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"A principal meta da educação é criar 

homens que sejam capazes de fazer coisas novas, 

não simplesmente repetir o que outras gerações já 

fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se 

propõe.”  

( Jean Piaget ) 
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INTRODUÇÃO  

 

A literatura de cordel é ampla e diversificada, e com sua história, seu contexto e 

sua origem atrelados ao trabalho dos professores, podem contribuir muito para a 

educação. Afinal, busca-se nos alunos um interesse pela linguagem, sendo ela oral ou 

escrita, e através de processos literários, pode-se engrandecer e enriquecer a cultura e 

a educação, além de fazer um resgate de uma literatura adormecida e pouco conhecida 

no ambiente escolar pelos alunos mais jovens. 

No atual momento, com o aumento do uso da tecnologia, há uma falta de 

interesse enorme na leitura, principalmente nos livros, até mesmo no ambiente familiar 

a leitura quase nunca é incentivada. 

Sendo assim é proposto neste projeto que o tema “literatura de cordel” entre nas 

instituições de ensino, incentivando e motivando os discentes, por meio de atividades, a 

conhecerem e desenvolverem a linguagem oral e escrita, através da literatura, 

buscando assim o interesse também pela leitura. 

Lembrando que a literatura é um tema muito amplo e que deve estar sempre 

presente nas aulas, de forma diversificada, porem este projeto estará focado na 

literatura de cordel, bem como sua utilização nas aulas atuais, buscando mesclá-la com 

outras ferramentas, inclusive com a tecnologia para obter um interesse maior dos 

alunos. Além disso é importante ressaltar que o trabalhar com literatura e incentivar a 

leitura não deve ser um trabalho apenas da escola ou do professor, mas também dos 

meios de comunicação  e principalmente da família. 

Diante dos aspectos relatados acima será feito uma síntese da origem e historia 

do cordel tema central do projeto para um breve conhecimento dessa literatura tão 

interessante. Cabe lembrar que a literatura e ampla não se restringindo apenas ao 

cordel sendo que esta foi escolhida pelo fato de os alunos em muitos casos nem sequer 

conhecer a mesma a fundo a intenção do trabalho não e apenas adquirir o gosto pelo 

cordel, mas pela leitura no geral. 
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PROJETO DIDÁTICO – CORDEL: POESIA POPULAR 

 

Professoras responsáveis: Cristiane Santos, Dilmara Amorim, Flavia Cristina, 

Mariana Ruz e Neila Marcela.   

TEMA: “Literatura de Cordel”           

1.1 - MATERIAL ILUSTRATIVO  

 

A origem da literatura de cordel 

Do romanceiro popular português 

originou-se a literatura de cordel começou a 

ser divulgada nos séculos XVI e XVII, trazida 

pelos colonos portugueses cuja venda era 

privilégio dos cegos.  

A partir do século XIX o romanceiro 

nordestino tornou-se independente, com característica própria, esse nome surgiu a 

partir de um cordel ou barbante em que os folhetos eram pendurados em exposição. Na 

origem, a literatura de cordel se liga à divulgação de histórias tradicionais, narrativas de 

épocas passadas que a memória popular conservou e transmitiu. Essas narrativas 

enquadram-se na categoria de romance de cavalaria, amor, guerras, viagem ou 

conquista marítimas. Mais tarde apareceram no mesmo tipo de poesia a descrição de 

fatos recentes e de acontecimentos sociais contemporâneos que prendiam a atenção 

da população. 

No Brasil não mais se discute a literatura de cordel, nos chegou através dos 

colonizadores lusos, em "folhas soltas" ou "manuscritos". Só mais tarde, com o 

aparecimento das pequenas tipografias, fins do século passado a literatura de cordel se 

fincou raízes, sobretudo no Nordeste justamente para provar que é uma literatura bem 

popular, surgem também os chamados repentistas, que criam as letras na hora, de 

acordo com o pedido da platéia que lhes dão o assunto, e os cantadores obedecem 
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geralmente cantam em dupla, e esses tem revelado os escândalos sociais e políticos e 

econômicos que nos últimos anos têm nos castigados. O cordel uma das peculiaridades 

da cultura regional.A custa de muita luta, tanto os que cantam como os que escrevem o 

cordel, têm sobrevivido.  

Os folhetos de cordel brasileiro, com seus múltiplos temas e expressiva forma de 

composição poética, têm sido objetos de estudo para pesquisadores do nosso país e 

também estrangeiros. Os textos de cordel poeticamente estruturados tendo como a 

sextilha como estrofes básicas são ilustradas com xilogravuras, chichês de cartões 

postais, fotografias, desenhos e outras composições gráficas e oferecem farto material 

para pesquisas ensejando variadas interpretações que remetem para o contexto sócio-

cultural em que se inserem cada texto. Assim, os folhetos sobre os mais diversos 

temas, tradicionais ou contemporâneos são versejados por inúmeros poetas populares, 

estabelecendo-se relações icônico-textuais significativas, ou outras intratextuais. 

Como se sabe, esta riquíssima e sugestiva expressão literária popular, que 

encontrou campo fértil campo no Nordeste 

brasileiro, só pode ser bem compreendido dentro 

do contexto cultural mais amplo, envolvendo suas 

origem européia ou orientais, até a produção 

atual, de modo a se ter uma visão mais ampla 

dos seus temas e formas de expressão e das 

transformações por que vêm passando, no nível 

da estrutura da narrativa. 

Literatura de cordel é o nome desse meio de oferece literatura popular, originou-

se no fato dos vendedores, dependurarem pequenos livrecos em barbantes ou cordões, 

geralmente confeccionados nos tamanhos de 11x15cm ou 11x17 cm e, de papel de 

baixa qualidade, e tinham suas capas com ilustrada com xilogravuras na década de 20e 

anos 30 e 50, surgiam as capas com fotos de estrelas do cinemas americano. 

Atualmente, ainda o mesmo formato, embora possam ser encontradas em outros 

tamanhos.  
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Quanto à impressão substituindo a tipografia do passado, hoje também são 

usadas as fotocópias, é comum encontrar os vendedores colocá-los em cima de 

caixotes ou esteiras, nas calçadas. Esses vendedores também costumam aparecer em 

feiras semanais. A literatura de cordel esta dividida em três tipos: folhetos que 

contenham oito páginas, romance que possuem de dezesseis a vinte e quatro páginas; 

e estórias de trintas e dois a quarenta e oito páginas. 

De um modo geral, sua apresentação gráfica é bastante modesta, pois o preço é 

baixo, uma vez que se destina a camada mais baixa da população. 

Esses livros narram os mais diversos assuntos, desde estórias de amor, as 

aventuras de cangaceiros e acontecimentos importantes, na tentativa de melhor vender 

sua mercadoria, costuma o vendedor ler em voz alta o conteúdo do livro para depois 

oferecê-lo aos prováveis compradores, os temas apresentados nesses livros aparecem 

em prosa ou em versos, sendo bastante comum esta forma, conforme também 

descreve em estrofes, Francisco Ferreira Filho Diniz em seu cordel "o que é literatura 

de cordel?"  

 

1.2 - REFERENCIAL TEORICO 

 

A aprendizagem trata-se de um processo, pelo qual o aluno se apropria das 

experiências de ensino do cotidiano, o qual analisa para futuramente explorá-la no meio 

em que vive. Nesse intere de relação existente entre professor e aluno, vem-nos a 

pergunta, qual seria a melhor maneira de se aprender Literatura, quando os alunos de 

hoje têm a leitura como uma "tortura"? 

Na verdade, percebe-se que o professor, bem como a escola devem estar aptos 

a captarem a melhor forma de ensinar, se responsabilizando na melhoria da qualidade 

da educação, conforme bem asseverou Paulo Freire, 1985:77, "Queremos ter uma 

escola viva , em que se viva a cidadania e não uma escola onde um dia se sonhe em 

ser cidadão. A infância já cidadã, é ser vivo já, é ser social já.             
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A arte trata-se da melhor forma de chamar à atenção do aluno, pois propicia o 

desenvolvimento do pensamento artístico, que se caracteriza em um eu particular de 

cada aluno. A questão do ensino da leitura literária envolve um exercício de 

reconhecimento, fazendo estarem presentes na escola em relação aos textos literários. 

Daí surge a Literatura de Cordel, como meio incentivador para o ensino de 

literatura. Na verdade, essa Literatura bastante desconhecida até la mesmo na região 

nordestina, onde dela se extrai um grande número de cordelistas, percebe-se que as 

escolas não trabalham esse tipo de literatura, que é bastante excluída nas salas de 

aula, bem como nos livros didáticos. 

Ora, a literatura de cordel, trata-se de um veículo de fabuloso fomento à 

identidade regional, foi por muitos anos a principal forma de veiculação de notícias em 

vários Estados do Nordeste. Hoje, sem muita importância, é pouco desenvolvida por 

alunos em salas de aula, os quais poucos a conhecem. Faltam mais coisas.... 
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2.1 - CONHECIMENTO PRÉVIO 

 

Toda criança já possui uma bagagem sobre diversos assuntos. Não se pode 

menosprezar esse conhecimento prévio, ele deve ser analisado, compartilhado e 

aproveitado para iniciar o projeto. 

Alem disso o levantamento do conhecimento prévio deve ser uma atividade 

contínua acompanhando todo ciclo escolar, sendo um ótimo aliado do educador. 

Neste projeto o conhecimento prévio é muito importante para se saber qual o 

nível de conhecimento das crianças em relação à literatura de cordel. Somente a partir 

do que as crianças trouxerem será possível dar andamento ao projeto. 

 

2.2 - JUSTIFICATIVA   

 

Literatura de Cordel 

É poesia popular 

É historia contada em versos 

Em estrofes a rimar 

Escrita em papel comum 

Feita pra ler ou cantar. 

 

A capa é em xilogravura 

Trabalho de artesão 

Que esculpe em madeira 

Um desenho com porção 

Preparando a matriz 

Pra fazer reprodução. 

 

Os folhetos de cordel 
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Nas feiras eram vendidos 

Pendurados num cordão 

Falando do acontecido, 

De amor, luta e mistério, 

De fé e do desassistido. 

 

A minha literatura 

De cordel é reflexão 

Sobre a questão social 

E orienta o cidadão 

A valorizar a cultura 

E também a educação. 

 

Mas trata de outros temas: 

Da luta do bem contra o mal, 

Da crença do nosso povo, 

Do hilário, coisa e tal 

E você acha nas bancas 

Por apenas um real. 

 

O cordel é uma expressão 

Da autêntica poesia 

Do povo da minha terra 

Que luta pra que um dia 

Acabe a fome e miséria 

Haja paz e harmonia. 

 

 



12 

Osasco, novembro de 2011 

 

2.3 - OBJETIVOS GERAIS 

 

*Resgatar o interesse pelo cordel, cultura essa esquecida. 

*Chamar a atenção dos discentes e comunidade escolar para a participação do 

projeto  

*Reconhecer a diversidade literária no Brasil;  

*Conhecer a literatura característica do Nordeste;  

*Valorizar e respeitar a multiculturalidade própria do nosso país e os significados 

e coletividades, experiências comunitárias, e o imaginário do folclore, presente na 

produção do cordel;  

*Conhecer uma rica manifestação da nossa literatura (nordestina) caracterização 

de valores pedagógicos (leitura, escrita e métrica dos versos) na utilização do Cordel; 

* Possibilitar o aluno o conhecimento da linguagem cordelista, enfocando a 

cultura nordestina em prol da valorização das nossas raízes;  

*Promover uma aproximação do aluno com a cultura popular nordestina;  

 

2.4 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

São objetivos específicos deste projeto: 

* Levar às crianças o conhecimento de novas culturas; 

* Estimular o interesse em diversas  culturas;* Estimular o interesse pela leitura e 

pela escrita; 

* Desenvolver  a habilidade e o interesse na confecção de trabalhos 

manuais. 

*Despertar na criança o interesse de criação de rimas. 
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2.5 - CONTEÚDOS 

Passeio 

Painel 

Raciocínio Lógico 

Coordenação motora 

Fabricação dos cordéis 

Respeito aos colegas e á diversidade de opiniões 

Leitura e Escrita 

Criatividade 

Atenção  

Figuras  
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3.1 – RECURSOS (MATERIAIS E DIDÁTICOS)  

Lápis preto; 

Lápis de cor; 

Papel; 

Canetinha; 

Tinta; 

Tesoura; 

Cola; 

Revistas; 

Jornais; 

Televisão; 

DVD; 

Câmera fotográfica; 

Repentista; 

Computador; 

 

3.2 - METODOLOGIA 

 Desenvolver um projeto "resgatando o cordel" para ser apresentado em 

sala de aula.  

 Pesquisas;  

 Propor aos alunos uma oficina de rimas, utilizando o cordel, como estudo.  

 Assistir vídeos onde a linguagem utilizada seja em forma de cordel.   

 Passeios literários; 

 Elaboração de textos;  

 Confecção de folhetos;  

 Exposição.  
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3.3 - CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA 

Duração do projeto: 2 meses - 2 aulas por semana - 50 Minutos cada aula 

SEMANA DIA PREVISTO ATIVIDADE 

1ª SEMANA 07/03/2012 Apresentação do 

projeto.  Pesquisas 

2ª SEMANA 14/03/2012 Vídeo. Painel com 

poesias de cordel. 

3ª SEMANA 21 /03/2012 Visita ao A Casa: museu 

do objeto brasileiro  

4ª SEMANA 28/03/2012 Visita de um repentista.  

5ª SEMANA 03/04/2012 Redação. 

6ª SEMANA 10/04/2012 Escolha de tema para 

elaborar textos de cordel. 

7ª SEMANA 17/04/2012 Confecção dos cordéis. 

8ª SEMANA 24/04/2012 Exposição dos trabalhos 

e Sarau.  
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3.4 - DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES 

 

1° MOMENTO: Apresentação do projeto. Conhecimento prévio da criança. 

(Pesquisa) 

Apresentar o projeto que será executado no decorrer do bimestre. Faremos uma 

breve explanação sobre o tema “Literatura de cordel”, Como surgiu? Qual sua 

importância? Etc. 

Conversar com os alunos para verificação de seu conhecimento sobre a 

literatura de cordel, esclarecendo duvidas que surjam durante a conversa. 

Para próxima aula pediremos que os alunos tragam pesquisas relacionadas a 

literatura de cordel: em, revistas, jornais, internet, etc. ou se der tempo a professora 

levá-los para a biblioteca.  

 

2° MOMENTO: Apresentação do Vídeo. Montagem do Painel com fotos de 

cordel. 

Apresentar um vídeo de contos de cordelistas famosos. 

Ao termino do vídeo as crianças irão montar um painel com contos que eles 

pesquisaram.  

 

3° MOMENTO: Passeio  A Casa: museu de objetos brasileiro.  

Endereço: 

Passeio para A Casa: museu de objetos brasileiro, nesse museu os alunos irão 

visualizar as xilogravuras, alguns folhetos expostos e outros objetos de cultura.  

R. Cunha Gago, 807, Pinheiros - São Paulo – SP. 
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4° MOMENTO: Visita de um repentista 

Receberemos uma visita de um repentista que fará uns repentes com rimas para 

as crianças, na qual tornara um momento lúdico. Pediremos para as crianças trazerem 

pesquisas sobre rimas da literatura de cordel. 

 

5° MOMENTO: Redação 

“As crianças farão uma redação com o tema „Literatura de cordel”, para ser 

entregue no final da aula. 

 

6° MOMENTO: Conhecimento de rimas, escolha de tema para elaborar 

textos de cordel. 

O educador com os matérias previamente selecionados embasado pelas 

pesquisas que os alunos trouxeram mediara uma aula expositiva sobre como os 

discentes irão proceder na elaboração de rimas. 

 

7° MOMENTO: Montagem do livro de cordel, decoração. 

Feitos os procedimentos anteriores os alunos sobe a supervisão do educador 

criarão seus próprios cordéis baseados em suas historia de vida e sua cultura. Em 

seguida os alunos confeccionaram seus livros, com papel sulfite e decorados por eles.   

 

8° MOMENTO: Sarau e exposição para escola e comunidade. 

Para finalizar o professor responsável pelo projeto, irá organizar juntamente com 

o corpo docente e a comunidade local uma exposição na escola, na qual serão 

apresentados os painéis e os cordéis. 
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4 - AVALIAÇÃO  

 

A Literatura de Cordel, enquanto veículo do imaginário popular refaz os 

caminhos enviesados do olhar matuto, reconstitui a maneira do sertanejo reagir ao 

mundo e, mais do que isso, deixa pistas do sistema complexo sobre o qual se edifica 

seu sentimento de contestação.  

Manifestação artística viva em sintonia estreita com visão popular, a Literatura de 

Cordel oferece aos pesquisadores um espaço sempre aberto de reflexão sobre uma 

maneira peculiar, por vezes contraditória, mas não menos preciosa, de se pensar o 

mundo e de afirmar a identidade, traçando caminhos de subversão e de liberdade, 

protesto, convertendo o espaço poético numa arena de luta.  

É que o povo sofrido, alimentado por sentimentos de inferioridade, constrói suas 

próprias maneira de dar sentido a uma existência sofrida e de recuperar um pouco da 

dignidade ofendida, e de negação da realidade na qual o povo se vinga do opressor, a 

Literatura de Cordel se oferece para a Literatura de uma forma geral como veiculo da 

revolta artística elaborada, dando à ficção a potencialidade da luta e da subversão. 

As atividades permitirão aos professores a avaliação individual e em conjunto. 

Uma vez que há momentos de produções  independentes e também momentos em que 

será necessária a participação do grupo para ouvir e respeitar as apresentações dos 

colegas. 

Além disso, o professor pode avaliar o interesse, participação e envolvimento dos 

alunos durante o projeto através de registros dos próprios alunos e anotações do 

professor. 
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CONCLUSÃO 

 

Trabalhar com a literatura popular é mais do que fazer um resgate da cultura de 

um povo, é resgatar laços, é criar vínculos, é unir passado, presente e futuro, é juntar 

avós e netos, pais e filhos, é familiarizar. 

Falar sobre a cultura é também relembrar o tanto que já foi feito, o que falta fazer 

e o quanto ainda se pode fazer. É relembrar, mas também é criar e inovar. 

O projeto busca a evolução dos envolvidos, não só como alunos, mas também 

como seres humanos que são capazes de ser criativos, produtores de conhecimento, 

multiplicadores da cultura do seu povo e inovadores de idéias. 

Quando o projeto e feito de maneira a sensibilizar e oportunizar a todos o 

resultado final esperado acontece de maneira ampla e visível para todos os alunos,  

comunidade, escola, equipe pedagógica, enfim todos os envolvidos; e foi nesta 

perspectiva que o projeto literatura de cordel foi desenvolvido. 
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