
7 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO PELO CORDEL EM RECIFE NA DÉCADA DE 70: 

UM ESTUDO DE CASO EM EDUCAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

ADÉLIA ALVES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE – PE 

2013 

 



8 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO PELO CORDEL EM RECIFE NA DÉCADA DE 70: 

UM ESTUDO DE CASO EM EDUCAÇÃO. 

 

 

 

Dissertação apresentada pela aluna 

Adélia Alves da Silva ao Programa 

de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de 

Pernambuco, como requisito para 

obtenção do grau de Mestre em 

Educação sob orientação do 

Professor Dr. Edílson Fernandes de 

Souza. 

 

 

 

RECIFE – PE 

2013 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Catalogação na fonte 

             Bibliotecária Katia Tavares, CRB-4/1431 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S586m          Silva, Adélia Alves da. 

                Memórias da educação pelo cordel em Recife na década de 70: um 

estudo de caso em educação / Adélia Alves da Silva. – Recife: O autor, 

2013. 

       89 f.: il. ; 30 cm. 

 

        Orientador: Edilson Fernandes de Souza. 

   Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco, 

CE. Programa de Pós-graduação em Educação, 2013. 

        Inclui anexos. 

 

1. Educação. 2. Literatura de cordel. 3. Cultura popular. 4. UFPE 

- Pós-graduação.  I. Souza, Edilson Fernandes de. II. Título. 
   

 

370 CDD (22. ed.)                                               UFPE (CE2013-67) 



10 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO PELO CORDEL EM RECIFE NA DÉCADA DE 70: 

UM ESTUDO DE CASO EM EDUCAÇÃO 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

Prof. Dr. Edílson Fernandes de Souza  

1º Examinador/Presidente 

 

 

Profª. Drª. Auxiliadora Maria Martins da Silva 

2ª Examinadora 

 

 

Prof. Dr. José Luís Simões 

3º Examinador 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE, 21 de março de 2013 

 



 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a: Meu irmão querido Dr. João Alves 

da Silva Neto (meu sol), a minha mãe Elza Veras da Silva. A 

meu pai Antônio Alves da Silva (in memoriam). A Professora 

Leyde Padilha e a Edivaldo Fernando dos Santos, (Poeta Cobra 

Cordelista in memorian falecido em 05/08/12) suas contribuições 

foram fundamentais para o desenvolvimento desse estudo. 

 



12 
 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, agradeço a Deus pela sua infinita bondade. Agradeço a minha 

mãe pelo exemplo guerreiro de perseverança e determinação na minha vida.  Ao 

meu pai pelas canções, pelas histórias, meu primeiro professor que me ensinou a 

conta de nove fora e tantos outros  ensinamentos. Ao meu querido irmão João Neto: 

meu sol, pelo amor, compartilhamento e sabedoria nas horas necessárias.  Ao meu 

estimado orientador, pela confiança em permitir as realizações das descobertas 

cientificas, pelo apoio, compreensão e acolhimento nos momentos de inseguranças. 

Ao amigo Márcio Eustáquio suas contribuições fortaleceram-me o conceito de 

verdadeira amizade. 

As minhas irmãs maravilhosas: Maria Adelma, Maria Adelcia, Maria Betânia, 

Rosangela e Izabel Cristina. Muito obrigada pela amizade, amor e dedicação. 

Os meus queridos irmãos: Antônio, Adelson, Amauri e João. Obrigada pela 

amizade e respeito. 

Aos meus sobrinhos (as): João Victor, Mariane, Maria Patrícia, Antônio 

Carlos, Mauro Victor, Larissa, João Pedro, Júlia, Lilian, Beatriz, Felipe e Antônio 

Vinicius. Muito Obrigada pelos momentos mágicos, coloridos e maravilhosos quando 

estamos juntos.  

Aos meus cunhados (as): Sebastião Mauro, Demétrius Fiorante, Nelson 

Campos, Leonardo Nunes, Janeide Marinho, Elisangela Silva. 

As minhas primas (os): Alda e Ismar, Lurdinha, Mariana Cibelli, Rita de 

Cassia, Nadja Patrícia, Olga, Matheus e Marcos. A minha tia Ana.  A todos meus 

familiares residentes em Afogados da Ingazeira. Também, meu muito obrigada a 

Madrinha Maria (in- memoriam) pelas contações daquelas belas histórias. 

A Maria Cristina, a Maria Auxiliadora de Moraes Menezes. Muito Obrigada 

pela contribuição como fiadora no curso de graduação. Muito Obrigada. 

A Adelbar Lima, muito obrigada pela a amizade, pelos livros por tudo. 

A Ronaldo Fonseca e Osmar pelas contribuições preciosas. A Shirley 

Monteiro e Izabela Allergo pela amizade e ternura.  

Aos amigos entrevistados que participaram da pesquisa: Professora Leyde 

Padilha, Sr. Rafael Padilha, Edivaldo Santos (Cobra Cordelista in-memoriam) 

Adjanete viúva de Cobra Cordelista e seus dois filhos, Cileide Azoubel, Cleoneide 

Wanderley, Carlos Santos, Luciene Silva, Dona Antônia Santos, Sr. Arnaldo Vicente 

(Saberé), Sr. Otávio, Sr. Ferreira, Professora Lourdes. A Escola Estadual Professora 

Eunice Beltrão na pessoa da gestora Eliane Coelho e Luciana educadora de apoio.  

A comunidade do bairro da Estância. À Dona Sebastiana (in memorian), meu 

muito obrigada e respeito. 



13 
 

Aos professores: José Luís Simões e Severino Vicente que participaram da 

minha banca de qualificação e contribuíram com as indicações e observações 

necessárias.  

A minha querida Professora Margarete Sampaio. 

  Aos amigos (as) Rosineide Macedo, Marcos e Marquinho, Dr. Aurino, Dr. Ary 

Cruz, Jacira, Janine, Airton, Erika Cavalcanti, Dona Cremilda, Clotilde, Mestre Galo 

Preto, Cristiano. Meca Moreno, Júlio, Bruno, , Priscila, Rosana, Ioneide, Maria das 

Neves, Paulo Roberto, Carolina Larré, Elias, Abdon Eduardo, Doraí, Katia Xavier, 

Tatiane Alves, Irmã Elma, Marta, Úrsula, Janiele, Patricia Mergulhão, Mércia 

Rodrigues, Danieli Vieira, Ana Paula, Lucas Dantas, Ana Michele, Laudielcio, 

Camila, Henrique Kolh, Jacilene, Maristela. Professor Everson Melquíades. Gisélia e 

Antonio Monteiro, Ivani,  Denize, Jemima, Sueli, Ozineide, Edna, Lurdes, Tereza 

Gomes, Suzani Porto, Maria das Graças (NUPEP) Muito obrigada  pelas palavras 

carinhosas.  

  A Kátia funcionária da Biblioteca do Centro de Educação da UFPE. A gradeço 

pela amizade. 

Aos Professores do núcleo de Teoria e História da Educação. 

Agradeço também ao CAPES-CNPQ pela bolsa de mestrado que viabilizou a 

execução desta pesquisa e que, ao longo deste período pontualmente se fez 

presente. 

A Universidade Federal de Pernambuco e em especial ao Programa da Pós-

Graduação em Educação, por possibilitar a realização dessa pesquisa acadêmica. 

Em especial: Shirley, Izabela, Morgana e Karla. 

As amigas professoras: Marli Japiassu, Maria de Lurdes Maia, Maria da 

Conceição, Marcia e Edilane. 

Aos professores da Pós-Graduação em Educação da UFPE que de alguma 

maneira contribuíram para minha formação. 

A Escola Ageu Magalhães: representada por: Maria Antonia, Lenira Cortez, 

Marineide Paiva, Joselita, Luiza, Michelline, Ana Rosa. Obrigada pelas 

oportunidades.  

A Escola Municipal Antonio Tiburcio representada pelas amigas Ivani Tiburcio 

e Márcia, muito obrigada pelo apoio. Também, a equipe profissional e alunos da 

Escola Estadual Gabriela Mistral.  

 

 

 



14 
 

RESUMO 

Este estudo é o resultado de uma reflexão sobre as contribuições da literatura de 

cordel para a educação escolar. A abordagem metodológica utilizada foi 

desenvolvida a partir do estudo de caso Memórias da Educação pelo Cordel em 

Recife na Década de 70: Um estudo de caso em Educação. As técnicas adotadas 

para a coleta de dados foram: entrevistas e pesquisa documental, para analisar os 

dados coletados, recorremos a analise de conteúdos. Destarte, o cordel é tomado 

como um conteúdo de aprendizagem, revelando-se um importante recurso didático-

pedagógico a ser utilizado no ambiente de sala de aula.  A partir da trajetória do 

cordel, durante as aulas  na 4ª série da Escola Professora Eunice Beltrão localizada 

no bairro da Estância em Recife no ano de 1974, a Professora Leyde, inspirada na 

experiência de docente do Movimento de Cultura Popular, dos anos 1960, levou 

para a sala de aula o folheto como ferramenta pedagógica e  as manifestações da 

cultura popular nordestina,  numa época em que a escola era pensada como um 

laboratório e que dali deveriam sair formulas prontas. Ou seja, a escola representava 

um espaço onde deveriam sair profissionais preparados tecnicamente para atender 

as necessidades desenvolvimentistas do Governo. O universo pesquisado é 

formado por cinco alunos e a Professora Regente de uma turma de 4ª série da 

Escola Estadual Professora Eunice Beltrão,  localizada no bairro da Estância na 

cidade do Recife no ano de 1974. Também, contribuíram com a pesquisa, quatro 

antigos moradores daquela localidade. O estudo serviu para evidenciar a 

importância da literatura de cordel no processo de formação educacional e social 

daqueles alunos, tendo influenciado também, para a escolha profissional de 

Cordelista de um dos discentes. O estudo Também, trouxe a tona, a história e 

origem da Escola Professora Eunice Beltrão que no passado, foi à residência de 

uma senhora chamada Dona Sebastiana que cedeu sua casa para o governo 

construir uma escola e foi morar em um comodo nos fundos daquela Instituição 

escolar.  

 

 

Palavras-Chave: Educação, Cordel, Memória, Cultura Popular, Década de 1970. 
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ABSTRACT 

This study is the result of a reflection on the contributions of string literature for 

school education . The methodological approach was developed from the case study 

by Cordel Memoirs of Education in Recife in the 70's : A case study in Education . 

The techniques used for data collection were interviews and documentary research , 

to analyze the data collected , we turn to analyze content . Thus , the line is taken as 

a learning content , revealing an important feature educational-learning environment 

to be used in the classroom . From the trajectory of the line, during lessons in 4th 

grade School Professor Eunice Beltran located in the neighborhood of resort in 

Recife in 1974 , Professor Leyden , inspired by the experience of teaching the 

Movement of Popular Culture , 1960s , led to the classroom the brochure as a 

pedagogical tool and manifestations of popular culture northeastern , at a time when 

the school was conceived as a laboratory and that there should come out ready 

formulas . Ie , the school represented the space where they should go technically 

trained professionals to meet the developmental needs of the Government . The 

research universe consists of five students and Professor Steward of a class of 4th 

grade State School Professor Eunice Beltran , located in the neighborhood of resort 

in the city of Recife in 1974 . Also contributed to the research , four former residents 

of that locality . The study served to highlight the importance of the pamphlet 

literature in the process of social and educational background of those students , 

influencing also the choice for professional cordelista of one of the students . The 

study also brought to light , the history and origin of School Professor Eunice Beltran 

in the past, was the residence of a lady named Dona Sebastiana who donated their 

home to the government to build a school and went to live in an institution that funds 

in comodo school. 

 

Keywords: Education, Cordel, Memory, Popular Culture, 1970s.  
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1. INTRODUÇÃO 

                                                                    

Convido vocês amigos nesse momento 

Onde estiver a esse trabalho adentrar 

Rápido puxe a cadeira e sente 

Dessa maneira sentir nossa cultura popular 

Está também na história da educação 

Lendo Cordel para memória desbundar 

                                                                                   

(SILVA, 2011)1 

                                                               

O contar e ouvir histórias, por meio da tradição oral, faz parte do cenário da 

humanidade, porque a partir das histórias contadas é possível viajar na imaginação 

por mundos encantados, repletos de alegrias, medos, aventuras, diversões, 

religiosidade, valores universais, dentre outros que contribuíram para o 

desenvolvimento e crescimento social. Além de tudo, a oralidade – em alguns 

momentos - participou como alternativa na formação educacional de várias 

sociedades que ainda não faziam parte do universo escolar. 

Na História da Educação brasileira, alguns estudos atestam que, no início do 

Século XX, especificamente na Região Nordeste, o hábito de contar e ouvir histórias 

proporcionaram relevantes contribuições à sociedade. Nesse contexto, destacamos 

uma das manifestações da cultura popular - a literatura de cordel, por ser uma 

literatura oral, em versos rimados e, como principal característica, a realização da 

leitura em voz alta. 

Ademais, por serem comercializados geralmente nas feiras livres e mercados 

públicos, os folhetos de cordéis possibilitavam o acesso das camadas mais pobres 

da sociedade à leitura, pois as temáticas presentes naqueles folhetos abordavam 

situações do cotidiano popular. 

 

                                                           
1
 Adélia Alves da Silva 
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Por falta de escolas, ou moradias distantes das instituições de ensino, várias 

pessoas, principalmente as residentes nas cidades interioranas do Nordeste, 

iniciaram as práticas de leituras através da audição dos cordéis nos meios familiares. 

Tais práticas foram bastante comuns, sobretudo, no Período de 30 a 50, em 

Pernambuco, haja vista que – segundo Nova (2008) – esse Estado, especificamente 

a cidade do Recife, ganhou destaque na popularização do cordel porque sediou 

importantes tipografias, além de funcionar como matriz para distribuição dos folhetos 

a outras cidades e também para outros estados da Federação. A aprendizagem por 

meio dos folhetos se tornou, assim, acessível ao povo, mesmo aqueles que não 

tiveram acesso à escolarização formal, já que se trata de um gênero da poesia de 

tradição oral e um atrativo da cultura popular. 

A cultura popular no Brasil, segundo pesquisas, desde o final do século XIX 

esteve associada ao folclore, ao saber tradicional do povo que era transmitido entre 

as gerações. A partir de 1960, no Brasil, segundo Brandão (1985), a expressão 

cultura popular passa a ter um novo olhar, um novo significado. Assim, começa a 

representar o movimento das classes populares e a ideia de cultura passa a 

significar um instrumento popular de incentivo à consciência política e à organização 

de classes. 

Aranha (1996) esclarece que diversos movimentos populares se destacaram 

na sociedade brasileira no período mencionado, como os Centros Populares de 

Cultura, que se apresentavam como veículo das discussões sobre Cultura e 

Educação Popular. Além disso, esses Centros funcionavam também como espaços 

de debates relacionados aos protestos estudantis e às atividades de alfabetização.   

Representavam, portanto, uma forma de atuação que não buscava apenas exigir 

providências das Autoridades Governamentais, mas procuravam delinear, na própria 

sociedade civil, as veredas de transformação social.  

Com o Golpe Militar, ocorrido no ano de 1964, de acordo com Aranha (1996) 

o povo brasileiro perde: o direito de eleger os seus governantes, o poder de 

participação política e o direito de liberdade de expressão, dentre outros direitos. 

Ainda assim, os Militares assumiram o governo brasileiro e optaram por investir na 

economia com a valorização do capital estrangeiro, favorecendo – por conseguinte - 

a classe social mais abastada e comprometendo as populações pobres do país. 
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A participação do povo se torna insignificante, todos os trabalhos 

desenvolvidos por aqueles Movimentos de conscientização populares foram 

interrompidos. Diante das repressões violentas dos Presidentes Militares, que dão 

sequência em governar o país sobre a égide do autoritarismo, as decisões político-

administrativas refletiram também de forma repressiva na educação e na cultura. 

Paiva (1987) aponta que as práticas educativas desenvolvidas por tais Movimentos 

buscavam criar a oportunidade de construção de uma sociedade mais justa e mais 

humana. Dessa forma, influenciados pelo nacionalismo, pretendiam o rompimento 

dos laços de dependência do país com o exterior e a valorização da cultura 

autenticamente nacional: a cultura do povo.  

As condições sociais, politica e econômica de uma sociedade refletem no 

sistema educacional da mesma, ou seja, toda educação provém de uma situação 

social determinada. Assim, a educação imposta pelos Militares no Brasil, no Período 

Ditatorial, era exercida como um fator de desenvolvimento econômico. De acordo 

com as reflexões de Aranha (1996), as soluções apresentadas para os problemas 

educacionais eram basicamente tecnicistas, na tentativa de aplicar na escola o 

modelo empresarial, adequar a educação às exigências da sociedade industrial e 

tecnológica. Logo, a relação professor/ aluno - nesse período - tem caráter 

exclusivamente técnico, haja vista que estavam proibidas as relações dialógicas no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Embora os trabalhos desenvolvidos pelos Movimentos Populares, 

principalmente a Educação Popular, tenham sido proibidos com a tomada do poder 

pelos Militares, desde 1964, alguns professores – que participavam desses 

Movimentos no Estado de Pernambuco – durante a década de 1970, resistiram à 

repressão e ao modelo educacional imposto, pois continuaram ativamente nas salas 

de aulas escolares desenvolvendo as práticas educativas embasadas na ideologia 

da Educação Popular. 

Naquele cenário, incluímos as memórias da educação pelo cordel 

constituídas pela Professora Leyde Padilha na 4ª série do Ensino Fundamental 

(antigo 1º Grau) da Escola Estadual Professora Eunice Beltrão, localizada no bairro 

da Estância, na Cidade do Recife, durante o ano de 1974, quando utilizava 

conteúdos da cultura popular, especificamente a literatura de cordel, como subsídios 
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pedagógicos para despertar nos seus alunos o interesse pela leitura, escrita e 

compartilhamento no processo de ensino-aprendizagem. Tal prática foi decisiva para 

a formação profissional de cordelista de um dos alunos daquela turma, o Edivaldo 

Fernando dos Santos (Cobra Cordeista). Corrobora, assim, o pensamento de Freire 

(2007, p. 47) quando adverte que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.  

O interesse em pesquisar sobre a contribuição do cordel para a educação 

surgiu a partir da experiência profissional como professora nas turmas de Educação 

de Jovens e Adultos, em uma escola da rede pública do Recife, no ano de 2007.  

Durante essa vivência, um dos conteúdos abordados sobre a cultura popular 

foi à literatura de cordel, chegamos inclusive a produzir um cordel coletivo durante 

as aulas. Destarte, as pesquisas bibliográficas realizadas apontavam que o cordel, 

na metade do século XX, representou um instrumento importante no 

desenvolvimento da leitura e escrita de várias pessoas que não tinham condições de 

frequentar a escola e utilizavam os folhetos para alcançar tal objetivo.  

A escolha desse recorte, assentado no Recife de 1970, está relacionado a um 

período sinalizado por mudanças no sistema educacional brasileiro, correspondente 

a atender os ideais do Governo Militar cuja concepção era de uma educação 

organizada por especialistas da administração governamental, divergindo da 

proposta da educação popular, oriunda dos Movimentos Populares.  

A dissertação aqui apresentada, um estudo de caso, buscou identificar e 

analisar de que forma foram constituídas as memórias de educação pelo cordel, na 

turma de 4ª série do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Professora Eunice 

Beltrão, localizada no bairro da Estância, no Recife, na década de 1970. Como 

técnica de coleta de dados, foi utilizada pesquisa documental e entrevistas 

semiestruturadas, realizadas por meio dos  relatos de cinco alunos que são: 

Edivaldo Santos; Cileide Azoubel; Cleoneide Wanderley; Carlos Santos; Luciene 

Silva, a Professora Leyde Padilha. Também participaram das entrevistas quatro 

moradores antigos daquela localidade  são eles: Sr. Rafael Padilha; Dona Antônia 

Santos, Sr. Arnaldo Silva e o Sr. Ferreira que conversamos informalmente. 



22 
 

Dessa forma, Intentou-se em refletir quais as contribuições do cordel, utilizado 

por aquela professora durante as suas práticas docentes, para os processos 

educativos de formação humana dos alunos  também, como influenciou a profissão 

de cordelista de um dos discentes daquela turma.  

Assim, essa reflexão nos remete ao seguinte problema de pesquisa: Como a 

literatura de cordel contribuiu para a formação educacional dos alunos  

daquela Professora regente da 4ª série da Escola Estadual Professora Eunice 

Beltrão, localizada no Recife, durante a década de 1970? Quais memórias 

podemos registrar junto aos alunos (as) que tiveram acesso ao cordel na 

referida Escola no período supracitado? 

Este estudo de caso, portanto, tem como Objetivo Geral analisar através das 

memórias a contribuição do cordel na educação dos alunos da 4ª série da Escola 

Estadual Professora Eunice Beltrão, localizada na cidade do Recife, na década de 

1970. 

Tal objetivo proposto, nos remete à elaboração de alguns objetivos 

específicos, para melhor delinear esse estudo, formulados da seguinte forma: 

 Identificar personagens que estudaram na 4ª série da Escola Estadual 

Professora Eunice Beltrão, no ano de 1974; 

 Compreender que memórias de educação podemos registrar junto àqueles 

alunos que tiveram acesso ao cordel durante as aulas daquela Professora, 

no período em estudo na referida Escola;  

 Descrever como se dava o processo educativo através dos cordéis 

durante as aulas, no período mencionado;  

  Avaliar se o cordel, como recurso no processo de ensino aprendizagem, 

contribuiu para a formação humana dos alunos.  

Em consonância com as questões apresentadas, o presente estudo – 

Memória da Educação pelo cordel em Recife, na década de 70: Um estudo de caso 

em Educação, busca  refletir a articulação da educação com o cordel no processo de 

ensino-aprendizagem e a valorização da cultura popular para a formação social de 

um povo. 
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Varias pesquisas foram desenvolvidas sobre a temática da literatura de 

cordel. Dentre elas, podemos citar: A atualidade da literatura de cordel de autoria de 

Cavalcanti (2007 UFPE- LETRAS), dissertação de Mestrado, nessa pesquisa, o 

autor aborda a trajetória do cordel da origem até o presente, o texto discorre também 

sobre a poesia de dois cordelistas importantes do Nordeste. 

Em outro estudo, A CULTURA DOS CORDÉIS: território(s) de tessitura de 

saberes. (Araújo 2007- UFPB), na sua tese de doutorado, a autora argumenta que o 

cordel é uma forma de produção de conhecimento, possibilitando a interação de 

diversos saberes que podem ser incluídos no processo de ensino-aprendizagem na 

escola. Já na dissertação: Espaço em disputa: o cordel e o campo literário brasileiro. 

(Lucena 2010 – UNB), o autor, nessa pesquisa investiga as relações entre o campo 

literário formado por instituições intelectuais e as poéticas marginais. Nesse 

contexto, a literatura de cordel.  

A partir desses estudos, percebe-se que o estudo de caso Memoria da 

Educação pelo Cordel no Recife, na década de 1970, tem importante relevância no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, especialmente no Núcleo de 

Teoria e História da Educação, por desenvolver uma pesquisa histórica qualitativa, 

em estudo de caso, relacionada à importância do cordel na sala de aula escolar 

como relevante instrumento para  inserir e motivar os alunos ao desenvolvimento e 

compreensão da leitura e da escrita, como também, influenciou na escolha 

profissional de um dos alunos daquela turma, através do viés da cultura popular na 

escola, em uma época quando a educação era sistematizada e tinha como objetivo 

atender ao desenvolvimento e a expectativa do país no âmbito internacional. 

Os principais fundamentos que nortearam nossos estudos estão embasados 

nos diálogos que fizemos com os teóricos: Alberti (2004), Aranha (1996), Brandão 

(1985), Elias (1995), Freire (1993,1995, 2007,..), Galvão (2001), Montenegro (2010), 

Nova (2008), Paiva (1997), Veiga (2007), dentre outros, para fazermos comparações 

dos seus pontos de vistas com os nossos para o desenvolvimento da nossa 

pesquisa.  

O primeiro capítulo da dissertação refletimos sobre a História da Educação no 

Brasil em dialógo com a Cultura Popular, bem como a contribuição do cordel no 
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fazer educativo. A educação escolar na década de 1970,época de Ditadura Militar, 

implantação da Lei 5.692/71, lançamento da Campanha Nacional de Alfabetização 

(MOBRAL). O segundo capítulo, discorre sobre a trajetória da literatura de cordel, 

embora repleta de marcas rurais, é um fenômeno significativamente urbano, não só 

nas suas origens, mas também no seu desenvolvimento no Nordeste do Brasil, 

especificamente, na cidade do Recife.  No terceiro capítulo, abordaremos o percurso 

metodológico trilhado no estudo, a pesquisa de campo, o lócus, os atores da 

pesquisa e as limitações do estudo.  

No quarto capítulo, abordaremos os relatos dos sujeitos envolvidos, as 

reflexões das memórias da educação pelo cordel vivenciadas no processo ensino-

aprendizagem na 4ª série da escola Professora Eunice Beltrão no ano de 1974, 

localizada no bairro da Estância, na cidade do Recife, as peculiaridades daquela 

comunidade bem como a passagem da escola que funcionava na casa de Dona 

Sebastiana, até pertencer à Rede Oficial de Ensino. Aborda também, a trajetória 

pedagógica desenvolvida pela Professora Leyde Padilha, regente daquela turma de 

4ª série, para driblar a imposição de um sistema autoritário. A transformação do 

aluno “Edivaldo Fernando dos Santos” em cordelista profissional.   

Por fim, as considerações finais visam a destacar os aspectos essenciais 

pontuados nas análises correlacionando-os aos objetivos iniciais propostos.  

Apresenta indicadores que fundamentam novas propostas de atuação bem como 

alternativas, a partir dos resultados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 

A CULTURA POPULAR NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  
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1.1  A Cultura Popular, o Cordel na História da Educação. 

Neste primeiro tópico do capítulo, buscamos compreender como se deu a 

interação da cultura popular, a literatura de cordel no decurso da história da 

educação brasileira. Para essa tarefa, nos apoiamos em alguns teóricos com a 

finalidade de refletir a questão e o conceito de Cultura. 

A proposta de Brandão (1985) ao mencionar que o termo cultura – quando 

empregado nas ações dos Movimentos de Cultura Popular – dá um novo sentido às 

ideias desenvolvidas pelos mesmos; inserida em qualquer contexto, a noção de 

cultura confere sentido às iniciativas designadas pelas diversas produções culturais 

humanas. Dessa forma, a cultura alcança o universo do mundo criado pelo trabalho 

do homem sobre o mundo da natureza de que o homem é parte. Aquilo que ele fez 

sobre o que lhe foi dado.  

Para Hall (2002), Cultura é a natureza transformada e significada pelo 

homem, que deve ser produzida de modo a garantir a um nível cada vez mais 

integral a realização do ser humano no mundo. Pensar a cultura importa conceber a 

sua ética.  

Assim, cultura é uma categoria criada pela ciência que passa a ser 

ressignificada pelo saber do povo, a partir do processo de socialização dos 

indivíduos, inferindo a ação cultural dos mesmos, por meio do fazer cotidiano, em 

que produzem e recriam nas localidades onde vivem e desvelam diferentes 

produções culturais e de que maneira dão significado a essas produções ou a novos 

conhecimentos.  

Araújo (2007) defende a tese de que a própria história humana não é outra 

coisa senão a trajetória do processo por meio do qual o trabalho social do homem 

opera a dialética da transformação da natureza em cultura, ao fazer diário dos 

indivíduos através das suas práticas culturais na sociedade em que está inserido.  

Deduzimos então, em consonância com Hall (2002), que para conceituar 

cultura, enveredamos no sentido de pensá-la como produção elaborada, tanto 

material como imaterial, dos seres humanos em tempo e espaço definidos, 

construída no âmbito das artes de fazer que são tecidas no cotidiano. O jeito de ser 
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e de pensar dos sujeitos sociais, suas subjetividades, as relações de sociabilidade e 

interação, os usos e as práticas culturais e interpretação que fazem de suas 

experiências comuns constituem a noção de cultura a que inferimos.  

É diante de tal conjuntura que depreendemos “cultura como acrescentamento 

que o homem faz ao mundo que não fez. A cultura como resultado do seu trabalho. 

A cultura como aquisição sistemática de experiência humana.” (FREIRE, 2005, 

p.117). Refletimos, então, a cultura na perspectiva de construção social a partir da 

ação  consciente do ser humano, na intenção de transformar e ressignificar o meio 

social em que participa, também, atento à natureza que o cerca. Portanto, ponderar 

sobre o sentido de cultura logo nos remete a sua  importância nos diferentes 

espaços sociais onde diferentes sujeitos com as mais distintas realidades culturais 

podem estabelecer uma relação dialógica intercultural e, desse diálogo, emerge uma 

propagação cultural cuja articulação possibilita a construção de aprendizados.  

Entendemos, segundo as concepções de Hall (2002), que a cultura nos 

reporta a uma aprendizagem e que a palavra seja uma fonte transmissora: como 

característica humana, ela é sentimental e material. Pensar na prática humana, 

entender que conhecer culturas seja uma necessidade à adaptação do indivíduo, ou 

grupos de determinado meio social, facilitando a comunicação, a socialização de 

potencialidades humanas. 

É no nordeste do Brasil, de acordo com Galvão (2001), onde as tradições 

populares são mais fortemente enraizadas. É nessa Região que mais nitidamente se 

pode notar a síntese das fontes culturais que deram origem ao modo de ser do 

brasileiro. É, portanto, compreensível que no Nordeste se concentrem as mais 

diversificadas e expressivas manifestações do folclore brasileiro, como é de se 

entender, segundo Nova (2008), que nela se tenha desenvolvido o mais variado e 

rico artesanato entre todas as regiões do Brasil. A feliz conjugação de fatores 

ecológicos e socioculturais próprios da Região dá ao seu artesanato uma marca que 

o torna imediatamente reconhecível pela força da sua originalidade.   

No Nordeste, destaca-se o estado de Pernambuco por um artesanato, tanto 

utilitário quanto ornamental, já famoso dentro e fora do País. Ainda, em consonância 

às ideias de Nova (2008), a cerâmica ao lado da xilogravura, da escultura em 
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madeira e da chamada literatura de cordel, está entre as mais representativas 

expressões do artesanato e da arte popular pernambucana.  

O mesmo autor argumenta que a cultura popular não é considerada como 

algo perdido. Ela está presente no cotidiano do povo, quando – pelas próprias 

condições materiais de carência radical das condições mínimas de sobrevivência – 

gera uma produção material e simbólica que muitas vezes manifesta características 

muito distintas da cultura oficial. É nesse cenário que a própria relação com a cultura 

oficial, por parte da população, é reproduzida, recriada e regenerada.  

Ao criar uma cultura, os indivíduos ou a comunidade projetam diante de si, em 

obras e objetos, um sistema organizado de valores e de significados que revelam 

sua visão do mundo e sua concepção de vida. Por conseguinte, a literatura de cordel 

alcança prestígio da cultura popular e apresenta fatores culturais, aqueles que 

determinada comunidade possui como valores concretos, os quais simbolizam os 

elementos do mundo, que adquirem um significado e valor na sua relação. 

Refletir, nesta dinâmica do existir humano, nos ajuda a compreender melhor a 

contribuição da literatura de cordel para o ensino aprendizagem na história da 

educação. Concordamos, então, com Freire (2007, p. 67): “O ser humano aprende a 

ser humano, aprendendo os significados que dão à vida”. Dessa forma, discorrer 

sobre o que é cultura Araújo (2007), nos leva a pensar que não é possível definir 

diante da diversidade de conceitos existentes. Entendemos que a consciência da 

diversidade cultural, dos modos diferentes de existirem possibilitados pelo contexto 

histórico e geográfico, é uma base teórica que nos permite um pensar livre. 

Reverberar a cultura popular em diálogo com a educação é primar pela diversidade 

complexa do indivíduo nos vários caminhos que se alinhavam na relação com o 

meio social, nos diferentes contextos históricos. 

Ao relatar como se deu o ato de ler na sua experiência existencial, Freire 

(1987, p.11-12), discorre que a "leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí 

que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura 

daquele". Logo, ao entrar em contato com o cordel, os sujeitos têm a possibilidade 

de - através da oralidade - vivenciar os fatos do cotidiano e, desse modo, servir 

como uma fonte de preservação dos costumes e das tradições vivenciadas nos seus 



29 
 

meios sociais. O cordel é uma arte que, além de facilitar a interação, comunicação 

dos fatos, proporciona uma aprendizagem e socialização de saberes. Também, para 

a formação da identidade, fomentando a intelectualidade e a visão crítica e cidadã.  

Diante desses escritos, percebemos o quanto é coerente afirmar que a 

literatura de cordel foi e continua fazendo parte da história da educação. Não é à toa 

que vários escritores preocupados com o processo educacional, recorrem  à moda 

tradicional dos folhetos para escreverem  sobre as diversas propostas curriculares 

do ensino. Citamos o exemplo do professor e poeta Janduhi Dantas que lançou o 

livro Lições de Gramática  em versos de cordel, editado em 2010. 

Nesse tocante, situamos a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, 

fundada no dia 7 de setembro de l988, localizada  no Rio de Janeiro, bairro de Santa 

Teresa. De acordo com seu presidente, foi possível apagar definitivamente o ranço 

que havia entre a literatura oficial e a de cordel: "Hoje, nos corredores universitários 

ou nas reuniões acadêmicas, o cordelista é recebido com respeito, e o valor 

emergente do meio acadêmico, orgulha-se de ser chamado de cordelista". (SILVA, 

2001, p.30).  

A importância daquela Academia consiste em, pela primeira vez, a cultura 

letrada – representada pelos antropólogos e estudiosos sediados nas academias e 

universidades, como vaticina Nova (2008) – reconhecia como um objeto digno de 

estudo os saberes e as práticas oriundas das chamadas classes populares, classes 

essas consideradas como incapazes de produzir cultura, porque a cultura até então 

era associada com conhecimento transmitido apenas através da escrita.  

Assim, os estudos sobre o romanceiro começaram a se fazer mais frequentes 

e toda uma literatura que, as pessoas do povo já conheciam desde a infância, 

contada e recontada nas noites hora antes do sono, começou a se revelar ante os 

olhos extasiados dos pesquisadores acadêmicos. Além das histórias transmitidas 

por via oral, também existiam histórias impressas, embora que toscamente, e de 

circulação restrita entre essas mesmas classes populares. 

A arte do cordel, embora ainda ausente do panorama editorial brasileiro até 

bem recentemente, não passou despercebida de estudiosos, vinculados ou não a 

universidades e centros de pesquisa. Desde o início do século XX, autores eruditos 
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relatavam a existência dessa modalidade de literatura. Assim, a literatura de cordel, 

hoje, é motivo de reflexões porque vários teóricos apontam a sua importância para a 

história da cultura popular, principalmente para a região Nordeste, berço que 

abraçou a arte dos folhetos por representar a expressão do povo nordestino. 

Imaginamos que, em pleno século XXI, os versos dos folhetos ainda chamam 

atenção pela forma inteligente da escrita. 

 

1.2 A Educação na década de 1970 e as Praticas Educativas dos Movimentos  

Populares. 

Neste item refletiremos sobre a educação brasileira na década de 1970, 

época em que o governo militar ditava as regras na sociedade, controlava o 

processo de ensino-aprendizagem das instituições escolares. E dos Movimentos 

Populares, ecoavam práticas educativas vivênciadas a partir da realidade social de 

cada individuo. 

Para compreender a História da Educação no Brasil, na década de 1970, é 

mister retrocedermos ao decênio anterior, haja vista que – no início dos anos 1960, 

diversos Movimentos Populares emergiram na sociedade brasileira destacando-se 

nas ações realizadas no campo da educação. Tais Movimentos funcionavam como 

balaústres para as discussões acerca da cultura e da educação popular, além de 

servirem como tribunas aos protestos estudantis e às atividades de alfabetização. 

Todavia – em aspecto mais amplo da Educação, esses Movimentos, conforme 

preconiza Veiga (2007), priorizaram – mormente – a modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. 

Ao aludir à atuação dos movimentos sociais na educação de adultos, a 

autora, assevera que tal prática era baseada na concepção pedagógica pertinente à 

realidade cotidiana daqueles alunos, haja vista que essas circunstâncias 

possibilitaram – aos diversos trabalhos educacionais com adultos – ganhar presença 

e importância. Buscava-se, portanto, apoio político junto aos grupos populares. 

Logo, através de uma prática educativa embasada numa práxis de refletir o social, a 

educação de adultos ia além das preocupações existentes com os aspectos 

pedagógicos do processo ensino-aprendizagem.  
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Diante daquela conjuntura de legitimação de propostas políticas junto aos 

setores populares, segundo Aranha (1996), simultaneamente, mas de forma 

contraditória, criaram-se as condições para o desenvolvimento e o fortalecimento de 

alternativas autônomas e próprias dessas classes, ao provocar a necessidade 

permanente da explicitação dos seus interesses bem como das condições 

favoráveis à sua organização, mobilização e conscientização. 

A autora mencionada anteriormente, argumenta ainda, até então, que os 

principais movimentos sociais do País foram: “Campanha De Pé no Chão Também 

se Aprende a Ler”, da Secretaria Municipal de Educação de Natal, em 1960; 

“Movimento de Educação de Base (MEB)”, estabelecido, em 1961, pela Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e patrocinado pelo Governo Federal; “Centros  

Populares de Cultura (CPC)”, cujo primeiro surgiu também em 1961, por iniciativa da 

UNE (União Nacional dos Estudantes) e, em seguida, espalharam-se pelo País, 

entre 1962 e 1964. Tais Centros desenvolveram ações de alfabetização que foram 

realizadas no interior dos seus próprios espaços, ademais proporcionaram os mais 

amplos debates sobre cultura e educação popular.  

Para Paiva (1987), à medida que a tradicional relevância do exercício do 

direito de todo cidadão de ter acesso aos conhecimentos universais se uniu à ação 

conscientizadora e organizativa de grupos e atores sociais, a educação de adultos 

passou a ser reconhecida também como um poderoso instrumento de ação política. 

Finalmente, foi-lhe atribuída uma forte missão de resgate e valorização do saber 

popular, tornando a educação de adultos o motor de um movimento amplo de 

valorização da cultura popular. 

Tais discussões estavam voltadas ao meio estudantil, sob a forma de 

protestos. Para tanto, Brandão (1985) afirma que Paulo Freire pertenceu ao 

Movimento de Cultura Popular (MCP) iniciado em 1960, ligado à Prefeitura de 

Recife, Pernambuco.  

No MCP, Paulo Freire se torna partícipe de uma das tendências da moderna 

concepção progressista, segundo a qual, além do caráter político da educação, era 

necessário torná-la acessível às camadas populares. Basta ver que as propostas 

apresentadas pela pedagogia freireana foram disseminadas em todo o País, 
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conseguindo a adesão e engajamento de estudantes, religiosos, sindicalistas, 

professores e intelectuais, que se nutriam pela conjuntura política da época, para 

promover a expansão e multiplicação dos programas de alfabetização no decurso de 

1961 a 1964.  

Atendendo ao objetivo desenvolvimentista do governo. Uma das providências 

governamental adotadas no Período Militar, como infere Veiga (2007), foram duas 

Reformas Educacionais, uma relacionada ao Ensino Superior (Lei 5.540/1968) e a 

implantação da Lei nº. 5.692/71 “Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º graus”. 

Implantada sob a égide do tecnicismo concebido pelos especialistas e/ou burocratas 

dos órgãos daquele Governo.  Nesse sentido, a ênfase no tecnicismo salientava que 

a escola seria produtiva, racional e organizada. Assim, deveria formar indivíduos 

capazes de se engajar rápida e eficientemente no mercado de trabalho.  

No período da Ditadura Militar, a educação foi considerada como elemento 

chave do desenvolvimento nacional, com o incremento do ensino técnico e 

profissional para atender ao desenvolvimento cultural e tecnológico do País. Aranha 

(1996) assevera que, no Brasil, a tendência tecnicista foi introduzida, justamente, 

nas duas décadas (60 e 70) do Período Militar e prejudicou, sobretudo, as escolas 

públicas. Uma das suas consequências mais danosa é a excessiva burocratização 

do ensino, porque para o controle das atividades, são inúmeras as exigências de 

preenchimento de documentos.  

Veiga (2007) alude que a tendência tecnicista em educação resultou da 

tentativa de aplicar na escola o modelo empresarial, que se baseava na 

“racionalização”, própria do sistema de produção capitalista. Um dos objetivos dos 

teóricos dessa linha é, portanto, adequar a educação às exigências da sociedade 

industrial e tecnológica, evidentemente com economia de tempo, esforços e custos. 

Em outras palavras, para inserir o Brasil no sistema do capitalismo internacional, 

seria preciso tratar a educação como produtora de capital humano. Assim, investir 

em educação significaria possibilitar o crescimento econômico.  

Como todo processo em que predominam práticas administrativas, Aranha 

(1996) reverbera que a tendência tecnicista privilegiava as funções de planejar, 

organizar, dirigir e controlar, intensificando a burocratização que levou à divisão do 
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trabalho. Logo, traçaram-se as hierarquias administrativas das escolas, onde os 

técnicos são responsáveis pelo planejamento e controle, o diretor da escola é o 

intermediário entre eles e os professores, agora, reduzidos a simples executores. 

Dessa forma, o plano pedagógico se submete ao administrativo. Essa 

tendência ignora que o processo pedagógico tem sua própria especificidade e 

jamais poderá haver rígida separação entre concepção e execução do trabalho. Não 

há, pois, sentido reduzir o professor a mero executor de tarefas organizadas pelo 

setor de planejamento e tampouco é possível imaginar que a excelência dos meios 

técnicos possa relegar o papel de professor a uma função secundária.  

Aranha (1996) aponta que a relação entre a escola e a comunidade reduz-se 

a captar mão-de-obra para o mercado e à intenção de adaptar ao ensino o modelo 

da estrutura organizacional das empresas burocratizadas e hierarquizadas. Sem 

considerar as críticas precedentes, todas graves, o fundamental se acha no caráter 

tecnocrático da reforma, segundo o qual os valores da eficiência e da produtividade 

se sobrepõem aos pedagógicos. 

Além disso, a alegada neutralidade técnica, que asseguraria a administração 

e o planejamento despolitizados, na verdade, camufla e fortalece estruturas de 

poder, substituindo a participação democrática – fundamental em qualquer projeto 

humano, sobretudo pedagógico – pela decisão de poucos. Portanto essa reforma, 

aparentemente apolítica, foi de fato, política, visto que a sociedade, diante da 

repressão política, encontrava-se desmobilizada.  

O Governo lança, então, estrategicamente, uma grande Campanha Nacional 

de Alfabetização: Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) que trazia no 

seu bojo o desejo de neutralizar as memórias de educação desenvolvidas pelo MCP. 

Aranha (1996) aponta – ainda – que os Militares aplicam no MOBRAL o método 

desenvolvido por Paulo Freire de maneira bastante deformada, apenas com fichas 

de leituras, sem o processo de conscientização. Oferecia-se, assim, o original às 

avessas, uma mera técnica de alfabetização.  

A autora afirma, além de tudo, que, coerente com o posicionamento filosófico, 

o método não pode ser reduzido à mera técnica de alfabetização. Nem os 

educadores seriam os “sabidos”, que de antemão preparam o que deve ser 
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impingido ao educando. O MOBRAL chegou, portanto, com a promessa de atender 

ao público adulto, cujo índice de analfabetismo era consideravelmente, elevado. 

Assim, a educação do Movimento Brasileiro de Alfabetização foi imposta, sem a 

participação dos educadores e de grande parte da sociedade. As argumentações de 

caráter pedagógico foram relegadas a segundo plano. 

Tornavam-se, então, evidentes os ideais dos Militares com o MOBRAL: 

apenas alfabetizar. Haja vista que urgia a necessidade do Brasil se projetar como 

Nação no cenário político estrangeiro, até para se conseguir os altíssimos 

empréstimos com a dívida externa, que se tornou tão aviltante durante a Ditadura.  

Para tanto, o Governo Militar disponibilizava recursos financeiros, além de 

contar com o apoio dos meios de comunicação. Depreendemos, pois, em 

consonância com Brandão (1985), que a educação advinda do MOBRAL 

representava uma educação destinada, exclusivamente, a extinguir o analfabetismo 

brasileiro. O MOBRAL constituiu-se como organização autônoma em relação ao 

Ministério da Educação, dispondo de um volume significativo de recursos, mas a 

orientação e supervisão pedagógica própria, bem como as produções de materiais 

didáticos, ou seja, estruturas firmemente centralizadas.  

Durante a década de 1970, o MOBRAL se expandiu por todo o território 

nacional, diversificando sua atuação.  Por sua vez, o recrudescimento da Ditadura e 

o modelo econômico adotado da década de 70 em diante, definitivamente, não 

criaram condições de realização plena dos avanços contidos em tais reformas. 

Assim, no período mencionado, o índice de analfabetismo no país de pessoas de 

mais de 15 anos, era de 33%, de acordo com Veiga (2007).   

Nos anos 1970, houve uma grande demanda de oferta de ensino, como 

consequência do censo realizado no país, que apontava uma população de  mais de 

80% analfabeta. O alto índice de pessoas analfabetas representava, na época, risco 

para uma sociedade que almejava o desenvolvimento tendo em vista que estávamos 

no apogeu de um governo dominador cuja meta fundamental era atingir o 

desenvolvimento econômico no universo internacional.  

Algumas manchetes dos jornais retratam bem o cenário daquele momento 

histórico:  
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“Calmon: analfabetismo ameaça a sobrevivência do Brasil”: O Deputado João 

Calmon, em entrevista concedida à Voz do Brasil, falou amplamente sobre a 

Mobilização Nacional da Educação, que lidera através do plano que lançou 

denominado ‘A década da Educação’, cujo principal objetivo é criar – nos próximos 

dez anos – "um estado d'alma, uma ideia fixa, uma verdadeira obsessão nacional 

em torno da necessidade de resolvermos o único problema do Brasil”2. 

Nesse contexto, várias mobilizações foram lançadas por instituições públicas, 

federais e privadas na tentativa de contribuir com as intenções governamentais em 

reverter aquela realidade. Até porque a mídia e os meios de comunicação se 

encontravam a favor dos governantes. Assim, no início da década de 1970, os 

jornais foram um instrumento de força para o governo manipular seus ideais.  

Em Pernambuco, na cidade do Recife, diversas campanhas foram destaques 

em matérias publicadas em jornais do período de onde as manchetes circulavam de 

forma contínua para que o povo compreendesse positivamente as intenções 

governamentais. Dentre elas, a Marinha do Brasil: “Marinha intensifica seus cursos 

de alfabetização o Comando do 3º Distrito Nacional, distribuiu nota a imprensa 

afirmando que a alfabetização se tornou a palavra de ordem em nosso país, desde a 

Campanha Governamental para o desenvolvimento contagiou todos os brasileiros 

conscientes”3. 

 

Neste capítulo, foi analisado a Cultura Popular, a Literatura de Cordel em 

dialógo com a História da Educação brasileira. A década de 1970, período de 

Ditadura Militar em que a educação era considerada um elemento importante para 

atender os desejos governamentais, implantação da Lei 5.692/71, lei de reforma do 

Ensino de 1º e 2º Graus sob a égide do tecnicismo. Período de lançamento da 

grande Campanha Nacional de Alfabetização o “MOBRAL” que trouxe no seu bojo o 

desejo em neutralizar as ideias da educação desenvolvida pelo Movimento de 

Cultura Popular. Os meios de comunicação se encontravam a favor dos 

governantes.  No próximo capítulo, trazemos a tona, as questões relacionadas a 

presença do cordel na sociedade brasileira, especificamente na capital 

Pernambucana.  

                                                           
2
 Diário de Pernambuco do dia 25/02/1970, Primeiro caderno p.02. 

3
 Diário de Pernambuco 02/10/70, 1º Caderno, F.9 
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2.1 A Trajetória da Literatura de Cordel 

 

No capítulo anterior, foi analisado a cultura popular imbricada na educação 

oferecida pelas instituições escolares no Brasil na década de 1970, época de 

ditadura militar onde qualquer atitude pensada diferente da lógica do Governo era 

tratada como subversiva. As praticas educativas dos movimentos populares 

representava desconforto aos ideais governamental. Neste segundo capítulo, 

abordaremos sobre o percurso do cordel no universo cultural brasileiro, 

especialmente  em Pernambuco na cidade do Recife. 

A trajetória do cordel, segundo Galvão (2001), está diretamente relacionada à 

literatura oral, porque através do hábito milenar de contar histórias, surgiu a 

necessidade de se escrever as narrativas contadas que - posteriormente - foram 

impressas e divulgadas, espalhando-se, desse modo, para outros povos além dos 

europeus. Montenegro (2010) assevera que a memória tem a capacidade de 

guardar expressões e conhecimentos, entre o hoje e o ontem. Revela, todavia, uma 

situação delicada, porque o passado nunca poderá ser reconstruído da maneira em 

que os fatos se processaram numa determinada realidade.  

Tavares (2011) aponta que o aparecimento do cordel está ligado à divulgação 

de histórias tradicionais, narrativas de antigas épocas que a memória popular foi 

conservando e transmitindo. Assim, a literatura de cordel se constituiu como um 

meio de comunicação, um instrumento de interligação entre sociedades que se 

formavam.  Antes disso, a divulgação era puramente oral. Transmitia-se oralmente a 

poesia dos cantadores, difundida, pelos cegos de feiras, pelos cantadores em festas 

públicas, Uma poesia que registrava os fatos acontecidos. 

Todas as civilizações, ainda segundo Tavares (2011), têm a sua tradição oral, 

seus poetas, seus bardos, seus menestréis, seus trovadores. Esses homens tinham 

a capacidade de guardar, nas suas prodigiosas memórias, histórias e mais histórias 

que, à força de serem repetidas em ocasiões festivas ou familiares, geravam 

aprendizado e memorização pelos ouvintes. Eles logo descobriram que, se as 

histórias fossem cantadas ou fossem em versos, seus textos seriam memorizados 

com mais facilidade. 
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A linguagem poética nos folhetos de cordéis, como esclarece Galvão (2001), 

tem grande força de convencimento e capacidade de despertar emoções. Sempre 

que se está falando sobre alguma coisa do universo chamado “popular”, que aqui 

definimos como aquele de transmissão basicamente oral e que não passa pelas 

instituições formais de ensino, contrapõe-se a este universo o seu par oposto, no 

caso o universo erudito, de transmissão escrita e cujo saber é gerado no seio das 

academias. A partir disso, acredita-se implicitamente numa tensão entre esses dois 

mundos, numa área de atrito que se estabelece quando realidades tão diversas se 

tocam.  

Em harmonia com Tavares (2011), depreendemos que não existem situações 

culturais separadas, como se fossem universos estanques. Não há pessoa no 

mundo que compartilhe apenas de um universo cultural. O que se tem são diferentes 

situações culturais, que configuram um universo multicultural, uma cultura pluralista, 

um conjunto de microculturas, ou seja, lá como queiram denominar, e as pessoas 

transitam por essas diferentes situações ao longo da vida, ao longo do ano, ao longo 

do dia. Vivemos imersos num “mix” cultural.  

Qualquer oposição que se queira fazer entre “erudito” e “popular”, ou entre 

“moderno” e “tradicional” vai ficar destituída de sentido e resultar apenas em uma 

simplificação, quando conseguimos ver o mundo de um ponto de vista mais 

totalizante.  

Nova (2008) elucida que, por ser um produto da “cultura popular”, o cordel é 

alvo dos mais variados preconceitos, julgam-no que pode ser feito de qualquer jeito, 

apenas empilhando uma linha em cima da outra, sem respeito aos esquemas 

métricos, de rima e de linguagem que permeiam toda a criação do verso nordestino 

tradicional.  

As discriminações acerca dos folhetos não reconhecem que, 

verdadeiramente, possui uma estrutura própria e definida de criação, edição e 

distribuição e atende a um leque de temáticas específicas cujas características 

estéticas e artísticas lhe são próprias – incluindo-se aí as formas poéticas utilizadas, 

com seus rígidos esquemas de rima e métrica baseados na poesia clássica 

quinhentista portuguesa e que continuam sendo editados, vendidos, contados, 
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recitados, lidos em voz alta e servindo como base de adaptações para romances, 

filmes e peças de teatro, etc.  

Segundo Galvão (2001), a Literatura de Cordel chega ao Brasil com os 

colonizadores portugueses, entre os séculos XVI e XVII. Logo se difunde pelos 

engenhos de açúcar e sertões nordestinos onde os cantadores de violas se 

tornaram os grandes divulgadores nas suas artes de criar versos improvisados. O 

poeta rimava as histórias, escrevendo as estrofes à mão e decorando-as, ou fazia o 

mesmo trabalho sem a ajuda da escrita, valendo-se dos prodigiosos dotes de 

memória que os artistas daquele tempo tinham e que muitos hoje ainda possuem.  

A partir de 1930, como ainda elucida aquela autora, o cordel alcança o seu 

auge, pois há uma larga produção e distribuição dos folhetos, a publicação de 

centenas de títulos e a constituição de um público leitor/consumidor e – ademais - 

surgem pessoas interessadas na edição do cordel, além do poeta. Nos anos 60, há 

um declínio na apreciação do cordel pelos consumidores de folhetos. Nessa época, 

os cordelistas passam a ressignificar os cordéis, desde as capas até os conteúdos. 

Já na década de 1970, com o surgimento do Movimento Armorial, o cordel passa a 

ser visto como a fonte artística que carregava a expressão da cultura de um povo. 

Além de agrupar três importantes formas de arte: as narrativas – de sua poesia, a 

xilogravura – que ilustra suas capas, e a música, através do canto dos seus versos. 

Era comum encontrar a venda de folhetos de cordéis nas feiras livres e nos 

mercados de algumas capitais e cidades interioranas. Em muitos casos, o próprio 

autor vendia seus cordéis – costumava fazer a leitura em voz alta, geralmente lia 

uma parte da história causando sensacionalismo na interpretação para que as 

pessoas que estavam ouvindo se interessassem em comprar aquele folheto para 

conhecer o final da história.  

Os versos e as narrativas que aparecem impressos no cordel são 

reproduzidos oralmente (lidos em voz alta, recitado e ouvidos). Recorrem, portanto, 

às duas tradições: por um lado, lançam mão, criativamente de fórmulas temas 

largamente utilizados na oralidade; por outro lado, ao serem grafados, impressos e 

distribuídos, têm seu alcance ampliado no tempo e no espaço, uma das marcas do 

discurso escrito.  
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Cantava-se, poetava-se, contavam-se histórias, versava-se, desde as 

histórias antigas trazidas na memória ou nos raros livros de leitura constante e 

repetidas, até os casos acontecidos na capitania: assassinatos, roubos, histórias de 

valentias, lendas, aventuras de vaqueiros, a saga de bandidos, beatos e 

cangaceiros, de crianças abandonadas, crimes horríveis ou fenômenos fora do 

comum, lutas de famílias, histórias de amor e tragédia, de esperteza e picardia, de 

devoção religiosa ou de esculhambação e safadeza.  

Tavares (2011) esclarece que os folhetos serviram como instrumento de 

conscientização na propagação de Programas e projetos de governo quando 

querem divulgar seus feitos nas vastas camadas da população, sobretudo aquelas 

de menor poder aquisitivo. Essas pessoas são pertencentes a um universo cultural 

onde o folheto ocupa um lugar de importância.  

Sabemos que existem vários sujeitos que tem  ouvido musical acostumado a 

escutar estrofes de cordel  é a mesma utilizada nas músicas folclóricas tradicionais e 

na cantoria de viola. Antigamente, a capa do folheto trazia apenas o título e um ou 

outro ornamento gráfico. Depois, foi introduzido o costume de se ilustrar a capa com 

postais ou fotos de artistas de cinema e, mais recentemente, o uso da xilografia. 

Tavares (2011) argumenta que a capa do folheto é uma das suas características 

mais marcantes.  

O cordel, produzido em papel barato, mas colorido, em cores claras nos tons 

verdes, amarelo, rosa ou azul, traz geralmente uma xilografia alusiva ao assunto de 

que trata o folheto.  Realizada por homens do campo, a xilogravura popular de 

Pernambuco reflete, compreensivelmente, a vida rural, a experiência do camponês 

com a natureza, suas lendas, seus mitos, sua religiosidade incondicional. Na 

contracapa, há informações variadas. Muitos poetas populares começaram fazendo, 

eles próprios, a ilustração das capas dos “folhetos” que escreviam, a partir de uma 

matriz de madeira, e terminaram por se notabilizar, também, como gravadores, além 

de poetas. 

Foi o caso de José Costa Leite, no Recife. Outro artista, Dila, de Caruaru, fez 

o percurso inverso: Tendo começado apenas como gravador, veio a se tornar, 

posteriormente, autor de “folhetos”. Toscas e expressivas, muitas das xilogravuras 



41 
 

das capas dos “folhetos” são tão importantes, do ponto de vista artístico, quanto à 

própria literatura de cordel. Entre os gravadores populares mais criativos de 

Pernambuco, encontram-se, hoje, os irmãos José e Amaro Borges, nacionalmente 

conhecidos, além de Marcelo Soares.     

 

2.2 Recife: Cidade acolhedora do Cordel 

Neste tópico, refletimos sobre a presença da literatura de cordel na capital 

pernambucana, que representava um ambiente propício para a comercialização dos 

folhetos, com a chegada dos importantes cordelistas paraibanos: Leandro Gomes de 

Barro e João Martins de Athayde. 

  A literatura de cordel, embora repleta de marcas rurais, é um fenômeno 

significativamente urbano, não só nas suas origens, mas também no seu 

desenvolvimento no Nordeste do Brasil. 

Parece haver unanimidade, entre os estudiosos da literatura de cordel, que a 

cidade do Recife foi uma das metrópoles que serviu de berço e inspiração para o 

cordel, ao acolher os cordelistas paraibanos: Leandro Gomes de Barros e João 

Martins de Athayde. Ao migrarem à Capital Pernambucana, no bairro de São José, 

aqueles cordelistas encontraram o alicerce para o desenvolvimento profissional, tais 

impressões podem ser constatadas a partir das reflexões poéticas e relatos da 

cidade, temáticas presentes nos folhetos. Ademais, o Recife – em relação a outras 

cidades nordestinas – representava um ambiente propício para a comercialização de 

cordéis.  

Neste contexto, Nova (2008) afirma que o poeta João Martins de Athayde – 

quando se transferiu, em 1908, para o Recife – destacou-se como poeta e editor, por 

quarenta anos. Logo, produziu histórias fantásticas, releituras de  muitas já 

conhecidas popularmente, mas que continuavam encantando os leitores. 

Ressaltamos, portanto, as contribuições daquele artista popular urbano para o 

desenvolvimento do cordel e que deram margem ao surgimento de outros poetas 

cordelistas no Recife e em algumas cidades dos interiores de Pernambuco.  
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O mesmo autor ressalta que o folheto com a marca João Martins de Athayde 

era sucesso garantido. Não importava se ele houvesse escrito ou não. Era o autor 

quem importava, pois o seu nome assegurava aos leitores a boa qualidade dos 

folhetos. Nesse cenário, o “ramo da poesia”, com esse cordelista, torna-se cada vez 

mais próspero, dá oportunidade de emprego a muita gente por todo o Nordeste: 

poetas, folheteiros, agentes, distribuidores, etc.  

Já Tavares (2011) comenta que João Martins de Athayde foi o poeta que 

abriu caminho à indústria do folheto popular, ao industrializar e comercializar a sua 

própria poesia e a de outros artistas. Teceu-se, então, a criação de uma extensa 

rede, de atividades lucrativas para todo o Nordeste, espalhando-se por outras 

regiões do Brasil, cujo centro era o bairro de São José, na cidade do Recife. Graças 

a ele, muitos outros poetas puderam se dedicar à poesia como atividade 

profissional.   

Podemos localizar, pois, as duas últimas décadas do século XIX como o 

período em que começaram a surgir impressas essas produções em versos. Para se 

ter uma ideia, o cordelista Leandro publicou seu primeiro folheto em 1893 e, na 

primeira década do século XX,  já o encontramos compondo e imprimindo suas 

histórias em Recife, na pequena gráfica do bairro de Afogados.  

A autora elucida ainda que – com grande talento e criatividade poética, 

aliados ao tino comercial e à necessidade de sustentar a família, fizeram com que 

Leandro, de autor, passasse a editor e impressor.  

Tanto imprimia os velhos romances consagrados pelo Romanceiro Ibérico 

como inventava histórias novas e versava sobre fatos acontecidos, transformando, 

assim, o folheto em um verdadeiro jornal dos iletrados cujas notícias de fatos 

importantes que ocorriam nas grandes cidades poderiam percorrer as cidades mais 

longínquas. Por outro lado, quando aquele autor ia ao interior comercializar a sua 

produção, trazia de lá histórias e acontecimentos, numa via de mão dupla que ligava 

capital e sertão, colocando as regiões em contato e fazendo uma saber da 

existência da outra. Com essas atitudes, Leandro diversificava sua produção o 

quanto podia, buscando sempre temas novos e atrativos.  
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A migração do cordel para outras regiões diferentes do Nordeste, também 

com o advento das novas tecnologias editoriais e possibilidades de distribuição 

trouxeram transformações significativas para esse gênero discursivo. No Nordeste, 

as edições continuaram nos moldes tradicionais, com reprodução em papel jornal, 

capas em preto e branco e em xilogravura.  

Nova (2008) aponta que os tempos áureos do cordel foram a década de 50, 

cita como exemplo os folhetos sobre a morte de Getúlio Vargas os quais foram 

vendidos dois milhões de cordéis, num total de 60 títulos, foram impressos e 

vendidos.  

O autor afirma também que a expressão “literatura de cordel”, muito 

provavelmente inventada por quem não lê a literatura assim denominada, é 

claramente pejorativa, ao menos originalmente. Significando literatura vendida, 

presas em barbantes, pelas ruas e praças, ela aparece como precisamente o oposto 

da literatura das livrarias e bibliotecas.  

A correspondente expressão francesa littérature de colportage, ressaltando a 

maneira pela qual as brochuras populares chegam ao leitor, através de vendedores 

ambulantes, insinua-se como contrária à literatura que, posta à venda nas livrarias, 

pode ficar orgulhosamente à espera do leitor/comprador, sem perder sua dignidade 

pelo oferecimento de si mesma. Já a expressão espanhola pliegos sueltos ressalta o 

baixo nível editorial dos folhetos do povo e, implicitamente, afirma a boa qualidade 

do livro, da literatura de elite.  

Em conformidade com o pensamento de Nova (2008), a expressão “literatura 

de cordel”, a palavra “literatura” deve ter tido originalmente um sentido metafórico já 

que esta não dispunha de outra palavra para denominar a literatura do povo como 

precisamente a não literatura, ao contrário da literatura das camadas superiores da 

sociedade tida como igualmente superior e somente ela digna de ser chamada 

literatura.  

Dessa maneira, literatura de cordel deve ter sido, originalmente, toda e 

qualquer literatura oferecida ao povo nas ruas, nas praças e nas feiras, ao contrário 

da literatura encadernada, para ser posta nas estantes, procurada nas livrarias e 

preservada nas bibliotecas de quem as podia possuir.  
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Não existe limite na escolha dos temas para a criação de um “folheto”. O 

poeta tanto pode narrar:  

 Fatos noticiosos – funcionavam como verdadeiros jornais, numa época 

em que não havia as facilidades de comunicação que há hoje. 

Segundo alguns autores, embora nos dias atuais haja um maior acesso 

às notícias cotidianas, os folhetos de cordéis - atualmente, são 

adquiridos para conhecer a visão do poeta acerca dos fatos: exemplos; 

“As Enchentes no Brasil no ano Setenta e Quatro”, “A criação de 

Brasília”, “A morte do Papa Pio Doze”, “A morte da Princesa Daiana”, 

“A morte de John Kennedy”, “A chegada do homem à Lua”, “A vinda do 

Papa ao Brasil”, “A vida de Luís Gonzaga”, “O acidente de Roberto 

Carlos”, “Michael Jackson foi dançar no céu”, “Lula chegou lá”, “Dilma: 

a primeira mulher presidente”.  

 “Histórias de valentias: “Zumbi: guerreiro e libertador”, “O sertanejo 

Antônio Cobra Choca”, “O valente mão de aço”, o valente São 

Sebastião”, “As andanças de Lampião”, “A valentia do bando de 

Lampião”, “O homem que enfrentou os cangaceiros”, “O homem que 

venceu o leão”, “A vida de Antônio Silvino – Lampião”, “A briga de 

corisco mais a polícia”, “Como Lampião e corisco lutaram com a 

polícia”, “As lutas dos negros contra os senhores” 

 Anti-heróis; são histórias que falam dos anti-herois nordestinos, que 

vencem mais pela esperteza do que pela força: “João Grilo, Cancão de 

Fogo”, “Pedro Malasartes e a sopa de pedras”, “O homem que 

enganou a morte”, “A mulher que enterrou dez maridos”, dentre outros. 

 Humorísticos e picarescos: “A dor de barriga de um noivo”, “O marido 

que trocou a mulher por uma tv a cores”, “O homem que deixou a 

mulher para casar com uma jumenta na Paraíba”, “Os 10 

mandamentos do corno”, “Mentiras que o povo gosta em época de 

eleição”, “Nova enciclopédia dos cornos”, “O rapaz que trocou a 

namorada pela freira”.  
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 Romances de amor e sofrimentos: são histórias de amor não 

correspondido, de virtude, de sacrifício: “Os sofrimentos de Eliza ou os 

Prantos de uma Esposa”. “O assassino da Honra”. “A Louca do 

Jardim”,  “História do Capitão do Navio”, “ A noiva que fugiu para se 

casar com o caipira”, “A mãe que lutou com a morte”, “O clavário da 

mãe para salvar o filho afogado”, “O pai que livrou o filho da morte”. 

 Ciclo mágico e maravilhoso – narram histórias de príncipes, fadas, 

feitiços, dragões, reinos encantados: “O Pavão misterioso”, “Juvenal e 

o dragão”, “História do príncipe do Barro Branco”, “A princesa do reino 

do vai não torna”, “A história do Pai da Mata”.  

 Cangaceiros: Antônio Silvino, Lampião, Corisco e todo o vasto 

imaginário ligado ao cangaço são aqui representados por inúmeros 

folhetos: “As andanças de Lampião”, “A valentia do bando de 

Lampião”, “O homem que enfrentou os cangaceiros”, A vida de Antônio 

Silvino – Lampião”, “A briga de corisco mais a polícia”, “Como Lampião 

e corisco lutaram com a polícia”, “ Maria Bonita: a musa de Lampião”, 

“Lampião – o justiceiro do sertão”, “ Lampião: o Robin Hood do 

nordeste”, “As 7 vidas de Lampião”, “O romance de Lampião mais 

Maria Bonita” . 

 Religiosos: tratam das vidas e das benfeitorias de santos, padres, 

freiras, beatos, figuras míticas ou religiosas: “Os milagre do Padre 

Cicero”, “As romarias de Frei Damião”, “Antonio Conselheiro, o santo 

do sertão”, “Irmã Dulce: a freira virou santa”, “Dom Helder: um homem 

santo”, “O mistério da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes”, “O vestido 

da menina morta”. 

 Exemplos morais: “A moça que bateu na mãe e virou cachorra”, “A mãe 

que xingou o filho no ventre e ele nasceu com chifre e rabo”, “A moça 

que virou um monstro por ter comido carne de boi na Sexta-Feira da 

Paixão”, “ A chegada da prostituta no céu”, “O homem que virou 

lobisomen por ter levantado falso contra a mãe”,  
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 Pelejas: geralmente são relatos de cantorias entre repentistas que o 

autor do folheto deseja homenagear: “A peleja da internet com a 

sabedoria”, “A peleja do solteiro com o casado”, “A peleja do pobre 

mais o rico”, “Peleja a seis mãos”, “A peleja da mulher bonita com a 

mulher feia”,” A peleja da mulher valente e o cabra cismado”, “A peleja 

do aluno brigão com o aluno estudioso”.  

 Folhetos de discussão: nesse gênero, coloca-se geralmente uma 

discussão entre dois pontos de vistas diferentes: “ A discussão de São 

Jorge com os Americanos na Lua”. “Discussão de Satanás com 

Roberto Carlos”, “O encontro do matuto com Jorge Bush”, “O diálogo 

do meio ambiente com a poluição”, “O encontro de Luís Gonzaga com 

Raul Seixas na varanda da Lua”. 

  Outros gêneros de folhetos: de conselhos, de eras e profecias,  de 

cachorrada e descaração, educativos, de política, de propaganda( 

também chamados de folhetos de encomendas).  

Tavares (2011) aponta, portanto, que as temáticas dos folhetos abordam 

assuntos diversos quão diversa é a realidade das pessoas a quem se destina. Nos 

últimos anos, uma série de pesquisadores, trouxe contribuições significativas para o 

estudo do cordel, retirando-o do âmbito folclórico, e apontando seu significado 

artístico, literário e social. Tanto assim é que o tema da classificação da literatura de 

cordel tem sido pesquisado nas mais variadas universidades, provocando sempre 

novas abordagens.  

Neste segundo capítulo foi analisado. A chegada do cordel no Brasil, bem 

como sua propagação, suas particularidades  no nordeste e como foi  desenvolvido 

o cordel na cidade do Recife com a chegada de importantes cordelistas. Os temas 

abordados nos folhetos retratam histórias da realidade social dos leitores..Já no 

próximo capítulo enveredamos pela metodologia desenhada neste estudo. 
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3.1 O Caminho da Pesquisa 

No capítulo anterior, analisamos a história do cordel na sociedade brasileira, 

bem como o seu desenvolvimento na capital pernambucana. Este terceiro capítulo 

tem por objetivo descrever os procedimentos metodológicos adotados neste estudo. 

Assim, percorremos diversas trilhas em busca dos caminhos que nos levassem ao 

encontro de vestígios da educação pelo cordel na cidade do Recife na década de 

1970. 

Embora, algumas pesquisas apontem que no início do Século XX, no Brasil, 

sobretudo, na Região Nordeste, o cordel esteve presente no processo de 

alfabetização informalmente de várias pessoas, pesquisar acerca das memórias da 

educação através dos folhetos de cordéis, não foi uma tarefa simples. 

O desafio começou já nas aulas do Mestrado, durante a exposição das 

nossas ideias sobre o nosso objeto de estudo, as contribuições dos colegas não 

foram animadoras por acreditarem que em 1970, viviamos um período ditatorial e 

todas as ações da sociedade eram delegadas pelo governo e com o processo 

educativo não seria diferente. 

No entanto, os olhares contemplativos e de incentivos do nosso orientador, 

instigaram-nos em continuar a investigação pelas ruas dos labirinto da vida. Assim, 

percorremos: Arquivo Público Estadual, Museus, Mercados Públicos, feiras livres, 

diversas localidades da Região Metropolitana do Recife, na intenção de encontrar 

sujeitos que tiveram acesso ao cordel durante o processo de ensino-aprendizagem  

nas escolas Públicas do Recife na década de 1970. 

Alberti (2004) argumenta que conhecimentos e ideias se tornam realidade à 

medida que e porque fala. Nesse contexto, encontramos o embolador  Mestre Galo 

Preto em conversa informal, fez menção ao amigo   Cobra Cordelista, como sujeito  

possível a sanar as minhas inquietações de pesquisadora. 

O encontro com Cobra Cordelista (Edivaldo Fernando dos Santos), realizado 

no dia 23 de dezembro de 2011 na cidade de Jaboatão dos Guararapes – 

Pernambuco, representou o fio condutor para que desnovelássemos a investigação 

sobre as memórias da educação pelo cordel  na década de 1970, escolhemos como 
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locus  a Escola Professora Eunice Beltrão localizada no bairro da Estância na cidade 

do Recife. 

A escolha por esta instituição se deu em função de que na 4ª série do ensino 

fundamental daquela escola no ano de 1974, a professora regente da turma, Leyde 

Padilha, no processo de ensino-aprendizagem, utilizava-se das práticas educativas 

oriundas do Movimento de Cultura Popular, especificamente a literatura de cordel, o 

que influenciou a escolha profissional do aluno Edivaldo em cordelista.  

Tendo em vista que a Professora Leyde, exerceu a profissão de docente 

naquele Movimento de Cultura Popular no ano de 1960. Época de Ditadura Militar, 

onde as decisões e ações sociais eram controladas pelo Poder Público e o Sistema 

Educacional se encontrava em um processo delicado de transformações, ou seja, a 

Educação oferecida pelas as escolas, naquele momento, teria que atender aos 

padrões governamentais. Dessa forma, pareceu-nos oportuno realizar a pesquisa 

com a turma da 4ª série e a professora regente da Escola Professora Eunice Beltrão 

no ano de 1974.  

 

 3.2 Abordagem metodológica 

Neste tópico, apresentamos os aspectos metodológicos e teóricos que 

orientaram a pesquisa, bem como os procedimentos que foram utilizados em sua 

concretização. Este trabalho se caracteriza em uma pesquisa de natureza 

qualitativa, a metodologia utilizada foi o estudo de caso. Tivemos como objetivo 

analisar através das memórias a contribuição do cordel na educação dos alunos da 

4ª série da Escola Estadual Professora Eunice Beltrão no ano de 1974, localizada na 

cidade do Recife.  

Minayo (2008) argumenta que os estudos de caso utilizam estratégias de 

investigação qualitativa para mapear, descrever e analisar o contexto, as relações e 

as percepções a respeito da situação, fenômeno ou episódio em questão. Pode ser 

útil, então, para gerar conhecimento sobre características significativas de eventos 

vivenciados.  
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Portanto, buscamos registrar e analisar as memórias da educação pelo cordel 

dos atores envolvidos no processo, a fim de verificar como foram estabelecidas as 

memórias da educação advindas da cultura popular, através dos folhetos de cordéis, 

para a contribuição na formação humana e social dos alunos como também para a 

profissionalização como cordelista de um deles.  

Lündke e André (1986) consideram que o estudo de caso pode ser 

caracterizado pela pesquisa de uma situação bem delimitada, que pode ser simples 

e específica, desenvolvida em um contexto natural, rico em dados descritivos. O 

estudo de caso pode assim ser usado em pesquisa educacional para descrever e 

analisar uma unidade social, considerando suas múltiplas dimensões e sua dinâmica 

natural.  

Para Martins (2008), o estudo de caso é o estudo de uma unidade social que 

se analisa profunda e intensamente. É uma investigação empírica que pesquisa 

fenômenos em seu contexto, onde o pesquisador não tem controle sobre eventos e 

variáveis, buscando apreender a totalidade de uma situação e, criativamente, 

descrever, compreender e interpretar a complexidade de um caso concreto. 

 

 3.3 Procedimentos para a coleta de dados  

A investigação compreendeu duas etapas para a coleta das informações. A 

primeira, caracterizou-se pela análise documental e a segunda etapa compreendeu 

a realização de entrevistas com cinco alunos, a professora regente da 4ª série da 

Escola Professora Eunice Beltrão no ano de 1974 e com três moradores antigos do 

bairro da Estância localizado na cidade do Recife. 

A pesquisa documental que compreendeu a primeira etapa desta pesquisa 

teve por objetivo colher informações prévias sobre o campo. O uso da análise 

documental como procedimento de coleta de dados de acordo com Martins (2008) é 

necessária para o melhor entendimento do caso. Esforços devem ser feitos para que 

documentos sejam coletados, pois tais evidências mostram a perseverança do 

pesquisador, confiabilidade do estudo e melhoria da qualidade da produção. 

Segundo Ludke e André (1986, p.39) “os documentos constituem também uma fonte 
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poderosa de onde podem ser retiradas evidências que fundamentem afirmações e 

declarações do pesquisador”.  

A seleção dos documentos analisados teve por base: a Ata de resultado do 

rendimento escolar dos alunos da 4ª série da Escola Professora Eunice Beltrão 

referente ao ano letivo de 1974, Diário Oficial de 02/12/1978, que constata a atual 

denominação da Escola Professora Eunice Beltrão, o regimento da escola, registros 

que retratam o período em que a Professora Leyde Padilha, regente da turma, 

exerceu atividade de docente no Movimento de Cultura Popular no Recife. 

Utilizamos também fontes iconográficas daquele período, cedidas gentilmente pela 

Professora Leyde, foram de extrema importância à composição do cenário dessa 

pesquisa. 

Consultamos também, o Jornal Diário de Pernambuco referente à década de 

1970, em busca da compreensão do cenário brasileiro nos aspectos cultural, 

econômico, educacional, político e social do período mencionado. 

A segunda etapa destinou-se a realização de entrevista semi-estruturada, que 

permite a elaboração de um roteiro básico de questões, o qual pode sofrer 

adaptações, além da elaboração e reconstrução de questionamentos. As questões 

tiveram como objetivo analisar a partir das memórias a contribuição do cordel na 

educação dos alunos da 4ª série da Escola Professora Eunice Beltrão no ano de 

1974, localizada no bairro da Estância na cidade do Recife, bem como descrever 

como se dava o processo educativo pela professora regente através dos folhetos de 

cordéis durante as aulas naquela turma, no período mencionado.  

Com o intuito de ampliar o entendimento acerca das memórias da educação e 

do cordel, participaram deste momento: a Professora Leyde Padilha, regente da 

turma da 4ª série da escola e do período em menção, também foram entrevistados 

cinco alunos da mesma turma: Edivaldo Fernando dos Santos (Cobra Cordelista), 

Cileide Gonçalves Azoubel, Cleoneide Cordeiro Wanderley, Carlos Antônio Roque 

dos Santos e Luciene dos Santos Silva. Também quatro antigos moradores: Sr. 

Rafael Padilha, esposo da Professora Leyde, Sr. Arnaldo Silva, Dona Antônia 

Santos, viuva do Sr. Vasquerê- vendedor de mungunzá daquela comunidade na 

década de 1970 e através de conversa informal com o Sr. Ferreira, na intenção de  
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conhecer, compreender um pouco das histórias registradas naquelas memórias 

relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem, a cultura, a convivência social  

daquelas pessoas4. 

As entrevistas foram agendadas de acordo com a disponibilidade de horários 

dos sujeitos, os quais puderam escolher o local de suas preferências para a 

realizações das  mesmas. 

Com a autorização de cada sujeito, gravaram-se as entrevistas em MP4 para 

que não se perdessem detalhes de suas falas, as quais foram posteriormente 

transcritas. Assim, “a experiência histórica do entrevistado torna o passado mais 

concreto, sendo por isso, atraente na divulgação do conhecimento” (ALBERTI 2004, 

pág.22). No momento em que necessitamos refletir situações individuais e coletivas 

vivenciadas por seres humanos, deveremos recorrer as entrevistas, porque a partir 

dos relatos de memórias dos sujeitos, produziremos um registro documental 

evidenciando aspectos que não aparecerão em outros documentos. 

 

3.4 Procedimentos de analise de dados  

Neste item, refletimos sobre os procedimentos adotados para analisar as 

informações coletadas. Assim, foi utilizada à análise de conteúdo. Esta escolha foi 

tomada em virtude dessa abordagem permitir uma ordenação bastante precisa de 

dados brutos, conforme uma orientação que busca rigor. Para de Bardin (1977 p.42), 

a análise do conteúdo é: “um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens”.  

A mesma autora argumenta ainda, que a análise de conteúdo apresenta três 

etapas: 1º) Pré-análise – que se refere à organização do material; 2º) Descrição 

analítica - nesta etapa, o material de documentos que constitui o corpus é submetido 

a um estudo aprofundado, orientando este os princípios das hipóteses e referencias 

                                                           
4
 As fotografias dos sujeitos da Pesquisa encontram-se em anexo. 
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teóricos. São básicos nesta etapa do estudo os procedimentos como a classificação, 

a categorização e a codificação; e 3º) Interpretação referencial – as análises 

realizadas até esta fase são submetidas a uma reflexão mais intensa, buscando 

desvendar elementos ocultos.  

A análise dos dados coletados pelas entrevistas semi-estruturadas realizadas 

com os sujeitos da pesquisa, possibilitou identificar quatro categorias que foram 

fundamentais para se alcançar os objetivos traçados neste trabalho, quais sejam: 

identificar personagens que estudaram na 4ª série na Escola Professora Eunice 

Beltrão no ano de 1974; compreender que memórias de educação podem registrar 

junto àqueles alunos que tiveram acesso ao cordel durante as aulas na 4ª série da 

escola Professora Eunice Beltrão no ano de 1974.  

Descrever como se dava o processo educativo realizado pela professora 

através da cultura popular, dos folhetos de cordéis durante as aulas, no período 

mencionado; avaliar se o cordel como recurso no processo de ensino-aprendizagem 

contribuiu para a formação humana dos alunos. 

Os temas foram agrupados de acordo com o conteúdo que expressavam e 

com o que tem em comum, tendo como norte os objetivos para categorizar os dados 

obtidos e nortear a analise dos temas abordados pelos sujeitos da pesquisa. As 

falas dos sujeitos foram comparadas entre si no sentido de verificar aquelas que se 

aproximavam ou se afastavam do conteúdo abordado. Neste terceiro capítulo foi 

analisado as questões relacionadas aos procedimentos metodológicos adotados 

para a realização da pesquisa. No próximo capítulo refletiremos sobre o bairro da 

Estâncias no passado,  as memórias da educação pelo cordel na 4ª série da Escola 

Professora Eunice Beltrão, a origem da Instituição na década de 1970, a forma como 

a Professora Leyde atuava no processo de ensino-aprendizagem, também sobre o 

aluno que se tornou Cordelista. 
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CAPÍTULO 4 

MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO PELO CORDEL NA 4ª SÉRIE 

DA ESCOLA PROFESSORA EUNICE BELTRÃO NA DÉCADA DE 1970. 
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4.1 MEMÓRIAS DA EDUCAÇÃO PELO CORDEL NA 4ª SÉRIE DA ESCOLA  

PROFESSORA EUNICE BELTRÃO  NA DÉCADA DE 1970. 

No capítulo anterior, foi analisado as questões metodológicas adotadas para o 

desenvolvimento deste estudo. 

Neste quarto capítulo, abordaremos as questões relacionadas ao bairro da 

Estância, a origem da Escola Professora Eunice Beltrão, os registros dos relatos dos 

alunos, sobre as aulas imbricadas na literatura de cordel, bem como os 

procedimentos pedagógicos utilizados pela professora regente que influenciou na 

profissão de cordelista de um dos alunos. Período de Ditadura Militar, onde os 

aspectos educacionais teriam que atender aos anseios governamentais.  

 

4.2 O bairro da Estância nas lembranças dos moradores.   

Neste tópico, refletimos sobre as questões relacionadas ao bairro da Estância 

situado na cidade do Recife. Retratamos a década de 1970, a partir dos olhares de 

moradores, período em que os acontecimentos ali vivenciados contribuíram para a 

materialização do meu objeto de estudo. É onde a Escola Professora Eunice Beltrão 

está localizada. 

Montenegro (2010) afirma que, para construirmos uma memória, percorremos 

muitas veredas, algumas vezes rompendo fronteiras e conquistando grandes 

regiões, configuram-se, pois como um registro dos modos de ser e viver de um 

grupo social, de um indivíduo. 

Nesse contexto, adentramos o bairro da Estância, localizado na (RPA) nº 5, 

Regiões Político-administrativas da cidade do Recife. Com a população de 9.240 

habitantes e taxa de alfabetização de 91,5% da população de 10 anos e mais, 

conforme o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE)  de 2010. 

Recorremos então, as memórias de moradores antigos, para situarmos  o contexto 

histórico daquele bairro, na intenção de compreendermos o universo em que 

estavam inseridos os alunos da 4ª série da Professora Leyde Padilha na Escola 

Professora Eunice Beltrão no ano de 1974. 
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A princípio, falamos informalmente com o Sr. De nome Ferreira, morador do 

bairro da Estância há 43 anos, proprietário de uma Serraria localizada na rua 

Moraes e Silva, ao lado da Escola Professora Eunice Beltrão, ele contou que no 

passado, o que marcava muito aquele Bairro, era a presença de importantes 

fábricas industriais naquela localidade. Por exemplo: a Fábrica de Alumínio IPAM, as 

Fábricas da Conic, do Café Royal e a primeira Fábrica da Bombril em Pernambuco. 

Logo, percorrendo as ruas do bairro da Estâcia, percebemos que o panorama 

econômico da cidade do Recife era composto por várias indústrias localizadas 

naquele bairro na década de 1970. Assim, como o passado deixa vestígios, 

encontramos fragmentos do que foi naqueles tempos áureos o refeitório da Fábrica 

de Alumínio IPAM.  

                     

Foto 1. Terreno do refeitório da extinta Fábrica de Alumínio IPAM. (fotografado em 2012) 

Dona Antônia com 81 anos de idade,  também, antiga moradora  daquela 

localidade, conhecida por Dona Tonha, confirmou as informações do Sr. Ferreira em 

relação as indústrias alí existentes,  fez a seguinte confissão: “há, era muito bonito 

ver a quantidade de gente caminhando pelas ruas com destino às fábricas, era muito 

lindo ver”.(Moradora Antônia) 

Em consonância com as afirmações realizadas pelos moradores citados, 

Montenegro (2010), argumenta que a partir do instante que percebemos algo, as 
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memórias tanto coletiva como individuais – desprendem-se do mecanismo que se 

encontram, agem executando e ressignificando aquilo que se mostra aos sentidos. 

A relação de Dona Antônia, com o bairro da Estância, está imbricada não só 

pela beleza da movimentação de pessoas nas ruas, mas, porque de acordo com a 

mesma, era naquele período em que juntamente com o esposo Sr. Vasquê, 

sustentava os filhos com a venda de mungunzá aos funcionários daquelas fábricas. 

Dona Antônia nos contou que ajudava a cozinhar, mas, quem vendia o 

mungunzá era o Sr. Vasquerê, pseudônimo atribuido ao Sr. Carlindo porque quando 

o mesmo percorria as ruas do Bairro para oferecer o mungunzar saia a gritar: 

“Vasquerê?!, Vasquerê?!, Vasquerê?!” Dessa  forma, a comunidade era avisada de 

que o vendedor de mungunzá estava passando naquele momento pela rua.  

A Professora Leyde Padilha também compartilhou sobre a história do Sr. 

Vasquerê, ”ele passava na rua da Escola com os vasilhames cheios de mungunzá 

logo cedo, oferecendo ao povo, Vasquerê?” Assim, através dos relatos 

mencionados, recorremos então, as reverberações de Alberti (2004) ao afirmar que 

quando adentramos as memórias, costumamos nos transportar ao universo 

sinestésico e sensorial das lembranças relatadas.  

Cileide Azoubel, aluna da Professora Leyde na década de 1970, afirmou que 

naquela época, ela e outras colegas da comunidade criaram  um time de futebol 

feminino que disputavam competições com bairros adjacentes. Já Luciene Silva, 

também ex-aluna daquela docente, faz referências às festividades que aconteciam 

no bairro da Estância, inclusive relembra um concurso de poesia organizado pela 

Professora Leyde no Clube da Fábrica de Alumínios IPAM, no qual participou ainda 

criança e ganhou em primeiro lugar, declamou uma poesia em homenagem ao dia 

das mães. 

O Sr. Rafael Padilha, esposo da Professora Leyde, também morador naquela 

época, relembra um pouco da história e acontecimentos ocorridos no bairro da 

Estância na década de 1970: 

 “Tinha a Indústria de Alumínio IPAM,que eu era o chefe de 

pessoal. Também tinham a Indústria de vidro Sato e a Industria 

Bombril. Existia um colégio famoso, o Humberto de Campos e o 
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Colégio Independência. A IPAM ficava quase no final da Rua 

Moraes e Silva. Também tinhamos a Escola da IPAM, era a 

Francisco Conde, ensinava  aos filhos dos funcionários  daquela 

Indústria de alumínio.” (Sr. Rafael Padilha) 

O mesmo morador, continua a mergulhar num passado distante mas, a forma 

que executa o processo de rememorar, nos trás a tona quanto foi proveitosa e 

significativa aquelas experiências. Assim, continua a relatar os acontecimentos 

vivenciados naquela localidade. 

“Eu era responsável por todo pessoal que trabalhava na IPAM, 

como sou um camarada popular, fazia pastoril, quadrilha  auxiliava 

Leyde nos trabalhos. Eu fazia parte do social, em  certa época, fui 

presidente do clube da IPAM,  participava e fazia  torneios de 

futebol de campo, de salão, de dominó, campeonato industriais. 

Realizava festas comemorativas com a comunidade; dia das 

mães, dos pais, etc. Os períodos das festas, eram muito 

divertidos, as festas geralmente aconteciam no clube da fábrica da 

IPAM e toda a comunidade era convidada a participar, 

principalmente durante o carnaval que atraia muitos jovens e 

depois saiam pelas ruas do Bairro celebrando os 

festejos”.(morador mencionado anteriormente).  

As lembranças daqueles moradores, deixam evidências que o bairro da 

Estância na década de 1970, representava um local atrativo onde todos se reuniam  

e realizavam seus momentos de diversão e lazer. 

 

4.3 DA CASA DE DONA SEBASTIANA À ESCOLA PROFESSORA EUNICE 

BELTRÃO.   

Neste tópico, abordaremos as questões relacionadas à Escola Professora 

Eunice Beltrão, assim, refletiremos os aspectos históricos daquela instituição 

durante os anos de 1970, periodo em que os acontecimentos alí vivenciados, 

contribuiram para a materialização do meu objeto de estudo. Lündke; André (1986), 

quando faz referência à pesquisa do tipo estudo de caso, argumenta que o mesmo, 

visa à descoberta, e o pesquisador precisa estar atento ao que ocorre no processo 

de investigação em que participa, porque pode surgir um fato importante.  

Alberti (2004), em um dos seus comentários, aponta que é preciso apurar o 

ouvido para saber reconhecer os fatos, porque muitas vezes podem passar 
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despercebidos. Neste contexto, seguindo as recomendações das autoras 

mencionadas, incluímos a história da Escola Professora Eunice Beltrão, localizada 

na rua Moraes e Silva Nº 625 no bairro da Estância na cidade do Recife, desde a 

época em que era a residência da Sra. Sebastiana Pereira da Silva. Alguns 

moradores nos contaram que aquela escola, era conhecida e chamada pelo nome 

de “Escola de Dona Sebastiana”, nas décadas de 1960 e 1970, por se tratar da 

residência de uma senhora negra, solteira por nome Sebastiana, que usava o 

espaço da sua casa para dar aula  as crianças daquele bairro localizado no Recife. 

 

Foto 2 – Dona Sebastiana (a segunda da esquerda para direita) reunida com professoras da Escola 

Professora Eunice Beltrão. Década de 1970 

Dona Sebastiana, era conhecida por todos os moradores daquela localidade, 

pela forma como ensinava as crianças nos moldes da educação tradicional, própria 

ao período. De acordo com o relato de uma das alunas da 4ª série do ano de 1974 

que antes estudou com Dona Sebastiana:  

“Dona Sebastiana, era uma senhora né, que o método dela, era 

aquele bem para época, era até bom porque os pais gostavam e 

aceitavam o tratamento que ela dava e funcionava.” “Aí, eu devo 

graças a ela, a Dona Sebastiana, que aprendi a conta de 

multiplicar foi maravilhoso, claro que estava errado o método, para 

aquela época funcionava, os pais aceitavam”. (Cileide)  

No relato da aluna mencionada anteriormente, os procedimentos adotados 

por Dona Sebastiana, nos remete “A responsabilidade do professor, de que as vezes 

não nos damos conta, é sempre grande. Sua presença na sala é de tal maneira 

exemplar que nenhum professor ou professora escapa ao juízo que dele ou dela 

fazem os alunos” (FREIRE 2007, pág. 65) dessa forma, as práticas pedagógicas de 

Dona Sebastiana, eram permissíveis pelos pais, porque além da assistência 
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cognitiva, educacional ela era responsável pela formação cidadã das crianças 

daquela localidade.  

Muitos pais aprovavam os procedimentos de Dona Sebastiana porque 

trabalhavam o dia todo e deixava sobre a responsabilidade daquela professora a 

tarefa de disciplinar os seus filhos. Assim, contemplamos os comentários de outra 

aluna que estudou com Dona Sebastiana antes de estudar a quarta série do ano de 

1974 na escola já mencionada: 

“Estudei, e aprendi a ler com ela porque eu estava fazendo uma 

série em outro colégio minha mãe falou com ela e eu fui estudar 

com ela. Dentro de três meses eu aprendi a ler com Dona 

Sebastiana, o ensino era rigoroso com ela.” (Cleoneide). 

Nessa mesma ideologia outra aluna, também, aponta como se dava o 

processo educativo nas aulas de Dona Sebastiana: 

“Dona Sebastiana, eu estudei com ela. Muito rigorosa ela, agora a 

gente agradece, na época ela era muito rigorosa. Agora, até a 

gente agradece porque estudei com ela e aprendi tabuada”. 

(Luciene). 

Nos relatos das discentes, o sentimento de medo se confundia ao de respeito, 

que permeava quase todos os alunos. Neste contexto, Freire (2007, pág.43) afirma 

“O gesto do professor me trazia uma confiança ainda obviamente desconfiada de 

que era possível trabalhar e produzir” assim, as lembranças das alunas, refletem 

sobre a educação desenvolvida por Dona Sebastiana. Logo, possuía poderes para 

educar e disciplinar os alunos com os consentimentos dos pais.  

O trabalho realizado por Dona Sebastiana, com a educação das crianças 

daquele bairro prosperou ao ponto dela, em certo período da sua vida, ceder uma 

grande parte da sua residência ao Estado para que o mesmo a transformasse em 

uma escola. No entanto, ela continuou morando em um pequeno cômodo da casa 

que ficava localizado nos fundos daquela instituição.  De acordo com o relato da 

docente da 4ª série daquela escola no ano de 1974: 

“Antigamente, essa escola que eu trabalhei, a casa era de uma 

Professora idosa negra, que a família dela morava em Barreiros 

ela era solteira foi morar lá na Estância, ela doou a casa para o 

Estado fazer uma escola e morava num quartinho desse tamanho 

aqui” (Professora Leyde Padilha)  
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A partir do relato da docente mencionada, a escola conhecida como Escola 

de Dona Sebastiana, passou a ser denominada: “Escola Reunida Número 110”, pelo 

governo do estado. 

 

Foto 3 – Casa de Dona Sebastiana e Escola Professora Eunice Beltrão (primeira casa à esquerda ao 

lado da árvore). Década de 1970. 

Em 1978, a Escola Reunida Número 110 recebeu a denominação  “Escola 

Professora Eunice Beltrão”, de acordo com a Portaria Nº 4.538 de 21/11/1978, Diário 

Oficial de 02/12/1978, sob a Inscrição de cadastro nº 1024922. A nova denominação 

da Escola foi uma homenagem prestada a uma supervisora da escola  que faleceu 

chamada Eunice Beltrão. Decisão que não agradou os  moradores daquela 

localidade. Podemos constatar no seguinte relato: 

“Quando eu cheguei aqui, existia Dona Sebastiana sem o apoio do 

governo, que essa escola não era do prefeito não, sei  que  ela 

cedeu a escolinha para educar o pessoal, mas com um 

determinado tempo, né, as coisas vão mudando e aí alguém 

chegou e disse que o governo podia ajudar e tal e ela já ficou de 

segundo plano porque botaram as professoras e ela ficou sempre, 

quando  uma professora faltava, ela assumia mas o nome era 

Dona Sebastiana, eu não sei por qual  carga d’água  que botaram 

Eunice Beltrão” (Sr. Arnaldo ). 

Com o relato do Sr. Arnaldo, observamos que mesmo com a mudança na 

denominação escolar, Dona Sebastiana continuava participando ativamente das 

atividades naquela instituição de ensino, seja na condição de professora ou 

responsável em manter a ordem e a disciplina escolar.  



62 
 

Ela permaneceu morando na escola até a data do seu falecimento.  É mister 

reconhecer e perceber a importância da presença de Dona Sebastiana no Bairro da 

Estância, durante o percurso da sua existência, no comando daquela Escola. Haja 

vista que é quase impossível hoje, perguntar sobre a Escola Professora Eunice 

Beltrão, sem ouvir um pouco da história de Dona Sebastiana. 

Aquela senhora, Dona Sebastiana, permanece latente na memória do povo 

daquela comunidade, como sinônimo de respeito, disciplina e obediência. Assim, ela  

comandava a escola e delegava as regras naquela instituição. Uma vez que os pais 

dos alunos recorriam a mesma, para disciplinar os seus filhos.  

Não temos conhecimento sobre a formação acadêmica de Dona Sebastiana, 

porém, de acordo com documento pesquisado e relato de moradores, ela atuava no 

ofício de professora.  O morador já mencionado, faz as seguintes considerações: 

“ela era católica e muito humana, agora ela era severa pra ensinar os meninos tinha 

que aprender a ler. Eu acho que aquilo ajudou muito na comunidade” (Sr. Arnaldo ). 

Dessa forma, ainda hoje é comum ouvir elogios daqueles que tiveram a 

oportunidade de estudarem e conhecerem a Dona Sebastiana. A maneira como 

conduzia o ensino, a escola, também, o compromisso de preparar os alunos para 

realizarem a Primeira Comunhão nos preceitos da religião católica.  

Atualmente na Escola Professora Eunice Beltrão, a documentação mais 

antiga que localizamos é  do ano de 1983,  escrita em folha de papel pautado, onde 

consta que a Escola foi instituída para servir à comunidade, pela paroquia local, 

deveria ser posteriormente encampada pela Promoção Social, órgão de 

dependência administrativa do então Governo Sr. Cid Feijó Sampaio.  

A documentação referente ao ano de 1974 da Escola Professora Eunice 

Beltrão,  a Ata que consta a 4ª série que foi objeto do nosso estudo,e o documento 

que consta o nome de Dona Sebastiana no ofício de docente, encontramos na 

Gerência Regional de Educação (GRE) Sul, localizada no bairro da Cidade 

Universitária no Recife.   
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Distribuição por série dos alunos da Escola Professora Eunice Beltrão no ano 

de 1974. 

SÉRIE TURNO QUANTIDADE DE 

ALUNO 

PROFESSORA 

1ª 1ª 32 Amara Marina Cunha Alves 

2ª 1ª 30 Mariluce Braga Tavares Alves 

2ª 1ª 30 Maria da Conceição Leôncio 

2ª 3ª 26 Maria Valdelena da Silva 

3ª 3ª 30 Sebastiana Pereira da Silva 

  4ª  
 

1ª 30 Leyde Ribeiro Padilha 

Fonte: Gerencia Regional de Educação (GRE) Sul. Recife  2012. 

 

Na tabela acima, podemos perceber a distribuição dos alunos por série, 

turnos, quantidade de alunos em cada turma, bem como os nomes das professoras 

regentes das respectivas turmas da Escola Professora Eunice Beltrão no ano de 

1974. Bem como a localização da 4ª série por ser objeto de estudo da nossa 

pesquisa. 

 

4.4 As memórias da educação pelo cordel na 4ª série da Escola Professora 

Eunice Beltrão no ano de 1974.   

 

Neste tópico, estabelecemos as articulações entre os dados da pesquisa e  as 

entrevistas  realizadas com os alunos da 4ª série da Escola Professora Eunice 

Beltrão no ano de 1974, bem como refletir a maneira que a Professora Leyde 

Padilha  conduzia as aulas imbricadas na cultura popular, com os folhetos de cordéis 

no processo de ensino-aprendizagem. Como influenciou na educação dos alunos, 

também na escolha profissional de cordelista de um deles. Numa época em que as 

escolas brasileiras, era pensada como um laboratório e que dali deveriam sair 
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formulas prontas. Ou seja, a escola representava um espaço onde deveriam sair 

profissionais preparados tecnicamente para atender os desejos da nação. 

Aranha (1996) argumenta que esse procedimento era justamente para 

atender as necessidades desenvolvimentistas do Governo, sem a preocupação com 

a formação humana. Contrapondo-se às diferentes formas de resistência ao novo, 

encontramos em Freire (2007) na perspectiva de que ensinar exige risco, aceitação 

do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação.  

Assim, a Professora Leyde, regente da 4ª série, cultuava em suas práticas 

pedagógicas a Cultura Popular, a literatura de cordel como ferramentas educativas 

no processo de aquisição de conhecimentos. Num pensamento, calcado numa 

educação cuja prática dialógica está centrada na autonomia, na conscientização e 

na liberdade dos sujeitos educativos, ou seja, uma educação emancipadora, 

realizada através do diálogo. 

A educação, em sua relação com a cultura, conduz os sujeitos sociais a um 

processo de transformação de sua vida e do mundo. No entanto, os sujeitos 

constroem um novo conhecimento e buscam atribuir diferentes significados à sua 

vida e à sua comunidade.  

Nesse contexto, a partir de relatos dos alunos, podemos estabelecer algumas 

considerações sobre as memórias da educação pelo cordel durante as aulas da 

Professora Leyde, regente da 4ª série da Escola Professora Eunice Beltrão no ano 

de 1974, de acordo com o seguinte depoimento de um dos discente daquela turma:  

“Eu me lembro de uma professora que eu tive, ela era quem 

passava pra gente tudo isso, as questões das quadrilhas, os 

desafios matutos, que eram formados em literatura de cordel o 

menino desafiando a menina em literatura, Porque, assim... ela 

trouxe pra dentro da sala de aula todo material da literatura 

popular, tudo que se trazia em nível de cultura popular”. (Edivaldo 

“Cobra Cordelista”) 

A declaração do aluno Edivaldo, em relação as aulas da Professora Leyde 

regente daquela 4ª série, regada de cultura popular, folhetos de cordéis, de acordo 

com o pensamento de Freire (2005), permite aos alunos, enquanto ser criativo e 

histórico, transformar o mundo, dando-lhe novas nuanças, novos sentidos. Fazendo 
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a relação do ser humano com a cultura e com a natureza, a importância de educar a 

partir do conhecimento de seu próprio lugar, de sua realidade, assim: 

“A cultura como o acrescentamento que o homem faz ao mundo 

que não fez. A cultura como o resultado de seu trabalho. De seu 

esforço criador e recriador. O sentido transcendental de suas 

relações. A dimensão humanista da cultura. A cultura como 

aquisição sistemática da experiência humana” (FREIRE, 2005, 

p.117). 

Nesse sentido, fica evidente a educação e cultura popular pelo viés da 

literatura de cordel. Araújo (2007) argumenta que através do cordel, é possível 

educar. Nesse contexto, educação e cultura se constituem elementos fundantes e 

essenciais para o entendimento da sociedade, o cordel participa desse processo, 

educando e contribuindo para a construção de conhecimentos. 

Ao ser introduzido na escola, o cordel permite ao educando essa 

possibilidade de dialogicidade com outros saberes e culturas, importantes na 

aquisição dos conhecimentos que serão fundamentais para o aprendizado. O cordel, 

durante as aulas daquela 4ª série, influenciou, esteve presente em várias 

expressões culturais, tanto na música quanto no teatro.  

O cordel exerceu expressiva importância nas relações sociais dos alunos. 

Assim, de acordo com os argumentos dos seguintes alunos: 

“O que eu vivia muito era quando ela com aqueles cordéis ela 

fazia teatro, fazia alguma coisa aí sim, chamava demais, aonde 

chamava a minha atenção. Então, era isso que mostrava assim, a 

gente participar era fazer com o cordel ela criava teatro e isso 

como na época não tinha nada de brinquedo e os brinquedos que 

tinham nós não podíamos comprar, então vivíamos daquilo que 

ela passava pra gente.” (Carlos) 

“[...] os cantos ela cantava muito e a gente também com ela. Ela 

dava um tema e a gente em combinação com as colegas ia 

inventando as histórias as combinações de palavras com palavras, 

eu não era muito boa, mas aí minha coleguinha era sempre 

melhorzinha aí criava sempre estrofes combinando uma palavra 

com a outra, ela deixava a gente sempre a vontade.”(Cleoneide) 

Nas memórias dos alunos Carlos e Cleoneide, as aulas da Professora Leyde 

na Escola Professora Eunice Beltrão, representava o lugar de produção de saberes, 

também  o espaço de circularidade cultural das diversas possibilidades  existentes, 

tanto no intercâmbio entre os discentes de culturas e hábitos diferenciados quanto  
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aqueles estabelecidos no modos de aprender e dos valores que são apreendidos a 

partir do contato existente entre culturas diferentes no espaço escolar.   

Freire (2007) nos leva a reflexão quando chama à atenção para a criatividade 

humana, quer nos mostrar que, em toda a criação humana, existe um toque de 

criatividade e que essa criatividade exerce fundamental força na ação cultural do ser 

humano. 

É no cotidiano que se fundem as relações sociais entre os grupos e se 

estabelecem os laços de sociabilidades, as experiências individuais são somadas, e 

as coletivas, multiplicadas, sendo o espaço de organização que visam articular 

modos de vida, maneiras de fazer dos sujeitos sociais.  

Nesse contexto, a aluna faz o seguinte relato: 

“Eu não me lembro do cordel, era uma época tão boa, foi muito 

bom você fazer esse contato comigo pra relembrar a escola. Ela 

fazia muitas coisas com a gente não era só na sala de aula não, 

ela participava de tudo com a gente, eu me lembro das quadrilhas. 

E o ensino, aí que a gente gostava de ir para a escola. Eu gostava 

muito parecia que a hora corria. Porque a professora dava um 

estímulo tão maravilhoso.” (Luciene) 

Nesta mesma lógica, outra discente prossegue: 

“Lembro muito das leituras da dedicação dela. Poesia eu lembro 

mais assim, poemas, muita leitura, eu tinha pavor de ler, mas, ela 

mandava ler eu lia, ela dava muita força pra gente. Ela era uma 

pessoa carinhosa ao mesmo tempo cobrava na hora da bronca ela 

dava, gostava muito dela. Foi um tempo bom, ela puxava muito 

pela leitura.”(Cileide) 

Nos relatos das alunas Luciene e Cileide, as considerações chamam a 

atenção para o comprometimento da Professora Leyde em adequar em  suas 

práticas pedagógicas,  diversos contextos culturais naquela 4ª série da Escola 

Professora Eunice Beltrão no ano de 1974. Dessa forma, corrobora Freire (2007) 

quando traz a tona a importância de respeitar o conhecimento prévio do aluno, a 

historicidade do saber individual de cada sujeito.  Dessa forma as alunas  não se 

lembraram do cordel, porém, fica evidente o compromisso daquela professora em 

realizar uma  prática pedagógica que contemplasse toda a turma, ocorrendo de 

acordo com as necessidades dos alunos.  
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A literatura de cordel, enquanto prática social e cultural, de acordo com Araújo 

(2007) propicia, no âmbito educacional um meio de problematização de questões 

sociais e culturais. Isso significa dizer que esse gênero textual colabora para que o 

aluno problematize situações que se passam no mundo social e tenha a capacidade 

de se posicionar diante das situações do cotidiano. 

Na formação cultural, daquela turma da 4ª já mencionada, o cordel continuava 

trazendo grandes contribuições, levando  conhecimentos culturais associados ao 

processo de ensino-aprendizagem estabelecidos pela Professora Leyde, de acordo 

com os seguintes depoimentos dos alunos:   

“E pelo que ela passou pra gente ficou fácil também estudar em 

outros colégios. Ela dava um passo a mais que os outros 

professores as coisas que fazia os teatros, fazia para depois da 

escola, quer dizer procurava ocupar as mentes das crianças, esta 

entendendo? E isso foi muito interessante porque depois que você 

fica adulto é que você ver onde teve a grande participação da 

professora.”(Carlos)  

“Com ela, aprendi algarismo romano que lembro, coisa que a 

gente pergunta hoje e os meninos não sabem. Era só até a 4ª 

série, e ai a gente já ia para outro colégio e não sentia dificuldade 

de adaptar-se. É uma emoção tão grande poder falar, era muito 

bom, tinha a hora do estudo, a hora do lazer e a hora dela 

participar com a gente  também.” (Luciene) 

Por meio do depoimento dos alunos Carlos e Luciene, observamos que as 

práticas educativas da Professora Leyde, remetem numa ação educativa que venha 

fomentar os valores inerentes à condição humana. Uma educação libertadora, 

calcada numa pedagogia dialógica, que prima por uma concepção de ser humano e 

de mundo emancipados. Dessa forma, Paulo Freire argumenta que: 

“Uma educação corajosa, que enfrentasse a discussão com o 

homem comum, de seu direito àquela participação. De uma 

educação que levasse o homem a uma nova postura diante dos 

problemas de seu tempo e de seu espaço. [...] Entre nós, repita-se 

a educação teria de ser, acima de tudo, uma tentativa constante 

de mudança de atitude. De criação de disposição democrática 

através da qual se substituíssem no brasileiro, antigos e 

culturológicos hábitos de passividade, por novos hábitos de 

participação e ingerência” (FREIRE, 2005, p.100-101).  

No pensamento Freire, o ser humano é um criador de cultura que faz e refaz 

o seu saber. O saber popular, em sua trajetória, vem se refazendo, sendo inventado 

e reconstruído. Esses conhecimentos, associados à educação escolar, participam 
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como fomentadores da aprendizagem e o cordel pode representar para a prática 

educativa como um instrumento de incentivo à leitura, devido ao seu caráter de 

ludicidade, o que por ser um impulso para a criatividade do educando.  

Portanto, a prática da leitura de cordel veicula modos de ensinar e formas de 

aprender que, no processo de ensino e aprendizagem, adquire efeitos de sentidos 

sobremaneira significativos para a aquisição de conhecimentos. Como afirmam as 

seguintes alunas em seus depoimentos: 

 “Ela incentivava muito pra gente ler, fazer redação, ler na sala de 

aula o que a gente estava fazendo se levantava e lia se ela 

aprovasse tudo bem, agora, se não ela dizia isso está errado, 

vamos fazer de novo. Ela incentivava sempre a gente pra ser 

sempre correto. Só tenho lembranças boas dela”.(Cleoneide) 

“Eu era pequena aí teve um concurso de poesia justamente nesse 

Clube da IPAM eu participei e ganhei em primeiro lugar, o tema foi 

dia das mães, eu recitei uma poesia e ganhei, já através dela.” 

(Luciene)  

A percepção expressiva das alunas Cleoneide e Luciene  acerca das práticas 

educativas desenvolvidas pela professora Leyde, regente da 4ª série  da Escola 

Professora Eunice Beltrão no ano de 1974, encontra em Freire (1993), um suporte 

teórico, haja vista, o autor evidencia que, “com a ajuda do educador, o educando vai 

superando seu saber anterior de pura experiência, por um saber mais crítico, menos 

ingênuo.  

O senso comum só se supera a partir dele”. (FREIRE,1993, p.17) Destarte, 

refletindo sobre a cultura e seu papel na sociedade, Freire propôs processos 

educativos que fornecessem a diversos sujeitos sociais condições para que 

pudessem aprender a ler e a interpretar o mundo que habitavam.  

O mesmo autor (2005) aponta que é pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática, dessa forma, as mudanças e 

transformações são necessárias a uma prática pedagógica adequada aos diferentes 

contextos culturais e sociais. Partindo dessa ideia o ser humano, aprende a ser 

humano, nos significados que os próprios homens retribuem a existência.  

Assim, esse processo ocorre à medida que o professor, numa postura critica 

e democrática, procure dicotomizar a escola a outros espaços de experiências 

humanas, articulando novos saberes ao escolar e articulando-se com a comunidade. 
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Nesse contexto, os alunos  tecem os seguintes comentários relacionados as aulas 

da Professora Leyde Padilha,  regente daquela 4ª série no período já mencionado: 

“Para cada tempo festivo assim, ela tinha uma comemoração com 

a gente. Um exemplo, São João ela fazia quadrilha com a gente, 

ensaiava na escola e tinha ali, em Jardim São Paulo, tinha um 

palco que agora está sendo a Academia da Cidade, pelo São 

João, a gente dançava. Eu me lembro muito das quadrilhas, eu 

chega me arrepio, Deus está fazendo com que me lembre, eu 

chego a sonhar com aquele passado. Você imagina?”
 
 (Luciene)  

 

Foto 4 - Festa de São João na Escola Professora Eunice Beltrão, ano 1974. 

 

“Maravilhosa, o ensino maravilhoso, levava a gente pra dançar 

quadrilhas nos lugares, qualquer festividade ela estava 

comemorando. Ela sempre incentivava a gente a comemoração 

naquele tempo.” (Cleoneide) 

“Ela inventava quadrilhas, teatro com os cordéis, tem um que até 

lembro que nós fizemos na Praça de Jardim São Paulo.” (Carlos). 
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Foto 5 – Casal de noivos, Quadrilha Matuta da Escola Professora Eunice Beltrão. Ano 1974. 

 

O depoimento dos alunos Luciene, Cleoneide e Carlos nos remetem ao 

pensamento de Alberti (2004 2004, pág.14) quando alude “[...] reviver o passado, 

através da experiência de nosso interlocutor. E sua presença nos torna mais 

próximos do passado, como se pudéssemos restabelecer a continuidade com aquilo 

que não volta mais”. Destarte, as práticas educativas daquela Professora Leyde, não 

se resumiam as atividades apenas no espaço escolar, haja vista proporcionava aos 

alunos participarem de festividades extraescolares, conforme os seguintes relatos: 

“Eu casei três vezes na quadrilha, aí diziam, você não vai casar 

mais na quadrilha”.    (Cileide) 

“Justamente, nessa época, eu fui noiva, rainha da quadrilha, muito 

bom a gente ia a casa dela e ela fazia muitas coisas com a gente. 

Não era só a sala de aula não. Ela participava de tudo com a 

gente.” (Luciene) 
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Foto 6 – Coroação de rainha do milho. Escola Professora Eunice Beltrão. 1974 

Torna-se evidente, a importância do papel do professor, na concepção de 

Freire (2007) o compromisso com o desenvolvimento do educando em seu amplo 

sentido-cognitivo, afetivo, social, tendo em vista que a educação escolar pode 

contribuir para a construção de uma realidade mais humana. E a cultura no processo 

de ensino-aprendizagem é um ato político e quando se desvaloriza as raízes 

culturais, torna-se quase impossível a presença no mundo.  

E uma educação que realce os valores humanos deve, portanto, criar meios 

para a participação dos múltiplos saberes que fazem parte do mundo social, quer 

sejam pautados no conhecimento cientifico ou nos saberes da cultura humanística 

que são alçados no conhecimento popular.  

Na escola, na sala de aula no âmbito do contexto educativo. Araújo (2007) 

afirma que as múltiplas visões de mundo que perpassam os cordéis podem produzir 

experiências educativas significativas, visto que elas possibilitam a' integração e 

conexão entre os sujeitos do conhecimento.  

Uma proposta educativa que dê visibilidade a esses aspectos relativos à 

aprendizagem precisa ter em vista que o educador deve ter clareza de seu papel na 

aprendizagem do educando, para que sua ação educativa propicie a interação entre 
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os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e a sua prática 

educacional desperte a criatividade e o posicionamento crítico, proporcionando a 

autonomia dos educandos.  

Assim, o aluno Edivaldo “Cobra Cordelista”, buscou estabelecer relações 

entre os conteúdos ensinados pela a professora Leyde e o conhecimento empirico  

de discente, como demonstra  em seu depoimento: 

“Então, a criança que caiu naquela época na mão de professores 

que tinham essa dedicação, com certeza, hoje veem a cultura de 

uma maneira diferente. E eu digo que sou muito fruto dessa 

reflexão. Todo esse ambiente de literatura com certeza influenciou 

para que eu viesse mais tarde a escrever a literatura de cordel.” 

(Edivaldo “Poeta Cobra Cordelista”) 

O relato do discente Edivaldo, faz referência a  forma como a Docente Leyde 

Padilha exercia uma ação  educativa alicerçada pelo diálogo, colaborando para que 

o processo de aprendizagem pudesse fluir de maneira a estimular e despertar nos 

educandos o gosto pelo aprender. Dessa forma, contemplamos o pensamento de 

Paulo Freire: 

 “A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade 

científica domínio técnico a serviço da mudança ou, 

lamentavelmente, da permanência do hoje. É exatamente esta 

permanência do hoje neoliberal que a ideologia contida no 

discurso da “morte da História” propõe, permanência do hoje a que 

o futuro desproblematizado se reduz (FREIRE, 2002, p.161). 

O mesmo autor, elucida que ensinar é uma atividade humana, mostra-nos 

que o ato de ensinar e aprender sobre o mundo social é fecundado de sentido em 

diferentes espaços da vida social: “educar é substantivamente formar”  Isso quer 

dizer que ao ensinar, o educador está formando cidadãos críticos, participativos e 

tolerantes. E o cordel, abre o leque de possibilidades que favorecem a essa 

formação.  

A aprendizagem, desenvolvida nessa perspectiva, evidenciam 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. É possível, percerber o desempenho, compromisso e 

dedicação da Professora Leyde Padilha durante as aulas naquela 4ª série da Escola 



73 
 

Professora Eunice Beltrão no ano de 1974. Conforme os seguintes depoimentos dos 

alunos: 

“ela era muito animada, muito  dinâmica, apressadinha, estás 

entendendo? Eu tenho boas lembranças dela. Fiz tudo direitinho, 

fiz até o 2º ano científico no Liceu de Artes, depois fiz o magistério, 

é a profissão que escolhi, talvez até porque a gente sempre 

escolhe um professor para se espelhar né. Em termo de profissão, 

eu creio que sim, porque eu passei a admirar aquele jeito dela e 

quis ser professora.” (Cileide) 

“Nada melhor de que você fazer a criança participar né. Ela não 

era aquela professora só de escrever, ela fazia a gente participar 

do que ela estava mostrando, ela fazia a gente também dizer por 

isso é que se tornava interessante. O aluno teria que está com a 

mente ocupada.” (Carlos) 

“A educação dela, o ensino dela sempre bom, ótimo foi um dos 

melhores que tive na Escola Eunice Beltrão. Contribuiu e muito o 

ensino dela foi maravilhoso. Contribuiu muito é tanto, que eu 

nunca repeti, quer dizer incentivou do primário para frente” 

(Cleoneide) 

A partir do relato dos alunos  mencionados anteriormente, deve-se levar em 

consideração que educar não é transmitir conhecimento nem acumular informações, 

mas permitir que, através do ato educativo, o educando tenha uma experiência 

significativa de aprendizagem.  

O ato educativo na concepção de Freire (2005) implica uma relação dialógica 

com o educando, em que se estabelecem laços de interação, e o educando passa a 

dar sentido ao que aprendeu. 

A escola recebe, em seu corpo discente, pessoas oriundas de grupos social e 

culturalmente diferenciados, mas que, dependendo da prática educacional 

desenvolvida no espaço escolar, cujos processos educativos privilegiem o diálogo e 

a integração entre diferentes, reconhecendo suas heterogeneidades, é possível a 

eminência do intercâmbio cultural entre os grupos, e essa mediação é feita através 

do diálogo.  

Nesse sentido, o educador, cuja prática pedagógica trabalha centrado numa 

perspectiva de educação intercultural, reconhece a escola e a sala de aula como um 

espaço de ressignificação de conhecimentos e de aprendizado mútuo.  
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Entendemos que pensar uma educação escolarizada, em que educação e 

cultura exerçam um papel fundamental na compreensão da realidade social, é 

fundamental, pois, desse diálogo entre elas, resulta a realização de práticas 

educativas que procuram auxiliar na compreensão dos desafios existentes no 

mundo atual.  

Nesse cenário, o que se busca é uma prática educativa que possa favorecer o 

encontro cultural entre diferentes sujeitos sociais, e, desse modo, promover relações 

de solidariedade e respeito mútuo, através de uma convivência pacífica pautada 

numa educação voltada para o respeito aos valores éticos e para a valorização das 

complexidades dos sujeitos humanos e de suas práticas sociais e culturais.  

Essa postura parte do princípio de que cada sociedade e cada cultura criam 

formas de convivência no mundo. À prática educativa, conforme Freire deve estar 

pautada em compromisso com o outro, no sentido de um ensinar crítico e reflexivo 

que estabeleça autonomia, liberdade e que torne possível, através do diálogo entre 

educando e educador, uma educação emancipadora.   

Assim, em tempos de sociedade de informação e de conhecimento global, a 

educação deve favorecer e desenvolver as habilidades do educando, tanto para sua 

prática de vida como para o conhecimento de suas próprias subjetividades, de modo 

a vir potencializar suas competências.  

Nesse sentido, pensar o papel do educador, no âmbito de uma educação 

voltada para os valores culturais e sociais, é pensar também de que forma ele pode 

contribuir, através de seu agir educativo.  

Tendo por base esses pressupostos, a educação escolar, deve propiciar o 

desenvolvimento coletivo de conhecimento, estimulando e permitindo ao educador 

que, através de sua ação, possa efetivar processos educativos que tendem a 

suscitar o respeito à liberdade individual de cada ser humano. 

A comunicação entre os educandos devem contribuir para que haja a abertura 

de canais de entendimento mútuo diante das diferenças. Por causa disso, Freire nos 

chama a atenção para o papel do educador como agente de uma educação 

emancipatória dos sujeitos educativos. Assim: 
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“A tarefa do educador, então, é a de problematizar aos educandos 

conteúdo que os mediatiza, e não de dissertar sobre ele, de dá-lo, 

de estendê-lo de entregá-lo, como se tratasse de algo já feito, 

elaborado, acabado, terminado Neste ato de problematizar os 

educandos, ele se encontra igualmente problematizado.” (FREIRE, 

2002, p.81). 

O mesmo autor na página 83, enfatiza ainda, que “a educação, contudo, 

como uma autêntica situação gnosiológica, é a problematização do mundo do 

trabalho, das obras, dos produtos, das ideias, das convicções, das aspirações, dos 

mitos, da arte, da ciência, enfim, o mundo da cultura e da história” que, resultando 

das relações homem-mundo, condiciona os próprios homens, seus criadores.  

Uma educação dialógica, inclusiva, interativa e cidadã, que privilegia a 

igualdade, tende, portanto, a ampliar a capacidade de integração individual e grupal, 

numa ação que deve ser conjunta, pois exige a participação de todos os membros 

da escola.  

 

4.5 “Ensinar não é receita de bolo” A cultura popular, o cordel como subsídios 

pedagógicos nas aulas da Professora Leyde Padilha no ano de 1974. 

Neste tópico, abordaremos a tragetória da Professora Leyde Padilha na 

condição de regente da 4ª série da Escola Professora Eunice Beltrão localizada no 

Bairro da Estância na cidade do Recife no ano de 1974. Também suas experiências 

enquanto Professora do Movimento de Cultura Popular do Recife, as quais 

fortaleceram a forma de conduzir o processo de ensino-aprendizagem regado pela  

cultura dos folhetos de cordéis. 

As aulas da Professora  Leyde Padilha, na 4ª série da Escola Professora 

Eunice Beltrão no ano de 1974, eram espelhadas na educação freireana, advinda do 

Movimento de Cultura Popular do Recife (MCP), o  qual, a  docente participou 

ativamente das ações educacionais  na cidade do Recife. 

Brandão (1985) argumenta que o MCP propunha transformar a educação em 

um espaço para discussão e para problematização e transformação da realidade 

social. Logo, a atuação desse Movimento suplanta a seara da alfabetização, porque 
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incluía formação política cultural, tanto nos programas radiofônicos como nas 

chamadas Praças de Cultura.  

A prática pedagógica do MCP levava, assim, ao saber realmente 

transformador, pois desabrochava da prática coletiva:  

“Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos 

ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a 

importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no 

trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, 

[...]” (Freire 2007, p.44) 

As Praças de Cultura eram locais públicos – praças- utilizadas pelo MCP para 

desenvolver as suas práticas pedagógicas, funcionavam – pois – como escolas “ao 

ar livre” conforme vaticina o mesmo autor. É possível observar as ações dessas 

Praças através do relato daquela docente, quando narra detalhes do ofício de 

professora no MCP na cidade do Recife: 

“Eu mesma no Movimento de Cultura, ensinava quatro séries, ali 

na Várzea, na esquina da Rua da Levada, onde tem a Praça, eu 

ensinava 1ª,2ª,3ª e 4ª série tudo junto”
 
(Professora Leyde) 

No depoimento mencionado, tais memórias evidenciam que a prática 

educativa da docente, segundo a nossa compreensão, não se fazia de forma neutra, 

isenta das demandas sociais a sua volta, tampouco agia indiferente às questões 

políticas impostas pelo Governo Militar, quando as escolas eram obrigadas apenas a 

ensinar, ou melhor, treinar os alunos a uma educação tecnicista.  

Ao se envolver com as questões culturais da comunidade, a Professora Leyde 

assumia, de fato, a educação como um ato político e facilitador de mudanças e 

transformações sociais. (FREIRE, 1993).  Na concepção daquela docente, suas 

práticas educativas, estavam imbricadas nos princípios do educador Paulo Freire, 

conforme seu relato: 

“Paulo Freire foi, é fantástico, porque ele dava aula embaixo de 

uma árvore, onde houvesse, ele dava uma aula. E eu aprendi com 

ele. Às vezes, o povo perguntava: tu fizeste isto? Onde tu 

arrumaste isto? Quem te ensinou? Eu dizia, olhe, o que eu sei 

dizer é uma coisa, que a professora tem que ser criadora. Sabe 

por quê? Porque ensinar não é receita de bolo, e você vê pessoas 

diferentes”. (Professora Leyde Padilha) 
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O relato da professora, reporta-se aos princípios de Paulo Freire, nas 

formulações teórico-práticas no campo político-pedagógico, oferecendo as bases 

para valorização das culturas em que os alunos e alfabetizadores estão inseridos, 

levando em conta a realidade do educando, suas experiências, suas opiniões e suas 

histórias de vidas. Veiga (2007) aponta que o Golpe Militar, ocorrido em abril de 

1964, interrompeu a preparação dos novos planos pedagógicos que estavam 

surgindo.  

Uma ruptura política que culmina na repressão as atividades desenvolvidas 

pelos movimentos de educação e cultura populares. Logo, seus dirigentes foram 

perseguidos; seus ideais, censurados, o Programa Nacional de alfabetização, 

dirigido por Paulo Freire, foi interrompido, os materiais apreendidos e os 

coordenadores foram presos. Nesse cenário, destacamos o olhar da docente 

daquela 4ª série, quando faz o seguinte relato:  

 “Muita gente foi para fora, foi para outro lugar, saiu aqui do Brasil, 

foram exilados. Houve gente que rasgou a carteira profissional, 

porque era assinada pelo Movimento de Cultura Popular, eu não 

rasguei a minha. Houve colegas que depois pediram para eu ser 

testemunha, para computar o tempo de serviço. Porque elas, com 

medo, rasgaram as carteiras. Eu, não, tinha a minha como 

professora. Eu ensinava aos meninos.” (Professora Leyde Padilha)  

 

Foto 7 – Página da carteira profissional da professora regente assinada pelo Movimento de Cultura 

Popular. Ano 1964. 
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Por meio do depoimento da docente, ela lecionava pelo compromisso de 

proporcionar uma aprendizagem democrática, não se importando em atender as 

expectativas outorgadas pelo País. Muito pelo contrário, a docente agia na 

contramão da lógica Governamental, pois os educandos eram partícipes dos seus 

próprios conhecimentos e, como tais, estabeleciam relações dialógicas com aquela 

professora que iam além dos conteúdos formais, porque lhes era facultado dialogar 

sobre outros temas, como a cultura popular.  

Diversas práticas inspiradas na ideologia dos movimentos populares 

persistiram, na época da Ditadura, nas salas de aula das escolas brasileiras. 

Movimentos esses que, no entendimento de Brandão (1985), buscaram criar 

experiências políticas de expressão cultural com o propósito de obter 

transformações sociais e simbólicas que gerassem reorganização e mobilização de 

grupos populares e o fortalecimento de seu poder de classe.  

Nesse contexto,, destacamos as experiências vivenciadas pela Professora 

regente da 4ª série da Escola Professora Eunice Beltrão no ano de 1974, durante o 

processo de ensino-aprendizagem com seus alunos, realizava trabalhos 

participativos através da prática da Cultura Popular.  

Haja vista, as memórias da docente Leyde Padilha, asseveram a sua postura 

contestadora do sistema educacional vigente à época, tempo de Ditadura Militar, 

cujas ações desenvolvidas por toda a sociedade, de acordo com Aranha (1996), 

eram vistas sob a lente da censura, do controle e da repressão.  

A educação, ofertada pelas escolas públicas não fugia à regra, pois tinha que 

seguir o padrão governamental imposto. Vale ressaltar que a utilização de folhetos 

de cordéis nas aulas da Professora Leyde, possibilitava uma mudança de 

paradigmas durante as aulas, pois ia à contramão do sistema educacional imposto 

pelo Governo Militar que zelava, prioritariamente, pela utilização das cartilhas como 

fontes oficiais para serem utilizadas nas escolas. Como afirma a docente: 

“Eu nunca usei cartilha porque antigamente chamávamos o 

menino para dar a lição, o menino decorava a cartilha em casa, 

porque a mãe ensinava.”. (Professora Leyde Padilha) 
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Por meio dos relatos daquela docente, é possível perceber que as cartilhas 

traziam conteúdos padronizados e generalizados para todas as escolas do país, por 

isso, a mesma, procurava não aplicar tais materiais nos processos educativos 

durante as suas aulas. 

A cultura popular chegava àquela escola pelas práticas educativas da  

Professora Leyde, tornava-se – então – um elo entre os alunos e o desejo de 

frequentar a escola para participarem das atividades desenvolvidas naquela 4ª série. 

Araújo (2009) argumenta que a cultura popular, imbricada nos processos 

educacionais, oportuniza o diálogo do saber popular com outros saberes e culturas. 

Assim, o professor durante esse percurso realiza o fazer educativo. O depoimento 

da docente corrobora com esse pensamento: 

“[...] o cordel, vem assim,  aquilo que lhe comove uma coisa que é 

muito bom quando faz assim, eu ensinava muito aos meus alunos 

isso,  e comecei também ensinando pra eles criarem  pelas rimas, 

entendeu,  rima eu começava com rima e trabalhava 

primeiramente.” (Professora Leyde Padilha) 

 

Foto 8 – Conclusão de curso Pedagogia – Centro de Educação – UFPE.   Professora Leyde Padilha 

regente da 4ª série da Escola Professora Eunice Beltrão no ano de 1974. 

No relato mencionado anteriormente, a experiência com a literatura de cordel 

era importante para a educação desenvolvida  naquela 4ª série, principalmente para 

começar o processo da leitura, haja vista que os alunos se entusiasmavam bastante 
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quando a Professora Leyde levava um folheto para ser trabalhado em sala de aula, 

vale ressaltar que a docente, realizava uma pesquisa prévia dos cordéis mais 

adequados à situação dos seus alunos.  

A literatura de cordel, para Galvão (2001), representava, pois, uma alternativa 

prazerosa para desenvolver as competências de leitura e para a formação de 

leitores, à medida que provocava prazer e deleite. Então as atividades com os 

folhetos na sala de aula daquela professora começavam assim, de acordo com o 

relato da mesma:  

“Pense naquilo que lhe comove, quando sentir aquilo, diga: vou 

me sentar e vou construir umas estrofes, uns versos. Depois verá 

qual é aquele que dá certo para fazer as estrofes. Cordel é uma 

literatura mais simples, não é aquela literatura profunda que o 

povo lê, lê, quando você vem compreender às vezes já vai na 

metade do livro. Já o cordel, você escolhe  assim, vamos dizer, um 

tema que lhe comove, político,  cria alguma coisa assim que  dá 

uma  história, sendo  que formado com poucas estrofes mas, que 

diz tudo.”   (Professora Leyde) 

A docente, ainda argumenta que:  

“Você pode notar que no cordel, tinha um assunto que vai do 

começo ao fim, de gozação, política, de tudo, vai até ao fim pra dá 

um desfeche como uma história então, eu dizia a eles vocês 

pensem numa coisa que vocês gostem, eles sempre  gostavam de 

carnaval, festa de São João, porque eu fazia quadrilha ,carnaval 

eu brincava com eles , eu pegava mais assuntos de datas 

comemorativa pra fazer a literatura de cordel” (Professora Leyde) 

No relato da Professora, percebe-se que o cordel, foi um grande aliado para 

estimular a aprendizagem daqueles seus alunos, proporcionava o momento da 

reflexão antes do agir. Uma vez que, a aprendizagem desenvolvida através dos 

folhetos, de acordo com Freire (2007), permitia a aproximação daquela professora 

aos seus educandos, no momento em que ela reforçava a liberdade de expressão 

para que os mesmos se empoderassem das suas realidades, dos seus saberes para 

desenvolverem aquelas atividades.  

O mesmo autor (2005) argumenta que é através do diálogo que os seres 

atuam no mundo, mantendo relações com ele. O ser humano, como ser social, é 

construído a partir das experiências vividas com outros seres humanos.  Nesta 

perspectiva, colabora o depoimento daquela docente quando afirma: 
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“Você nunca vai pegar uma classe homogênea, não existe. Então, 

você tem que saber trabalhar com a classe, se você não souber, 

pronto. Você tem que trabalhar com a turma, de modo que não 

magoe os alunos que não sabem, porque cada um constrói o seu 

saber. Um aluno aprende com o outro.” (Professora Leyde 

Padilha) 

O comentário da docente Leyde, em concordância com Freire (2005) aponta 

que essas experiências são mediatizadas pelo diálogo, o qual se fundamenta não no 

sentido da evocação de relações de poder de si sobre o outro, da opressão e do 

autoritarismo, em que um impõe sobre o Outro sua visão de mundo e das pessoas, 

mas no sentido humanizador, como um ato de criação e recriação.  

Araújo (2007) ressalta que o cordel apresenta uma diversidade de 

informações que são frutos dos conhecimentos sociais, no cotidiano e que, 

apreendidas nos folhetos, multiplicam o arcabouço de conhecimento que os compõe 

e que eles produzem.  Nesse sentido, a aprendizagem pelos cordéis ocorria 

conforme o relato daquela docente:   

“Você tem que trabalhar com o que o aluno trás o conhecimento 

que ele tem dentro dele, depois, quando via, dava trabalho porque 

passava um mês, um mês e tanto, depois tinha que ver todos eles 

de vagar, depois eu colocava umas cordinhas na parede da sala, 

série tal, para não misturar” (Professora Leyde) 

Com o relato da professora Leyde, constata-se que o processo de ensino-

aprendizagem com o cordel, durante aquelas aulas nos seus desdobramentos não 

ocorriam de forma imediata, na realidade trata-se de um processo lento, que envolve 

os diversos sujeitos inseridos no contexto.  

Para uma prática dialógica, esta, deverá ter centralidade na autonomia, na 

conscientização e na liberdade dos sujeitos educativos, ou seja, uma educação 

emancipadora, que se realiza através do diálogo. Podemos contemplar mais um 

depoimento daquela docente: 

“eu sempre ensinei aos meus alunos assim, a gente só ler se 

sentir aquela vontade dentro da gente, vocês quando passarem na 

rua, de ônibus, vocês passarem numa rua vão ler o nome de rua, 

letreiro, propaganda, banca de revista, pare e vá ler. leia o que 

você achar, está pendurado na banca de revista, pare e vá ler.” 

(Professora Leyde)  
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A partir das considerações da Professora Leyde, suas práticas pedagógicas  

eram alicerçadas numa pedagogia fomentadora das liberdades individuais e 

coletivas de cada indivíduo.  

 

4.6 O Aluno que Virou Cobra Cordelista 

Nesse tópico abordamos a história do aluno Edivaldo Fernando dos Santos, 

aluno daquela turma da 4ª série na Escola Professora Eunice Beltrão no ano de 

1974, a partir do legado transmitido pela Professora Leyde, profissionalizou-se em 

Poeta Cordelista. 

Paulo Freire ressalta que: “A cultura como o acrescentamento que o homem 

faz ao mundo que não fez. A cultura como o resultado de seu trabalho. De seu 

esforço criador e recriador. O sentido transcendental de suas relações. A dimensão 

humanista da cultura. A cultura como aquisição sistemática da experiência humana” 

(FREIRE, 2005, p.117). 

No pensamento do autor mencionado, a cultura permite ao ser humano, 

enquanto ser criativo e histórico, transformar o mundo, dando-lhe novas nuanças, 

novos sentidos. E esse sentido ganha evidência, a partir da educação. Nesse 

contexto, a Docente Leyde afirma em seu relato: 

“tem trabalho na escola que você deve fazer pra desinibir o 

menino que não gosta de falar em público, e onde é que vamos 

fazer isso? Na escola, se a gente não trabalhar assim dando uma 

ênfase neles convocando eles a participarem, incentivando, 

criando, com eles juntos, eles vão ficando calado, quando ficar 

adulto tem vergonha de falar, as vezes tá certo,  sabe falar, mas, 

não  fala. Então a escola e o lugar ideal, depois da família para 

desenvolver o que tem o aluno. Porque um trabalha de um jeito o 

outro de outro. Ninguém é igual a ninguém.” (Professora Leyde) 

Dessa forma, em relação ao relato da Docente Leyde, Paulo Freire afirma que 

“a escola tem o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 

sobretudo os das classes populares, chegam a ela – saberes socialmente 

construídos na prática comunitária, mas também discutir com os alunos a razão de 

ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos”. (Freire 

2007, p.33). 
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Em consonância com os comentários da Professora Leyde e a citação de 

Freire, o aluno Edivaldo faz a seguinte consideração: 

“Por exemplo, eu me lembro de que meus pais chegaram em casa 

com uma embalagem com um cordel  sobre a lenda da perna 

cabeluda, que era uma perna que andava bem no Recife, que 

andava na escuridão, e aí fazia com que a gente, que era criança, 

não saísse de casa assim que escurecesse” (Edivaldo “Poeta 

Cobra Cordelista”)
5
  

O relato do aluno Edivaldo, de acordo com Souza (2008), aponta que os 

contextos socioculturais dos sujeitos são definidos a partir de idiossincrasias criadas 

e compartilhadas com outros indivíduos, de acordo com a concepção de mundo que 

vivenciam e os valores históricos que agem como códigos norteadores de sujeitos 

sociais. Nessa mesma lógica, procede o relato do mesmo aluno:  

 

“Dentro dos ônibus a gente tinha era umas flâmulas também que 

se vendiam, muito coloridas, todas elas com uma poesia, os textos 

mais bonitos de cordel iam para aquelas flâmulas que eram 

vendidas dentro dos ônibus e o mercado mesmo em si era cheio 

de literatura de cordel mesmo” (Edivaldo “Cobra Cordelista”)  

A partir do relato do aluno Edivaldo, constata-se que a cultura é vista como 

uma relação social e como um dos pilares básicos da construção humana. E a 

Professora Leyde Padilha, realizava a sua práxis pedagógica em consonância às 

reflexões de Freire (2007) quando alude à necessidade de uma prática educativa 

que instiga  a curiosidade humana e  leva à autonomia crítica do educando em ir  da 

curiosidade espontânea à epistemológica.  

Essa curiosidade possibilitou ao aluno Edvaldo, profissionalizar-se 

posteriormente em Poeta Cordelista. Os ensinamentos realizados pela Professora 

Leyde são evidenciados no  relato do aluno Cordelista: 

“[...] coube aos professores dessa época, aqueles que tinham esse 

compromisso com a cultura popular fazer com que isso 

despertassem nas crianças o interesse pela cultura popular. 

Então, eu sempre digo que uma das coisas que mais influenciou à 

cultura popular, além desse ambiente, foi essa professora que eu 

tive.  ela era quem passava pra gente tudo isso, as questões das 

quadrilhas, os desafios matutos , que eram formados  em literatura 

de cordel.”(Edivaldo “ Poeta Cobra Cordelista”). 

                                                           
5
 O aluno Edvaldo Fernando dos Santos que se profissionalizou em Poeta Cordelista, faleceu no dia 

05 de agosto de 2012. 
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A Professora Leyde, relembra o desempenho do aluno Edivaldo, como 

podemos  observar no seguinte relato:  

“Era um menino assim, um menino vivo, que perguntava as 

coisas. Ele era participativo, participava bastante na sala de aula. 

Ele gostava muito de perguntar as coisas e quando eu pedia um 

trabalho, quando ele não entendia, ele vinha não sei quantas 

vezes: ‘professora, venha cá professora, isso aqui é assim? Como 

é que eu vou fazer isso agora? ’ Ele era assim um menino muito 

vivo, ele era muito interessado muito curioso”.  (Professora Leyde) 

Ao perceber o desejo, a curiosidade e o gosto pela cultura popular, a docente 

mencionada – com a sua prática pedagógica – reconhecia-o como sujeito, como 

pessoa, conforme alude Elias (1995, p.13): 

“Para se compreender alguém é preciso conhecer os anseios 

primordiais que este deseja satisfazer”. A vida faz sentido ou não 

para as pessoas, dependendo da medida em que elas conseguem 

realizar tais aspirações [...] os anseios não estão definidos desde 

os primeiros anos de vida, os desejos vão evoluindo, através do 

convívio com outras pessoas, e vão sendo definidos, 

gradualmente, ao longo dos anos, na forma determinada pelo 

curso da vida...”   

Souza (2008) adverte quanto à necessidade da educação em possibilitar 

igualmente o acesso aos bens culturais que – como heranças de  ancestralidades – 

propiciam reflexões cujo resultado, na maioria das vezes, é o respeito e a 

valorização da cultura. Nesse contexto, o aluno Cordelista faz o seguinte comentário 

em relação a Professora Leyde Padilha: 

 “[...] a criança que caiu naquela época na mão de professores que 

tinham essa dedicação, com certeza, hoje veem a cultura de uma 

maneira diferente, entendeu? E eu digo que eu sou muito fruto 

dessa reflexão.” (Edivaldo “ Poeta Cobra Cordelista”)   

As aulas naquela 4ª. Série, ministradas pela Docente Leyde, além de cultuar a 

cultura popular, por meio dos folhetos de cordéis e da valorização aos festejos 

populares, contribuíam à consciência de pertencimento ao meio social imbricada nas 

memórias daqueles alunos.  

Tal consciência, ainda segundo Souza (2008), pode ser representada por 

meio das mais variadas concepções, incorporadas pelo indivíduo e pelo coletivo, 
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que servem à organização dos diversos setores na vida social. Assim, comenta a 

Professora Leyde em relação ao aluno Cordelista: 

“Quando levava os cordéis para a sala de aula; o aluno Edivaldo 

tinha mais facilidade de absorver, outros eram médios e outros 

menos, mais ele sempre se sobressaia. Eu trabalhei muito com 

cordel, fazia poesia, cantava, muito, fazia musica. Trabalhava com 

a realidade deles. A maioria dos alunos morava na beira da maré.” 

(Professora Leyde Padilha). 

Nesta perspectiva, o relato da Docente Leyde, segundo Freire (2007) salienta 

a importância em se atender às curiosidades dos alunos, pois a curiosidade deve ser 

vista como uma inquietação indagadora, como a procura de esclarecimento.  

O professor não deve se intimidar frente aos questionamentos, temendo o seu 

desconhecimento do que lhe é questionado, o fundamental é o professor saber 

conviver com os diferentes e não temer essa relação.  

As práticas pedagógicas da Professora Leyde, imbricada na cultura popular e 

na literatura de cordel foram fundamentais nos processos de ensino- aprendizagem 

para que os alunos alcançassem  os objetivos propostos pela mesma. Assim, de 

acordo com os relatos da Docente:  

“se está dando certo ou não, quem sabe é a professora que avalia 

o dia a dia do aluno. O método certo é aquele que você ver o seu 

aluno aprender. você tem que aproveitar as ocasiões e oferecer 

condições para eles descobrirem as coisas. O que é valido pra 

mim é ter segurança naquilo que estou ensinando” (Professora 

Leyde Padilha).  

Para a Docente mencionada, o aluno é o responsável final da aprendizagem 

na medida em que constrói o seu conhecimento, atribuindo sentido e significado aos 

conteúdos do ensino, mas é o professor quem determina, com sua atuação, com o 

seu ensino.  

A Professora Leyde, nesta perspectiva, fez o seguinte relato: 

“Certo dia, foi até a minha residência, um Senhor e perguntou: A 

senhora lembra de mim? Sinceramente, falei para ele que não 

lembrava. Então, ele se apresentou como Edvaldo Fernandes dos 

Santos, aluno da turma da 4ª série da qual, fui a Professora na 

Escola Professora Eunice Beltrão localizada no Bairro da Estância 

na cidade do Recife no ano de 1974, relembrou das minhas aulas 

sobre cultura popular, literatura de cordel. Em seguida me 
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presenteou com dois livros e um CD. Em um dos livros, ele 

escreveu a seguinte dedicatória: “Para a minha Professora, com o 

carinho do Poeta que você ajudou a construir. “E assinou Cobra 

Cordelista”. (Professora Leyde) 

As atividades nas quais o aluno participa possibilitam um maior ou menor 

grau de amplitude e profundidade dos significados construídos e, sobretudo, quem 

assume a responsabilidade de orientar esta construção numa determinada direção.  

Destarte, a Docente Leyde, atuava com respeito aos sonhos, às limitações, 

aos anseios, receios e as inquietações que os educandos apresentavam. De acordo 

com Freire (1993). Estimulava-os à valorização do ponto de partida e não o da 

chegada.  

Neste quarto e último capítulo, foi analisado o bairro da Estância na década 

de 1970  a partir dos relatos dos moradores daquela localidade, a transformação da 

casa de Dona Sebastiana na Escola  Professora Eunice Beltrão. A forma que a 

Professora Leyde Padilha, docente do Movimento de Cultura Popular do Recife, em 

plena Ditadura Militar, ministrava as aulas naquela 4ª série da Escola Professora 

Eunice Beltrão no ano de 1974, embasadas na Cultura Popular, nos folhetos de 

cordéis como ferramenta importante no processo de ensino-aprendizagem 

contribuindo assim, para a profissionalização do aluno Edivaldo Santos em Poeta 

Cordelista. Nas considerações finais a seguir, elaboramos o desfecho do nosso 

estudo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação do tipo estudo de caso procurou refletir sobre o processo de 

ensino-aprendizagem desenvolvido pela Professora Leyde Padilha, regente da 4ª 

série da Escola Professora Eunice Beltrão, localizada no bairro da Estância na 

cidade do Recife no ano de 1974, uma educação, pautada através da literatura de 

cordel, cultura popular em uma ação educativa, capaz de contribuir nos processos 

educativos para a formação humana.  

Consideramos os relatos de memórias da Professora Leyde Padilha; dos 

cinco alunos da 4ª série mencionada, são eles: Edivaldo Fernando dos Santos 

(Cobra Cordelista), Cileide Gonçalves Azoubel, Cleoneide Cordeiro Wanderley, 

Carlos Antonio Roque dos Santos e  Luciene Roque dos Santos Silva; depoimentos 

de quatro moradores antigos daquela localidade: Sr. Rafael Padilha, Dona Antonia 

dos Santos e o Sr. Arnaldo Vicente da Silva e o Sr. Ferreira. Dessa forma, refletimos 

que a própria origem da Escola respaldava o compromisso de inserir os sujeitos 

daquela comunidade, no processo de educação. A partir do momento em que Dona 

Sebastiana disponibiliza grande parte da sua residência para ser transformada em 

escola pública. 

Dialogamos no sentido de compreender, como eram realizadas as aulas da 

Professora Leyde, imbricadas na cultura popular, principalmente na literatura de 

cordel como uma ferramenta,  recurso utilizado no processo educativo  daqueles que 

foram seus alunos. Fato este que influenciou na opção e formação profissional de 

Cordelista do aluno Edivaldo Fernando dos Santos.  

Procuramos depreender, portanto, de que maneira, naquela época, em que a 

educação brasileira, representava o alicerce para a projeção internacional do País. E 

o sistema educacional no Brasil, era regido pelo Governo Militar que proibia a 

liberdade de expressão e a participação nas decisões sociais, qualquer atividade 

exercida livremente poderia ser considerada subversiva. 

As instituições escolares do País, no período em menção, seguiam regras 

estabelecidas. Entretanto, a Professora Leyde, durante as aulas oportunizava aos 

alunos conhecer, vivenciar a cultura popular, dentro dos seus  diversos aspectos da 

maneira própria de se empoderar da cultura, ou seja, com a participação de todos e 
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a liberdade de escolher o que cada um dos alunos achava confortável para 

construção do seu conhecimento, de acordo com o seu próprio olhar. 

Compartilhamos com Freire (2007), quando ressalta que uma das tarefas da 

prática do professor, é dar condições para um trabalho em que a interação dos 

alunos com o professor ou professora, ensaiam a experiência de assumir-se. 

Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos.  

Os depoimentos dos alunos entrevistados, expressam que a Professora 

Leyde tinha o compromisso em despertar nos alunos o interesse em preservar e 

valorizar a cultura popular.  

Foi imprescindível a atuação e os ensinamentos da Professora Leyde Padilha, 

embasados na Cultura Popular, nos folhetos de cordéis para aqueles alunos da 4ª 

série da Escola Professora Eunice Beltrão, localizada no Bairro da Estância na 

cidade do Recife no ano de 1974.  Dessa forma, o legado da educação e  cultura 

permite a transformação da vida dos sujeitos sociais. Assim, a educação deve ser 

pensada em articulação com a cultura, de modo a concretizar mudanças.  

Para que a prática  docente seja reconhecida, coloca-nos, Freire (2007), que 

o professor deve permitir ao aluno uma leitura de mundo que, através do ato 

educativo, ele possa se posicionar criticamente e refletir sobre os acontecimentos 

ocorridos na sociedade. Neste contexto, compreendemos que a Professora Leyde 

Padilha, concluiu tal objetivo.  

A partir da trajetória do cordel, durante as aulas daquela docente, inspirada na 

experiência de Professora do Movimento de Cultura Popular dos anos 1960, foi 

possível vislumbrar, nos relatos dos alunos, a realização do processo de ensino-

aprendizagem pelo viés da educação freireana. Embasada, na prática pedagógica 

sob a perspectiva da formação cidadã.   

Na concepção da Professora Leyde, a literatura de cordel inserida no 

processo de ensino-aprendizagem durante as aulas contribuiu bastante, 

principalmente para despertar o gosto pela leitura e motivação para exercitar o ato 
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de ler. Os folhetos levados para os alunos, pela docente, eram previamente 

escolhidos, de acordo com aquela realidade escolar.  

A aprendizagem através dos folhetos – no pensamento daquela professora, 

produziam/ produz conhecimentos sobre culturas, questões sociais, entre outros por 

representar um rico material didático que pode ser empregado nas disciplinas 

escolares, tendo em vista seu teor pedagógico, além da  linguagem e da forma como 

retrata o cotidiano social. 

Nesse contexto, os cinco alunos entrevistados relataram a forma como a 

Professora Leyde  conduzia e incentivava as atividades naquela turma da 4ª série da 

Escola Professora Eunice Beltrão, no ano de 1974. Logo, é possível perceber que o 

modo como a docente ensinava foi bastante significativo e permaneceu registrado 

naquelas memórias. O trabalho educativo com os folhetos de cordel, encantava 

também os alunos, nas combinações dos versos lidos e cantados com e pela 

Docente, a invenção de histórias com as combinações das palavras.  

Todos esses vestígios ficaram aflorados nas memórias daqueles alunos. 

Destarte, as atividades culturais desenvolvidas pela docente, na escola e na 

comunidade, representavam o espaço de diversão, de ser criança daqueles alunos, 

porque naqueles momentos tudo significava uma enorme brincadeira. 

Nesse contexto, podemos considerar que – se foi esse o principal objetivo 

proposto nesta dissertação, concluímos – então – que tal objetivo foi alcançado. 

Porque, embasados naqueles conhecimentos presentes nos folhetos que eram 

levados para dentro da sala de aula, daquela turma de 4ª série, no ano de 1974, a 

Professora Leyde Padilha, conseguiu semear várias sementes, tendo uma dessas 

desabrochada na seara do ofício de Cordelista. Destarte, foi possível comprovar – a 

partir das memórias dos sujeitos da pesquisa – as contribuições dos folhetos de 

cordéis à Educação. 
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ANEXO – A     ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Educação 

Programa de Pós-graduação em Educação/Mestrado 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Entrevistado _________________________________ 

1. Como eram as aulas da professora regente na turma da 4ª série da Escola 

Professora Eunice Beltrão no ano de 1974? 

 

2. Como a docente ensinava a cultura popular nas aulas da 4ª série da Escola 

Professora Eunice Beltrão nos anos 70? 

 

3. Como era utilizado o cordel durante as aulas daquela professora? 

 

4. Como era a relação professor-aluno na sala de aula? A forma que ela ensinava 

facilitava a sua aprendizagem? 

5. Quais as contribuições dos cordéis utilizados pela professora regente durante o 

processo de ensino-aprendizagem para sua formação educacional e formação 

humana? 
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ANEXO B 

- Ata de resultados do rendimento escolar dos alunos da 4ª. série da Escola 

Professora Eunice Beltrão – referente ao ano letivo de 1974. 
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ANEXO  C  

FOTOGRAFIAS DE PARTICIPANTES DAS ENTREVISTAS. 

 

Professora Leyde Padilha.(fotografada em 2012)       

Regente da 4ª série da Escola Estadual Professora Eunice Beltrão no ano de 1974.                                                                                      
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Edivaldo Fernando dos Santos. (fotografado em 2011), aluno da Professora Leyde 

Padilha na 4ª série da Escola Estadual Professora Eunice Beltrão no ano 

de1974.Profissionalizou-se em Poeta Cobra Cordelista. 

 

 

 

 

 

 Luciene Roque dos Santos Silva. 

Fotografada em 2012. Aluna da 

Professora Leyde Padilha na  4ª série da 

Escola Estadual Professora Eunice 

Beltrão no ano de 1974. 
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Carlos Antonio Roque dos Santos (fotografado em 2012). 

Aluno da Professora Leyde Padilha na 4ª série da Escola Estadual Professora 

Eunice Beltrão no ano de 1974. 
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Cileide Gonçalves Azoubel (fotografada em 2012). 

Aluna da Professora Leyde Padilha na 4ª série da Escola Estadual Professora 

Eunice Beltrão no ano de 1974. 
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Sr. Rafael Padilha (fotografado em 2012). 

Esposo da Professora Leyde Padilha,  

morador do bairro da Estância na década 

de 1970. 
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Dona Antonia dos Santos (fotografada em 2012), viuva do Sr. Vasquerê. 

Moradora antiga do bairro da Estância, localizado na cidade do Recife. 

  

Observação: Não tivemos acesso as fotografias  de Cleoneide Cordeiro Wanderley,  

aluna da 4ª série da Professora Leyde Padilha na Escola Professora Eunice Beltrão 

localizada no bairro da Estância em Recife  no ano de 1974, também do  morador 

Sr.Arnaldo Vicente da Silva (conhecido por Saberé), e do  Sr. Ferreira.  

 

 


