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RESUMO 

 
O título escolhido para esse trabalho tem como objetivo mostrar a origem da Literatura 
de Cordel e como ela pode ser trabalhada com o ensino fundamental II em sala de 
aula. O motivo principal para a escolha do tema é mostrar como o poema de Cordel 
pode auxiliar no ensino aprendizagem do leitor e na sua expansão cultural brasileira. 
A pesquisa utilizada nesta monografia procurou ressaltar a importância da construção 
de um aluno-leitor e a contribuição que o Cordel pode exercer sobre a vida literária do 
discente. Além disso aborda como o professor tem o papel de incentivador para que 
tornem-se leitores ativos. O projeto teve uma abordagem qualitativa tendo ele fontes 
bibliográficas diversificadas de autores como: Diégues Jr. (1977); Angela Kleiman 
(2002); Luís Marcuchi (2008); Pinheiro e Marinho (2012); Maria Matos (2001); Marlyse 
Meyer (1980); Marcia Porto (2009); Magda Soares (2006); Victor Silva (2007) e Bueno 
Silveira (2001). Este trabalho é de grande relevância para que o aluno tenha o domínio 
sobre todos os gêneros da literatura, além de mostrar o valor que a literatura literária 
tem em suas vidas e a contribuição cultural que o Cordel contém e de como a literatura 
nacional é rica e abrangente. Além de ajudar em seus processos criativos como 
futuros escritores. 
 

Palavras-chave: Literatura ; Aluno leitor ; Literatura de Cordel  
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ABSTRACT 

The title chosen for this work aims to show the origin of the Cordel Literature and how 
it can be worked with elementary education II in the classroom.  The main reason for 
choosing this theme is to show how the Cordel poem can help in the teaching of the 
reader and in Brazilian cultural expansion.  The research used in this monograph 
sought to emphasize the importance of the construction of a student-reader and the 
contribution that the Cordel can exert on the literary life of the student.  It also 
addresses how the teacher has the role of explainer and teach they to become active 
readers.  The project had a qualitative approach having him diverse bibliographic 
sources of authors like: Diégues Jr. (1977);  Angela Kleiman (2002);  Luís Marcuchi 
(2008);  Pinheiro and Marinho (2012);  Maria Matos (2001);  Marlyse Meyer (1980);  
Marcia Porto (2009);  Magda Soares (2006);  Victor Silva (2007) and Bueno Silveira 
(2001).  This work is of great relevance for the student to have mastery over all genres 
of literature, besides showing the value that literary literature has in their lives and the 
cultural contribution that the Cordel contains and how the national literature is rich and  
embracing.  In addition to helping in their creative processes as future writers. 
 
Key-words:  literature1; literature of Cordel; Student;  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho procurou trazer a análise e o entendimento de uma forma 

mais simples, como também,  recuperar um pouco da literatura regional nordestina de 

Cordel. Buscou abordar sobre a sua origem Portuguesa e de como sobreviveu, 

atualmente, através de um movimento cultural brasileiro do nordeste. Tratou, além 

disso, sobre o ato contínuo da leitura e a sua importância na vida do aluno. 

 Tendo em vista que o seu estudo pode ajudar na compreensão de uma 

literatura popular, de como ela pode contribuir no conhecimento das obras literárias 

regionais, além de poder nos proporcionar ótimos temas para debates amistosos, 

procurou-se, então, justificar neste trabalho como a Literatura de Cordel pode 

contribuir na formação de um leitor eficiente do ensino fundamental II. Além disso 

tratou da importância da leitura literária em sala de aula.  

Podemos dizer, com base no exposto anterior, que o estudo da Literatura de 

Cordel se faz importante, pois ao estuda-la afirmamos a nossa identidade cultural 

brasileira e ajudamos no entendimento de mundo do discente, assim como a sua 

expansão na vida acadêmica de um indivíduo leitor. 

Desta forma o trabalho procura trabalhar em cima e responder a tal pergunta: 

de que forma a Literatura de Cordel pode contribuir para o enriquecimento cultural 

literário do aluno leitor no ensino fundamental II? É com base sobre tal pergunta 

exposta que o segundo e o terceiro capítulo foram construídos, buscando mostrar 

como o Cordel pode ser útil na vida acadêmica do educando no ensino básico.  

Com o seu objetivo geral, procurou entender o papel cultural e social da 

Literatura de Cordel no âmbito escolar do ensino fundamental II. E os objetivos 

específicos: abordar o ensino da leitura no ensino fundamental II; entender a Literatura 

de Cordel e sua origem; compreender a contribuição do Cordel para o aprendizado da 

literatura. 

Entender aquilo que se lê quando está no ensino fundamental não é uma tarefa 

fácil por isso no primeiro capítulo foi visto os conceitos da literatura e como ela mudou 

com o decorrer dos anos, do mesmo modo foi explorado como o professor pode ajudar 

a incentivar o aluno a ter um habito de leitura contínua. Inclusive expos sobre a 

literatura de forma geral no ambiente do ensino básico, dando prioridade ao ensino 

fundamental II, pois não podemos falar sobre a Literatura de Cordel sem antes ver a 

literatura como um todo e sua magnitude, seja ela qual for. É por isso que ao 
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pensarmos em literatura é necessário ter em mente de como essa será trabalhada 

para que desperte a sede por leitura em nossos educandos. No segundo capítulo 

vemos como a Literatura de Cordel foi se tornando um marco na cultura nordestina e 

brasileira, além de entendermos um pouco mais sobre as suas influências europeias.  

No terceiro capítulo trataremos sobre a questão de tentar compreender como a 

Literatura de Cordel pode servir na contribuição no aprendizado da literatura em sala 

de aula. Sabemos que a literatura é algo antigo. Ela está estritamente e diretamente 

ligada a história do homem, tendo os seus primeiros indícios de escritas no século V 

a.C. Graças a ela muito do que temos hoje pode ser ensinado as pessoas, por isso 

toda e qualquer leitura é importante. 

O presente trabalho apresentado foi construído em forma de revisão 

bibliográfica, sendo assim, foi realizado pesquisas em livros, artigos, teses e trabalhos 

acadêmicos para a execução do estudo. Portanto, sua natureza é descritiva e 

qualitativa. Os principais autores que fundamentaram este trabalho foram: Matos 

(2001), Silva (2007), Kleiman (1995), Braga e Silva (2009) e Soares (2006). 
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2.  LITERATURA E A SUA DEFINIÇÃO, LETRAMENTO LITERÁRIO E O 

ALUNO LEITOR 

 

O seguinte capítulo tem como objetivo mostrar o conceito de literatura e sua 

importância na vida do aluno-leitor sabendo o quão relevante é a sua leitura na vida 

acadêmica de um indivíduo. Para entender um pouco mais sobre ela precisamos 

saber o significado de como o termo surgiu. 

A origem da palavra literatura vem de ‘littera’, em latim, cujo o significado é 

“palavra”. Por conter vários  conceitos é complicado atribuir apenas um, mas de forma 

simples podemos dizer que ela pertence ao campo artístico como a forma verbalizada 

e escrita da arte. Tendo seu meio de expressão a palavra a sua definição é associada 

à ideia de estética ou valor estético. Já as definições de literatura de acordo com o 

Minidicionário da Língua Portuguesa (2001), a literatura é: “conjunto das composições 

de uma língua, com preocupação estética; o conhecimento das belas letras; o 

conjunto de trabalhos literários de um país ou de uma época; os homens de letras; a 

vida literária; bibliografia.” Podemos dizer, então, que o conceito da literatura está 

ligado, de uma forte maneira, com a palavra escrita ou impressa sendo vista como a 

arte de escrever.  

Existiam diversas palavras antes do século XVII para referir-se aos conjuntos 

de trabalhos feitos por meio das palavras, eram essas: poesia, versos e prosas. Hoje 

em dia essas elas são utilizadas para denominar as classificações e gêneros. Após a 

metade desse século a palavra literatura, que conhecemos hoje, passou a ter o 

mesmo valor de sentido e passou a ser usada para tratar-se das obras escritas como 

usamos hoje em dia. 

A palavra “literatura” só em época relativamente recente – desde meados do 
século XVIII – tem o significado que hoje lhe damos. Até aí, a palavra existia 
mas com um sentido diferente: designava de modo geral, o que estava escrito 
e o seu conteúdo, o conhecimento. (...) O vocábulo “literatura” durante o 
século XVIII, continuando ainda a designar o contundo das obras escritas e 
dos conhecimentos nelas contidos, passa a adquirir uma acepção mais 
especializada, referindo-se especialmente às “belas artes”, ganhando assim 
uma conotação estética e passando a denominar-se a arte que se exprime 
pela palavra. ( MATOS. 2001, p. 200-201) 

 

Desta forma o uso do conceito de literatura uma forma recente ao falar dos 

conjuntos de obras escritas. Ela, então, ganhou um novo significando sendo usada 

para denominar um conjunto de obras e de produções literárias nacionais de um 
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determinado país e tudo aquilo que refere-se a escrita e que contenha um valor 

estético.  

 Caracteriza-se como uma  forma particular de saberes sobre os valores 

estéticos e uma relação com as palavras, passou, também, a ser definida como uma 

arte e como um conjunto das manifestações dessa arte, os textos empregados as 

quais foram colocados valores estéticos. Ou seja, textos que transformaram-se em 

obras de artes por meio das palavras usadas. 

[...] dois novos e importantes significados com que o lexema “ literatura” será 
crescentemente utilizado a partir da segunda metade do século XVIII: 
específico fenómeno estético, específica forma de produção, de expressão e 
de comunicação artística (...) e corpus de objetos – os textos literários – 
resultantes daquela particular atividade de criação estética. (SILVA, 2007, p. 
6) 

 

Assim, podemos então dizer que existe duas vertentes  do fenômeno literário: 

a criação como uma produção literária e o texto (ou conjunto de obras textuais de um 

determinado grupo, época ou lugar). Assim, com esses novos sentidos atribuídos a 

palavra literatura, que foi mudando através dos anos até nos alcançar, passamos a 

fazer com que cada vez mais associemos a arte de escrever a palavra literatura e tudo 

aquilo que a ela remete. 

 

2.1 O LETRAMENTO LITERÁRIO  
 

Ao ler aquela pessoa estará, automaticamente, estabelecendo com um texto e 

com os objetos um ato de compreende-los, criando com eles uma relação inicial e 

individual expandindo os seus conhecimentos. Quanto mais o indivíduo venha 

estabelecer essas relações maior será o conhecimento que irá oferece os objetos, a 

leitura, o livro e coisas semelhantes, podendo até mesmo ajudar na percepção do 

ambiente onde ele convive. Assim, o ato da leitura é a forma como o leitor vai 

estabelecer uma relação no mundo a qual ele vive, pois entender a leitura é uma 

atividade dinâmica que estabelece um vínculo entre a linguagem para a realidade. De 

acordo com Suzava Vargas (2013) “ a leitura constitui-se em uma das atividades 

humanas essenciais: penso, falo, ouço, escrevo e leio”. Logo ler não é um ação que 

somente usamos para codificar signos mas também é uma forma a qual utilizamos 

para interagir com a sociedade que estamos inseridos. Desta forma ao ler a literatura, 

seja ela clássica ou não, estamos estabelecendo com aquele mundo e com aquela 
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leitura um vínculo que nos ajudará a encarar o nosso mundo de forma mais crítica e 

fazer com que esses novos conhecimentos nos ajude nas próximas leituras.  

 Sabe-se que a leitura de um clássico é capaz de abrir os novas perspectivas, 

fazendo o leitor vir a questionar-se sobre os acontecimentos da atualidade e da época 

em que a obra foi feita, enriquece-se com os traços únicos de cada escritor que vieram 

antes dos nossos contemporâneos. Ela traz aos leitores registros de uma cultura que 

antecedeu a nossa, seus costumes, manias, sua linguagem, pensamentos e a forma 

a qual a sua sociedade organizava-se nos fazendo entrar totalmente naquele universo 

da leitura. Também é possível conhecer tudo isso sobre outras sociedades que não 

fazem parte da nossa e até mesmo daquelas que não existem. O aluno passa a 

estabelecer um vínculo com aquele mundo apresentado e a querer buscar saber mais 

se incentivado de forma correta.  É necessário ter conhecimento de como trabalha-la 

para que o interesse e o desejo de dominar mais sobre a leitura em nossos educandos 

seja despertado, pois muitas das vezes elas acabam se tornando cansativas e 

desestimuladoras para os alunos. A leitura deve ser uma tarefa acessível e de grande 

importância para o leitor e a escola e o professor têm um importante papel na prática 

de coordenar e guiar o aluno em como deve seguir em suas leituras literárias. Uma 

vez  que ajudamos ao aluno a notar o quão rica de conhecimento a literatura é e o 

quanto ela pode vir a parecer com a realidade que vivemos, estaremos corroborando 

com a percepção do prazer que existe na decodificação profunda  do texto.  

[...] ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil de fazer, nem aquilo é difícil 
demais, nem aquilo do qual não consegue extrair sentido. Essa é uma boa 
caracterização da tarefa de ler na sala de aula: para uma grande maioria dos 
alunos a leitura é difícil demais justamente porque não faz sentido. 
(KLEIMAN, 1995, p. 16) 

 

Ler a literatura é o mesmo que ler a vida, portanto ler algo complicado torna a 

leitura cansativa e isso desestimula o interesse do aluno em procurar livros para ler e 

se aprofundar no mundo literário. O momento de leitura é um tempo crucial para 

entender aquilo que o texto quer dizer e suas nuances, por isso é tão importante que 

mantenha-se uma constância para que essa lacuna entre o leitor e o texto seja suprida 

de modo gradual tendo ele a ajuda do professor. A leitura contínua de livros é 

essencial e deve ser iniciada com  textos e livros mais fácies para então introduzir uma 

narrativa mais rebuscada e complexa. O incentivo da leitura deve partir da vontade de 

incluir o educando em uma cultura literária e é na escola que muitos alunos têm o seu 
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primeiro contato com a leitura e com o texto. Também é possível estimula-la com livros 

intitulados hoje em dia como ‘best-seller’s, que são os livros populares feitos para a 

massa leitora mais jovial que procura entretenimento por meio da leitura  para que o 

aluno veja o ato de ler como uma forma de ocupar o seu tempo, ou seja, uma forma 

de lazer. Esses livros servem até mesmo para facilitar o acesso à leitura. Isso promove 

o interesse por aquilo que está-se lendo e o aluno pode vir querer ler e saber sobre 

mais e mais obras. 

Se o ato de ler o mundo, mesmo antes, e até depois, de termos acesso ao 
código escrito, pressupõe-se que entra em jogo toda a experiência existencial 
do leitor e que, portanto, ler é um processo ativo da interação texto-leitor. Por 
isso, o professor, no momento em que propõe uma atividade de leitura, deve 
levar em conta, inicialmente, a condição prévia do aluno. (BRAGA e 
SILVESTRE, 2009, p. 17) 

 

.O professor, ao escolher um livro para ser trabalhado em sala de aula precisa 

saber se os conhecimentos prévios que os alunos têm são o suficiente para dar início 

a tal leitura, pois ler algo que não faz parte daquilo que conhecemos e vivemos torna-

se extremamente difícil de ser compreendido. É preciso levar em consideração não 

somente a importância do conteúdo a ser usado mas também da bagagem 

sociocultural que o aluno-leitor carrega consigo. 

 É de grande importância que os alunos leiam os livros clássicos, mas também 

é importante que eles compreendam aquilo que está-se lendo, por isso é de grande 

valor que, ao escolhermos um livro e passar para nossos alunos em sala de aula, não 

só o estudo gramatical seja visado e ensinado através dele, mas também o conteúdo 

a qual será lido, pois é com ele que o conhecimento de mundo do aluno irá se 

expandir. Sem a compreensão dos vários campos da leitura torna-se difícil ter um 

processo interativo, por isso, os docentes precisam estimular constantemente a leitura 

e visar a mensagem que está sendo passada, não manter  o foco em ensinar a 

gramática, mas sim em ajudar e destrinchar o texto para uma melhor compreensão 

do conteúdo da leitura. Isso auxilia na formação de pensamentos e também no 

aumento da visão de mundo, dando a ele um conhecimento prévio para uma nova 

leitura que vai iniciar-se futuramente, assim cooperando a compreender melhor a 

próxima leitura por si mesmo. O discente, então, passará a ser um leitor continuo e 

eficiente, compreendendo aquilo que lê sem muitas dificuldades. Kleiman diz que “é 

mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento 

linguístico, o textual e o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o 
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sentido do texto” (2002. p. 13). A leitura proporciona o conhecimento de mundo, 

favorece a comunicação entre indivíduos, a interação de pensamentos e sentimentos 

que podem vir a modificar a nossa realidade. Ela ajuda na compreensão da língua a 

qual se fala e nos transporta para outros universos e décadas. É por meio da leitura 

que cada aluno começará a ativar o seu lugar social, suas relações com outros 

indivíduos, suas vivências, os valores da sociedade onde vive e os conhecimentos 

textuais que ela possui e de avaliar as informações diante dele. Também será capaz 

de fazer críticas coerentes e principalmente de desfrutar daquilo que lê. 

E aonde podemos encaixar o letramento literário nisto tudo? Soares define o 

letramento como “estado ou condição de quem não apenas sabe ler e escrever, mas 

cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita” (2006, p. 17). A literatura é um 

movimento cultural e todo movimento cultural é feito pelo homem, logo ela está 

sempre se renovando e se reinventado, por isso não deve-se deixar de estar sempre 

buscando e aprender mais através da leitura. É por meio dela que o processo de 

formação de um leitor inicia-se, já que permite que extraiamos situações políticas, 

históricas, sociais e tudo o que nela for representado. Ler é uma atividade de sentidos. 

Para a formação de um leitor literário é preciso de todo um trajeto, para que, 

quando o aluno vir a ter uma experiência do prazer ao realizar o processo de 

desenvolvimento do texto, não ocorra de auto consentir-se a encerrar o ato da leitura 

constante. Ela é uma atividade que necessita ser procurada por parte, também, de 

quem a pratica.  

Quando estamos no ensino fundamental o nosso léxico não é tão vasto, e tão 

pouco a nossa visão de mundo, por este motivo a leitura de diversos tipos de gêneros 

textuais, tornam-se importantes. Isso ajuda ao educando no aumento de palavras em 

seu vocabulário e auxilia a estimular a sua imaginação e seu processo criativo. Para 

isso, então se faz necessário apresentar os diversos tipos de gêneros textuais, para 

que assim, o aluno possa compreender aquilo que está lendo sem sentir-se 

desconfortável pois não lemos uma receita de comida da mesma forma que lemos um 

jornal e até mesmo um livro de fantasia. É em sala de aula que esses gêneros 

precisam ser apresentados, mas cabe ao aluno continuar a buscar ampliar os seus 

conhecimentos, pois nem sempre o professor estará presente. 

O professor deve ouvir o que os alunos acharam da leitura e conversar sobre 

pra entende-la melhor. Isso ajuda na construção de um pensamento crítico e o 

discente entende que o que  foi analisado por ele sobre a leitura é de igual relevância, 
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atribuindo sentindo naquilo que lê e que, se usado de forma adequada, com a auxílio 

de um professor, pode obter o aprimoramento da capacidade crítica literária. Sendo a 

crítica significativa na concepção de uma aula de literatura não pode deixa de ser um 

dos objetivos a ser alcançado. 
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3. A ORIGEM DA LITERATURA DE CORDEL 

 

A divulgação da Literatura de Cordel  iniciou-se na Europa por volta dos séculos 

XVI e XVII, após espalhar-se por todo o continente europeu tornando-se uma literatura 

estruturada de uma forma um pouco diferente das demais. O poema tinha uma 

estrutura de escrita literária e nas capas que eram colocadas os aspectos sobre os 

temas que seriam retratados em seus poemas. Eles semelhavam-se aos Cordéis 

presentes na Holanda, Alemanha e Inglaterra. Esses temas eram representados nas 

capas através da xilogravura, um estilo de pintura cujo a técnica é um pedaço de 

madeira a qual o artesão usa para entalhar o desenho, deixando em relevo a parte 

que pretende-se reproduzir no papel. 

Mesmo que literatura de Cordel brasileira tenha as suas origens claramente 

vindas de Portugal é possível encontrar em sua composição aspectos influentes de 

outros países, como por exemplo, a Espanha. Em Portugal a Literatura de Cordel 

também era conhecida por meio de um outro nome, sendo ela chamada de folhas 

volantes, entretanto na Espanha o nome que correspondia a essa literatura era pliegos 

sueltos. 

No começo a poesia cordelista era usada com o intuito de narrar histórias 

tradicionais de tempos passados que conservaram-se através da memória popular.  

Diégues JR (1997) disse que os Cordéis “são chamados romances ou novelas de 

cavalaria, de amor, de narrativas, de guerras ou de viagens ou conquistas marítimas”, 

pois naquela época serviam para contar as histórias vividas pela população. Desta 

forma o ele servia para manter a história do povo viva em suas folhas.  

Passou-se, então usar a poesia de Cordel para abordar, com o tempo, assuntos 

socias que, de fato, ocorriam no momento, sendo ele um novo meio de comunicação 

social para levar as notícias a população, servindo como uma espécie de jornal, e isso 

acabou despertando a atenção da sociedade. Antes do jornal existir a Literatura de 

Cordel era usado para conscientiza o povo do que estava acontecendo, entretanto 

com o surgimento do novo meio de comunicação escrito a poesia informativa foi sendo 

esquecida e entrou em declínio em Portugal. No Brasil o Cordel ainda mantinha-se 

ativo, contudo sofria uma ameaça graças ao novos meios de comunicação que 

surgiram naquela época, como o rádio e a televisão.  

Denominação dada em Portugal e difundida no Brasil, referente aos folhetos 
impressos, compostos em todo o Nordeste e depois divulgados pelo Brasil. 
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[...] No Brasil diz-se sempre folhetos referindo-se a estas brochurinhas em 
versos. Em Portugal dizem ‘literatura de cordel’ porque os livrinhos eram 
expostos à venda cavalgando sobre um barbante, como ainda acontece em 
certos pontos do Brasil”. (CASCUDA, Luís da Câmara. 2002, p. 332)  

 

O nome Cordel foi-lhe atribuído por causa da forma a qual era comercializado. 

Eram eles presos através de pregadores em um barbante, por isso o nome Literatura 

de Cordel, que foi dado pelos portugueses. É preciso saber que a poesia está ligada 

ao romanceiro popular pois eram apresentados como romances e também uma 

narrativa descritiva nas praças. 

A sua origem, apresentada anteriormente, veio de Portugal e seu nome foi 

modificado um pouco, era também chamado de folhas volantes em seu país de 

origem. Já no Brasil esse modificou-se um pouco, sendo o Cordel de mesma forma 

conhecido como folhas soltas. Antes da imprensa se solidificar como um meio de 

comunicação social de notícias, a poesia popular do povo português tinha essa 

função, constituindo- se elas em cadernos manuscritos. 

Era relatados fatos históricos, poesias eruditas e narrativas tradicionais. Eles 

abordavam assuntos como, por exemplo,  a vida da princesa Magnólia, Carlos Magno 

e pessoas como Gil Vicente também. Tendo vista que a impressão do folheto naquela 

época era algo difícil e precário eles eram comercializados em feiras, nas ruas, praças 

e nas romarias. Essa tradição dos romanceiros acabou por fixar-se no nordeste do 

Brasil. 

Para atrair a atenção dos compradores os vendedores declamavam e alta voz 

os poemas para alcançar o maior número de pessoas possíveis, até mesmo as vezes 

fazendo a utilização de amplificadores alcançando um número ainda maior de 

pessoas e desta forma podiam ser melhores compreendidos, já que no meio da 

multidão torna-se difícil ser entendido. Com o intuito de provocar uma tensão no 

público a qual os ouviam e instigar a curiosidade dos que estavam em volta os 

cantadores faziam breves pausas propositais e, desta forma levava o povo a refletir 

sobre o que estavam falando para, então, comprarem os folhetos. 

 

3.1 A INFLUÊNCIA SOCIO-CULTURAL DO NORDESTE NA POESIA CORDEL 
 
 

A manifestação cultural nordestina por meio do Cordel desenvolveu-se e 

difundiu-se das demais, tomando para si características próprias por conta da 
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ambientação social a que encontrava-se. Mario de Andrade  (1977, p.6) diz que” em 

outras regiões do Brasil se publicava de vez em quando um ou outro folheto ou 

cantiga, mas nenhuma acrescentou, pois no geral é tudo sem valor técnico, fantasioso 

e um lírico genérico” sendo as outras consideradas mais do mesmo, ou seja, não 

trazem para a nossa cultural quaisquer valor significativo como a arte de escrever. 

As peculiaridades das condições culturais e sociais do Nordeste fez com que a 

Literatura de Cordel surgisse, isto é, o Cordel, por relatar e, consequentemente, 

denunciar fatos da vida do povo acabou tomando força no nordeste. Ele, então, 

transformou-se, construindo novas características que são da própria fisionomia 

cultural e exclusiva da região. 

[...] a organização da sociedade patriarcal, o surgimento de manifestações 
messiânicas, o aparecimento de bandos de cangaceiros ou bandidos, as 
secas periódicas provocando desequilíbrio econômicos e sociais, as lutas de 
famílias deram oportunidade, entre outros fatores, para que se verificasse o 
surgimento de grupos de cantadores como instrumentos do pensamento 
coletivo, das manifestações da memória popular. (DIEGUES JR. 1977, p. 6). 

 

O nordeste passava por um momento complicado em sua economia e em seu 

âmbito social, por causa disso a inspiração para utilizar o poema como uma forma de 

protesto e de indignação diante da realidade vivida foi um ato mais rápido de tornar a 

Literatura de Cordel mais popular. 

Com a imigração das pessoas procurando oportunidades melhores de 

empregos e vida, o Cordel foi se espalhando. Estados como: Rio de Janeiro, São 

Paulo, Mato Grosso, Goiás, Belém do Pará, além de uma casa editorial na Amazônia, 

Rondônia e Brasília receberam o poema cordelístico através dos homens sertanejos 

que migraram para essas regiões. 

É encontrado na região nordestina duas variações da Literatura de Cordel: a 

tradicional, que era gravada e passada oralmente de pessoa a pessoa pelos 

cantadores, utilizadas para preencher o tempo, chamadas de “obras feitas”; o segundo 

é o improviso, versos declamados sobre um determinado assunto de forma 

improvisada, como uma espécie de repente. É um ato muito comum em desafios. 

Esses cantadores costumavam andar pelos engenhos e sertões cantando seus 

próprios versos ou os de outros cantadores. Esses poemas costumavam serem 

bastante populares. 

Com o passar do tempo os cantadores acabaram modificando alguns versos 

dos poemas declamados que foram repassados de forma popular. Quase sempre as 
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poesias perdiam as suas autorias originais mas a ideia central permanecia a mesma, 

sendo conservada através dos anos. Em sua maioria a “obra feita” é vista em cantorias 

ou desafios, até que a disputa com provocações entre os cantadores comecem a 

aumentar e, então os versos improvisados são iniciados podendo abranger qualquer 

tipo de assunto, sendo eles contemporâneos ou figuras famosas.  

Os versos de um autor de Cordel só são creditados quando os autores os têm 

divulgados com seus nomes associados aos poemas, assim eles são comparados 

com editores ou colecionadores que fazem recortes de frases que são utilizados em 

desafios as quais participam. Isso tornou a identificação difícil, pois, como usavam 

como autoria própria a identificação dos reais autores transformou-se algo complicado 

de ser identificado. 

Os cantadores, por onde passavam, passaram a ser reconhecidos como 

autores das histórias ou folhetos nas regiões que eles declamavam. De acordo com 

Diegues Jr. (1977) “adaptava-se dessa maneira ao meio nordestino a poesia 

tradicional, as velhas novelas europeias, tão divulgadas também em Portugal, e 

igualmente o romancismo brasileiro”. Assim, o Cordel brasileiro passou a adaptar as 

histórias de cavalaria de Portugal para as histórias dentro do ambiente e contexto 

nordestino. Mas, mesmo dessa forma, não foi possível impossibilitar que as novelas 

tradicionais e romances fossem comercializados em uma versão mais econômica.  

Mesmo com muitos problemas em relação aos direitos autorais dos poetas, isso 

não os impediu de destacarem-se entre os demais, como, por exemplos, sendo alguns 

deles: Leandro Gomes de Barro (1868-1918); Francisco das Chagas Batista (1885-

1930) e João Martins de Ateíde. Em suas respectivas épocas como escritores 

contribuíram de forma muito expressiva para os poemas de Cordel. 

Os poetas inventaram os acrósticos para sentirem-se donos dos versos que 

compunham. Colocavam, então, os acrósticos nos finais dos folhetos, assim sentiam 

que aquelas poesias eram, de fato, criações suas. Existem muitos exemplos para 

identificar um autor de um poema de Cordel, fazendo com que ele não seja mais um 

anônimo para o grande público porque nele há o nome do autor que criou o folheto 

em seu último verso. O nome dele fica em um verso da sextilha final, assim deixando, 

de forma clara, o autor que o criou. Um grande exemplo que utilizou esse método foi 

o autor Leandro Gomes de Barros, ele usou as letras de seu nome para criar versos. 

Apesar de todo o esforço que os criadores tiverem para autentificar e fazer com que 

fossem denominados os verdadeiros autores de suas obras muitos cantadores 
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arrumavam um jeito de distorcer a autenticidade, mudando os acrósticos do trabalho 

e tomavam para si a autoria dos poemas dificultando a identificação verdadeira do 

autor. Sebastião Batista, de acordo com Diégues JR (1977) expôs em seu artigo que 

foi publicado em um jornal que “Chagas Batista registrava a existência de cópias de 

pelejas celebres que não são autênticas: trata-se de versos feitos por outros 

cantadores e erradamente atribuídos aqueles”. Desta forma tornou-se difícil atribuir 

de forma correta os devidos créditos aos verdadeiros autores dos poemas de cordéis 

de forma precisa. 

Foi revelado através de estudos dos temas que os romances tradicionais e/ou 

modernos ligaram-se a necessidade de falar sobre os fatos ocorridos para fixar os 

acontecimentos na memória popular. Isso fazia com que a população soubesse da 

situação que estava acontecendo entre os cordelistas e sobre o mundo e a sociedade 

que viviam. 

[...] de registrar as figuras que deles participaram, de anotar a maneira como 
decorreram, enfim tudo aquilo que, sem imprensa, sem jornais, sem rádio, as 
gerações mais antigas tiveram necessidade de gravar e transmitir, através da 
história popular, para fazer a sua história (DIÉGUES JR. 1977, p. 10) 

 

Por causa da precariedade de registros de suas histórias e com a necessidade 

de transmitir e registrar não somente os romances de fundo histórico, que falam sobre 

as guerras e lutas que de fato ocorreram, pessoas que realmente existiram no 

romanceiro. Desta forma os cordelistas relatavam tudo a sua volta, sejam os 

problemas com as autorias, os problemas enfrentados pelo povo ou sobre a vida de 

uma celebridade. 

O Cordel passou, com o tempo, a tomar um novo rumo posicionando-se pelas 

lutas de resistência e a formação cultural da identidade do seu povo brasileiro 

sertanejo. Há  diversos ciclos que a literatura popular passou até a sua chegada ao 

Brasil. Como já mencionado anteriormente a literatura de Cordel chegou ao Brasil por 

meio dos colonos portugueses. De início retratava-se sobre assuntos da metrópole 

portuguesa, com temas euro centrista, abordando épicas conquistas de bravuras do 

povo portugues. Após o contato com as etnias que viviam no Brasil, como as indígenas 

e africanas, os temas e as influencias misturaram-se influenciando a construção dos 

poemas e os temas abordados neles e tendo uma forte tradição oral. 

No final do século XIX algumas editoras localizadas passaram a (por causa da 

grande produção em escala  graças a chegada da tipografia ao país) produzir o Cordel 
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para um público  de poder aquisitivo mais baixo  justamente por causa da grande 

produção em massa, aumentando dessa forma sua triagem e articulação. Graças a 

isso preservou-se as características originais e a harmonização poética e trouxe para 

si conteúdos regionais e, com isso, passou a relatar fatos do cotidiano nordestino. 

Uma nova etapa se iniciou na Literatura de Cordel, agora sendo uma crônica poética 

sobre relatos do dia a dia. A poesia buscava agora por uma identidade e passava, 

também por um processo musical e poético em suas estrofes tendo agora uma rápida 

mudança para repetições sobre notas. Tudo isso tornou a Literatura de Cordel cada 

vez mais uma fonte da cultura nordestina brasileira.  
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4. O CORDEL COMO UM RECURSO DE ENSINO EM SALA DE AULA 

 

 

A Literatura de Cordel sendo também um poema de origem oral pode vir a 

enriquecer muito no ensino aprendizagem em sala de aula. Ele pode ser trabalhado 

com a oralidade em relação ao aluno, visto que, embora ele chegue a escola sabendo 

comunicar-se oralmente e até na escrita, muitas das vezes. Muitos precisam 

aperfeiçoar para uma melhor comunicação, entendimento e domínio da língua a qual 

fala-se e isso também pode ajudar o aluno a ter uma desenvoltura melhor na hora de 

ter que falar em público. É preciso desenvolver atividades que favoreçam o gosto por 

textos em que a oralidade possa ser desenvolvida. 

[...] No processo de ensino aprendizagem da língua, o professor deve 
promover situações que incentivem os alunos a falar, a expor e debater suas 
ideias, percebendo, nos diferentes discursos, diferentes intenções. Deve 
promover ainda atividades que possibilitem ao aluno tornar-se um falante 
cada vez mais ativo e competente. [...] o professor deve planejar e 
desenvolver um trabalho com a oralidade [...] (PORTO. 2009, p. 22). 

 

A leitura de forma oral pode ser algo difícil a ser realizado, não somente pelo 

aluno mas também pelo professor por muitos motivos, todavia por causa da natureza 

oral do Cordel que se aproxima da linguagem cotidiana ela se torna menos 

complicada, parecida com a que os alunos já estão familiarizados por isso torna-se 

mais fácil para eles compreenderem e desenvolverem a atividade mais fluidamente. 

Por tratar muitas das vezes sobre casos reais pode por acabar despertar o interesse 

dos alunos fazendo com que o aprendizado se torne menos cansativo e monótono.  

A Literatura de Cordel é uma excelente forma de reaproximar os alunos da 

cultura brasileira e, principalmente da regional nordestina, mostrando a eles a 

diversidade cultural que temos em nosso país e fazendo com que, de fato, eles tenham 

uma experiência concreta. Esse tipo de trabalho em sala de aula possibilita a dar um 

impulso para iniciar os estudos de outras obras regionais do nosso país, fazendo 

assim, com que os discentes conheçam tudo aquilo de mais grandioso que a nossa 

cultural pode oferecer. 

Sabendo que o Cordel aborda sobre temas variados e da sua mobilidade oral, 

torna-se ele uma opção de leitura em sala, contudo, mesmo sendo fruto de um poema 

oral é necessário que tenha uma forma adequada na hora de recita-lo. É preciso 
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declamar o folheto em alta voz para que a metodologia se cumpra de forma correta e 

funcione. 

Nossa perspectiva busca enfatizar o folheto como Literatura – e não 
meramente como informação, jornalismo e outras abordagens de caráter 
pragmático. Qualquer que seja a escolha, um aspecto precisa ser reforçado: 
o folheto é para ser lido. Ele pede voz. A sala de aula nos parece bastante 
adequada para a vivência da leitura do folhetos, uma vez que poderá ser 
transformada num lugar de experimentação de diferentes modos de 
realização oral. (PINHEIROS, 2007, p. 39). 

 

É preciso encarar o Cordel como uma literatura como todas as outras e que 

merece ser lida e estudada. Que agrega valor cultural e também linguístico. Ele é 

capaz de transformar o aluno leitor em um aluno reflexivo sobre aquilo que lê a partir 

da experiência com as várias maneiras que o homem usou para narrar seus 

sentimentos e conflitos sociais por meio da poesia.  

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), para um leitor 

eficiente é preciso a junção de vários recursos e, principalmente como ele será 

conduzido. Ao trabalhar com os gêneros textuais é preciso saber que a leitura e a sua 

interpretação não faz com que o aluno venha a compreender o valor social que a 

leitura e a produção de gêneros textuais têm. É preciso trabalhar com cada uma delas 

de modo que o discente venha notar que cada gênero tem o seu valor dentro do 

mundo literário. 

Os gêneros textuais que encontramos em nossas vidas diárias e que 
apresentam padrões socio comunicativos característicos definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 
realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 
técnicas. (MARCUCHI, 2008, p. 155). 

 

Cada gênero textual tem uma singularidade, uma característica própria para 

cumprir as suas funções comunicativas. Com toda essas especificidades e utilidades 

dos gêneros textuais é preciso que o professor saiba como trabalhar com cada uma 

delas em sala de aula com uma linguagem que consiga ser transpassada de forma 

que o aluno compreenda e ainda assim consiga manusear o gênero trabalhado. É 

necessário tentar trabalhar com cada uma delas com os materiais disponíveis e levar 

em consideração as condições socioeconômicas dos alunos. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998, p. 71) diz que “ formar leitores é algo que requer 

condições favoráveis, não só em relação ao uso que se faz deles mas práticas de 

leituras”. É fundamental que os materiais escolhidos pelo professor consiga chegar a 
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todos e que seja de fácil acesso, que não seja algo extremante complicado de se 

achar ou difícil de adquirir.  

O aluno precisa ter certo conhecimento e até domínio dos gêneros, pois isso é 

importante na vida de uma pessoa letrada que busca dominação dos conteúdos. 

Desta forma ele terá um melhor desempenho e irá permitir que seus conhecimentos 

prévios possa ajuda-lo em diferentes momentos para uma comunicação adequada. 

Esses conhecimentos não só contribui na construção de seus conhecimentos prévios 

como aluno leitor e cidadão, como também no aumento de seu vocabulário e uma 

adequação de prática social. 

A Literatura de Cordel por tratar-se de um poema de movimento social e, devido 

a sua grande proporção na cultura popular é reconhecido como patrimônio histórico e 

cultural do povo nordestino e brasileiro. É possível e deve ser explorado de todas as 

formas e possibilidades os sentidos provenientes do texto, tais quais as suas vozes 

sociais que tratam de temas variados. Por isso o poema é de grande ajuda para a 

identificação das vozes narrativas enquanto se analisa, junto ao aluno, os temas 

propostos pelos textos. 

O Cordel como gênero do discurso pode contribuir na formação do aluno 

auxiliando no domínio de outros conteúdos. É possível através dele trabalhar as 

variantes regionais, o conceito de regionalidade e a modalidade do povo brasileiro. 

Isso pode despertar o interesse do aluno e desprender ele das literaturas 

convencionais fazendo com que ele busque saber mais dos autores literários 

nordestinos e, até mesmo, de outras regiões do país. Com isso ele pode vir a 

desenvolver a sua criatividade e reproduza poemas, além de conduzi-los para a 

compreensão de como a nossa realidade é retratada pelo olhar artístico e poético 

desses poemas. 

 Experiências culturais fortes e determinantes de grandes obras artísticas 
como o Cordel – seu valor não está apenas nisto – estão praticamente 
esquecidas e a escola pode ser um espaço de divulgação destas 
experiências. Sobretudo mostrando o que nelas há de vivo, de fervescente, 
como ela vem sobrevivendo e adaptando-se aos novos contextos 
socioculturais. Como elas têm resistido em meio ao rola compressor da 
cultura de massa ( MARINHO e PINHEIRO, 2012, p. 128). 

 

Os procedimentos metodológicos são fundamentais nas orientações dos 

trabalhos com o Cordel para favorecer o diálogo com a cultural a qual o aluno irá 

imergir e assim, possivelmente, procurar novos meios de vivências e acontecimentos 
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que o fará conhecer um pouco mais do que já  se foi apresentado em sala de aula 

sobre a contribuição que o Cordel tem na formação cultural do povo brasileiro. 

Os autores Marinho e Pinheiros contribuíram com as suas sugestões de como 

pode-se trabalhar em sala de aula com a Literatura de Cordel usando toda a escola. 

O professor para isso, pode dar início a uma feira com o tema de Cordel. Ela pode ser 

realizada conforme o planejamento do professor, tendo ocorrer ao longo da semana 

ou apenas um dia contendo ou não outros temas. Contudo é necessário que um dia 

específico seja dedicado apenas a Literatura de Cordel. Ela pode ou não estar 

configurada a uma semana cultural, isso vai depender do professor e da instituição. 

Neste dia pode conter atrações culturais, como a presença de um cantador ou pode 

ter a recitação dos poemas pelos alunos, sendo eles criação dos discentes. Porém o 

mais importante é mostra a Literatura de Cordel como  uma produção literária cultural 

que agrega valor à vida acadêmica do discente, que deve e pode ser trabalhada em 

sala de aula e merece ser preservada, que cada vez mais deve ser integrada nas 

vidas culturais das nossas futuras gerações. Muitas são as possibilidades  as quais o 

Cordel pode ser trabalhado como visto antes e essa prática deve ser realizada pelos 

professores e estimuladas para que os alunos possam conhecer um pouco mais da 

nossa cultura tão grandiosa e, então poder preserva-la. 

Outra característica já comentada anteriormente e que pode ser trabalhada em 

sala de aula é a falta de compromisso que o Cordel tem com seus temas. Eles podem 

abordar de tudo. Desde assuntos musicais, sobre o mundo do cinema, figuras 

históricas famosas, fatos históricos, religião, política e assuntos internacionais. 

Exemplos disso são os cordéis sobre os Lampiões ou em total opostos a banda 

inglesa Beatles. Esses assuntos podem servir como temas para debates em sala de 

aula, dividindo os alunos para que então eles apresentem as suas opiniões de forma 

amistosas e refutem as ideias que forem apresentadas pelos colegas. Isso ajuda na 

formação crítica do aluno e a saber lida com pontos de vistas diferentes dos seus 

colegas construindo cidadãos que consigam viver em harmonia mesmo com pontos 

divergentes sobre a sociedade. Esse tipo de atividade também faz com que o discente 

sinta-se protagonista e participante da sociedade onde vive e de seu próprio país. 

Sabendo que é na escola onde o aluno terá o seu primeiro contato com os 

possíveis gêneros textuais por isso é importante que ele tenha contato não somente 

com os textos clássicos, mas também com tudo aquilo que afirme a sua identificação 

cultural e social. Assim a escola deve assumir a responsabilidade na definição do 
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papel e formas de um cidadão consciente, responsável, crítico e com uma identidade 

cultural a ser gerada nos alunos conforme os estudos. 

Outra coisa bem interessante para ser  estudado em sala de aula são as 

palavras do dialeto nordestino presente na Literatura de Cordel. Assim ele poderá 

saber mais sobre o dialeto do nordeste e entender como a sua língua é riquíssima 

abrindo, também, outras portas para ver outros dialetos de outras partes do Brasil. 

Ter e saber novas informações é sempre importante principalmente quando se 

está aprendendo em sala, por isso o uso do Cordel é uma fonte de conhecimento e 

pode ter um papel importante na construção de uma cultura e consequentemente de 

sua identidade como cidadão brasileiro. De acordo com Silva (2000, p. 65) “A definição 

da identidade brasileira, por exemplo, é o resultado da criação de variados e 

complexos atos linguísticos que definem como sendo diferentes de outras identidades 

nacionais”. Desta forma aprender as diversidades linguísticas que a nossa própria 

língua nos oferece e, o estudo do Cordel, além de contribuir no conhecimento de 

mundo e ampliar a sua memória prévia. É importante o ensino de saberes culturais e 

que o acesso aos cordéis seja facilitado para unir a propagação e o estudo da cultura 

do Nordeste. 

A formação dos sujeitos é fruto de reconstruções permanentes e relações 
interdisciplinares que ocorrem na escola e na cultura, na escola e na 
sociedade, na escola e na história, numa busca de articulações que mobiliza 
as subjetividades para o viver cotidiano, suas interferências e utilizando suas 
lições para auxiliar a ensinar a nós mesmos (NASCIMENTO, 2013, p. 99). 

 

Sendo assim o professor poderá fazer a utilização de três tipos de fontes e 

seleciona-las conforme for a organização em sala de aula: os primeiros são os 

conteúdos tidos como oficiais as quais são fixados nas matérias; o segundo são os 

conteúdos básicos sobre as ciências transformadas em matérias de ensino e a terceira 

seria as práticas e teorias expostas pelos alunos, colocando em vista a realidade 

social a que encontram-se.  

O professor pode fazer uma atividade junto com os alunos de criar os seus 

próprios poemas de cordel abordando um tema da atualidade que eles gostem ou 

atém mesmo criando histórias que sejam inspiradas em outras ou criadas por eles. A 

construção dos Cordéis com os alunos pode ser um novo meio de possibilidades e 

motivação, engajamento e interação que torna-se importante conforme acreditamos 
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que o Cordel pode ser um recurso didático que auxilia a explicar a realidade, 

contribuindo para transforma-la. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto ao longo do trabalho e de acordo com os autores utilizados, através 

de uma pesquisa bibliográfica por meio de livros e teses, sendo de cunho descritiva e 

qualitativa a Literatura de Cordel é uma poesia de natureza popular ao qual fazia-se a 

sua utilização para manter viva as antigas histórias e as divulgações de notícias do 

Brasil e do mundo por intermédio da memória popular. Desta forma, sabendo que a 

poesia cordelista é tão presente no meio nordestino o seu conhecimento e 

entendimento pode ajudar no aprendizado  de obras regionais brasileiras, justificando, 

assim, a relevância do seu estudo em sala de aula. Este tema foi escolhido, então, 

justamente para que ela seja reconhecida e as pessoas vejam a  importância que a 

Literatura de Cordel exerce sobre a nossa sociedade e cultura e como o seu estudo 

em sala de aula pode ser valioso.  

O Cordel é um grande contribuinte para a nossa cultural brasileira, mas, apesar 

de ter suas raízes portuguesas, ao chegar no Brasil ganhou diversas novas 

características tornando-a única e merecedora de ser apresentada aos alunos leitores. 

Ela tratou em seus versos temas, como, as já comentadas ao longo do trabalho, a 

fantasia, relatos de figuras históricas, as histórias do país, notícias, música, além das 

denúncias sobre a situação do povo nordestino. Ao ler a poesia popular nordestina o 

aluno não estará apenas aprendendo a decodificar os signos, ou compreendendo a 

estrutura de uma poesia, mas também agregando para si conhecimento cultural. 

Um aluno eficiente em sua leitura não apenas lê como compreende aquilo que 

leu e identifica o gênero textual apresentado no texto, por isso o professor deve 

estimular a leitura para que esse objetivo possa ser alcançado. Deste modo a forma 

com que a palavra e conceito literatura foram se entrelaçando com o passar do tempo 

é algo importante pois ao entender essa relação nos faz entender como a literatura se 

tornou tão importante na cultura e na vida de uma pessoa e, principalmente, um leitor. 

Saber que o conceito de literatura é um conjunto de obras escritas sobre uma 

determinada época e sociedade ajuda-nos a compreender tudo o que foi abordado 

durante o trabalho e a relevância de seu estudo. Apesar de não ser uma tarefa fácil 

ensinar e apreender esses conjuntos de obras o seu estudo de forma contínua e 

correta ajudará com que o aprendizado se torne cada vez menos complicado, fazendo 

com que essa dificuldade diminua com o conhecimento prévio que o aluno irá 

adquirindo conforme cada leitura que concluir.  
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Somente a história da Literatura de Cordel já é enriquecedora, pois, por meio 

de seu estudo compreendemos que a literatura popular tem muito a nos oferecer 

culturalmente. Todas as influências que ela sofreu através dos anos corroborou para 

que a identificação cultural brasileira  pudesse ser caracterizada em seus versos  cada 

vez mais e transformando-a em uma literatura tão amada pelos nordestinos que seus 

versos mostram a riqueza do nordeste e a grande importância cultural que o nosso 

povo têm a oferecer. Tudo isso faz com que foi abordado ao longo do trabalho reforce 

ainda mais a ideia de que o Cordel pode e deve ser trabalhado em sala de aula. Desde 

a sua natureza oral até os seus versos em palavras escritas tornando-o em um meio 

ideal para ser utilizado como um estimulador de leitura e que contribuiu fortemente 

para o seu conhecimento de mundo. Assim, chegamos à conclusão que A Literatura 

de Cordel é uma geradora de cultura e informação, o seu estudo em sala de aula é 

mais do que possível, e que os objetivos propostos nesse trabalho foram alcançados. 

Além de que, com as ferramentas certas o professor pode transformar os seus alunos 

em leitores contínuos e eficientes.  
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