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Resumo:  

 O Presente trabalho consiste no desenvolvimento de um estudo em torno da poesia 

nordestina. Foi realizada uma busca da nossa identidade cultural com um foco direcionado ao 

nosso legado literário, mas especificamente na perspectiva da poesia popular, ou seja, da 

literatura de cordel. O objetivo é levar ao conhecimento da comunidade estudantil uma 

linguagem poética com característica nordestina como elemento transformador no processo 

educativo. Foi selecionado um material específico com base nos conhecimentos de alguns 

estudiosos do tema, que nos deu o suporte para o desenvolvimento deste trabalho por meio de 

leituras minuciosas. Os autores consultados relatam suas experiências e defende a eficácia do 

cordel como recurso pedagógico. Neste sentido, a arte poética com sua expressividade que 

surge das tradições populares pode ser integrada ao processo educativo valorizando a 

capacidade criativa dos alunos. 

Palavras-chave: Repentista. Nordeste brasileiro. Literatura de Cordel. Colonização. 

Abstract: 

This work is the development a study around the northeastern poetry. Was carried out search 

of our cultural identily a focus directed to our literary legacy, but specifically from the 

perspective of folk poetry, that is, the literature of twine. The goal is to inform the student 

community a poetic language with Northeastern feature as transforming element in the 

educational process. Was selected a specific material based on the knowledge of some 

students of the subject, who gave us support for the development of this work through 

detailed readings. The consulted authors report their experiences and advocate the efficacy of 

twine as a pedagogical resource, in this sense, the poetic art with its expressiveness that arises 

from popular traditions can be integrated into the educational process valuing the creative 

capacity of students. 
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INTRODUÇÃO 

O ensino regular no Brasil manteve-se muito resistente durante todo o seu 

desenvolvimento no que diz respeito às disciplinas tradicionais. Essa resistência metodológica 

tem sido objeto de reflexão para muitos teóricos comprometidos com a educação no mundo 

contemporâneo. No entanto, esse paradigma infelizmente educativo ainda permanece 

fortemente focado nos conhecimentos científicos, na linguagem formal, nos ciências exatas, 

garantindo uma eficácia considerável no conhecimento humano e por sua vez, se perpetuando 

sobre as gerações futuras. 

Esse modelo curricular é sem dúvida quem norteia o sistema de parâmetros 

curriculares como referências de práticas pedagógicas da nossa educação. Mas essa tradição 

contradiz o ponto de vista de diversos críticos, pesquisadores, e demais estudiosos (as) 

envolvidos (as) com os recorrentes problemas da educação no Brasil que se mostram 

insatisfeitos com os respectivos resultados e por acreditarem que podemos desenvolver outras 

formas inteligíveis dentro da esfera educativa que possam avaliar o fator desenvolvimentista 

de forma inovadora sem causar prejuízo à aplicabilidade das demais disciplinas. 

Por essa razão, esse trabalho tem o objetivo de refletir a respeito de uma nova forma 

de pensar sobre a inteligência humana e obter maneiras diferentes de trabalhar as capacidades 

intelectuais dos indivíduos evitando que a resistência tradicionalista possa continuar 

mensurando o saber das pessoas como a única forma de conhecimento capaz de desenvolver 

um modelo educativo. Nessa perspectiva iremos refletir sobre a literatura de cordel, que vem 

demonstrando sua eficácia educativa desde a época da nossa colonização e será o objeto de 

reflexão desse trabalho com o propósito de apontar as contribuições que essa arte poética 

pode proporcionar para um melhor desenvolvimento do ensino regular. 

De acordo como que está sendo exposto fica uma indagação a respeito do poder das 

artes poéticas como suporte pedagógico. Porque será que a literatura de cordel que é uma 

linguagem muito antiga continua inovadora, com uma funcionalidade interativa na atualidade 

já que a modernidade disponibiliza diversos meios de comunicação e entretenimento para a 

população? Para respondermos esse questionamento faremos uma reflexão em torno da 

literatura popular nordestina sobre algumas experiências já comprovadas e outras que vem 

sendo testado nas escolas de ensino regular em todo Brasil, principalmente na região 

Nordeste. É nesta perspectiva que se propõe a tratar o referido estudo. 
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OS FUNDAMENTOS DA POESIA 

No decorrer da história da humanidade, vários intelectuais escritores e poetas, 

buscaram e continuam buscando uma definição para a poesia, mas essa questão parece um 

tanto difícil, talvez pela grandiosidade e profundeza que a arte poética tem, pois para quem 

queira desvendar os seus “enigmas” requer uma boa dose de espiritualidade. Eis uma das 

razões pela qual a definição poética está sempre oferecendo um desafio a mais á quem 

procura desvendar o seu contexto, pois pelo seu poder de renovação, a poesia tornou-se um 

segmento lingüístico que se redefine constantemente e por essa razão está sempre levantando 

novos questionamentos aos seus estudiosos. 

No entanto, o que temos certeza é que a poesia é uma arte que está sempre nos 

colocando entre uma percepção artística por meio dos nossos sentimentos, está sempre 

presente no nosso cotidiano num sistema harmonioso entre palavras e ritmos. A sua primeira 

definição vem do grego e quer dizer “poesis” é uma palavra derivada do “poein” e significa 

criar, imaginar. A poesia é uma arte muito primitiva, surgiu da necessidade de comunicação 

entre os primeiros povos que se agruparam formando comunidades, através de gestos e falas 

esses povos se esforçaram e conseguiram transmitir naturalmente as suas emoções e 

sentimentos. (VASCONCELOS, 1998). 

É importante enfatizar que as manifestações, raízes, histórias, toda sua essência 

poética é de caráter popular e somente depois de ganhar características do tipo prosódicas, 

articulação lingüística e etc. ganhou também uma estreita relação com o “eu”. Segundo o 

escritor cearense José Vasconcelos (Murici): “A poesia é, na verdade, o núcleo de toda 

manifestação artística aplicada às coisas do espírito e da vida”. (VASCONCELOS, 1998). 

 Com o surgimento da palavra escrita o conhecimento humano evoluiu em todos os 

tipos de saberes de forma generalizada e com a arte poética não foi diferente. A poesia 

popular também acompanhou esse desenvolvimento, diversificou-se, sofreu várias alterações 

no decorrer da sua trajetória e depois de ser reconhecida em diferentes formas culturais, 

ganhou uma estética nordestina com uma significação muito especial. 

 A literatura de cordel também conhecida pelo nome de literatura de folhetos é uma 

forma de expressão universal que surgiu na Europa logo após a invenção da imprensa e teve 

um crescimento significativo. Esse crescimento se deve ao fato de que o cordel é uma poesia 

narrativa de caráter popular com um campo muito diversificado de manifestações do tipo: 
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lendas, adivinhações, mitos, narrativas de aventuras, lutas, provérbios populares, etc. Ou seja, 

todas as formas de expressões populares, mas principalmente aquelas que se caracterizam 

pelo fato de serem transmitidas de forma oral. (ANDRADE. 2004). 

 É importante enfatizar que a oralidade sempre teve uma função muito importante em 

todos os momentos da história da humanidade, pois além de promover a interação entre os 

povos, tem também a função de preservar a memória dos indivíduos e dos grupos. Não existe 

nada que possa substituir ou abolir essa virtude, por se tratar de um elemento imanente à 

essência humana.  Essa funcionalidade deu bastante destaque aos ancestrais dos cordelista e 

se estendeu até os nossos dias. (ANDRADE. 2004). 

 A princípio, muito antes de chegar ao Nordeste brasileiro (ainda na idade média) um 

grupo de artistas populares, cantores e poetas andarilhos (trovadores, jograis e menestréis) os 

considerados ancestrais dos nossos poetas populares, viajavam de cidades em cidades fazendo 

visitações às cortes, eles trabalhavam divertindo à população sem fazer diferenças entre as 

classes sociais, suas obras eram compostas por poesias, mímicas e dramas. Eram eles que 

traziam informações de outros lugares, como diz Andrade: 

Quem vem de longe, viaja muito e conhece terras distantes 

tem sempre o que contar. É recebido com expectativa e 

curiosidade porque trás novidades que divertem e maravilham 

quebrando a monotomia do cotidiano. Assim, os trovadores, 

jograis e menestrés desempenhavam o papel de animadores, 

agentes culturais e narradores. Com sua excepcional memória, 

perpetuaram histórias de mais variadas tradições criando uma 

rede de comunicação entre as mais diferentes culturas da 

Europa. (ANDRADE. 2004, P, 129) 

O trabalho desses poetas tinha dupla função, que era de suma importância na época do 

feudalismo, pois à medida que eles divertiam os povos, também os informavam. Ora, naquela 

época (do feudalismo), as pessoas viviam somente para o trabalho e para o lar, na verdade 

elas não dispunham de nenhum tipo de entretenimento somente saía de casa para fugir das 

guerras ou por motivos religiosos, também faziam peregrinações aos lugares santos, o único 

contato que tinham com o mundo mais distante era através desse poetas, por isso, esses 

artistas eram bem recebidos. Esses artistas tinham uma memória incrível, foram eles os 

responsáveis por perpetuarem histórias das mais diferentes tradições o que teve como 

resultado uma síntese entre as culturas européias. (ANDRADE. 2004). 

Contudo, sabemos que foi na Europa, mas precisamente por volta do século XI e XII, 

na idade média, logo após a invenção da imprensa que essa literatura popular começou a se 
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desenvolver e conseqüentemente ganhou espaço em todo território europeu. Foi um 

movimento promovido pelo povo em oposição ao latim, língua das elites, e foi exatamente 

nessa ocasião que o cordel passou a ser ricamente utilizado pelas camadas populares, foi um 

“grito de guerra” de um grupo que precisava aparecer por meio de uma atitude e acabou por 

se apropriar dessa linguagem para tomar uma posição em relação à atual situação social e 

política daquela época. (ANDRADE. 2004). 

 Foi apartir dessas manifestações que a literatura de cordel teve uma grande expansão, 

contudo, devido à resistência elitista, somente por volta de 1450 é que esse movimento 

literário começou ganhar reconhecimento e uma grande parte dessa literatura popular que até 

então só era divulgada oralmente, passou a ser publicada em pequenos livros feitos de papel 

ordinário e vendidos a preços bem baratos. Andrade esclarece sobre isso: 

Em Portugal esses livretos ganharam várias denominações 

curiosas como folhetos, folhas volantes, literatura de cegos e 

finalmente cordel. Às vezes o poeta imprimia uma obra 

pequena, de poucas páginas, ou até um só poema curto, e 

então o faria em folhas soltas, daí o nome folhas volantes. 

Durante algum tempo vigorou um alei determinando que só 

os cegos pudessem vender esses livros nas feiras e praças 

públicas; a medida foi resultado de uma reivindicação feita 

pela irmandade do Jesus dos cegos de Lisboa e por isso 

passou a ser denominada literatura dos cegos. (ANDRADE. 

2004, P, 128). 

De acordo com as tradições das culturas européias, os cordéis eram vendidos nas feias 

presos em um cordão ou em uma corda que, em outras línguas quer dizer cordel. Eis o motivo 

pelo qual esses folhetos ganharam essa denominação. Alguns tempos depois, essa tradição 

atravessou os mares e chegou ao Brasil. 

A CONCEPÇÃO DE LITERATURA DE CORDEL NO BRASIL 

Os primeiros folhetos de cordel que vieram para o Brasil foram trazidos pelos nossos 

colonizadores no final do século XVI para o início do século XVII, foi logo no início da 

colonização do Brasil, faziam parte da bagagem dos artistas e poetas portugueses, ou seja, 

daqueles que posteriormente desenvolveram aqui essa oralidade, não necessariamente no 

mesmo modelo daquele que se praticava em Portugal, porque chegando ao Brasil, à literatura 

de cordel sofreu algumas mudanças em função de sua adaptação. (ANDRADE. 2004). 

Essas modificações se deram principalmente pelo fato que em Portugal o cordel era 

escrito em prosa devido o desenvolvimento intelectual do povo português. Em Portugal os 
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cordéis eram narrativos que contava a história de vida dos santos, compunha almanaque e até 

peça de teatro. Esse tipo de cordel (em prosa) nunca se desenvolveu aqui no Brasil. O nosso 

cordel foi sempre exclusivamente produzido em verso. Essa diferença ocorreu em função da 

nossa comunidade rural ser composta por pessoas sem nenhum nível de escolaridade. O nosso 

povo sertanejo só dispunha de três elementos essenciais para compor ou para decorar do verso 

de cordel: o ouvido, a fala e a memória. (ANDRADE. 2004). 

A princípio, o cordel floresceu em solo baiano e começou ser desenvolvido em meio 

aos povos escravos com a finalidade de melhorar a comunicação entre os mesmos e os seus 

senhores, mas, com a continuação do tempo, expandiu-se e ganhou admiração dos moradores 

de localidades adjacentes. É importante enfatizar que embora o nosso Nordeste tenha sido 

uma região muito favorável a essa literatura, mas, aqui no Brasil, segundo relatos dos 

pesquisadores, o cordel teve um desenvolvimento muito lento e somente depois de três 

séculos da chegada dessa literatura em solo brasileiro foi que surgiram os primeiros folhetos 

de cordel composto por poetas na região Nordeste. (ANDRADE. 2004). 

 Segundo os estudiosos o Estado da Paraíba foi o berço da poesia popular nordestina e 

como não poderia ser diferente, foi o local onde esse gênero poético mais teve destaque, 

conforme os estudos levantados acerca da literatura de cordel, o primeiro poeta a produzir, 

imprimir e vender folhetos em forma de cordel foi o paraibano Leandro Gomes de Barros, 

isso ocorreu por volta de 1890. Mas ao longo dos tempos, com o surgimento de novas 

gerações de poetas populares, a poesia popular instalou-se no Brasil inteiro, e atualmente é 

reconhecida como uma legítima tradição da poética nacional. (ANDRADE. 2004). 

Um fator que favoreceu muito a adequação do desenvolvimento dessa literatura com a 

comunidade sertaneja foi à comunicabilidade que atendeu perfeitamente as necessidades de 

um povo com uma linguagem genuína de um mundo sertanejo, ou seja, quando o cordel 

chegou aqui no Brasil à população já se comunicava totalmente de forma oral e por muito 

tempo ficou sendo a única forma de comunicação entre os fazendeiros e agricultores. Foi em 

função dessa comunicação que o cordel foi modificado da prosa para o verso. O cordel em 

verso é um tipo de linguagem que favorece muito a memorização, pois sua composição se 

constitui de rimas, ritmos, repetições e ainda é permitido adicionar uma melodia. 

Essa metodologia proporcionou ao cordel um novo rumo. Todas essas características, 

elementos lingüísticos permitem inúmeras possibilidade para que a poesia popular seja 
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contextualizada de acordo com o público, a região e o momento dando-lhe sempre um novo 

significado, e foi com muita criatividade que os sertanejos começaram usar o a literatura de 

cordel a favor de si próprio, ou seja, inverteram a situação, deixaram de escravizados pelo 

cordel para serem beneficiados. (ANDRADE. 2004). 

 Com o decorrer dos tempos, os nossos poetas que tanto lutaram por espaço e 

reconhecimento, conseguiram, pois criaram uma composição própria para os repentes dando 

uma característica nossa. Essas formas poéticas foram promovidas a princípio pelos poetas da 

cidade de Teixeira (Paraíba). Esses violeiros paraibanos foram responsáveis pela incorporação 

de formas poéticas típicas de desafios de viola, mas dessa vez, num ritmo tipicamente 

nordestino se desvinculando da poética de Portugal como explica Andrade, segundo ele, entre 

os primeiros cordelistas, pelo menos uma grande parte era composta por poetas cantadores e 

violeiros da cidade da Paraíba, os mesmos que tiveram a “ousadia” de incorporar a poesia de 

cordel dando-lhes formas poéticas com características típicas dos desafios de viola como 

veremos no relato de Andrade. 

As estrofes de seis, sete e dez versos, respectivamente 

sextilha, septilha e décima (ou martelo), com esquema de 

rima diferenciada, passaram a serem as formas poéticas 

próprias da nossa poesia popular em verso, em substituição 

das trovas portuguesas. À medida que o progresso foi 

chegando a todos os rincões do país e alternando aquelas 

condições que descrevemos anteriormente, o cordel foi 

mudando, acompanhando os migrantes nordestinos  em sua 

diáspora pelo o país a fora e desenhando um novo mapa da 

poesia popular. (ANDRADE 2004, p, 132-133).  

Depois de sofrer essas alterações e ganhar uma estética tipicamente nordestina a nossa 

literatura de cordel, aos poucos substituiu as temáticas portuguesas pelas “nossas causas” 

atualmente o cordel interage com diversos segmentos artísticos e está presente da nas obras 

literárias de vários escritores da literatura clássica brasileira como Jorge amado, também no 

teatro de Ariano Suassuna dentre outros. Os Nossos poetas populares mais recentes estão se 

preocupando com o nosso patrimônio histórico e deram início uma poesia inovadora que 

trouxe para meio cultural as histórias dos ilustres brasileiros: Dragão do Mar, Rei do Baião, 

Patativa do Assaré, Zumbi dos Palmares, Padre Cícero dentre outros temas como política e 

meio ambiente, saúde o que significa um avanço do pensamento dos nordestinos e ao mesmo 

tempo proporcionou um encontro entre os temas pedagógico com à nossa história e a 

população. Essa forma como o cordel evolui é a mais autêntica comprovação de que a poesia 

popular tem o poder de inovação e é isso que faz do cordel um conhecimento imbatível. 
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O CORDEL ALFABETIZADOR. 

Desde os tempos mais remotos quando surgiram os primeiros escritores de cordel no 

Nordeste brasileiro surgiu também um conjunto de idéias que começou a dominar as 

discussões sobre as diversas possíveis formas de adesão dessa literatura e, em especial, a 

respeito de uma forma alfabetizadora na comunidade rural e que talvez, de uma forma muito 

rudimentar, aquele momento significou um ponto de partida para as futuras gerações e com 

certeza, por meio da qual teve início uma nova personalidade cultural. Essa idéia enfatiza a 

importância da literatura de cordel e a sua função social de desenvolver as capacidades 

mentais, intelectuais ao mesmo tempo resgatando a auto-estima das pessoas de todas as faixas 

etárias dentro ou fora de uma sala de aula. 

 A princípio os cordéis eram produtos de vendas nas feirinhas das pequenas cidades. 

Porém, sem perder sua essência o repente começou a ser percebido também por outros 

atributos. Em meados do século XX, um grande percentual da população nordestina era 

analfabeta. Naquela época o cordel foi responsável por dá início o processo de alfabetização 

de milhares de brasileiros, inclusive ganhou a merecida denominação de “professor folheto” 

Desta forma, com as novas histórias publicadas nos folhetos de cordel essa literatura ganhou 

novos personagens, novos cenários e conseqüentemente novas expectativas direcionadas às 

práticas pedagógicas. (VIANA. 2010) 

Com o conhecimento compartilhado ao longo das décadas conforme ocorreu na nossa 

tradição cultural foi comprovado um avanço significativo no desenvolvimento pessoal do 

nosso povo fortalecendo as relações de sociabilidade dos nordestinos por meio da literatura de 

folheto, e foi com base nesse avanço que foram feitos novos levantamentos e descobertas dos 

poderes intelectuais que se fortalecem por meio do cordel de forma satisfatória e progressiva. 

  Isso fez da literatura de cordel um elemento cultural muito útil nos processos 

pedagógico e como parte indissociável da cultura brasileira. Atualmente o cordel continua 

sendo um veículo de comunicação cada vez mais ativa e facilitando o acesso de muitas 

pessoas ao mundo da leitura. Ainda é possível vê-se a presença desses folhetos resistindo às 

feiras, mas nos últimos tempos é na sala de aula que os poetas contemporâneos estão 

encontrando um número muito grande de leitores razão pela qual a poesia nordestina pode ser 

destacada pela sua singularidade no combate o analfabetismo. (VIANA 2010). 
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São inúmeros os intelectuais e artistas nordestinos que dão testemunho da importância 

que a literatura de cordel tem na formação cultural e enfatiza uma forte presença dessa 

literatura como suporte no processo de alfabetização apresentando-se como um recurso 

imensurável de leitura, todo esse potencial da poesia popular está proporcionando novas 

formas de pensar a respeito do conhecimento pedagógico e está despertando um grande 

interesse por parte de professores e estudantes em todo Brasil em especial nas escolas 

públicas da região nordeste. 

E o que há de mais novo em relação o cordel é que ele está chegando à sala de aula 

cada vez mais potente, está mudando a realidade do ensino regular, pois está sendo aderido 

como suporte educativo que valoriza ricamente o processo da prática de leitura e do 

aprendizado como todo. Esse contato com o cordel é muito importante que seja feito cedo 

quando os alunos ainda são criança, no entanto deve o educador ser criativo ao utilizar-se das 

diversas possibilidades de trabalhar o cordel em sala de aula e os resultados serão positivos 

em qualquer faixa etária. (VIANA. 2010). 

 Nas últimas décadas o trabalho com literatura de cordel está ganhando cada vez mais 

destaque em muitas escolas públicas espalhadas por todo o Brasil graças à divulgação que 

vem sendo feita pelos cordelistas através de projetos que vem sendo executados com os com 

alunos do ensino regular, um exemplo disso é o projeto: “acorda cordel na sala de aula” que 

vem sendo experimentado em todo país estimulando o hábito da escrita leitura. O referido 

projeto, inclusive já foi testado em vários municípios cearenses (Canindé, Caridade, Sobral, 

Maranguape, Quixadá, Pacatuba, Limoeiro do Norte etc.) e os resultados são sempre 

surpreendentes. (VIANA. 2010). 

Esse mesmo projeto já foi objeto de série “Literatura de Cordel e Escola”, que tem 

como objetivo discutir as origens da literatura nas escolas e foi destaque da TV Escola 

apresentando por ocasião da semana da poesia no canal por meio do programa Salto para o 

Futuro. O pesquisador cearense Arievaldo Viana a quem devemos a grande idéia do projeto 

Acorda Cordel na Sala de Aula, ao se referir ao tema disse: 

Nos textos da publicação eletrônica e nos programas 

televisivos são abordados diversos temas como: a história 

do cordel, temáticas e representantes do gênero, a 

interseção entre literatura, música, artes plásticas, 

teatro, cinema, como característica da força 
expressiva do cordel e, finalmente sua utilização na sala de 
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aula em diferentes atividades e projetos. (MENDONÇA. 

2010, p, 03).  

 

No Estado da à literatura de Paraíba o projeto “filosofando em cordel” vem sendo 

desenvolvido na Universidade Federal – UFPB, pela professora Maria Simone marinho 

Nogueira, paraibana e doutora em Filosofia pela Universidade de Cimbra. A doutora em 

filosofia conta com o apoio de uma turma de alunos do curso de filosofia do quarto ano. Os 

alunos se revesam, em pesquisadores dos temas para os cordéis enquanto outros trabalham 

compondo as estrofes. Nogueira explica o processo e o objetivo do projeto: 

 Pretendemos elaborar um material didático alternativo para 

alunos e professores de filosofia do ensino médio, 

resgatando ao mesmo tempo um pouco da nossa cultura, 

afinal, a UFPB tem hoje um dos maiores acervos do mundo 

de literatura de cordel, com cerca de dez mil títulos e 

dezesseis mil exemplares. (NOGUEIRA. 2012, p, 07-08). 

É importante salientar que os poderes da literatura de cordel sempre tiveram uma 

função muito importante quando atrelada ao fator educativo, embora essa função tenha que 

variar de acordo com a época e a forma para a qual está sendo direcionada, essa literatura 

oferece uma possibilidade pedagógica podendo ser aplicada na prática cotidiana curricular e 

cultural da educação de crianças, jovens e adultos no ensino regular. Logo nos primeiros 

contatos com a literatura de cordel o aluno é estimulado a conhecer uma linguagem poética 

popular que tem teor significativo na formação cultural do povo brasileiro sem desprezar o 

material didático já existente. (NOGUEIRA. 2012). 

Quando um educador faz o papel de mediador criativo ao construir uma história em 

forma de cordel em parceria com os alunos na tentativa de proporcionar uma nova forma de 

conhecimento na perspectiva de uma metodologia pedagógica, desta maneira existe a 

possibilidade de articular um maior envolvimento com uma das expressões culturais mais 

ricas do conhecimento popular. Essa literatura que já é consagrada pela importância singular 

na cultura popular brasileira. No Brasil, serviu como fator de divulgação de notícias, contos 

populares, denúncia de abuso da política e reflexo da dura situação social do povo brasileiro 

(em especial o nordestino). 

O cordel é uma literatura de linguagem simples, imaginária e é um recurso muito rico 

razão pela qual deve ser desenvolvido com os alunos do ensino regular, seja pelo aprendizado 

a respeito da nossa cultura ou para a apreciação da percepção estética de construção cultural. 
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De toda forma a literatura cordel será muito benéfico como prática pedagógica, de forma bem 

dinâmica pode ser explorado o seu aspecto lúdico como um atrativo para a comunidade 

estudantil. O ensino regular no Brasil é muito complexo pela sua abrangência e também pelo 

fato de ter que atender diversas faixas etárias inclusive um grande percentual de pessoas que 

já estão desmotivadas e precisam de estímulos para recomeçar os estudos. 

Em meio essa diversidade de pessoas alguns desses alunos são adultos, já passaram 

muito tempo fora de sala de aula e ao retornarem já trazem outras experiências por serem 

trabalhadores e trabalhadoras que voltam à aula para complementar sua formação secundária, 

enfim, encontram nesse retorno uma única chance de dar prosseguimento aos seus estudos na 

tentativa de recuperar o tempo desperdiçado. Neste contexto, a escola sem dúvida enfrenta um 

dilema no modo de pensar a aplicabilidade das práticas pedagógicas por meio do processo de 

ensino aprendizagem, como proporcionar as melhores formas de refletir um currículo 

adequado para uma clientela quase sempre desmotivada e com inúmeras dificuldades 

principalmente na perspectiva educativa. 

Nessas cinscunstâncias, a escola pública em especial, deverá ter um atendimento 

diferenciado visando uma qualidade de ensino que esteja adequado para a clientela sem abrir 

mão de formar sujeitos críticos prontos para entender e conviver com o mundo globalizado, 

que sejam cidadãos certos do seu compromisso, com interesse de se emancipar acreditando 

em uma sociedade mais justa e mais democrática. É nesta hora que os conhecimentos 

históricos culturais que já estão construídos, uma vez atrelados aos parâmetros curriculares 

podem auxiliar na da formação cidadã se esses valores estiverem atrelados ao projeto político 

pedagógica da instituição de ensino. (SANTOS. 2013). 

A literatura de cordel com o seu poder de renovação, sua força lúdica, sua expressão 

cultural não perdeu suas características e manteve-se ativa de gerações pra gerações 

denunciando a realidade social do nosso povo e exigindo uma imaginação criativa dos seus 

apreciadores. Nesse sentido, poderá o cordel contribuir bastante com o processo ensino 

aprendizado uma vez atrelado a leitura e a escrita desenvolvendo a capacidade do aluno 

exercitando o senso crítico corrompido pelo nosso sistema político, pelo avanço do 

capitalismo e pelo poder da mídia. Pois o cordel permeia grande parte da nossa história e da 

condição existencial da comunidade nordestina, esses saberes podem e devem ser articuladas 

as práticas pedagógicas para que por meio da qual os alunos do ensino regular possam 

conhecer a identidade sócia cultural da construção histórica do povo brasileiro.  
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CONSIDERAÇÃOES FINAIS 

Com base nas observações feitas a respeito da literatura de cordel ao longo desse 

estudo constatou-se que muitos profissionais desta arte poética apontam as necessidades de 

que a literatura de cordel possa ser admitida nas práticas pedagógicas como um instrumento 

educativo e não descartam a possibilidade de que a sua contribuição é capaz de gerar um 

efeito muito produtivo para com a comunidade estudantil do ensino regular. No entanto, é do 

conhecimento dos profissionais do ramo educativo que a atual educação brasileira encontra-se 

em plena defasagem, razão pela, qual existe uma grande necessidade de ser reestruturada. As 

disciplinas tradicionais continuam à frente das demais se mostrando em constante crescimento 

enquanto os conteúdos lúdicos são simplesmente uma atividade de lazer sem nenhum valor 

educativo que serão desenvolvidas somente se sobrar tempo. 

Os benefícios que a literatura de cordel irá proporcionar aos estudantes do ensino 

regular e à educação brasileira podem ser de suma importância haja vista que não objetiva 

substituir nem subestimar nenhuma das disciplinas já estabelecidas. Entretanto os 

conhecimentos que se encontra na arte rimada e seus elementos constituintes devem clarificar 

o processo de construção do saber que pode ser feito na perspectiva de uma readequação do 

conhecimento na medida em que essa literatura nos leva de encontro com outras vivências 

que está diretamente atrelada a nossa cultura. A literatura de cordel se constitui de palavras 

simples do cotidiano popular por isso é um tema pouco explorado nos meios acadêmicos, 

razão pela qual, esquecemos que a poesia nordestina o grande valor antropológico e a base 

cultural que constitui grande parte da nossa história. Neste sentido, sem dúvida, a literatura de 

cordel poderá muito contribuir para com o processo educativo na contemporaneidade.  

Concluímos que a literatura de cordel é uma das formas mais autênticas de identidade 

popular, pois, exprime diversos momentos marcados pelos tempos, tem um conteúdo 

universal que se supera a cada momento histórico, a cada acontecimento social, atravessou 

vários séculos, se transmitiu de boca em boca de geração para geração e se manteve viva até 

os nossos dias. Pois não para de conquistar público, seja nas canções de violeiros ou em um 

material didático destinado à educação das crianças, jovens e adultos, a literatura de cordel 

não perde a característica de coletividade e o seu teor educativo o que explica o 

fortalecimento do gênero literário. Onde quer que seja que tenha alguém recitando um cordel 

ou um violeiro cantando seus repentes tem alguém apreciando porque o cordel é uma 

identidade cultural e o povo se sente inserido em seu contexto. 
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