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RESUMO: Este artigo tem o objetivo de mostrar o trabalho desenvolvido a partir da leitura de 
cordéis, com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, do Colégio Estadual Carlos Drumond 
de Andrade, realizado no primeiro semestre de 2013. A partir da apresentação sobre origem e 
importância da literatura de cordel, os alunos desenvolveram as atividades variadas cujo 
enfoque foi a valorização da cultura popular. Assim, assistiram reportagens sobre essa 
literatura, tomaram conhecimento de como se desenvolveu o cordel no Nordeste, como se 
processa a leitura desses textos, as declamações de poemas, a inspiração dos poetas, o que 
precisam saber para produzirem os poemas; leram poemas narrativos e fizeram atividades 
decorrentes das leituras, tomaram conhecimento da estrutura dos versos e das estrofes e das 
diversas modalidades de produção de textos. Como base teórica para embasar os trabalhos, 
foram utilizadas obras de autores tais como: Marco Haurélio, pesquisador da literatura de 
Cordel; César Oeid; Aderaldo Luciano; Rosilene Alves de Melo; Gonçalves Ferreira da Silva; 
Antônio Ribeiro da Conceição. A experiência com o desenvolvimento de tais atividades permite 
afirmar que foi importante desenvolver esse projeto porque é mais uma fonte de conhecimento 
e, sobretudo, porque na sua totalidade, o seu objetivo, é o incentivo à leitura.  
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1.INTRODUÇÃO 

 
O que o mar sim aprende do canavial: 

A elocução horizontal de seu verso; 
A geórgica de cordel, ininterrupta 

Narrada em voz e silêncio paralelos. 
(João Cabral de Melo Neto) 

 
 

Nos versos de João Cabral de Melo Neto, destacados na epígrafe 

aposta acima, ecoa a voz de quem aprendeu, como muitos outros, a beber nas 

águas plácidas do cordel, a sabedoria de um povo que aspira por liberdade e 

deseja ver um mundo melhor e diferente daquele que tentam impor, à força. 

A maioria dos escritores nordestinos valoriza a literatura de cordel, entre 

tantos, citam-se um paraibano e um baiano, Ariano Suassuna e Jorge Amado. 
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O escritor paraibano escreveu seu livro “Auto da compadecida” com base em 

três livretos de cordel. O escritor baiano conhecia os folhetos e certamente eles 

exerceram alguma influência sobre seus escritos, Teresa Batista cansada de 

guerra, por exemplo. E com arte, denunciam em seus livros as injustiças 

existentes. 

O papel da literatura é também o de desvelar, numa linguagem própria, 

fatos semelhantes aos da vida real.  Essa elocução pode ser traduzida em 

clamores de muitos trabalhadores de engenhos de açúcar, ilustrado por José 

Lins do Rego nesse trecho de O menino de engenho: “O major comprou a 

metade do escravo. E trouxe o atrevido para sua bagaceira. E mandou 

chicoteá-lo no carro, a cipó de couro cru” (2003, p.77). 

O Nordeste brasileiro é uma região assolada pelas secas, pelo 

analfabetismo, e pelas revoltas, como a de Canudos, registrada na crônica 

jornalística por Euclides da Cunha, que descreveu o massacre de Canudos, 

determinado pelo poder público, sob o comando do General Artur Oscar 

Andrade Guimarães (BARSA, vol. 4, p. 46). Antes de Canudos, houve a 

destruição do Quilombo dos Palmares em Alagoas, sem registro de 

sobreviventes. Outros escritores também abordaram temas relativos à região 

Nordeste e transformaram em romances os horrores que milhares sofreram na 

carne, eufemismo nem sempre entendido por alguns dos leitores da literatura 

clássica. 

O cordel, um ramo da literatura popular, surgiu na Idade Média, na 

Europa, e chegou ao Brasil na bagagem dos colonizadores. Aqui alcançou uma 

população que tinha interesse em ouvir e, se possível, ler as histórias de fatos 

que se deram em épocas remotas ou recentes, em lugares longínquos ou 

próximos e que podiam ser incorporados à vida de um povo que almeja 

expressar os seus sentimentos, ser ouvido, mormente na arte de escrever, 

criar, contar histórias e expressar com eloquência o seu labor artístico. 

Como já foi dito, o cordel na região Nordeste serviu de jornal, com 

informações sobre acontecimentos importantes, como as façanhas de 

Lampião; os elogios a Getúlio Vargas, morto em 1954; as pelejas, as cantorias.  

Para muitos, essa literatura foi a cartilha onde aprenderam o be-a-bá, 

com a ajuda de voluntários que conheciam o alfabeto, aprendiam a leitura e a 



escrita, e muitos até se tornaram também decodificadores de textos e, por 

esforço, leitores de cordel, declamadores de poemas e escritores. 

De fato foi um grande incentivo à leitura, porque queriam saber as 

notícias de seus heróis e de seus santos, principalmente do padre Cícero, 

devotado santo; queriam conhecer os milagres realizados por ele e o melhor 

era ter em mãos o único informativo da região: o folheto. Era uma euforia a 

leitura do cordel. 

Considerando a importância do cordel, optou-se por trabalhar a leitura, e 

por essa razão precípua é que se fez o projeto com base na literatura de 

cordel, como estímulo à leitura, um gênero de fácil acesso em livros impressos 

ou virtuais, que todos os dias são lançados no mercado em busca de leitores, 

com sede de informações. 

Os livros são instrumentos do saber, e através deles mergulha-se no 

mundo do conhecimento, a vida torna-se mais elaborada, de modo a perceber 

as diferenças de padrões sociais criados pelo próprio ser humano. Afirma 

Bagno:  

A escrita, a literatura e a escola são instituições eminentemente 
sociais, são invenções culturais, criações artificiais e muito 
recentes na história da humanidade – as formas mais antigas 
de escrita têm menos de 6.000 anos, ou seja, durante 99% da 
história da nossa espécie ninguém escreveu, nem leu nada, e 
até hoje uma grande parcela dos seres humanos permanece 
assim, excluída da escrita e da leitura (2007, p. 35). 

 

Segundo Bagno, a escrita e a leitura determinam padrões de vida e 

ditam certas regras que valorizam a quem se adéqua às suas normas. Diz ele: 

 

As pesquisas linguísticas empreendidas no Brasil têm 
mostrado que o fator social de maior impacto sobre a variação 
linguística é o grau de escolarização, que em nosso país, está 
muito ligado ao status socioeconômico: a escola de qualidade e 
a possibilidade de permanência mais prolongada no sistema 
educacional são bens sociais limitados às pessoas de renda 
econômica mais elevada. Estudos sociológicos apontam que 
existe uma relação muito estreita entre escolaridade e 
ascensão social: os melhores empregos e os postos de 
comando da sociedade estão reservados predominantemente 
aos cidadãos mais escolarizados (2007, p. 44). 

 
 

A leitura que se deseja é aquela que leva à interação e participação do 

leitor que tem objetivos. E isso varia de pessoa para pessoa, cada um com 



habilidades diferentes, busca o que precisa para a vida, aproveitando as 

oportunidades, os momentos, agindo em direção ao alvo, nem sempre fácil, 

como revela Graciliano Ramos, ao falar da aprendizagem na escola primária, 

no seu livro Linhas tortas (2002, p. 170). 

No cordel, a leitura torna-se excitante, de forma que leva o leitor a 

desejar a leitura por prazer. E o segredo está em levar ao leitor o que ele quer 

para realizar os seus objetivos: ele quer ler, porque quer saber. E se não sabe 

ler ainda, vai aprender, para ser também um leitor e participante de 

conhecimentos que são vedados aos não leitores.  “Se mostrar a alguém o que 

ele deseja, ele moverá céus e terras para consegui-lo” (BETTEGER, 1959, p. 

69). 

A leitura é um dos caminhos para as pessoas alcançarem o que 

desejam. O mais fácil, porque está à disposição de todos, e o mais 

enriquecedor, porque proporciona, além do lazer, o saber e, para muitas 

pessoas, o emprego de onde vem o sustento e, de certa forma, a superação de 

obstáculos sociais. 

 

 

2. CORDEL: LITERATURA E ARTE 

 

O objetivo deste artigo é discorrer sobre a literatura de cordel, e a 

primeira impressão que se tem sobre este gênero textual, é que se trata de 

uma literatura periférica, praticada por pessoas sem muita instrução e de pouco 

conteúdo por ser de origem popular. “O problema está na maneira reducionista 

com que esta literatura é encarada pelos estudiosos” (HAURÉLIO, P. 16). 

Trata-se de uma forma literária muito peculiar em algumas regiões do Brasil, 

que transmite de forma oral e escrita a sabedoria de um povo; na verdade, ela 

tem suas raízes na cultura europeia da Idade Média. Surgiu na França, de lá foi 

para a península Ibérica. A Espanha divulgou essa cultura na América Latina 

de língua espanhola e o Brasil a recebeu de Portugal. Aqui, até hoje é cultivada 

no Norte, Nordeste e também no Sudeste, por influência dos nordestinos. 

As primeiras expressões dessa modalidade literária no Brasil ocorreram 

em meados do século XVIII, quando surgem os primeiros repentistas, 

modalidade oral que deu origem ao cordel. Como todo gênero, o mesmo 



processo de transição da oralidade para a escrita ocorre no âmbito do cordel. 

Aos iniciantes rapsodos não ocorria a necessidade de moldar a arte poética à 

teoria a que ela se submete mais tarde com rigidez exemplar, como descreve 

Silva:  

Os primeiros repentistas não tinham muito compromisso com a 
gramática, com a métrica, com a rima e muito menos com o 
número de versos para compor as estrofes. Alguns versos 
alongavam-se muito, outros, eram demasiado breves (SILVA, 
2010. p. 35). 

 
 

Existem padrões, regras que determinam desde a criação dos poemas 

até a formação dos livretos, o formato, o modo de redigir os textos segue o 

padrão oral. A técnica de produção é rigorosa. Tem que ter gosto, arte e 

conhecimento para produzir cordel: “No caso do cordel é necessário que seja 

bem metrificado e bem rimado. Do contrário, não consegue prender o leitor” 

(SILVA, 2010, p.64). O merchandising é feito de forma primitiva, face a face 

com o cliente, com habilidade artística para atrair compradores de folhetos; os 

livretos ficam expostos nas feiras, dependurados em cordões, de onde veio o 

nome cordel. 

A literatura de cordel, a princípio, segue o caminho da manufatura, do 

início ao fim: o escritor, em muitos casos, faz a redação do texto, a correção, a 

impressão, a xilogravura e a encadernação do livro. Trata-se de uma forma de 

arte polivalente, que exige cuidado até o acabamento final e venda do livro. 

Os cordéis são pequenos livros que variam de tamanho, obedecendo-se 

a certa quantidade de páginas, geralmente em pares: oito, dezesseis, trinta e 

duas, e raramente sessenta e quatro páginas. Para se ter uma ideia mais 

precisa sobre o tamanho do livro, basta dobrar uma folha de A4 em quatro 

partes e se terá um folheto de oito páginas. Se duas folhas, terá um folheto 

com dezesseis páginas. “O cordel pede corte de papel, dobra de páginas, 

proteção de arquivo, trabalho de pesquisa” (MELO, 2010, p. 26). 

Quando se investiga a biografia de alguns cordelistas, verifica-se que, 

em sua maioria, são homens simples, contando as suas mágoas, as suas 

angústias e vivendo as expectativas diante das injustiças dos homens e da 

própria natureza: em ambos os casos, negam-lhes o pão e atormentam-lhes a 

vida. Mas contam as suas histórias com habilidades que encantam os ouvintes, 



com sátiras bem feitas, ou pelo imaginário criativo, como no romance de João 

Ferreira (Mariquinha e José de Souza Leão), uma história trágica com base em 

uma disputa de terra. 

É certo que muitos cordelistas não tinham educação formal e nem 

freqüentavam escolas, mas eram artistas e tinham talento, não desistiam de 

estudar narrativas e poemas, pois o gosto pela história oral ou escrita era tanta 

que os levava às investigações imprescindíveis ao bom desempenho da arte. 

Assim como o garimpeiro conhece o ouro, o joalheiro conhece as jóias, esses 

homens dominaram a arte do cordel. Os fatos são contados com a beleza de 

quem sabe narrar histórias com arte, como os repentistas nas pelejas orais, ou 

como os cordelistas que registram em livros acontecimentos que a história 

oficial não registrou. Muitos desses cordelistas procuravam se instruir cada vez 

mais e formavam em suas casas pequenas bibliotecas. 

 

A necessidade de saber livresco, seja para exibição nas 
cantorias, seja para fundamentação na criação literária era uma 
constante entre os bons cordelistas. A Bíblia, um livro de 
História, outro de Geografia ou de Gramática, o Lunário 
perpétuo, o livro de Carlos Magno bastavam para os 
rudimentos de erudição necessários aos artífices do verso 
popular (AURÉLIO, 2010, p. 24). 

 

A literatura popular é o tronco de onde nasceu o cordel. No Brasil essa 

literatura teve suas dificuldades. Levou um bom tempo para se firmar por uma 

razão óbvia: poucas pessoas sabiam decodificar os manuscritos, poucos 

sabiam ler. No final do século XVIII e início do século XIX, era grande o número 

de analfabetos no Brasil. Assim, o começo foi difícil. Quem sabia escrever, 

quem sabia ler, nesse substrato social? 

O que se sabe é que os cordelistas começaram a investigar a literatura 

brasileira e se inspiraram em poetas consagrados para se apoiarem na arte de 

versejar. A presença de artistas brasileiros como Leandro Gomes de Barro, 

Silvino Pirauá de Lima e José Galdino da Silva, fizeram a diferença, pois eram 

exigentes na construção de seus poemas: “esses poetas passaram a dominar 

a rima com facilidade, amoldando, também, ao corpo da estrofe, o verso 

rebelde” (SILVA, 2011, p. 64). 



Os poemas, já naquela época, eram feitos com muita exigência e cada 

autor devia conhecer as regras antes de executá-las, em qualquer modalidade 

que exercesse e não podia alegar que era um neófito, tinha que conhecer 

matematicamente o que ia fazer, para não incorrer em vexames 

desagradáveis. No repente ou no cordel, o que for combinado deve prevalecer 

sem fuga do tema e obediência às regras primorosas; o cordel é exigente e não 

admite desvio de conduta, o poeta deve ser exímio na execução de seu 

trabalho, com temas empolgantes, obedecendo às rimas, aos ritmos, à 

melodia. 

As estrofes seguem vários padrões: quadras, sextilhas, septilhas, 

quadrão, décimas, ou estrofes de doze versos, cada modalidade com o seu 

ritmo, rimas e número de sílabas poéticas, de acordo com os padrões do 

cordel.  

 Os primeiros poemas trazidos pelos portugueses eram simples, com 

estrofes de quatro versos, e alguns com versos de quatro sílabas,“conhecidos 

como parcelas, ditavam ritmo ligeiro na cantoria” (SILVA, p. 1). Às quadras, 

algum tempo depois, os artistas brasileiros acrescentaram mais dois versos, 

como na demonstração abaixo: 

  

Na província da Normandia 
O duque Alberto vivia, 
Pelo seu nobre caráter 
O povo muito lhe queria 
(GAYLEY apud HAURÉLIO, 2010, p. 38). 

 

Os brasileiros têm preferência pela sextilha. A mesma estrofe, na versão 

atribuída a Athaíde, já modificada, com seis versos: 

 

Na província da Normandia 
Na remota antiguidade, 
Viveu o duque Alberto, 
Cheio de fraternidade, 
Era ele o soberano 
De toda aquela cidade 
(ATHAÍDE apud HAURÉLIO, 2010, p. 38). 
 

Da quadra passou à sextilha, ao gosto dos brasileiros, uma das 

modalidades mais bonitas do cordel. Usadas no repente, as estrofes de seis 

versos conferem beleza e dão fôlego aos cantadores: “É uma modalidade rica, 



obrigatória também no início de qualquer cantoria, assim como nas longas 

narrativas e nos folhetos de época. Também muito usadas nas sátiras políticas 

e sociais” (SILVA, 2011, p. 48). 

A sextilha tem várias formas de combinação de rimas finais, pelo menos 

quatro estilos são mencionados: rima aberta, rima fechada, rima solta e rima 

corrida. O mais usado é o estilo aberto, levado a cabo por Silvino Pirauá, 

criador da sextilha; é um ritmo alegre, atraente e de fácil leitura. Um exemplo 

de sextilha: 

 

E/xis/tia /an/ti/ga/men/te 
Um /ve/lho/cha/ma/do An/dré/ 
Ca/sa/do/, e a /sua /es/po/sa 
Se/cha/ma/va/Sa/lo/mé./ 

     E/ fo/ram/pais/ de/ dois/fi/lhos, 
Que/fo/ram/João /e/Jo/sé./ 
(RESENDE apud SILVA, 2011, p. 52). 

 
 

 Observa-se nesta estrofe de seis sílabas, que os versos pares rimam 

(André, Salomé, José) e os versos ímpares não rimam (antigamente, esposa, 

filhos). Este é o estilo aberto. 

Septilhas são estrofes de sete versos com sete sílabas, redondilha 

maior, ou versos com dez sílabas poéticas. Os cordelistas preferem os versos 

de sete sílabas, mas os repentistas preferem os versos decassílabos, e são 

cantados de duas formas, uma natural como são usadas nas sextilhas e outra 

em que os cantadores cantam dividindo entre eles a mesma estrofe. O primeiro 

canta dois versos, o segundo canta outros dois versos, e o primeiro arremata 

cantando os três últimos versos e assim sucessivamente durante horas de 

cantoria, sempre usando a deixa.    

O quadrão é a estrofe de oito versos (duas vezes quatro). Os três 

primeiros versos apresentam a mesma rima, o quarto e o oitavo versos rimam 

entre si, o quinto, o sexto e o sétimo apresentam também a mesma rima. 

A décima é a estrofe com dez versos distribuídos em duas partes, que 

pode ser uma quadra mais uma sextilha, ou duas quintilhas. Percebe-se com 

relativa facilidade a formação da poesia pela distribuição das rimas em cada 

estrofe, como nas sequências A e B. 

 



A) Décima composta de uma quadra e uma sextilha: 

 
O homem para ser poeta 
Nem precisa ser letrado; 
O destino aponta a seta 
E diz assim: - Meu criado, 
Nascerão das tuas lavras, 
Das quais serás o senhor. 
Sempre te acompanharão 
E te imortalizarão 
Num reino chamado amor. 
(WELLINGTON apud SILVA, 2011, p. 94). 

 

As rimas desta estrofe estão distribuídas de forma que o 1º verso 

combina com o 3º; e o 2º verso combina com o 4º. Até aí forma a quadra. O 5º 

verso combina com o 6º; o 7º verso combina com o 10º; o 8º verso combina 

com o 9º, esta é a última parte da estrofe, a sextilha. 

 

B) Décima composta de duas quintilhas 

 
Sou um sujeito de sorte 
Não tenho medo de nada 
Faço aquilo que me agrada, 
Venho das bandas do Norte. 
Meus versos são meu suporte, 
Presto atenção no que digo 
Quem quiser falar comigo 
Mande uma mensagem para 
Moreira de Acopiara, 
Seu poeta, seu amigo. 
(WELLINGTON apud SILVA,2011, p. 95). 

 

As rimas desta estrofe estão distribuídas de forma que, o 1º verso 

combina com o 4º e o 5º; o 2º verso combina com o 3º, essa é a primeira 

quintilha. O 6º e 7º versos combinam com o 10º; o 8º verso combina com o 9º, 

esta é a segunda quintilha, com a distribuição de rimas diferentes da estrofe do 

item A. 

A literatura de cordel cumpre um papel importante na região Nordeste 

que é o de levar conhecimento à população desprovida de oportunidade, o que 

de outra forma não seria possível: “supre uma lacuna que a historiografia 

incipiente não podia preencher, que é levar a literatura a uma população 

agrária” (HAURÉLIO, 2010, p. 15). 



Admirável é o trabalho artístico, nas diversas modalidades que surgiram 

muito depois do início do cordel. Na região Nordeste há um modo de fazer 

poemas que não existe fora do Brasil: o martelo agalopado. Conforme Silva, o 

nome deriva de um poeta italiano, de Bolonha, Jaime Pedro Martelo, que 

compunha poemas belíssimos com estrofes de quatro versos. Ele morreu em 

1727. Depois de seu desaparecimento, os seus poemas foram esquecidos, 

mas no final do século XIX, Silvino Pirauá usou o estilo criado pelo professor 

Martelo, em poemas com estrofes de seis versos (SILVA, 2011, p. 106-107). 

Os sertanejos processaram muitas mudanças, amoldaram e expuseram 

ao público os seus poemas, deram ênfase aos versos decassílabos, com 

terceira, sexta, oitava e décima sílabas fortes, cadenciados na forma de um 

galope, que deve ser obedecido por quem canta ou por quem lê esses versos 

em cordéis, para não quebrar a beleza do ritmo. É o que se percebe nessa 

peleja entre Sebastião Marinho e Andorinha (apud SILVA, 2011, p. 108). 

 

Sebastião Marinho (desafio) 
No martelo eu me sinto um campeão, 
Pouca gente acompanha o meu traçado 
Pois conduzo esse mundo em minhas mãos, 
Edifico no centro o meu reinado... 
Nesse campo eu fui, sou e serei fera, 
Vivo alegre porque ninguém supera 
Meu martelo de aço temperado. 
 
 
Andorinha(resposta) 
 
É melhor o senhor tomar cuidado, 
Pois comigo o negócio é diferente. 
Cada verso que faço é bem medido, 
Cada estrofe que canto o povo sente; 
Minha marca de grande vencedor 
Desmorona qualquer competidor 
Que ousar pôr os pés na minha frente. 

 

Este é o estilo Martelo Agalopado cantado nas feiras ou salões de 

festas. Além desse estilo, há a embolada, cantada ao som do pandeiro por dois 

emboladores, que decoram os versos que vão cantar; e, o repente, cantado ao 

som da viola; nessa modalidade prevalece o improviso, o que exige muita 

imaginação para formular as estrofes e os versos, para responder ao repentista 

oponente, com temas que abordam o passado ou a realidade do momento. O 



cordel é a forma escrita dessa literatura oral e deve, via de regra, ser lido em 

voz alta, declamado ou cantado. 

A popularidade da literatura de cordel se deve aos que se empenharam 

nessa tarefa de produzi-la e divulgá-la, e o nome que mais se destaca pelo 

trabalho executado no início do século XX é o de Leandro Gomes de Barros 

pois, o estabelecimento de uma relação de identificação entre poetas e o 

público, “se deve em grande parte aos esforços de Leandro Gomes de Barros 

que soube aproveitar todo um contexto propício a esta atividade. Ele criou 

literatura popular escrita no Nordeste” (MELO, 2010, p. 63). 

Leandro Gomes de Barros era homem simples, humilde, dependia da 

agricultura para viver, e foi quem mais divulgou a literatura de cordel. Escreveu 

milhares de folhetos e espalhou homens para venderem pelo Nordeste a sua 

literatura e a de outros autores. Seus textos são divertidos, ensinam histórias e 

estimulam o desejo de adultos e crianças exercitarem a leitura para 

conhecerem personagens como Cancão de Fogo.  

Há muitos escritores de cordel que recriaram histórias e readaptaram à 

realidade desse gênero; outros criaram as suas histórias, como a peleja de 

Cego Aderaldo o Zé Pretinho do Tucum, composta por Firmino Teixeira do 

Amaral; A chegada de Lampião no inferno, de José Pacheco; Palhaçadas de 

João Grilo, de João Ferreira de Lima; Vicente, o rei dos ladrões, de Manoel de 

D’Almeida Filho. Diegues Júnior afirma: 

 

Os inícios da literatura de cordel estão ligados à divulgação de 
histórias tradicionais, narradas de velhas épocas, que a 
memória popular foi conservando e transmitindo: são os 
chamados romances ou novelas de cavalaria, de amor, de 
narrativas de guerras ou viagens ou conquistas marítimas. 
(LUCIANO, apud DIEGUES JÚNIOR, 2012, p.43). 

 
Considerando todas estas facetas, a literatura de cordel permite que os 

estudantes tenham contato com a cultura do país, e culturas de outros países, 

através de histórias preciosas que contribuirão para a formação de leitores 

cidadãos, que participam com talento e arte dos acontecimentos contingenciais 

ou programados. 

 

 
 



3. O CORDEL NA SALA DE AULA 

 

Apresentar Literatura de Cordel para alunos que nunca ouviram nada 

sobre essa literatura, não foi fácil. De forma que, no primeiro momento, foi 

necessário fazer alguns ajustes e apresentar um poema de improviso, porque o 

aparato que fora planejado falhou e não era possível adiar a primeira aula, 

então, elaborou-se um poema que falasse de Literatura de Cordel. Como não 

tinha em mãos um poema com esse tema, foi preciso pensar como fazer algo 

dessa natureza, e, em menos de meia hora já tinha o poema que serviu de 

introdução ao Projeto Didático Pedagógico. A declamação soou como um 

vocativo a chamar os alunos para ouvirem a história da Literatura de Cordel. O 

objetivo era expor a eles a importância dessa literatura, principalmente na 

região Nordeste, onde, em determinado momento, e em alguns rincões, as 

pessoas acreditavam mais nas informações desses folhetos do que naquelas 

que eram trazidas pelos jornais e revistas. Ainda hoje, o cordel mantém a sua 

credibilidade e as pessoas aceitam com facilidade o que está fundamentado 

nos cordéis. 

À guisa de comparação, os livretos são como manuais de instrução que 

orientam as pessoas em tudo o que vão fazer, com gosto admirável pelo que 

está escrito. Interessante que os primeiros textos foram escritos por homens 

humildes, mas cheios de imaginação, que tinham mensagens agradáveis, com 

o propósito de atrair os ouvintes. João Cabral de Melo Neto diz: “A fala a nível 

do sertanejo engana: as palavras vêm rebuçadas (palavras confeito, pílula), na 

glacê de uma entonação lisa, de adocicada” (1977, p. 4). Assim é que se 

expressa o cordelista, de modo tal que espalhou por toda a região Nordeste, da 

Bahia para outros estados da região, em tempo recorde, não demorou muito a 

cair no gosto do povo. Hoje essa literatura é conhecida no Brasil inteiro.  

Por força de circunstância histórica, ela aportou na Bahia. Dessa forma, 

quem procurar com desvelo, vai perceber com clareza que a literatura popular 

estabelece um paralelo com a literatura clássica, caminhando uma ao lado da 

outra, desde a gênese europeia até a sua aparição aqui no Brasil, ambas 

percorreram as mesmas águas do oceano Atlântico e se fixaram aqui em terras 

brasileiras, atraídas pelo mesmo espírito aventureiro de conhecer as novas 

terras. Especialmente a literatura popular deu asas a um ramo que foi 



designado de “cordel, pela primeira vez, por Teófilo Braga, no século XVII”, em 

Portugal (LUCIANO, p. 15) e aqui no Brasil também ficou conhecida como 

literatura de cordel, e encontrou eco na camada popular que logo tomou gosto 

pelo modo informal dessa literatura, e se identificou com a sua expressão 

melódica no ato de leitura, pois muitos lêem cordel cantando, porque parece 

fácil esse procedimento. 

As atividades foram desenvolvidas com alunos do 9º A, do Colégio 

Estadual Carlos Drummond de Andrade, situado no Jardim Jussara, em Assis 

Chateaubriand, pertencente ao Núcleo Regional de Educação de Assis 

Chateaubriand, Paraná. A aplicação do projeto durou aproximadamente quatro 

meses, com aulas intercaladas, observando-se que a primeira aplicação foi no 

dia 13/03/2013 e a última foi feita no dia 26/06/2013. 

Após a apresentação da proposta de trabalho aos alunos, eles ficaram 

na expectativa, queriam saber se havia mesmo algo diferente. Ouviram as 

propostas, e depois fizeram todas as atividades. Dois alunos não gostaram da 

literatura de cordel, mas assim mesmo fizeram as atividades; e dezesseis 

alunos se interessaram, aos poucos foram tomando gosto pelos trabalhos 

realizados em sala de aula e pelas tarefas propostas fora da sala de aula. 

À medida que iam conhecendo os atrativos do cordel, iam conhecendo 

cantores como Nando Cordel e outros cantores que iniciaram suas carreiras 

ouvindo cordel. Aceitaram bem as atividades, mas fizeram questionamentos e 

algumas atividades foram substituídas por outras. Uma delas, a encenação do 

texto “O pavão misterioso” deu lugar aos cartazes de protestos de rua, com 

frases que chamam a atenção das pessoas. Todas as outras atividades 

propostas foram feitas com excelência. 

A cada provocação surgiam reações favoráveis ou desfavoráveis às 

práticas cordelistas. Por que essa forma de expressar os sentimentos e não 

outra diferente? Por que a leitura cantada e não a leitura normal? Por que 

tinham que fazer versos dessa forma, com cinco sílabas ou dez sílabas? Não 

precisa fazer isso, diziam alguns.  Outros acharam normal que assim fosse, e 

respondiam: - porque se trata de questão literária. 

As respostas às indagações foram dadas uma a uma, ou pelos alunos, 

quando possível, ou pelo professor, à medida que surgiam questões. O que se 

escreve pode perdurar por muito tempo e, a leitura cantada obedece a um 



ritmo da região que facilita a leitura e pode ser feita até por pessoas que sofrem 

perturbação da fala, como a gagueira, que não impede a pessoa de cantar. As 

rimas, na literatura de cordel, têm a função de organizar o trabalho dos 

repentistas e cantadores.  

As meninas da turma selecionada para a realização do projeto foram as 

mais interessadas; não se pode dizer que os meninos não se interessaram, 

mas em menor escala. Uma menina chegou a dizer que não consegue ficar 

sem escrever poemas. Toda semana ela apresenta novos poemas. Não segue 

a linha do cordel, mas gostou da ideia de fazer poemas curtos. Outros optaram 

mais pela leitura de livros, e agora todas as semanas retiram livros para lerem 

em casa, com mais frequência do que o que faziam antes. Pode-se dizer que 

estão lendo mais e se interessam mais pelos livros. 

 

3.1 A informalidade nos textos de cordel 

 

É comum encontrar, na Literatura de Cordel, a informalidade pois esta é 

uma marca em vários textos de cordel. Por esse motivo, foram feitas leituras de 

algumas estrofes, previamente preparadas, para demonstração e explicações 

sobre informalidade presente em textos de cordel. Os alunos, separados em 

grupos, investigaram vários textos de cordel e descobriram que havia estrofes 

escritas com grafias diferentes daquelas existentes nos dicionários. Na 

linguagem deles, “palavras escritas erradas”. Quando os grupos apresentaram 

as suas descobertas, argumentaram que “os poemas devem ser escritos com 

palavras certas, e devem seguir as regras gramaticais.” “Fica feio quando 

escrito com palavras erradas. ”Uma das estrofes investigadas: 

 
Lampeão foi no inferno 
Ao depois no céu chegou 
São Pedro estava na porta 
Lampeão então falou: 
 

Os poemas de cordel são feitos com muito cuidado, e às vezes, a 

informalidade contribui muito como recurso de comunicação: em dado 

momento e em determinadas circunstâncias, ela se faz necessária, como 

linguagem do povo, e o poeta sabe muito bem que é assim que ele deve agir. 



Um exemplo que pode ser citado: o cordel Cego Aderaldo, de Aderaldo 

Ferreira de Araújo: 

 
Cego Aderaldo 
 
Só nos falta vê gora 
Dá carrapato em farinha, 
Cobra com bicho de pé, 
Foice metida em bainha, 
Caçote criá bigode, 
Tarrafa feita sem linha 
(HAURÉLIO, p.56). 

 

Nessa estrofe, o cantador fala de coisas impossíveis e para isso utiliza a 

linguagem informal que se percebe facilmente no decorrer da estrofe.  A 

informalidade torna a linguagem mais acessível ao povo. E não somente isso, 

deixa-a mais flexível e compreensível aos interlocutores; o escritor fica mais 

próximo do leitor, com o qual se identifica. 

O Documentário Globo Rural (cordel - Globo, disponível na referência) 

fez uma pesquisa sobre a Literatura de Cordel e apresentou a história dessa 

literatura, das suas origens até os dias atuais. Na sala de aula, os alunos 

assistiram ao documentário com atenção e ficaram sabendo como se faz 

poemas de cordel, as encadernações dos livretos, os desenhos das capas, 

muitas feitas pelos cordelistas, e o processo de vendagem, da propaganda até 

o fechamento da venda. Trata-se de uma arte que implica propagar os valores 

dos folhetos e, para maior efeito, os vendedores devem saber declamar os 

poemas como se fossem artistas no palco de um teatro, pois este recurso 

serve para despertar no ouvinte o interesse pela leitura, para conhecer as 

histórias contadas. 

Dentre várias questões feitas pelos alunos, quando comentaram alguns 

pontos sobre os quais ficaram com dúvidas sobre a escrita, encadernação e 

leitura dos livretos, surgiu a pergunta: “Como pessoas que não sabem ler 

compram esses folhetos?” Muitos compram esses livrinhos para que os filhos 

ou vizinhos leiam, porque têm informações sobre a história e querem saber 

mais e isso pode levar o ouvinte a se interessar pela aprendizagem da leitura, 

porque nem sempre vai ter um leitor disponível.     



Muitos cantores da região Nordeste aprenderam a compor através da 

literatura de cordel. Um exemplo, entre tantos, é Nando Cordel, autor de várias 

letras de músicas brasileiras. Ele conta que ouvia cordel quase todos os dias. 

Na região Nordeste não é raro ouvir histórias como esta. Há muitos outros que 

aprenderam a lidar com a escrita a partir da literatura de cordel. Um exemplo 

salutar encontra-se em Antônio Ribeiro da Conceição (Bule-Bule): 

 
Bule-Bule não esconde a lembrança apaixonada pelo pai. 
Sambador por convicção e lavrador por precisão, Seu Manoel 
Muniz ensinava ao menino as artes da poesia sertaneja. 
Legou-lhe a matriz do samba rural, que acabaria se tornando o 
centro sólido por onde todas as produções de Bule-Bule em 
mais de 40 anos de carreira. (BULE-BULE, 2010, p. 5). 

 
 

Bule-Bule não ficou apenas com as informações do pai, foi buscar 

informações nas ruas e onde havia algo mais a aprender sobre essa arte 

literária, ele procurava com avidez. É dele o poema: 

 
A MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 
A máquina de lavar roupa 
Eu troquei numa gamela... 
Troquei a geladeira numa talha 
Minha blusa de nylon num gibão 
Meu filtro chinês por um purrão 
Meu chapéu de baeta por um de palha 
Minha moto num burro de cangalha... 
(BULE-BULE, 2010, p. 6). 

 
 
Pode-se dizer, que este homem calejado nas labutas da roça deu 

exemplo de pesquisador literato, ao exibir em seu repertório temas do cotidiano 

nordestino, os seus costumes, as suas artes e elevou a sua pesquisa a temas 

universais e fundou o Instituto de Pesquisa, Estudo e Ensino da Cultura 

Popular do Nordeste. (BULE-BULE, 2010, p. 7). Isso mostra a importância da 

Literatura de Cordel naquela região.  

Estas e outras muitas histórias dão conta de um progresso ascendente 

desta arte literária e hoje há mestres e doutores que pesquisam a literatura 

popular, especialmente a sua vertente literatura de cordel. Depois desse voo 

condoreiro que possibilitou uma visão mais ampla do mundo, penetrou também 

na escola pública, como informa HAURÉLIO “Cordel na sala de aula” (2000, p. 



92), de forma tal que mostra o seu crescimento, a sua importância no cenário 

nacional, com projetos importantes para as escolas públicas, desde o Ensino 

Fundamental ao Ensino Médio. Há projetos que usam a literatura de cordel 

para incentivar a leitura em sala de aula em vários estados. “Em 2002, surgiu 

no Nordeste o Projeto Acorda Cordel na Sala de Aula, com o objetivo de levar 

os folhetos para a escola, como ferramenta auxiliar” (HAURÉLIO, 2010, p. 92). 

Esta constatação foi feita também por outro pesquisador da literatura de 

cordel, uma modalidade verbal que está se expandindo muito atualmente. Já 

conquistou muitos bacharéis, mestres e doutores e criou a sua academia e está 

sendo usada nas escolas: 

 

O cordel vem florescendo com todo ímpeto, pronto para fazer-
se notar e influir novamente na formação cultural de nosso 
povo. Isso porque hoje o Cordel é coisa de escola. Muitos 
professores estão usando o NOVO CORDEL como ferramenta 
auxiliar e os resultados são auspiciosos (MONTEIRO apud 
HAURÉLIO, 2010, p. 94).   

 

A reportagem do Globo Rural apresentou de forma geral temas que 

foram desenvolvidos em sala de aula com os alunos, como as rimas, a métrica, 

as competições, as histórias e as informações diversas, que são usadas no 

cordel, como atividades suplementares. 

 

3.2 As rimas na Literatura de cordel. 

 

Para esta atividade foram apresentadas estrofes do poema “Minhas 

rimas de cordel” de César Obeid (2005). Os alunos receberam as estrofes e, de 

acordo com orientações preliminares, observaram as rimas, como são feitas 

(a,b,c,b,d,b). Esta é, de certa forma, uma maneira de ensinar o repente, 

atividade que consiste em estímulo e resposta, uma provocação literária muito 

em uso entre trabalhadores rurais, vaqueiros e principalmente entre cantores, 

os repentistas. Com os alunos as estrofes já estão prontas, basta um aluno ler 

uma estrofe e o outro responder lendo outra estrofe, como no exemplo: 

 
Vou mandar as adivinhas 
Para o povo desse espaço 
Quero que vocês respondam 
Sem cometer embaraço 



É uma peça inteira 
Mas tem nome de pedaço. 
 
Essa resposta eu faço 
Com a rima que passeia 
Que respondo a adivinha 
Pro povo da minha aldeia 
Se é uma peça inteira 
Vai no pé e é uma meia. 

 

Foi feita uma exposição sobre a importância da rima, que de modo geral 

tem a finalidade de memorizar. Era um recurso muito utilizado na antiguidade e 

a literatura popular utiliza esse recurso didático muito bem, e através dessa 

arte conseguiu transmitir conhecimentos históricos da região Nordeste. Não 

obstante, as rimas não fazem o poema, são apenas recursos para que os 

ouvintes possam recordar as histórias lidas e ouvidas.  

Os alunos puderam verificar as rimas em sextilhas, setilhas e décimas. 

Participaram satisfatoriamente de todas as atividades que foram apresentadas 

a eles. 

 

3.4 Biografias de autores  

 

Esta atividade consistiu em uma tarefa que os alunos desenvolveram em 

sala de aula: eles receberam informações sobre os poetas sobre os quais 

deveriam pesquisar a biografia, em equipes. Depois, no laboratório de 

informática, pesquisaram as biografias que deviam transmitir posteriormente 

aos colegas na sala de aula, para conhecerem autores como Silvino Pirauá, 

Leandro Gomes de Barros, Manoel Ferreira de Lima, Antônio Ribeiro da 

Conceição (Bule-Bule), Cego Aderaldo, Marco Haurélio, Benedita Delazari, 

César Obeid, e outros que não são artistas, mas fazem parte do cordel como 

protagonistas de momentos históricos do Brasil, como Zumbi dos Palmares e 

Getúlio Vargas. 

Após as atividades de escrita e de leitura dos textos chegou o momento 

de discutirem questões relativas às atividades desses personagens históricos, 

suas contribuições à literatura. O trabalho incansável desses homens a favor 

da humanidade deve ser levado ao conhecimento, não só da escola, mas 



também da sociedade, como exemplo de trabalho e dedicação científica, 

filantrópica e literária. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto nasceu com o fito de desenvolver a leitura e escolheu-se, 

como gênero literário, o cordel, como incentivo à leitura de forma geral. Há 

algum tempo essa literatura desperta interesse em parte da população 

brasileira, mas aqui na região Sul ela tem pouca influência, e pode ser um 

atrativo importante para incentivar a leitura na sala de aula: por ser breve e 

simples no seu modo de expressar, desperta a curiosidade pela sua história e 

pela arte. 

Entretanto, deve-se buscar informações precisas que possam contribuir 

com o trabalho a ser feito entre os alunos. Há muita material que fala sobre o 

cordel e pode ser encontrado nos sites pela internet. 

Foi importante desenvolver esse projeto porque é mais uma fonte de 

conhecimento e, sobretudo, porque na sua totalidade, o seu objetivo, é o 

incentivo à leitura.  

A partir do cordel podem ser feitos vários projetos. Hoje é possível usar 

a literatura de cordel em todas as áreas de ensino. Pode-se usá-la para ensinar 

geografia, história, matemática, ciência, física, química, filosofia, língua 

portuguesa, literatura e biologia. Pode-se trabalhar oficinas de leitura, de 

produção de textos, almanaques, teatros, paródias e muitas outras atividades 

que estejam ao alcance do professor. 
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ANEXOS 

1. Produção de poemas na sala de aula – e outros exemplos de trabalhos. 

 

a) Aluno 1 
Às vezes eu penso 
Que sorrir é um disfarce. 
Mas também penso que a tristeza 
Não é boa – que impasse! 
 
 

b) Aluno 2 
Coisas de mãe 

Minha mãe é uma flor, 
Mãe quando chora 
Sente dor 
E isso é um horror! 
 
 

c) Aluno 3 
 
Minha vó 
 
Eu tenho uma amada vó 
Ela não nos deixa só. 
 
Quando meu avô está magoado 
Ela faz um delicioso ensopado. 
 
 

 

 

 

 



  Sílabas poéticas – escansão de poemas 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


