turma e pedir 

novamente atenção aos estudantes, que insistiam em levantar, incomodar os colegas 

e conversar. 

 

Professora: E aí quem sabe me explicar o que são as queimadas? 

Aluno: Tem a ver com fogo. 

Professora: O lado esquerdo disse que tinha a ver com fogo. E lá na Ilha vocês veem 
as matas pegando fogo assim? 

Aluno: Sim, na roça do meu avô. 

Aluno 3: Eu já vi tocando fogo no lixo. 

Professora: E nas florestas vocês já viram? 

Aluno: Eu já. 
 

  Nesse momento a docente começa a fazer indagações no sentido de perceber 

se os alunos conhecem os termos e se sabem fazer relações entre queimadas, 

desmatamento e aquecimento global. Ficou claro nas respostas que os estudantes 

reconhecem os fenômenos, mas não os associavam à linguagem científica nem a 

outros fenômenos. 

 

Professora: Vocês acham que as queimadas e o desmatamento estão relacionados 
de alguma forma com o aquecimento global? (Até esse momento a docente não havia 
trazido o termo Aquecimento Global. Mesmo assim nenhum estudante perguntou do 
que se tratava. Ela poderia ter explorado mais o assunto, para verificar se os alunos 
tiveram contato prévio com o tema, pois os mesmos só poderiam justificar sua escolha 
se tivessem alguma noção do assunto). 

Aluno: Não 

Professora: Não... Então não tem nada a ver eu queimar a mata ou desmatar a floresta 
com o aumento do calor e o aumento do nível o mar? 

 

  A sala ficou dividida entre os estudantes que achavam que tinha relação e os 

que achavam que não tinha. Mas apenas se posicionaram, não oferecendo nenhuma 

justificativa da escolha feita. 

  As intervenções da professora ao questionar os estudantes, com perguntas 

como “Vocês acham que as queimadas e o desmatamento estão relacionados de 

alguma forma com o aquecimento global?”, agem no sentido de mediar pela palavra 
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a situação de aprendizagem, orientando as funções psicológicas envolvidas na 

formação de conceitos, na tentativa de que, diante de um questionamento, os 

estudantes conseguissem sintetizar o conhecimento que possuíam sobre o conteúdo 

e verbalizar. As respostas mostraram um conhecimento reduzido sobre o tema e uma 

dificuldade extrema em realizar associações. 

 

Professora: Hoje vocês vão fazer um desafio. Eu trouxe livros e nós vamos fazer um 
desafio. O lado esquerdo vai desafiar o lado direito, nós vamos fazer aquilo que vimos 
nas primeiras aulas, que a gente chamou de peleja. Lá na primeira aula eu expliquei 
que na literatura de Cordel uma peleja é quando um cordelista desafia o outro e aí um 
fala, e outro fala, para ver quem ganha ou quem falou melhor no final. É isso que 
vamos fazer hoje. 

 

   A professora apresenta o livro “Aquecimento Global não dá rima com legal”, de 

Cesar Obeid, e deixa claro que este se organiza como um Cordel. A curiosidade dos 

estudantes é evidente. Eles folheiam e começam a ler antes mesmo de iniciarmos a 

atividade. E começa a peleja, sempre instigando os alunos a lerem. Eles começam 

tímidos, mas depois vão tomando gosto e participam da atividade. Durante a leitura a 

conversa paralela ainda existe e a docente tem a necessidade de intervir várias vezes. 

Os alunos gostam da ideia do desafio pra ver quem lê melhor. As meninas se saem 

melhor, pois os meninos não conseguem ler todos juntos. Depois a docente percebe 

que o nível de leitura dos meninos é diferente em termos de fluência. A professora vai 

questionando os alunos durante a leitura.  

 

Professora: Em qual estrofe podemos descobrir o que é desmatamento? 

Aluno: seis.29 

Professora: Esta estrofe nos dá uma pista do que é aquecimento global não?  

Aluno: sim. 
 

  Durante a leitura as equipes tiveram que repetir o trecho caso a outra 

atrapalhasse, de forma que fizeram um pouco mais de silêncio, sendo que eles 

mesmos pediam para repetir a leitura quando alguém atrapalhava. 

 
29  O aluno se refere à última estrofe das sextilhas sobre desmatamentos e queimadas 

do livro Aquecimento global não dá rima com legal, de autoria de César Obeid, os trechos 
utilizados na sequência estão disponíveis no ANEXO J. 
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  Quando a professora elogiava a leitura era motivo de comemoração. Mas os 

meninos algumas vezes gritavam durante a leitura, faziam birra, e a docente, mesmo 

nessa situação adversa, conseguiu perceber as vozes que não se destacavam na 

leitura e pedia aos alunos que acompanhassem. Quando mais uma vez ela parou a 

aula pra reclamar, um estudante disse “Vambora professora!”, uma evidência da 

manifestação de interesse do estudante. Mesmo com a animação da turma, que 

muitas vezes deixava a docente ansiosa, a atividade prosseguiu de forma satisfatória. 

Depois da peleja, seguiu a leitura de um texto de divulgação científica intitulado “Como 

o desmatamento contribui para o aquecimento global” (IPAM, 2014 adaptado). Como 

os estudantes manifestaram cansaço, que nos pareceu um indício da sua dificuldade 

em transitar de um gênero textual para outro, a professora leu uma parte do texto. A 

leitura do Cordel seria mais aprazível, diante do tamanho das estrofes e da linguagem 

mais simples, enquanto o texto científico possui palavras desconhecidas e é mais 

extenso que o Cordel. Durante a leitura a professora conseguiu convencer outros 

alunos a lerem também. 

 

Professora: Nesse texto, quando eu perguntei lá no início da aula se as queimadas e 
o desmatamento tinham relação com o aquecimento global, muita gente disse que 
não, mas esse texto mostra alguns argumentos que nos mostram que sim. Já que 
vocês estão cansados eu vou ler, mas se alguém quiser ler é só levantar a mão que 
eu deixo. Meninas querem ler pra mim? 

Aluna: Eu quero. 

[E segue a leitura da aluna, num tom de voz tão baixo que os outros estudantes 
começam a reclamar]. 

Professora: Gente por favor! Vamos acompanhar. Se não tiver silêncio ninguém vai 
ouvir o que ela vai falar. Vamos lá, comece! 

Professora: Agora, depois que a gente leu o texto, eu gostaria que vocês me 
dissessem as palavras que não conseguiram entender. Palavras que estão aí e vocês 
não sabem o que significam. 

Aluno: Evapotranspiração. 

Aluno: Desmatamento. 

Aluno: Hidrológico. 

Professora: Desse texto todo só isso que vocês não compreenderam? Que bom, 
então, né? (A professora explica o significado dos referidos termos). 

Professora: Então eu vou retomar algumas questões pra ver agora quem conseguiu 
acompanhar mesmo. O desmatamento e a queimadas são consideradas causas ou 
consequências do aquecimento global? 

Aluno: Consequência. 

Aluno: Causa.  



 

 

111 

 

 

  E a turma se divide novamente. A professora percebe que a dúvida central diz 

respeito à distinção entre causa e consequência. Assim, explica que causa é o motivo 

pelo qual um fenômeno acontece e consequência seria o resultado ou efeito desse 

fenômeno. Diante da explicação a turma chega ao consenso de que o desmatamento 

e as queimadas são causas do aquecimento global. 

Professora: O texto diz por que as populações fazem queimadas? Qual o motivo? 

 

Aluno: Pra comer. 

Aluno: Pra ficar rico. 

Aluno: Pra viver. 

Aluno: Pra fazer casa. 

Professora: Qual o principal gás liberado quando fazemos queimadas? 

Aluno: Gás carbônico. 

Professora: Os dois grupos vão ter que se organizar para me dizer qual a relação entre 
queimadas, o desmatamento e o aquecimento global? 

 

  Nesse momento percebeu-se uma grande dificuldade da turma em relacionar 

os termos. Até esse momento a professora não havia explicado diretamente a relação 

entre gás carbônico e aquecimento global, nem havia interferido diretamente na 

interpretação dos textos lidos pelos alunos. Ao final da aula foi solicitado que os 

estudantes sublinhassem as palavras que não compreendiam, pois percebemos 

durante a discussão que nem todos os alunos se expressaram no diálogo empregando 

aquelas palavras. Com os termos sublinhados a professora construiu um glossário30. 

Esse glossário seria produzido coletivamente na sala, mas foi sistematizado pela 

professora devido ao tempo restrito para finalização da sequência didática. 

 

 

 

Dia 5- Aula expositiva: queimadas e desmatamento e sua relação com o 

aquecimento global.  

 

 
30  O glossário entregue aos estudantes encontra-se no Apêndice C. 



 

 

112 

 

  Nessa aula a docente adotou uma abordagem comunicativa de autoridade 

interativa para relacionar o tema aquecimento global com o contexto da ilha, com a 

intenção causar o desejo de leitura, dos estudantes e favorecer a atribuição de 

significados e a apropriação do conteúdo.  

 

Professora: Gente bom dia! Hoje vou entregar o glossário que nós fizemos com todas 
as palavras que vocês disseram que não compreenderam. Essas palavras vocês 
podem reler e estudar mais sobre elas. Hoje vamos sistematizar um pouquinho o que 
é isso, vamos organizar tudo que a gente viu, pra ter uma visão geral do tema. No 
texto da aula passada a gente viu como o desmatamento se relaciona para o 
aquecimento global, juntamente com as queimadas. Eu trouxe uma questão 
relacionada com o texto da aula passada. Qual a relação existente entre as 
queimadas, o desmatamento e o fenômeno do aquecimento global? Quem me diz? 

Aluno: Eu não sei falar sobre isso não. (essa resposta pode ser uma evidência da 
dificuldade do estudante de estabelecer relações entre os temas sem a intervenção 
de um mediador). 

Professora: Tentem relembrar o que vimos na última aula. Não fiquem pensando no 
certo ou no errado! Eu quero que alguém se disponha a me dizer apenas. 

Aluno: O que professora, é pra ler é? 

Professora: Não. Eu quero que você relembre e me responda. Qual a relação existente 
entre esses três tópicos? 

Aluno: Nenhuma. 

Professora: Nada? Vamos lá, então, falar mais um pouco sobre isso. Pra gente 
entender essa relação a gente vai ter que conhecer as causas do aquecimento global, 
o que é aquecimento global alguém sabe? 

Aluno: É o calor na Terra. 

Professora: Mais ou menos isso, sim, é o aumento da temperatura do planeta, que faz 
a gente sentir esse calor, e tem várias consequências.  

   

  A professora segue apresentação falando das principais causas do 

aquecimento do planeta, destacando a poluição da atmosfera, queimadas e o 

desmatamento, diante das suas colocações percebemos a presença de resquícios de 

sua formação e vida escolar na qual a aprendizagem era vista como a repetição de 

conceitos corretos, durante a explicação há uma tentativa de superar esse modelo, 

mas as interações são reduzidas. 

  A partir de uma imagem ela explica que o calor que recebemos do sol é 

absorvido e uma parte é refletida, mas o desmatamento, as queimadas, os aerossóis 

e a liberação de gases poluentes, principalmente o gás carbônico, criam uma barreira 
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que impede que esse calor em excesso seja refletido de volta para fora da atmosfera, 

aumentando o efeito estufa. Chama atenção ainda para a necessidade da existência 

do efeito estufa, pois se não houvesse o planeta seria gelado, e morreríamos de frio.  

 

Professora: Mas acontece que as queimadas e o desmatamento, os carros e as 
indústrias, estão tornando isso mais forte, fazendo com que esse efeito fique mais 
intenso do que ele deveria ser. Em vez de ser só a quantidade natural esse efeito fica 
muito maior porque é muito maior a quantidade de fuligem e gases que se acumulam 
na atmosfera. E o calor fica preso aqui embaixo, por isso temos as ondas de calor, por 
isso a temperatura tá tão mais alta. E por isso a geleiras, que falam tanto na televisão, 
estão derretendo. Então as queimadas e o desmatamento estão diretamente ligados 
com esse calor que está preso aqui embaixo. Mas outras atitudes que a gente 
encontra e que eu fui buscar lá na Ilha de Maré, outras atitudes que também podem 
contribuir para esse aumento da temperatura. 
   

 Daí em diante a professora começa a mostrar imagens da Ilha de Maré que 

traduzem práticas relacionadas com o tema. Os estudantes reconhecem os lugares e 

apontam as imagens dizendo o nome das localidades e comentando entre eles onde 

moram. Dentre os aspectos abordados estão os depósitos de lixo em locais 

inadequados, os gases liberados pelas indústrias situadas próximo à Base Naval de 

Aratu, as áreas desmatadas e queimadas da ilha, além de outros aspectos, como a 

utilização de lâmpadas fluorescentes e a cor das casas.  

  A professora expôs algumas consequências do aquecimento, como o 

derretimento das geleiras e a desertificação no semiárido nordestino. 

 

Professora: O que a gente pode esperar do futuro? 

E apresenta um panorama das consequências em longo prazo do aquecimento do 
planeta. 

Aluno: Acho que é mentira. 
 

  Nesse momento nos indagamos sobre como lidar em sala de aula com 

discursos que podem colocar em questionamento a linguagem da ciência. A 

professora pesquisadora preferiu retomar aspectos controversos do tema para 

justificar a situação e tentar considerar a fala do estudante, reconhecendo que não 

existem respostas definitivas, mas uma diversidade de juízos de valor (REIS, 1999). 

No entanto, devemos evitar nesses momentos discursos catastrofistas ou discursos 

céticos em relação à ciência. 
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Professora: Pois é, há cientistas que acreditam o contrário, em vez da temperatura do 
planeta aumentar, ela vai entrar em colapso e cair, e nós vamos entrar em uma nova 
era do gelo. O tema aquecimento global é controverso, algumas pessoas acreditam 
em um argumento, outras acreditam em outros. 

Professora: E o que a gente pode fazer pra mudar isso?  
 

 Ela segue dando uma lista de atitudes cotidianas que evitam o aquecimento do 

planeta, como o uso de lâmpadas fluorescentes, andar a pé em vez de utilizar veículos 

automotores, plantar árvores, usar produtos biodegradáveis e recicláveis, reutilizar 

produtos descartados, atitudes que já tinham sido observadas na ilha e que foram 

valorizadas no contexto da sala de aula. 

 

Professora: Desligar os aparelhos eletrônicos quando não estiverem sendo usados 
vai economizar energia. 

Aluno: Por mim. (O estudante que pouco prestava atenção na aula demonstra uma 
atitude de deboche, não dando importância ao assunto e manifestando indiferença 
com relação às consequências das suas atitudes).  
 

  Ao fim da aula a professora, pediu como atividade de casa que os estudantes 

propusessem soluções para o desmatamento e as queimadas na Ilha de Maré: O que 

você acha que poderia ser feito para diminuir a derrubada e a queima da vegetação 

nativa da Ilha? 

  Essa proposta poderia ser em qualquer formato, produção de texto ou desenho. 

Resolvemos deixar a produção final de escolha livre, pois percebemos a dificuldade 

na leitura e na escrita. Desta forma demos aos estudantes a liberdade de escolher 

entre diversas formas de expressão para apresentar a solução do problema proposto. 

  A professora deu uma folha em branco, para cada estudante, mas um destes 

perguntou se poderia utilizar o pautado, o que foi prontamente autorizado pela 

docente. A exigência foi que estivessem contemplados os assuntos vistos na aula e 

como eles poderiam estar relacionados. 

  Foram dadas instruções para a atividade de avaliação final, a professora pediu 

que estudassem o material fornecido, o livro didático e outras fontes.  

 

 

Dia 6- Atividade de casa e Produção Final  
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  Nesse dia foram recolhidos os trabalhos propostos na aula anterior, de uma 

média de 24 participantes das aulas, apenas 4 estudantes entregaram, sendo um 

desenho e três textos. 

  A docente aproveita e solicita a entrega da atividade que foi sugerida na aula 

anterior. 

 

Professora: Quem trouxe o trabalho que pedi sexta? 

Aluna: Professora eu trouxe, mas não grampeei. 

Professora: Tem nada não. Ponha o nome nas duas páginas, que saberei quem é. 

Aluna: Professora aqui o meu! 

Aluna: Eu nem vim pra escola sexta! 

Professora: Seu trabalho de sexta? (com um estudante que chegou atrasado). 

Aluno: Acabei de chegar, e eu não fiz não. 

Aluna: Professora eu não tô achando é nada. 

Aluno: Professora! Chegue aqui. 
 

  E seguem vários estudantes chamando a docente para tirar dúvidas. Acaba se 

formando uma situação em que ela não consegue dar conta de tantos pedidos. O 

apelo verbal da criança a outra pessoa constitui, para Vigotski (2007, p. 18-19), um 

esforço para preencher o hiato que sua atividade apresentou. Ao fazer uma pergunta 

a criança mostra que, de fato, formulou um plano de ação para solucionar o problema 

em questão, a atividade de avaliação, mas que é incapaz de realizar todas as 

operações necessárias. Apesar de tentar atender o máximo de pedidos, o número de 

estudantes por sala sempre é um problema, ainda mais numa atividade que propõe 

uma discussão e demanda a participação de todos. Nessas circunstâncias seria 

producente a presença de um professor auxiliar, o que poderia ter sido suprido caso 

a professora substituta tivesse se envolvido no desenvolvimento da sequência 

didática.  

   Sobre os trabalhos orientados que foram feitos em casa apenas quatro 

estudantes entregaram, sendo três produções de texto e um desenho. As produções 

de texto versaram sobre as queimadas. As instruções dadas pela docente era que 

sugerissem uma solução para as queimadas e o desmatamento na Ilha de Maré, com 

a finalidade de diminuir a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Nas 

produções faz-se referência às queimadas e a questões ambientais, mas o objetivo 
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da proposta ficou em segundo plano, já que não é apresentada nenhuma solução de 

modo claro, mas apenas superficial e genérica.  

 

 

Texto 1 

No texto 1 não foi proposta uma solução clara, mas percebemos a presença de uma 

conscientização por parte do estudante sobre a necessidade de preservação da 

natureza e da participação da comunidade nesse processo, bem como o 

estabelecimento de relação com o contexto da Ilha de Maré, podemos inferir que 

provavelmente nunca houve uma discussão em sala de aula, na qual o tema solução 

de problemas ambientais tenha sido discutido de forma mais aprofundada.  

  No texto 2 o estudante evidencia que buscou informações sobre o tema, 

apresentando dados sobre queimadas disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), mas não relacionou essas informações com a realidade 

da Ilha de Maré. 
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Texto 2 
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Texto 3. 

  No texto 3 observamos claramente que se trata de uma cópia do livro de 

Ciências adotado pela escola.    

  Vigotski (2009, p. 328) nos mostra que uma criança orientada consegue 

resolver melhor tarefas mais difíceis do que sozinha, e que a ideia de que a imitação 

seria uma atividade puramente mecânica, apesar de muito difundida, é falsa. O ato de 

copiar um texto sobre um tema solicitado pode indicar que o assunto está dentro das 

potencialidades intelectuais do estudante, e que a tarefa está situada dentro de seu 

nível de desenvolvimento, sendo mais facilmente resolvida em colaboração, no caso 

com o auxílio do livro didático. 

  No entanto, o texto copiado não aborda diretamente o tema proposto. Torna-se 

necessário que, para uma aprendizagem efetiva, este estudante eleve a um grau 
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superior suas habilidades intelectuais, passando daquilo que ele consegue fazer com 

a colaboração/auxílio do livro para aquilo que ele consegue fazer se forma autônoma, 

delineando assim sua zona de desenvolvimento imediato. 

Durante a leitura e análise dos textos nos encontramos em meio a novos 

questionamentos, que emergiram dessa realidade tão complexa encontrada na sala 

de aula: Como sugerir a produção de textos para estudantes com dificuldades de 

escrita e leitura? Como fica o entendimento dos temas científicos por essas crianças 

se elas não compreendem o que estão lendo?   

 

  Desenho 1 

. 

  Para nós uma importante evidência de um início de formação de conceitos 

sobre desmatamento e emissão de gases poluentes, fatos descritos nos cordéis lidos, 

é observada no Desenho 1, uma vez que mostra a percepção do tema, o sentido dado 

pelo estudante ao que foi lido está representado na imagem. O desenho, para Vigotski 

(2007, p. 136), constitui a antecipação do ato gráfico, manifestada pela verbalização, 

indicando a intenção prévia e o planejamento da ação, mostrando também um certo 
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grau de abstração ao liberar conteúdos da sua memória. Sendo assim, “os esquemas 

que caracterizam os primeiros desenhos infantis lembram conceitos verbais que 

comunicam somente os aspectos essenciais dos objetos” (VIGOTSKI, 2007, p. 136). 

 

Professora: Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma atividade de avaliação31. Prestem 
atenção um minutinho! Hoje é nosso último encontro e vamos fazer uma avaliação. A 
sala foi arrumada assim porque a ideia é que vocês trabalhem juntos, cada um vai 
receber uma cópia mas podem fazer juntos. A atividade é sobre o assunto que a gente 
viu na semana passada.  
 

Os estudantes tiveram um final de semana para se prepararem para a 

avaliação. Houve muito burburinho, pois ninguém pensou que fosse fazer uma 

avaliação em dupla. Muitos estudantes escolhem como parceiros colegas que sabem 

mais o conteúdo, por isso muitos diziam “não sei o conteúdo!” A todo momento se 

ouvia os estudantes chamando a professora para resolver conflitos sobre a 

organização das duplas. 

Professora: Vamos lá, vamos prestar atenção um momentinho! Eu vou ler com vocês 

pra tirar possíveis dúvidas!Vamos lá meninos! Seguem instruções para a avaliação e 

leitura das questões pela docente. 

  É importante ressaltar que mesmo durante a leitura e aplicação da avaliação a 

conversa entre os estudantes era evidente. Vigostski (2007, p. 19) nos mostra que, 

quando crianças se confrontam com um problema um pouco mais complicado, elas 

apresentam uma variedade complexa de respostas que incluem tentativas diretas de 

atingir o objetivo ou o uso de instrumentos. Percebemos que muitos deles recorreram 

aos textos distribuídos anteriormente para procurar as respostas. Outra resposta 

possível é a fala dirigida à pessoa que conduz o processo, como evidenciado nos 

apelos constantes a professora, ou ainda a fala acompanhando a ação e apelos 

verbais diretos aos sujeitos de sua atenção, entre eles os colegas de classe. 

   Após a leitura a docente agradece a participação e pede aos estudantes que 

respondam com atenção. Durante todo o tempo da atividade os estudantes pediram 

lápis, caneta, e disseram que não sabiam o conteúdo.  

 

 

 
31  A atividade de avaliação está disponível no Apêndice D. 
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Análise da produção final 

    

  Continuamos nossa análise em busca do entendimento do processo de 

construção subjetiva dos estudantes, observando o conteúdo das respostas dadas na 

atividade final. Organizamos as respostas dos estudantes em três categorias: a) 

respostas em que os estudantes simplesmente copiam partes do texto lido, que 

contextualizava o tema, evidenciando um esforço de atribuição de sentido ao 

enunciado da questão; b) respostas que apresentam evidências sutis de 

aprendizagem diante da sequência didática vivenciada; e, ainda, c) respostas não 

relacionadas ao enunciado e que fogem diretamente ao tema proposto, evidenciando 

dificuldade de compreensão do tema abordado. 

 

Respostas “cópias”: 

  Consideramos aqui o ato de copiar como um ato de imitação, que, para Vigotski 

(2009, p. 331), está situado na zona de desenvolvimento imediato, que corresponde 

ao limiar a ser considerado para a construção do edifício da aprendizagem, já que o 

que a criança consegue fazer hoje em colaboração, por imitação, conseguirá fazer 

amanhã sozinha.  

  Ao considerarmos a imitação ou cópia nessa análise reconhecemos a 

constituição social e cultural do educando, e que sua relação com os outros é 

concreta, real e dialética com a coletividade que o constitui. No entanto, entendemos 

que a reprodução mecânica do texto aliena a ação pedagógica e torna o conhecimento 

desprovido de sentido e objetivação, sendo incompatível com uma perspectiva crítica 

e emancipatória da educação, o que mostra a necessidade de um trabalho intencional 

e sistemático no ensino de Ciências. 
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Ex. 1 

 

 

 

Ex. 2 

 

Ex. 3 

 

  Os Exemplos 1, 2 e 3 mostram trechos copiados dos fragmentos de textos 

utilizados na contextualização da questão na atividade. É importante ressaltar que, 

mesmo copiando, os estudantes retiraram do texto partes relacionadas ao tema 

aquecimento global, citando a queima dos gases e a liberação de gás carbônico. 
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Respostas que apresentam evidências de aprendizagem: 

  As questões abaixo exemplificadas em 1, 2 e 3 apresentam o esforço dos 

estudantes em escrever algo próprio. Apesar desse esforço e de utilizarem os termos 

corretos, ainda não explicaram a relação existente entre desmatamento e queimadas 

com o aquecimento global.  

 
 
 
Ex. 1 

 

Ex. 2 
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  Alguns alunos conseguiram ainda relacionar o tema com a realidade local ao 

descrever a presença do fenômeno na Ilha de Maré e como os moradores utilizam 

essas práticas.  

Ex. 3 

 

 
  As respostas apresentadas pelos estudantes também refletem as limitações da 

intervenção didática realizada para que os alunos compreendessem mais o tema. Eles 

repetem em quase todas as respostas que desmatamento e queimadas são 

prejudiciais, mas não explicam. Isso expõe uma limitação da mediação, que não 

conseguiu fazer com que percebessem por que o desmatamento e as queimadas 

causam o aquecimento global.   

 
Respostas que fogem do tema: 
 
  No exemplo abaixo podemos perceber a grande dificuldade de leitura desse 

estudante. Mesmo com o auxílio da professora, que leu e tentou ajudar na 

interpretação de todas as questões da atividade, ainda assim ele não conseguiu se 

aproximar do conhecimento necessário para responder a atividade. Encontramos 

outros exemplos de respostas que fogem do tema, mas em questões relacionadas ao 

desenrolar das aulas e sobre a utilização do Cordel. 

 



 

 

125 

 

Ex. 1 

 
 A devolutiva dos estudantes sobre o trabalho realizado 

  Por fim dedicamos um momento para que os estudantes avaliassem a 

intervenção, deixando que mostrassem suas opiniões sobre tudo que vivenciaram 

durante a atividade (Exemplos 1, 2, 3 e 4). As respostas dos estudantes evidenciaram 

a aceitação do uso do Cordel, com o argumento de que é fácil de entender. Mesmo 

tendo facilidade no entendimento, os estudantes apresentaram muitas dúvidas e 

equívocos interpretativos e sintáticos. Os equívocos sintáticos apresentados 

frequentemente são resultantes de interferências entre a sintaxe do oral e a sintaxe 

da escrita e, segundo Schneuwly e Dols (2004, p. 97), indicam também uma 

dificuldade de ordem cognitiva para hierarquizar elementos.  Entendemos aqui que o 

domínio sintático está ligado a conhecimentos explícitos da língua, o que percebemos 

ser restrito e insuficiente na turma observada. 

 

Exemplo 1 
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Exemplo 2 
   

 

Exemplo 3 
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Exemplo 4 
 

  No exemplo 3 o estudante não compreendeu a métrica do Cordel, sua estrutura 

em si, mas percebeu o assunto abordado, mostrando uma atitude considerada correta 

sobre o problema do desmatamento. Como podemos ver também no exemplo 4, o 

estudante reconhece que o ato de se apropriar do conhecimento sobre o tema também 

faz parte do processo de “ajudar o planeta”. 

  Ao final da sequência didática reunimos todos os materiais produzidos e é 

nossa intenção sistematizar os resultados, junto com colegas do grupo de pesquisa, 

elaborando uma cartilha informativa sobre o tema, que pretendemos compartilhar com 

a escola envolvida na pesquisa e com a comunidade da Ilha de Maré.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Durante o desenvolvimento do presente trabalho tentamos evidenciar e 

fundamentar a potencialidade da Literatura de Cordel como instrumento mediador da 

aprendizagem de conceitos científicos, especificamente o conceito de aquecimento 

global tendo por base suas causas, entre elas as queimadas e o desmatamento. 

Confirmamos que a mediação didática em uma classe vinda de uma comunidade 

tradicional requer uma abordagem culturalmente comprometida e que valorize as 

relações construídas entres os indivíduos em seu contexto social. 

 Com pressupostos teóricos vindos da teoria crítica e da teoria sócio-histórica 

de Vygotsky, construímos em colaboração com a professora regente uma sequência 

didática, com atividades que visavam promover o diálogo crítico, as oportunidades 

comunicativas e a negociação de significados, para a construção de conceitos 

científicos. 

 Com a participação da professora regente na construção da sequência didática, 

alcançamos resultados relevantes para a prática no ensino de Ciências, e também 

para a construção de sujeitos em sua forma plena. Compreendendo as dificuldades 

da realidade na sala de aula e suas implicações num trabalho desta natureza, 

produzimos dados no contexto de sala de aula, buscando nos manter fiéis à realidade 

vivenciada, por meio das transcrições e análises dos momentos pedagógicos. 

  Consideramos que o sucesso da nossa intervenção foi parcial, já que as 

evidências de aprendizagem foram restritas. Reconhecemos, assim, a necessidade 

de um trabalho mais profundo e diferenciado no que diz respeito às dimensões mais 

problemáticas, como a dificuldade de leitura e interpretação dos estudantes e o 

comportamento inadequado para um ambiente de aprendizagem que valoriza as 

interações, traduzido pela falta de atenção por qualquer motivo. 

  Percebemos a responsabilidade de se estar atento a todos os aspectos da 

intervenção, com o compromisso de responder às questões de pesquisa e de mediar 

as aprendizagens, já que esta pesquisa-ação se deu de uma forma particular, 

colocando à disposição dos estudantes instrumentos que permitissem a construção e 

reconstrução das suas próprias funções psíquicas. 

  Nosso objetivo foi alcançado ao perceber que nosso instrumento mediador - o 

Cordel - tornou-se um transformador da atividade, sendo apropriado pelos estudantes, 
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que o utilizaram para construir seus esquemas e provocou novos conhecimentos e 

saberes, abrindo novas possibilidades de ações. Ao longo das aulas demos prioridade 

à adoção de abordagens comunicativas dialógicas interativas (MORTIMER; SCOTT, 

2002), que facilitaram a aproximação da professora pesquisadora das construções 

subjetivas dos estudantes através da fala, e ainda permitiram aos estudantes dialogar 

com a docente expondo seus pontos de vista e ideias, contribuindo positivamente na 

aprendizagem.  

  Não foram explícitas as evidências da formação dos conceitos, pois o 

pensamento em conceito é impossível fora do pensamento verbal (VIGOTSKI, 2009, 

170). Durante todos os momentos da aplicação não registramos o emprego especifico 

da palavra ou emprego funcional do signo para a resolução das atividades. Os 

estudantes, depois de algumas atividades, se motivaram a continuar o trabalho, o que 

nos leva a crer que deram um passo decisivo no desenvolvimento do seu pensamento, 

já que Vigostski (2009, p. 171) nos mostra que existe um intercondicionamento entre 

o estudante e os conteúdos, que seria influenciado pelos problemas que o meio social 

impõe ao adolescente levando-o ao amadurecimento e, consequentemente, ao 

desenvolvimento do pensamento.  

  Nota-se, então, a tentativa de domínio dos próprios processos de 

comportamento com o emprego de meios auxiliares (VIGOTSKI, 2009, 172), que se 

mostra na apropriação do instrumento mediador proposto – o Cordel - durante a 

aplicação da atividade, quando os estudantes não mais respondem os questionários 

sozinhos, mas recorrem ao Cordel lido para relembrar as informações da aula.   

  Emancipando-se do professor ao utilizar de forma transformada o instrumento 

– Cordel – construindo as respostas ou buscando-as através dele, os estudantes 

mudam completamente sua função mnemônica. Esse trabalho é uma clara evidência 

de que a integração de instrumentos semióticos/mediadores socialmente elaborados 

são transformadores do funcionamento psíquico, encontrando-se na base das funções 

psíquicas, entre elas a aprendizagem. 

  Podemos perceber nos cordéis analisados temas contemplados no quadro 

teórico adotado em nossas referências sobre o aquecimento global, com uma 

linguagem simples e mais acessível, o que pode favorecer a introdução do assunto 

nas aulas de Ciências.  
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  Ao utilizar esse gênero textual nos aproximamos da realidade do estudante 

através da facilitação da linguagem, o que ficou evidente na opinião dos estudantes 

sobre a intervenção, e ainda alcançamos a percepção de como o texto científico, 

mesmo tendo um foco informativo essencial no processo de aprendizagem, torna-se 

pouco aprazível quando lido na escola.  

  A perspectiva sócio-histórica nos auxiliou na compreensão de todo o processo 

de construção do conhecimento, e subsidiou parte significativa da análise, sendo 

importante base teórica para nosso trabalho. Estamos certos que será apenas o início 

da apropriação desse saber que se mostrou tão amplo e adaptável a diferentes 

contextos. Recomendamos a futuras pesquisas que, ao se aventurarem nesse 

caminho, dediquem mais tempo ao embasamento teórico sobre os estudos de 

Vigotski, o que facilitará todo o processo de pesquisa. 

   A atenção ao planejar as atividades interativas e ao definir as questões a serem 

abordadas também deverá ser redobrada, pois mesmo com planejamento e a 

validação dos pares, ao adentramos na sala de aula a situação é singular e os 

imprevistos acontecem, sendo que por vezes eles tornam nosso trabalho mais 

significativo. Esse cuidado ao planejar facilitará as análises dos resultados. 

Retomamos assim nossa pergunta de pesquisa na qual nos indagamos sobre 

como e em qual(is) momento(s) a literatura de Cordel poderia ser utilizada como 

recurso didático mediador na construção de conceitos científicos de forma articulada 

ao contexto social dos estudantes e ao currículo. E refletimos sobre a investigação da 

contribuição de textos da literatura de Cordel como instrumentos mediadores para a 

construção de conceitos científicos relacionados à crise ambiental e ao aquecimento 

global; e ainda analisamos a adequação do Cordel como modalidade de texto para o 

estabelecimento de relações entre os conteúdos escolares e o contexto sociocultural 

dos educandos; compreendendo, a partir da perspectiva sócio-histórica, a construção 

de conceitos relacionados à crise ambiental e ao aquecimento global em uma 

sequência didática que teve por base a literatura de Cordel. 

     Compreendemos ao final com base nos momentos de aprendizagem descritos 

e analisados, que a literatura de Cordel pode ser utilizada nos mais diversos 

momentos de construção conceitual, considerando as especificidades desse gênero 

textual, cujo conteúdo por vezes se afasta dos cânones da ciência. A ênfase na 

abordagem dialógica interativa também favoreceu a aproximação com a linguagem 
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científica no decorrer das aulas. Ao refletir durante a pesquisa percebemos que o 

processo de aprendizagem deve ser direcionado no sentido de conduzir os estudantes 

para a apropriação da linguagem científica e esta deve ser nosso ponto de chegada, 

pois somente o contato e a interação contínua e mediada pelo professor e pelos textos 

didáticos irão permitir a superação das resistências evidenciadas pelo desinteresse e 

cansaço, quando textos dessa natureza forem lidos e discutidos durante a 

intervenção. 

   Consequência direta dessa reflexão foi a opção pela mudança no 

planejamento da sequência didática, suprimindo a etapa de confecção do Cordel como 

avaliação final, já que o foco foi aproximar os estudantes da linguagem científica. 

Outra implicação disso foi a posterior mudança do título original deste trabalho, “O 

ensino de Ciências sob um olhar multicultural: literatura de Cordel como ponto de 

partida e de chegada”, que não refletia esse entendimento de que o foco das aulas de 

Ciências é a apropriação da linguagem científica. Sugerir atividades com o uso do 

Cordel para serem trabalhadas na escola é como dar pistas para que tudo possa ser 

experimentado e vivenciado pelos estudantes. Essas sugestões podem ser 

adaptadas, esquecidas, retomadas mais adiante, recriadas, reinventadas, 

enriquecidas (MARINHO; PINHEIRO, 2012, p. 127), sendo, portanto, pontos de 

partida.  

  Reconhecemos nossas próprias limitações na pesquisa, as quais são motivos 

para novas reflexões e deverão ser sanadas na prática diária da sala de aula e de 

futuras pesquisas. Esperamos que estes conhecimentos se multipliquem ao serem 

levados para fora das paredes da escola, sejam partilhados com outros colegas 

professores ao se apropriarem desse tipo de abordagem, e (re)construídos pelos 

estudantes ao conseguirem compreender as causas e as consequências do 

aquecimento global que estejam próximas de sua realidade.  
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Apêndice A: Termo de consentimento livre e esclarecido 
direcionado aos estudantes 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

ENSINO, FILOSOFIA E HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

PROJETO: O ENSINO DE CIÊNCIAS SOB UM OLHAR MULTICULTURAL: 
LITERATURA DE CORDEL COMO PONTOS DE PARTIDA E DE CHEGADA 

 
 

 Pretendemos desenvolver uma sequência didática com os estudantes do 6º 
ano do Ensino Fundamental sobre a temática: Mudanças Climáticas e o Aquecimento 
Global, com o uso da Literatura de Cordel como instrumento mediador da 
aprendizagem em parceria com a professora de Ciências, sendo que as mesmas 
serão observadas, gravadas e fotografadas. A participação do estudante é essencial 
para o sucesso deste trabalho, que resultará em contribuições importantes para o 
ensino de Ciências naturais, de forma que valorize a cultural regional e local. 
 Nós nos comprometemos com a garantia de confidencialidade das imagens das 
filmagens, e com o sigilo dos dados armazenados e analisados de forma que os 
nomes dos estudantes não serão incluídos na análise dos dados. Esta investigação 
não oferece qualquer risco para os estudantes que participarem, uma vez que não se 
fará qualquer vinculação entre participação nas atividades e a identidade pessoal dos 
respondentes. Somente a professora e os pesquisadores da equipe terão acesso às 
respostas dadas pelos sujeitos da pesquisa.  
 Além disso, a sua participação na pesquisa não envolverá qualquer despesa 
da sua parte. Os dados coletados serão usados somente para a pesquisa mencionada 
acima e para fins escolares. Se você autoriza participação do estudante pelo qual você 
é responsável, por favor, escreva o nome dele e assine nos espaços abaixo indicados.  
 

Atenciosamente, 
 

Silvana Maria Lima de Oliveira (Mestranda do Programa de Pós-Graduação em 
Ensino, Filosofia e História das Ciências - Universidade Federal da Bahia/ 
Universidade Estadual de Feira de Santana) 
 

Profa. Dra. Rosiléia Oliveira de Almeida (Orientadora; Faculdade de Educação – 
Universidade Federal da Bahia) 

Nome do estudante                                                   Assinatura do(a) responsável 
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Apêndice B- Produção Inicial 
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COLÉGIO ESTADUAL MARCÍLIO DIAS 
PROFª SILVANA OLIVEIRA 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS  
ESTUDANTE:________________________________________________________ 
 
 
NOÇÕES DE MÉTRICA E RIMA 
 
As questões abaixo devem ser respondidas com base no Cordel lido e as discussões 
realizadas durante a aula. Responda com atenção, tentando relembrar tudo que 
falamos.  
 
1. O início de nossas atividades foi bem interativo e conversamos bastante sobre o 
nosso principal material de estudo nesse período, a Literatura de Cordel. Segundo o 
Cordel de Carlos Alberto Fernandes” é possível definir Cordel? Por quê? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
2. Diante da discussão e dos assuntos vistos na aula e na leitura do Cordel, como 
você definiria Cordel?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
3. Explique com suas palavras o esquema de versificação. Como contamos as sílabas 
poéticas? Dê um exemplo. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
4. Quantos versos encontramos normalmente em cada estrofe (parte) do Cordel? 
Todos os cordéis são iguais quanto a esse aspecto? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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5. Rima é a identidade de som na terminação de duas ou mais palavras. Palavra que 
rima com outra. Dê um exemplo de Rima característica de um Cordel? Existe alguma 
regra? Quais versos rimam entre si?  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
6. A história do Brasil e do Cordel se encontram. O sertanejo o aperfeiçoou e adaptou 
a sua realidade, transformando-o em instrumento de luta e divulgação de ideias e 
histórias. Escreva o que considera importante sobre a história dessa manifestação 
cultural, que conseguimos perceber através da leitura do Cordel.  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
“Façamos poesia popular de grande nível” 
Sucesso! 
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Apêndice-C: Glossário de Ciências  
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Glossário de Ciências 

 
Queimadas: é uma prática da agricultura, destinada principalmente à limpeza do 
terreno para o cultivo de plantações ou formação de pastos, com uso do fogo de forma 
controlada que às vezes pode descontrolar-se e causar incêndios em florestas, matas 
e terrenos grandes. 
 
Desmatamento: é uma prática primitiva da agricultura, destinada principalmente à 
limpeza do terreno para o cultivo de plantações ou formação de pastos, com uso do 
fogo de forma controlada que às vezes pode descontrolar-se e causar incêndios em 
florestas, matas e terrenos grandes. 
 
Gás carbônico (CO2): é um gás constituído por dois átomos de oxigênio e um átomo 
de carbono, liberado nos processos de respiração e queima de diversos materiais. A 
representação química é CO2. 
 
Evapotranspiração: é a perda de água do solo por evaporação e a perda de água da 
planta por transpiração. O nome provém desses dois processos, que ocorrem ao 
mesmo tempo. 
 
Ciclo hidrológico: conhecido popularmente como ciclo d água refere-se à troca 
contínua de água entre a atmosfera, a água do solo, águas superficiais, subterrâneas 
e das plantas. 
 
Precipitação: Chuva, gotas líquidas ou sólidas da água das nuvens sobre a superfície 
da Terra. 
 
Biodiversidade: compreende a totalidade de variedade de formas de vida que 
podemos encontrar na Terra. 
 
Biomas: é o conjunto dos seres vivos de uma área. 
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Apêndice D: Atividade Avaliativa 
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COLÉGIO ESTADUAL MARCÍLIO DIAS 
PROFª SILVANA OLIVEIRA 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS NATURAIS  
ESTUDANTE:_______________________________________ 

 
 

ATIVIDADE AVALIATIVA 
 
As questões abaixo devem ser respondidas com base nos cordéis e no texto de 
divulgação cientifica que lemos na sala, e também nas discussões realizadas durante 
as aulas. Responda com atenção, tentando relembrar tudo que falamos, sua resposta 
é importante para percebermos juntos o quanto conseguimos aprender/compreender 
durante o desenvolvimento das atividades. Sucesso! 

 
1. Leia os textos e responda. 

  
Texto I 

“ As queimadas acontecem 
Para a terra preparar 

Pro plantio de soja e milho 
E também pro boi pastar 

Incêndios acidentais 
Lançam gases pelo ar. 

[..] 
Pra fazer a conta é simples 
Vou gastar só um momento 

Quanto mais há pecuária 
Maior é o desmatamento 

CO2 na atmosfera 
Resultado é o sofrimento. 

 
                                                          Cesar Obeid 

 
Texto II 

 
“Quando ocorrem mudanças no uso do solo, ou seja, uma floresta é derrubada e 
queimada, dando lugar ao estabelecimento de pastagem, agricultura ou outra forma 
de uso da terra, ocorre à liberação de uma grande quantidade de carbono” 
“Nos últimos 300 anos, cerca de 10 milhões de km2 de florestas deram lugar a outro 
tipo de uso da terra.  
 
Diante dos textos acima e dos seus conhecimentos explique como o desmatamento 
das florestas tropicais, como as presentes na Ilha de Maré, pode contribuir para o 
aquecimento global.   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 
2. Avalie sua participação nas atividades realizadas, aproveite este momento para 
falar sobre o que achou das atividades? Se gostou dos textos? Se conseguiu aprender 
o conteúdo mais facilmente com a utilização do Cordel? Gostaria de ouvir suas 
impressões e opiniões sobre o trabalho desenvolvido. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
Agradeço a participação de cada um de vocês nessa atividade de pesquisa, tenho 
certeza que mesmo de forma tímida conseguimos ampliar nossos conhecimentos. 
Obrigada! Pró Silvana 
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Apêndice E: Sequência Didática Colaborativa 
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Sequência Didática Colaborativa: Aquecimento Global e Mudanças Climáticas  

 

Competências: 

• Reconhecer a literatura de Cordel como um gênero textual de origem popular. 

• Comparar os gêneros textuais Cordel e material de divulgação científica. 

• Comparar o conteúdo sobre aquecimento global de cordéis com textos de 

divulgação científica 

• Refletir sobre a importância da discussão sobre mudanças climáticas num 

contexto local (Ilha de Maré e São Tomé de Paripe) e global. 

• Reconhecer características da ciência que permitem demarcá-la em relação a 

outros saberes, do ponto de vista epistemológico. 

• Reconhecer que a ciência e outros saberes se relacionam, no campo social, em 

uma perspectiva de interculturalidade. 

 

Habilidades: 

• Interpretar o conteúdo sobre o aquecimento global e suas diversas 

representações a partir das leituras de cordéis e de texto de divulgação 

científica. 

• Manifestar entendimento da relação existente entre queimadas, desmatamento 

e o aquecimento global e as controvérsias envolvidas a partir das contribuições 

de cordéis e textos de divulgação científica. 

• Identificar causas, consequências e possíveis soluções para o Aquecimento 

Global no conteúdo dos cordéis e de textos de divulgação científica. 

• Produzir textos diversos e possívelmente um Cordel aplicando os 

conhecimentos aprendidos acerca do conceito de Aquecimento Global. 
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Conteúdos: 

 

• A literatura de Cordel  

• Aquecimento Global.  

• Desmatamento e sua relação com o aquecimento global. 

• Aquecimento global como problema mundial, que se relaciona com contextos 

locais, ligados a utilização do solo e desmatamento. 

• Ilha de Maré, a comunidade e suas atitudes socioambientais.  

 

Pontos de contato: Ciências, Língua Portuguesa, Artes. 

 

Público alvo: Estudantes do 6º ano do ensino fundamental, oriundos das 

comunidades de Ilha de Maré e São Tomé de Paripe, Salvador. 

 

Tempo de duração: (4) quatro encontros de 100 minutos, contabilizando (8) oito 

horas aula. 

 

1ª Encontro (100 min.)- Apresentação da situação 

 Iniciaremos as atividades com uma roda de conversa durante a qual 

informaremos aos estudantes o que pretendemos fazer durante o desenvolvimento da 

sequência didática. Iniciaremos então com a leitura de um Cordel que versa sobre o 

próprio gênero textual Cordel, com a visualização do texto escrito em cartaz ou outro 

meio que favoreça o acompanhamento. Vamos explanar um pouco sobre a origem e 

métrica do Cordel.  

 Após a leitura e apresentação do primeiro Cordel, discutiremos com os 

estudantes, a partir de questionamentos simples como, por exemplo: Já conheciam 

esse tipo de material?  Foi interessante a leitura? Sabem a origem do Cordel e como 

ele chegou até nós, nordestinos? Vocês conhecem outros cordéis? Se sim, em que 
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contextos tomaram contato com esta produção cultural? Vocês já tomaram contato 

com cordéis na escola? Se sim, em que situações? Conseguiram conhecer um pouco 

da história e estrutura a partir da leitura? Perceberam regularidades na estrutura do 

Cordel? Conseguem explicar com suas palavras o que leram e o que 

compreenderam? 

 No segundo momento da aula os estudantes receberão uma atividade, na qual 

deverão escrever tudo que conseguiram entender sobre a literatura proposta, essa 

atividade inicial deverá ser feita em classe, em grupo, e recolhida, visando perceber 

como negociam os sentidos/significados que construíram com base no primeiro 

Cordel. As respostas serão livres e o objetivo é perceber, através da escrita, o que foi 

entendido e construído durante a discussão e a leitura.   

 A partir do momento da leitura poderemos perceber a capacidade de 

interpretação e se os estudantes mantiveram-se atentos e curiosos durante os 

trabalhos com o texto de Cordel. 

 Algumas questões apresentadas nesse primeiro momento provavelmente não 

serão respondidas de imediato, serão o ponto de partida para o segundo encontro. 

 

2º encontro (100 min.)- Produção Inicial 

 Nosso segundo encontro será iniciado retomando as atividades da aula 

anterior, discutindo as respostas das questões dadas pelas equipes, se encontraram 

dificuldades em construir as respostas, se encontraram informações novas que 

queiram compartilhar com os colegas. Com a ajuda da professora/pesquisadora 

tentaremos produzir respostas coerentes diante da contribuição dos estudantes 

durante a discussão das respostas. 

 

Módulo 1- Desmatamento e o aquecimento global  

 Após esse primeiro momento, conversaremos com os estudantes sobre o 

aquecimento global visando obter evidências de sua aproximação com o tema. Em 

seguida, distribuiremos para os estudantes um Cordel sobre o tema Aquecimento 

Global, suas causas desmatamento e queimadas, em uma parte do livro Aquecimento 

Global não dá rima com legal de Cesar Obeid.  

  Após a leitura, conversaremos com os estudantes sobre a importância desse 

tema e por que devemos discuti-lo no contexto da Ilha de Maré. Algumas questões 
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podem ser colocadas nesse momento: Quais atitudes descritas nos cordéis podem 

ser encontradas na sua comunidade? Será que esse problema descrito nos cordéis 

realmente faz parte do nosso dia a dia? Quais as expressões e palavras novas usadas 

nos cordéis que precisamos entender?   

  Logo em seguida, faremos a leitura do texto de divulgação cientifica, “Como o 

desmatamento contribui para o aquecimento global?”, que se encontra nos anexos 

deste trabalho, com a intenção de complementar as informações sobre o tema e  ainda 

perceber a diferença de linguagem entre um gênero e outro. Além disso, poderemos 

aproveitar a oportunidade para discutir novamente a utilização dos cordéis nessa 

atividade.  

  A partir dessas questões colocaremos no quadro palavras novas e que os 

estudantes tiveram dificuldade em entender e os pontos mais relevantes e assim 

iniciaremos a intervenção expositiva. Construiremos coletivamente a partir das 

palavras um glossário temático específico.  

 A apresentação oral versará sobre o aquecimento global, suas causas, 

consequências, possíveis soluções, e suas relações com o contexto dos estudantes 

da Ilha de Maré e São Tomé de Paripe, sobre o desmatamento da flora local e como 

essa prática contribui para o aumento da temperatura do planeta. Essa abordagem 

será feita principalmente por meio de fotos retiradas do local, realizando conexões 

com o contexto global e trazendo uma abordagem crítica acerca dos conteúdos.  

  No final da aula pediremos para que eles observem na ilha outras práticas 

socioambientais que têm relação com aquecimento global para relatarem na próxima 

aula, podendo inclusive fotografá-las. 

 

3º encontro (100 min.) - Módulo 2 construção de texto. 

 No nosso terceiro encontro, iniciaremos com a realização de uma comparação 

entre os cordéis lidos, as pesquisas realizadas pelos estudantes e o texto de 

divulgação científica visto em classe, durante o qual os estudantes poderão perceber 

informações conflitantes ou similares e discutir como o desmatamento está 

relacionado as mudanças do clima e como estão inseridos nesse contexto global. 

  Os estudantes deverão refletir sobre a realidade da ilha apresentada na aula 

anterior, propondo soluções para o problema do desmatamento na Ilha, baseadas nos 

cordéis lidos e na aula, construindo em classe a partir de suas reflexões um 
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texto/parágrafo onde seus pontos de vistas estejam explicitados, esse texto poderá 

ser em formato de Cordel, música, poesia, história em quadrinhos etc.  

 

4º Encontro- Produção final 

 Nesse encontro realizaremos uma atividade discursiva também em anexo no 

apêndice D, onde avaliaremos o grau de entendimento sobre o tema, questionando 

os estudantes sobre a relação entre desmatamento e aquecimento global, trazendo 

um pouco do que viram durante as aulas e ainda questionaremos sobre a utilização 

do instrumento, onde os estudantes deverão auto avaliar-se e avaliar o trabalho 

desenvolvido.   

 

5º encontro – Retorno a comunidade 

 Etapa de finalização da nossa intervenção, durante a qual reuniremos os 

materiais/imagens/textos/cordéis produzidos pelos estudantes, para a confecção de 

uma cartilha sobre o desmatamento e o aquecimento global, e sua relação com a 

comunidade de Ilha de Maré. 

 A finalização gráfica, correção e impressão da cartilha é pretensão deste 

projeto, visando lançar a mesma na Ilha com a participação dos alunos. Além disso, 

iremos fazer na escola a exposição do trabalho feito pelos estudantes, valorizando a 

presença da escola ao dar oportunidade aos alunos de participar desse tipo de 

trabalho e a universidade de se aproximar desse local para a realização de projetos 

de pesquisa e extensão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

155 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO A 

 
Aquecimento Global 

 
Neste domingo que passou 

eu prestei muita atenção 
no programa do fantástico 

vi uma triste razão 
aquecimento global 
e o futuro da nação. 

 
É sobre o nível do mar 

que está se estendendo 
com tanta poluição 

as marés vão crescendo 
a poluição no ar 
a acidez no mar 

e os peixes morrendo. 
 

Vamos salvar o planeta 
pois a natureza quer 

um bem daqui, um bem dali, 
venha de onde vier 

existe um provérbio que diz 
a natureza será feliz 

se a humanidade quiser. 
 

Até mesmo a Amazônia 
chora triste sem se ver 

com o maltrato das queimadas 
sentindo só o arder 

suspira seu sangue verde 
sabendo que vai morrer. 

 
Muitas velas, muitos remos 

a toda população 
tempo que navegaremos 

na larga imensidão 
maremotos que um dia vemos 

com prevista duração. 
 

 
 

Deus abençoe a natureza 
abençoe toda nação 

abençoe também o homem 
um animal sem razão 

que desmata a Amazônia 
sem a mínima precisão. 

 
Ai meu Deus que tristeza 

desatina sem doer 
vendo assim a natureza 
aos pouquinhos morrer 

vendo a razão na pobreza 
vivendo só por viver. 

 
Viva também a poesia 
viva o estudo da vida 

viva a evolução 
o futuro da nação 

na esperança contida. 
 

Poesia pra se viver 
poesia pra se narrar 
poesia para crescer 
poesia para rimar 

viva os grandes poetas 
vocês de lá, e eu de cá. 

 
Viva o oceano 

viva o meio ambiente 
viva "Mãe Amazônia" 
a mãe dos inocentes 

que lutam pelo bem dela 
e por todos os continentes. 

 
(de Francisco Ringo Star Pinto, 

Água Nova – RN)  
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ANEXO B 

 
AQUECIMENTO GLOBAL 

Por Mundim do Vale 
 

Meu caro amigo leitor 
Eu peço atenção total, 
Vou rimar nesse cordel 

A causa de um grande mal. 
A doença do planeta 

E o aquecimento global. 
 

É notório a nossa gente 
Se queixando do calor, 
O mar muito revoltado 
Distribuindo o terror. 

Só pode ser represália 
Contra o homem predador. 

 
Deus não fez o ser humano 

Desprovido de noção, 
Deu a ele inteligência 

Para ser um bom cristão. 
Mas ele desobedece 
Causando a poluição. 

 
Peço perdão ao leitor 

Por também contribuir, 
Pois o cigarro que fumo 
Sei que chega a poluir. 
Mas eu pretendo deixar 

Se meu bom Deus permitir. 
 

Deus cultivou a floresta 
Adubando com amor, 

Agora vem qualquer um 
Especulando o valor. 

Por isso eu digo que o homem 
É o maior predador. 

 
O problema permanece 

Em cada esgoto entupido, 
Na chaminé fumaçando 

E no rio poluído. 
No lixo sobre as lagoas, 

No mangue sendo invadido. 
 

A derrubada de árvores 
A indústria de carvão, 

A queimada de florestas 

E o cano de escapação. 
São responsáveis diretos 
Precisam de contenção. 

 
Agressão ambiental 

É um fato em evidência, 
O cidadão mais humilde 

Agride na inocência. 
Mas tem especulador 

Que age com consciência. 
 

Eu já rimei o problema 
Vou rimar a solução, 

Só finda o aquecimento 
Parando a poluição. 

Conservando os animais 
Mantendo a vegetação. 

 
Para um futuro feliz 

Precisamos nos unir, 
Estruturando o presente 
Para aguardar o porvir. 

Se acontecer o contrário 
O planeta vai sumir. 

 
Se o meu cordel alcançar 
Gente de bom coração, 

Vou ficar muito feliz 
Pela contribuição, 

Pedindo a Deus que ajude 
Na busca da solução. 

 
Se o verso ofender alguém 
Me desculpe o proceder, 

Não tive aqui intenção 
De a ninguém ofender. 

Só apontei solução 
Pra terra sobreviver. 

 
No cordel dei meu recado 

Espero que alguém mais fale, 
Pra defender o planeta 

Não há ninguém que me cale. 
Por isto eu assino embaixo 
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ANEXO C 
 

CORDEL DO AQUECIMENTO GLOBAL 
Por Gustavo Dourado 

 
Terra em aquecimento:  

Mudança de temperatura 
Seca, fome, tempestades 
Terremoto na estrutura 
Furacões e maremotos: 

Morte, medo e amargura... 
 

Poluem de todo jeito: 
Sujam a atmosfera 

Desrespeitam a natureza 
O poder é besta-fera 

Global neoliberalismo:  
Capitali$mo: megera... 

 
Metano, gases, carbono: 

Petróleo e querosene 
Óleo diesel, gasolina: 
Salve o bioquerosene 

Biogás e biodiesel, use: 
Pare o verbo envenene... 

 
Chuva ácida...efeito estufa: 

Gera-se a calamidade 
T$unamis...hecatombe$ 

Tufões, fome, tempestade 
Enxofre, ácido sulfúrico: 

CO2...Insanidade... 
 

Queima de derivados: 
Petróleo em combustão 
Preservem a biosfera  

Chega de poluição 
É hora da biomassa: 

Tempos de preservação...  
 

Energia cinética dos rios: 
Eólica e hidroelétrica 
Energias renováveis 

Parem com a termelétrica 
Usem agroenergia: 

Salve a bioenergética...  
 

A Terra está com câncer: 
Doente do coração...  
A natureza está ferida 
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Deu ferrugem no pulmão 
Furacões e maremotos: 

Dores da poluição... 
 

Radiações...poluentes: 
Agricultura industrial 

Desertificação e degelo 
Devastação cultural 

Evaporação dos oceanos: 
Desrespeito ao natural... 

 
Diminuição da cobertura do gelo: 
Desaparecimento da calota polar 

Retração do gelo e da neve  
Cresce a radiação solar 

Mudança dos padrões climáticos: 
Aumento do nível do mar...  

 
Queimadas...desmatamentos: 

Poluentes na atmosfera 
Desastres e hecatombes 
Terror sob a nossa esfera 
Queimam a alma da Terra: 
Assassinam a biosfera...  

 
Mil desastres naturais: 
Os pólos a descongelar 
Aquecimento das águas 

Natureza a reclamar 
Prenúncio do Apocalipse:  

Ninguém pára pra escutar... 
 

Emissão de gases poluentes: 
Efeito estufa mortal 

Seca, fome, terremotos 
O homem provoca o mal 

Só progresso e consumismo 
Não preserva o natural...  

 
Fim da Floresta Amazônica: 

No aquecimento global 
Subida dos oceanos 
Em tsunami global 

O homem gera a morte: 
Com a poluição letal...  

 
Nossa Terra pega fogo 
Em calor descomunal 
Desmatamento insano 
Muito incêndio florestal 
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Efeito estufa, chuva ácida: 
O aquecimento é fatal... 

 
Gases de todo o tipo:  

Óxido nitroso no ar 
Muito dióxido de carbono 

Para nos incomodar  
Rareia o oxigênio: 

Nossa vida a esquentar...  
 

Protocolo de Kyoto: 
Bu$h nâo quis respeitar 

Jogam gás na atmosfera  
Sem ligar para o azar 

Poluem o mundo e o fundo: 
Oceano, terra e ar... 

 
Precisamos nos re.unir: 

Desaquecer átomos.fera... 
Evitar o con$umismo: 

Não adorar a Be$ta-feera... 
Abolir o egoi$mo: 

Fluir amor zenova era... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



160 

 

ANEXO D 
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162 

 

 
 

 



163 

 

 
 

 
 



164 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



165 

 

ANEXO E 
 

AQUECIMENTO GLOBAL 
 

O assunto da moda 
É aquecimento global 
Todo dia ta na mídia 

Televisão e jornal 
E todo mundo conhece 
O causador desse mal 

 
O tal efeito estufa 

A gente pode culpar 
A atmosfera pesada faz 
A temperatura aumentar 

E o calor fica preso 
Sem poder escapar 

 
Esse efeito é causado 

Por gases nocivos 
Gás carbônico e Metano 
São os mais ofensivos 
E estão pondo em risco 

Todos os seres vivos 
 

Com a Terra aquecendo 
De maneira acelerada 
A mudança climática 
Está sendo notada 
Quando não é seca 
É chuva e enxurrada 

 
Os sinais da destruição 
Já começam a aparecer 

Furacões violentos 
E desertos a crescer 

Bichos desaparecendo 
E geleiras a derreter 

 
Regiões de clima ameno 
Têm sofrido com o calor 

Em países da Europa 
Todos viram com pavor 

Chegarem aos quarenta graus 
Pra eles foi um horror 
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Morreram crianças 
E também idosos 

Pois não resistiram 
Aos efeitos danosos 

De seca e calor 
Assim tão rigorosos 

 
Um efeito gritante 

Pra todo mundo ver 
São as grandes geleiras 
Que começam a derreter 

E o nível do mar 
Aumentando pra valer 

 
Os cientistas alertam 
Para o risco iminente 

De catástrofes climáticas 
Em qualquer continente 

Alertando ao homem 
Que para isso atente 

 
Eles ensinam o caminho 

Que devemos tomar 
Economizar energia 
Menos água gastar 

E combustíveis fósseis 
Deixar de queimar 

 
Usar somente energia 

Que seja renovável 
Utilizar as florestas 

De forma sustentável 
Pra manter o clima 
Em nível aceitável 

 
Diminuir a emissão 
De gases poluentes 
Não poluir os rios 

Nem seus afluentes 
Preservar também 

Suas sagradas nascentes 
 

Usar menos o carro 
Andar mais de bicicleta 

Esta é sem dúvida 
Uma atitude correta 
É bom para saúde 

E nos dá ar de atleta 
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Usar menos agrotóxicos 
Fazer cultura orgânica 

Para isso existem 
Soluções na botânica 
Tratando os alimentos 
Com outra dinâmica 

 
Uma série de medidas 

Deve ser tomada 
E nenhuma delas 
Deve ser ignorada 

Pra salvar o planeta 
Que é nossa morada 

 
Mas a ganância do homem 

É cruel e medonha 
Em nome do progresso 

Destrói a Amazônia 
Transformando-a em pasto 

Sem a menor cerimônia 
 

Por sua vez, o gado 
Também causa dano 
Em sua respiração 
Expele gás metano 

Prejudicando o clima 
Sem sombra de engano 

 
Para o mundo progredir 
Tem que gerar energia 

Isso é fundamental 
Pra toda economia 

E o capitalismo coloca 
O planeta em agonia 

 
Os países desenvolvidos 
São os mais poluidores 

As indústrias emitem 
Gases destruidores 
Que na atmosfera 
Provoca horrores 

 
Então o desenvolvimento 

Andou pro lado errado 
Só pensando em dinheiro 
O planeta foi explorado 
E pra sua conservação 

Nada foi pensado 
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Pelo protocolo de kioto 
Os países desenvolvidos 
Diminuiriam a quantidade 

Dos gases emitidos 
Dos itens deste acordo 

Só poucos foram cumpridos 
 

Agora em Copenhagen 
Uma nova reunião 
De muitos países 

Tentando uma solução 
De salvar o planeta 

Diminuindo a poluição 
 

Mas os países ricos 
Não querem abrir mão 

De continuar crescendo 
Mesmo com poluição 
E a emissão de gases 
Aumenta de proporção 

 
Por isso esta reunião 

Infelizmente, não deu nada 
Deixando a população 
Altamente indignada 

E a sofrer com a poluição 
Nossa gente está condenada. 

 
 

Augusto Secundino 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 
 

O cordel conta a sua história 
 

Alguns temas não aceitam 
Definições, só conceitos, 
Por serem ricos, difíceis, 

Aos nossos olhos perfeitos; 
O cordel é um exemplo: 

Não cabe em padrões estreitos. 
 

Por sua simplicidade, 
Existe quem o despreze; 
Mas, por sua aceitação, 
Tem sido alvo de tese; 

Por seu vasto conteúdo, 
Cartilha de catequese. 

 
Mas afinal, o que é 

Esse cordel tão falado, 
Que, por muitos anos, 
Tem sido lido e amado 
Pelo povo do Nordeste, 

Onde tem o seu reinado? 
 

É poesia popular; 
Feita com simplicidade, 
Mas com a rima perfeita 

E muita formalidade, 
Fruto da mente de um povo 

De grande capacidade. 
 

Popular, não no sentido 
De menor categoria, 

Mas por que brota do povo, 
Pois o cordel é poesia 
Criativa e inspirada, 

Que a muitos contagia. 
 

Usa a linguagem do povo 
Para ser compreendido, 

Sem termos mirabolantes, 
Sem causar mal-entendido, 

Para dar o seu recado 
E facilmente ser lido. 

 
 
 

Seu padrão é a poesia 
Que tem seis ou sete versos; 
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Às vezes, usam dez, 
Os estilos são diversos 

As sextilhas sobrepujam 
Os modelos adversos. 

 
Tem que conter sete sílabas 

Disso não se abre mão; 
Portanto, é muito importante 

Que além da inspiração, 
O cordelista não perca 

Sua metrificação. 
 

Pois não há coisa pior 
Do que versos mal medidos, 
Que desrespeitam a régua 
E ferem nossos ouvidos, 

Ninguém aguenta um cordel 
Com versos mal construídos. 

 
Como bem lembrou o grande 

Cordelista Varneci 
Tem gente que lê cantando, 

No sertão do Cariri; 
Quando falha na medida, 
Tropeça que nem Saci. 

 
[...] 

 
Na formação das sextilhas, 

O padrão deste cordel, 
O segundo verso rima, 

Como na corrente um anel, 
Com o quarto e sexto versos, 

Senão vira uma Babel. 
 

[...] 
É bom lembrar que, em poesia 

Na palavra derradeira, 
Conta-se somente a sílaba tônica, mesmo que seja a primeira, 

Esquecendo as outras sílabas, 
Para não marcar bobeira. 

 
[...] 

 
Quem olhar a estrutura 
Usada neste padrão, 

Vai perceber que a rima 
Segue a exata formação 

Muito embora todos saibam 
Que existe a exceção. 
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[...] 

 
Aproveito para lembrar 
Do cordel a trajetória, 

Muito embora não pretenda 
Traçar aqui sua história 

João de Sá e Marco Haurélio 
Resgataram essa memória. 

 
[...] 

 
Fala-se que sua origem 
Remonta a antiguidade, 

No tempo dos menestréis, 
Que iam, a cada cidade, 
Contar notícias e feitos 

Propagando a novidade. 
 

Mais tarde, com a imprensa 
As suas canções são vistas 
Em livros que, no passado 
Destacaram esses artistas, 

Cujo talento perdura, 
Através dos repentistas. 

 
Que cantam no improviso, 

Não como quem faz cordel, 
Que só com inspiração, 
Tema, caneta, e papel, 

É que conseguem exercer 
O grande oficio cruel. 

 
Alguns confundem o cordel 
Com o repente seu irmão; 
O cordel é texto escrito, 
Como o citado padrão; 
O repente que admiro, 
Seguiu outra direção. 

 
Provenientes da Europa 
(Da Península Ibérica), 
Os primitivos cordéis 

Aportaram na América 
O nosso grande Brasil 

Deixou sua forma esférica. 
 

O seu nome é derivado 
Dos “cordões” sobre os quais 

Penduravam-se folhetos 



185 

 

Contendo temas gerais, 
Entre os quais, as poesias, 

Para nós os principais. 
 

Diz mestre Aderaldo, 
Que é doutor em cordel, 
Coordenador da Luzeiro, 

Um pesquisador fiel, 
Que existem distorções 
Nesse confuso painel. 

 
Pois, em nossa amada terra 

Não aconteceu assim 
(Não ficavam pendurados), 

Mas esse termo, enfim, 
Merece ser preservado, 

Mudá-lo, seria ruim. 
 

Uma outra informação, 
Necessária a esta altura, 

Diz respeito às suas capas, 
Muitas em xilogravura, 

Só mais tarde, introduzidas 
Em nossa literatura. 

 
Pois muita gente reclama 
Das mudanças do livreto 

Tem sofrido em suas capas, 
E do atual folheto, 

Que aumentou seu tamanho 
E saiu do branco e preto. 

 
[...] 

 
Lá da minha Paraíba 

Vem o cordel Brasileiro, 
Leandro Gomes de Barros, 
Entre todos, é o primeiro. 

A usar esse padrão, 
Como grande pioneiro. 

 
[...] 

 
Seu conteúdo é vasto: 

Pelejas e cantorias 
Romances e desafios, 
Com bois e cavalarias, 

Valores, façanhas, crimes, 
Histórias e fantasias. 
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Tem padres e cangaceiros, 
Gente da televisão, 

Desastres da natureza, 
Poder e corrupção, 

Bravura, fé, banditismo, 
Com Cícero e Lampião. 

 
[...] 

 
Mudam sua linguagem 
Sem buscar erudição, 
Para que o seu recado 

Chegue a cada cidadão, 
Tenha pouca, média ou 

Superior formação. 
 

Em resumo, eis o cordel 
Belo, rico, indefinível, 

Dinâmico, vivo, alegre, 
Brasileiro, inconfundível, 

Que continua poesia 
Popular de grande nível. 

Carlos Alberto Fernandes 
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ANEXO I 
 

Como o desmatamento contribui para o aquecimento global? 
 
 
  Quando ocorrem mudanças no uso do solo, ou seja, uma floresta é derrubada 

e queimada, dando lugar ao estabelecimento de pastagem, agricultura ou outra 

forma de uso da terra, ocorre à liberação de uma grande quantidade de carbono, na 

forma de gás carbônico (CO2), para a atmosfera contribuindo, assim, para o 

aquecimento global. Estima-se que 1,6 bilhões de toneladas de carbono foram 

emitidas para a atmosfera por ano devido às mudanças no uso do solo durante a 

década de 1990. 

  Nos últimos 300 anos, cerca de 10 milhões de km2 de florestas deram lugar a 

outro tipo de uso da terra. Nas regiões tropicais (como é o caso do nosso país), a 

retirada da cobertura florestal poderá causar alterações no balanço hídrico 

(quantidade de água na atmosfera, rios e lagos), tornando o clima mais seco e 

quente. A taxa de evapotranspiração da floresta é muito maior do que qualquer 

cultivo ou pastagem. Com a mudança no uso do solo, o fluxo de vapor de água para 

a atmosfera diminui sensivelmente, alterando o ciclo hidrológico. Na Amazônia, por 

exemplo, estudos preveem que a temperatura poderá subir de 5 a 8ºC até 2100 e a 

redução no volume de chuva pode chegar a 20%. 

  O desmatamento, a exploração madeireira e os incêndios florestais 

associados aos eventos climáticos cada vez mais frequentes e intensos poderão 

aumentar significantemente as emissões de carbono oriundas de mudanças no uso 

do solo. 

  O ciclo se inicia com o desmatamento e/ou exploração madeireira que 

diminuem a quantidade de água que a vegetação libera para a atmosfera 

(evapotranspiração) e, consequentemente, reduz o volume das chuvas. Com menos 

chuvas, há maior possibilidade de ocorrência de incêndios florestais que, por sua 

vez, provocam a mortalidade de árvores. Além disso, a fumaça produzida pelas 

queimadas (em campos agrícolas e pastagens) e pelos incêndios florestais interfere 

nos mecanismos de formação das nuvens, dificultando a precipitação. Todos estes 

fatores podem ser ainda potencializados pelo aquecimento global que, por sua vez, 

pode tornar cada vez mais intensos e frequentes os fenômenos climáticos, 
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ameaçando ainda mais a valiosa biodiversidade da floresta amazônica e de todos os 

biomas do planeta. 
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ANEXO J 

 
     Trechos do livro Aquecimento global não dá rima com legal, de autoria de César 
Obeid, utilizados durante a sequência didática. 
 
CAUSAS 
(setilhas) 
 
São diversos esses gases 
Que provocam aquecimento 
Gás carbônico é o primeiro 
Desse quadro violento 
O metano e outros mais 
Se produzidos demais 
Pra mãe-Terra é um sofrimento 
 
O planeta é aquecido 
Pelos gases liberados 
E o efeito estufa gera 
Mil horríveis resultados 
Gases presos no espaço 
Ser humano em embaraço 
Por seus atos impensados. 
 
Combustíveis fósseis geram 
A energia que usamos 
O petróleo e o carvão 
Que nós tanto exploramos 
Fontes que não se renovam 
E os desastres nos comprovam 
A que ponto nós chegamos. 
 
E o que causa a emissão 
Desses gases violentos? 
As queimadas das florestas 
Que só causam sofrimentos 
As indústrias e os veículos 
Somos mesmo tão ridículos 
Poluindo nossos ventos. 
 
Gás carbônico dos carros 
Aviões e caminhões 
Pois os meios de transporte 
Geram muitas emissões 
Se não dá pra viver sem 
Para o mundo viver bem 
Penso sempre em reduções. (p. 18-19) 
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Desmatamentos e queimadas 
(sextilhas) 
 
As queimadas acontecem 
Para a terra preparar 
Pro plantio de soja e milho 
E também pro boi pastar 
Incêndios acidentais 
Lançam gases pelo ar 
 
Pecuária já destrói 
A biodiversidade 
E a floresta lentamente 
Vai perdendo a qualidade 
Transformando-se em savana 
Onde está a liberdade? 
 
Pra fazer a conta é simples 
Vou gastar só um momento 
Quanto mais há pecuária 
Maior é o desmatamento 
CO2  na atmosfera 
Resultado é o sofrimento. 
 
Como o boi é ruminante 
Gás metano ele libera 
Mais nocivo que o carbônico 
Prejudica a atmosfera 
E o desastre do metano 
É tão rápido, não espera. 
 
Mas o boi não vive solto 
Como era no passado 
Se tem mais boi do que gente 
Qual será o resultado? 
Pois o nosso ambiente 
Já precisa de cuidado. 
 
Também há o desmatamento 
Pois extraem todo dia 
As madeiras da floresta 
Sem ter dó – covardia! 
A floresta pede paz 
Mais amor e harmonia. (p. 20-22) 
 


