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RESUMO 

Este trabalho é resultado dos estudos realizados na disciplina de Estágio Supervisionado em 

Educação - Anos Iniciais do Ensino Fundamental I e II, desenvolvido por alunas da graduação 

em Pedagogia executado em uma escola da rede municipal de Goiânia, com alunos do EAJA. 

Realizamos este trabalho a partir das observações feitas em sala de aula e com relatos da 

professora sobre a dificuldade de leitura e escrita dos alunos, e pesquisa bibliográfica. 

Tivemos como objetivo aprimorar a leitura, a escrita e a compreensão textual por meio da 

literatura de cordel, visando, principalmente as possibilidades do letramento de jovens e 

adultos, por ser uma literatura que tem uma linguagem amis coloquial. Utilizamos atividades 

em folha, cartazes, vídeos e cordéis, com aulas expositivas ricas em leitura coletiva e 

individual, e muitos momentos de escrita. Para concluirmos as atividades, foi proposto que 

eles escrevem seus próprios cordéis onde cada aluno demostrou do seu jeito tudo o que 

vivenciamos juntos nesse pequeno período de estágio e nos surpreenderam com produções 

cheias de detalhes. Todo nosso estudo foi feito pautado nas ideias do autor Paulo Freire6 que 

fundamentava-se na convicção de que o educando assimila a finalidade dos estudos partindo 

de sua realidade, partindo isso buscamos criar condições para que o processo de escrita e 

leitura fosse livre e direcionado para a realidade do aluno. Concluímos nosso estudo com 

grande satisfação pois acreditamos que cada aluno se empenhou em realizar as atividades 

propostas com êxito e tiveram um grande “salto” no desenvolvimento da leitura e da escrita. 
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