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CORDELIZANDO A NUTRIÇÃO: ARTE E CONSCIÊNCIA ALIMENTAR 

 

Considerando o contexto regional do estado da Bahia, com suas peculiaridades culturais 

e artísticas, privilegiamos a arte literária popular, o cordel ilustrado, que além de 

sensibilizar, encantar e informar, pela combinação sonora no enredo narrativo, torna-se 

uma ferramenta estratégica de produção escrita e oral, tanto para os escolares quanto para 

os graduandos, pós-graduandos e professores. E durante a cocriação do texto em cordel 

estimulamos a cognição para o desenvolvimento da escrita, a partir das estilizações dos 

contos de fadas, que são pequenas alterações no texto fonte, onde destacamos o incentivo 

à alimentação saudável para melhor qualidade de vidas dos aprendizes. Os autores/as são 

integrantes do Projeto “Contos estilizados e desenvolvimento cognitivo”, promovido pelo 

Grupo de Pesquisa Psicolinguística Perspectivas Interdisciplinares (GPLPI/UNEB), que 

tem por finalidade aprofundar as pesquisas a partir do texto, em suas diversas 

manifestações – oral, escrito, imagético, sonoro, estático e em movimento, que tenham o 

impacto social, como, por exemplo, a conscientização de hábitos alimentares saudáveis, 

por meio da literatura de cordel, na Educação Básica e no Ensino Superior. Essa edição 

da Revista Pandora Brasil é uma parceria entre a Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), Campus V, em Santo Antônio de Jesus – BA, e o Instituto Federal Baiano, IF 

Baiano, Campus Itaberaba – BA. Bem-vindos/as à leitura das novas histórias estilizadas 

e cordelizadas de Aline no bosque encantado, João e Maria, Rapunzel, A Bela 

Adormecida, João e o Pé de Feijão e Chapeuzinho Vermelho.  
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