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RESUMO 

 

Este trabalho aborda umas das mais ricas manifestações culturais do Nordeste brasileiro, a 

Literatura de Cordel. Pretende abordar também, o papel jornalístico que a Literatura em 

versos desempenha, ou seja, uma forma de Jornalismo Popular exercido pelo povo nordestino. 

O trabalho traça um levantamento das formas populares e particulares de se fazer Jornalismo, 

as quais estão fora dos padrões da imprensa oficial e das instituições de Comunicação. O 

trabalho proposto tece considerações acerca das características do Cordel, a função que 

desempenha e a relevância no contexto popular nordestino. 

 

Palavras-chave: Literatura de Cordel; Jornalismo; Folhetos noticiosos; Cultura; Folclore; 

Folkcomunicação. 
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Introdução  

 

Este trabalho tem por objetivo abordar umas das mais ricas manifestações 

culturais do Nordeste brasileiro, a Literatura de Cordel. Trata também, do papel 

jornalístico que a Literatura em versos desempenha, uma forma de Jornalismo Popular 

exercido pelo povo nordestino. Com isso, os folhetos tornam-se, não somente 

veiculadores de informações, mas também, formadores de opiniões. 

O trabalho foi traçado com a finalidade de levantar as formas populares e 

particulares de se fazer Jornalismo, as quais estão fora dos padrões da imprensa oficial e 

das instituições de Comunicação. O tema proposto coloca em pauta as características do 

Cordel, a função que desempenha e a relevância no contexto popular nordestino. 

Primeiramente, e sinceramente, diante de indecisões quanto qual tema seria mais 

pertinente para encerrar esta etapa da minha formação jornalística, surgiram lembranças 

de disciplinas, em especial a disciplina de Antropologia Cultural, que despertaram o 

interesse de desvendar a complexidade que a Literatura de Cordel apresenta. Portanto, a 

intenção de trabalhar com essa temática surgiu de uma curiosidade sobre a possibilidade 

do Jornalismo estar presente longe das redações jornalísticas e ser exercido pelo povo 

por meio de manifestações culturais. Surgiu também do fato de saber se as informações 

dependem somente dos veículos de comunicações para chegarem até o público ou se 

podem chegar ao público por outros meios. Assim, a Literatura de Cordel foi escolhida 

para esclarecer esses pontos. 

Ao primeiro olhar, os folhetos cativam pela sua simplicidade, e também pela sua 

facilidade de comunicação. Com uma estrutura métrica e de rimas, juntamente com a 

oralidade e ritmo das narrativas, os livretos, além de facilitarem à memorização das 

histórias, também auxiliam na alfabetização. Diante desses fatores, e acrescido dos 

conhecimentos e visões de mundo do poeta e do público leitor, que a Literatura de 

Cordel é escolhida como meio de informação e de lazer do que os outros veículos de 

comunicação midiáticos. Além de propagar acontecimentos, os folhetos proporcionam 

entretenimento através de temáticas ficcionais. 

A relevância do tema escolhido é dada pela função comunicacional e 

informativa que a Literatura de Cordel exerce no povo, possibilitando que este tenha 

acesso às notícias veiculadas na mídia e às informações regionais não divulgadas nos 

meios de comunicação. Ao realizar o Jornalismo Popular, o Cordel desperta no público 

uma identificação e desenvolve nele uma visão crítica tanto sobre o país quanto sobre 
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sua própria região. Nos folhetos os poetas se posicionam e colocam nos versos suas 

opiniões influenciando os leitores sobre os fatos, e assim agindo como formadores de 

opinião. 

A proposta do trabalho é lançar um olhar além das redações jornalísticas, das 

produções e veiculações usuais de informação. Deve-se perceber que é errônea a ideia 

de que o Jornalismo existe somente nos meios formais. O Jornalismo pode sim se 

originar de atos coletivos como as declamações de versos nas feiras nordestinas. Como 

pode também ser feito no formato de livretos por homens do povo, versado, rimado, 

cantado, livre da atualidade, da veracidade dos acontecimentos e das regras gramaticais. 

Não é porque não apresenta as características de um jornal tradicional que o Cordel 

deixa de ser Jornalismo, seu intuito é informar o povo sobre os acontecimentos atuais e 

ser caracterizado como uma forma popular e folclórica de se fazer Jornalismo. 

As fontes consultadas para a realização deste trabalho foram diversas e o 

princípio deste foi realizado com um levantamento bibliográfico sobre o tema. As obras 

utilizadas foram bem analisadas e aproveitadas, algumas abordavam o tema de modo 

superficial, já outras traziam uma abordagem mais profunda, e estas que foram as mais 

utilizadas como base teórica. 

Para a elaboração do trabalho foi fundamental a leitura da tese de Doutorado em 

Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, de Ana Maria de Oliveira 

Galvão, cujo título é “Ler/ouvir folhetos de cordel em Pernambuco (1930-1950)”. Esta 

pesquisa traz uma noção do Cordel em seu período áureo e apresenta de forma apurada 

diversos detalhes sobre a produção, publicação, vendas, preços, e público do Cordel. 

Também foi importante a leitura de outra pesquisa, “Literatura de Cordel: uma 

forma popular de jornalismo?”, de Márcia Maria Rodrigues Lopes, que contribuiu para 

elucidar determinadas características da Literatura em versos. Além desses textos, 

outros textos foram relevantes para a concretização deste trabalho. 

A mídia digital também foi utilizada, diversos sites disponibilizavam bons textos 

sobre a temática do Cordel tratando do assunto com profundidade. Os sites da 

Academia Brasileira de Literatura de Cordel e da Fundação Casa de Rui Barbosa, por 

exemplo, oferecem textos sobre o tema, além de cordéis digitalizados de diversos poetas 

populares. Além das obras e dos textos da Internet utilizados, folhetos também foram 

consultados. O acesso aos cordéis foi possível pelo gentil empréstimo do acervo do 

Prof. Dr. Claudio Bertolli Filho. 
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O presente trabalho foi baseado exclusivamente em leituras de obras 

bibliográficas e textos teóricos. Depoimentos de pessoas que estão inseridas e 

envolvidas com o universo da Literatura de Cordel infelizmente não foram possíveis de 

ser obtidos. Tentativas de entrevistas foram tomadas, porém não houve retorno. Assim 

como pesquisas de campo não puderam ocorrer devido à falta de recursos financeiros. 

A partir de dados da Literatura de Cordel, o estudo em questão tem como 

objetivo compreender a prática dessa atividade jornalística fora dos meios formais de se 

realizar Jornalismo. O Cordel não difunde somente informações de ficção, mas é 

também impressa, e aborda temática atual presente na mídia e temas regionais que 

atuam como notícia.  

Como hipótese deste trabalho, tem-se que a Literatura de Cordel é de fato uma 

forma diferenciada e popular de se fazer Jornalismo e atinge um número grande pessoas 

para ser seu público consumidor. Tem-se também a percepção que o Cordel é dirigido 

para classe popular por ser realizada por seus membros. 

O trabalho foi dividido em cinco capítulos com a intenção de alcançar o objetivo 

pretendido. Cada qual com suas divisões abrangendo conceitos, características e 

aspectos da Literatura de Cordel. O primeiro capítulo traz um amplo estudo sobre a 

Literatura de Cordel. O capítulo aborda características gerais do Cordel, formato, capas, 

publicações, alguns temas, estrutura dos poemas, breve histórico com origem fora e 

dentro do Brasil, acepção do termo, entre outros. Já o segundo capítulo reforça as 

temáticas presentes nos folhetos, apresenta os ciclos temáticos, os personagens 

recorrentes e os principais cordelistas.   

No terceiro capítulo busca-se compreender os conceitos de Cultura, Folclore e 

Folkcomunicação e suas relações com a Literatura de Cordel. É abordado o modo como 

o Cordel é visto como cultura e manifestação folclórica, e também como realiza a 

Folkcomunicação. No quarto capítulo aborda-se a maneira como a Literatura em versos 

se confirma como Jornalismo Popular e destaca-se os cordéis circunstanciais em meio 

aos acontecimentos relevantes do país. Buscou-se também traçar considerações sobre a 

notícia e sua estruturação em versos.  

No último capítulo, é apresentada a metodologia utilizada para a elaboração 

deste trabalho. É realizado neste ponto análises de conteúdos a partir dos folhetos 

noticiosos e dos autores mais significativos. Para aplicar a metodologia referida foi 

necessário consultar a obra “Análise de Conteúdo”, de Laurence Bardin, obra que 
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procura trazer ao mundo da pesquisa científica um concreto e operacional método de 

investigação. Nesta obra, a autora estabelece uma definição para Análise de Conteúdo.  

Para Bardin (2009), “a análise de conteúdo, enquanto método, refere-se a um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Trata-se de um 

conjunto de técnicas de análises das comunicações que visa obter indicadores, 

quantitativos ou não, por meio de procedimentos ordenados. Os indicadores permitem a 

inferência, ou seja, a conclusão de conhecimentos relacionados às condições de 

produção e recepção das mensagens (2009, p. 42).  

A definição de Berelson (apud BARDIN, 2009, p. 36) para Análise de Conteúdo 

se assemelha a acepção dada pela autora. O autor sustenta que é uma técnica de 

investigação que por meio de descrição objetiva e ordenada e de quantidade de 

conteúdo das comunicações tem-se por finalidade a interpretação dessas mensagens.  

Diante das definições apresentadas coloca-se em evidência a finalidade da 

Análise de Conteúdo. A intenção deste método é a inferência, isto é, obter conclusões, 

deduções. Devem-se tratar as mensagens para inferir conhecimentos sobre o emissor 

dessas mensagens. A partir dos folhetos consultados pode-se fazer um tratamento das 

informações contidas nas mensagens. Com o conteúdo das mensagens presentes nas 

narrativas dos cordéis foi possível efetuar deduções lógicas e obter conclusões, 

conhecimentos através das análises.  

A metodologia de pesquisa foi utilizada para descrever e interpretar o conteúdo 

dos folhetos, principalmente, os noticiosos. Esse método conduziu as análises temáticas, 

pois foram obtidos os temas e os personagens recorrentes ajudando a reinterpretar as 

mensagens e atingir uma compreensão de seus significados. Contudo, os dados obtidos 

nos cordéis foram processados para facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e 

inferência que a Análise de Conteúdo requer. 

Posteriormente aos capítulos, têm-se as considerações finais com um resumo do 

tema proposto e o seu fechamento. Ao final, seguem as referências bibliográficas, onde 

constam as obras consultadas e pesquisadas. O trabalho não conta com o item ‘Anexos’, 

pois foi julgado apropriado apresentar as ilustrações das capas dos folhetos ao longo dos 

capítulos. 

Almejo que o resultado final deste trabalho possa contribuir de forma 

significativa e acrescente algo relevante para aqueles que admiram tanto o Jornalismo 

quanto esta rica manifestação cultural que é a Literatura de Cordel. 
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Capítulo 1 

1 - O advento e um breve histórico das manifestações poéticas  

 

As manifestações poéticas são encontradas previamente aos estudos de 

quaisquer Literaturas, e estas manifestações cedem seu espaço à prosa1, e 

posteriormente à poesia2, a qual ocupa um pequeno espaço frente a outras manifestações 

literárias. Segundo Joseph M. Luyten, isto ocorre porque em sociedades não 

alfabetizadas, a memória é um meio de guardar e ordenar mensagens: 

 
A grande razão deste fato é que as sociedades humanas, quando 
iletradas, têm como único recurso a memória para guardar aquilo que 
acham importante. Dai a tendência de ordenar toda espécie de 
mensagens em forma poética. O ritmo das frases, as partes finais ou 
iniciais semelhantes facilitam a memorização. (LUYTEN, 1983, p. 7). 
 

Luyten (1983, p. 7) afirma que as mensagens ordenadas em forma poética são 

modalidades comunicativas vistas como expressões de cunho popular, e dentre as 

variadas modalidades como contos, anedotas, lendas, a poesia destaca-se por apresentar 

uma forma dinâmica e força expressiva. Com isso, o autor ressalta que “a poesia 

popular narrativa supera de muito a prosa”.  

A poesia popular era manifestada de forma regular no Brasil, com isso as 

diferenças de expressões regionais eram enormes, e grandes também eram as diferenças 

poéticas. A poesia passou por modificações, assim como parte da cultura popular 

brasileira quando ocorreram a imigração europeia no sul do país e a expansão 

nordestina para áreas amazônicas devido ao ciclo da borracha. Portanto, a poesia 

popular passou a ser regularmente manifestada pelo país. Assim, conforme afirma 

Luyten (1983, p. 11), “temos expressão poética regional nordestina em todas as 

regiões”.  

Além desse avanço da poesia nordestina pelas regiões brasileiras, esta apresenta 

a vantagem de ser impressa, os poemas mais significativos tinham o costume de serem 

impressos, surgindo assim a Literatura de Cordel, e com isso tornam-se, segundo 

afirmação de Luyten, uma relevante expressão poética: 

                                                           
1 Aspectos da Literatura Popular que serão abordados posteriormente. 
2 Idem. 
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[...] a poesia popular possui um grande trunfo: o hábito de imprimir 
seus poemas mais representativos. E assim, temos a literatura de 
cordel, hoje símbolo no mundo todo da cultura popular do povo 
brasileiro. A sextilha nordestina (estrofe de seis versos de sete sílabas) 
tornou-se a maior expressão poética de toda nossa história. 
(LUYTEN, 1983, p. 13). 

 

Primeiramente, a Literatura Popular teve sua origem no Ocidente no decorrer do 

século XII como uma forma de comunicação desvinculada ao processo comunicativo 

eclesiástico, ou seja, não era apresentada em latim, língua oficial da Europa no período 

em questão, mas sim, em uma linguagem regional. Com isso, as pessoas relatavam fatos 

notáveis e compunham versos de modo rudimentar. 

Luyten (1983, p. 17) afirma que havia três locais onde a Literatura Popular se 

iniciou, os quais seriam Provença (Provence, sul da França), Lombardia (norte da Itália) 

e Galícia. Estes seriam os locais exatos onde havia poetas contando suas histórias: 

 
É exatamente nesses três lugares onde começa a literatura popular, 
onde se concentravam poetas nômades (entre as raras pessoas que 
tinham locomoção livre) e que funcionavam como verdadeiros 
jornalistas, contando as novidades e cantando poemas de aventuras e 
bravezas. (LUYTEN, 1983, p. 17). 

 

 Diante disso, notamos a proximidade que os poemas começam apresentar com o 

Jornalismo devido ao fato de serem usados como um meio de comunicação para que os 

acontecimentos chegassem a todos. Com isso, os tidos poetas andarilhos transportam a 

Literatura Popular, não somente para os locais citados, como também para o restante da 

Europa, e nestes locais encontra-se grande produção de cultura regional. 

 Há dois aspectos presentes na Literatura Popular: a prosa e a poesia. Para 

Luyten, a prosa reúne contos e lendas populares que eram histórias de fatos ocorridos ou 

não; ditados; provérbios e teatro popular com princípio nos autos medievais. A prosa 

apresenta circulação restrita, pois quando registradas e publicadas tendem a desaparecer.

 Já a poesia tem a tendência de permanecer com ou sem registro e publicação. 

Difere-se em poesia fixa e móvel, conforme termos utilizados por Luyten (1983, p. 23). 

A fixa é formada por poemas e versos decorados e repassados como as canções infantis 

e de ninar, e os cancioneiros que são histórias rimadas. Já a poesia móvel é formada por 

“expressões poéticas produzidas ao sabor do momento, espontaneamente”, como dito 

por Luyten (1983, p. 25). Reúne os repentes, versos improvisados de modo rápido; os 

desafios e as pelejas, embates poéticos com versos cantados e um vencedor. 
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 As manifestações poéticas eram contadas por aqueles que possuíam a 

capacidade de relatar facilmente as histórias ou lendas, e houve fortes manifestações em 

vários países. Em países africanos, há uma Literatura Popular crioula encenada como 

peças de teatro sobre líderes relevantes da África. Na Europa houve manifestações de 

trovadores relatando acontecimentos relevantes: 

 

[...] temos notícias de trovadores e menestréis, vagando de um lugar 
para o outro, cantando as notícias e fatos importantes. Esses incluíam 
quase sempre assuntos ligados à igreja ou à vida de santos. 
(LUYTEN, 1983, p. 30). 
 

O autor afirma que na Europa houve a presença marcante de uma Literatura 

Popular e esta foi se expandindo por todo o continente europeu e com o advento da 

impressa em 1450, as impressões dos poemas populares foram iniciadas. Já no 

continente americano, os países têm lendas, contos e poesia popular com uma expressão 

variada. Em alguns países aparece em pequenas proporções, e em outros aparece de 

forma mais expressiva e abundante, como no caso do Brasil. 

A poesia popular, principalmente a nordestina, aparece em grande proporção, 

Luyten (1983, p. 39) estima que havia de 15 a 20 mil “livrinhos impressos”, os quais 

receberam o nome de Literatura de Cordel.  

 

1.1 - A trajetória da Literatura de Cordel 

 

 Não há um consenso quanto às origens da Literatura de Cordel no país, e 

também não existe uma concordância do seu desenvolvimento na região do Nordeste 

brasileiro. No entanto, a Literatura de Cordel tem seu surgimento voltado ao costume de 

contar histórias, e esse hábito passou a ser escrito, e logo veio a ser impresso, assim 

como a Literatura Popular que era oral e posteriormente passa a ser impressa e com 

formato de folhetos.  

 De acordo com Marlyse Meyer: 

 
Em todo o mundo, desde tempos imemoriais, a grande tradição da 
literatura escrita culta correspondeu sempre, em todas as culturas, a 
pequena tradição oral de contar. Quando surgiram as máquinas 
impressoras, a divulgação dessas obras de pequena tradição literária 
estendeu-se a um número maior de leitores. (MEYER, 1980, p. 3). 
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 Segundo Câmara Cascudo (1988, apud GALVÃO, 2000, p. 24), “a prática de 

conservar a memória dos episódios pelo canto poético é fórmula universal e milenar, 

sendo utilizada no Brasil já no século XVI, pelos indígenas”. Câmara Cascudo ainda 

sustenta que a maior parte dos folhetos emigrou para o Brasil por meio dos 

colonizadores, entrando no patrimônio oral.  

 A oralidade mantida ao longo dos séculos expandiu-se para o Brasil, mais 

especificamente para a região Nordeste, região esta em que o Cordel se desenvolveu e 

criou raízes. Contudo, a Literatura de Cordel existiu primeiramente em regiões distantes 

das terras brasileiras. Em vários outros países encontram-se formas de Literatura 

similares ao Cordel:  

 

[...] se chamou, na França, literatura de colportage (mascate); na 
Inglaterra, chapbook ou balada; na Espanha, pliego suelto; em 
Portugal, literatura de cordel ou folhas volantes. (MEYER, 
1980, p. 3). 

 

Márcia M. R. Lopes (2001, p. 28) afirma que na França, a Literatura de Cordel 

inspirou-se na Littérature de Colportage e Canards, sendo que o Colportage era uma 

literatura volante voltada ao meio rural, enquanto que o Canards era voltado ao meio 

urbano. A existência dos folhetos franceses, os quais abordavam um sensacionalismo, 

deu-se até o século XIX sendo enfraquecido por outras manifestações culturais. 

Na Inglaterra, houve também uma Literatura Popular denominada de Chapbook 

(balada), Cocks ou Catchpennies que seriam romances criados pelo imaginário; já os 

folhetos sobre fatos históricos eram chamados de Broadsiddes. 

Folhetos com textos populares foram encontrados em outros países. Circulavam 

também na Alemanha e Holanda no período dos séculos XV ao XVII e a maioria dos 

textos aparecia em prosa e com temas variados. Aparece também em diferentes países 

na América colonizada. No México passou a ser nomeado de corrido; na Argentina, na 

Nicarágua e no Peru, o contrapuento ou pavador, era similar à peleja ou desafio. Na 

Argentina, porém havia outra denominação hojas ou pliegos sueltos, poemas mais 

próximos ao Cordel.  

Originária dos manuscritos vendidos em praça pública na Península Ibérica, 

Portugal e Espanha, no século XVI, as folhas soltas ou pliegos sueltos eram cantadas e 

contadas em trovas com estrofes de quatro versos, e posteriormente, ganharam a 
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denominação de Cordel pela razão dessas folhas soltas ao vento serem vendidas 

penduradas em cordões ou cordas finas.  

 

 

 
Feira da ladra, um dos locais de comercialização da Literatura de Cordel em Lisboa. 

Fonte: Revista Internética João do Rio.  
 

O Cordel espanhol foi nomeado de pliegos sueltos (folhas soltas) ou romances, e 

estes foram perdendo lugar devido o surgimento da imprensa. Já em Portugal está 

relacionado com a tradição medieval de trovadores e foi denominado de folhas volantes 

ou Literatura de Cordel. Segundo afirmação de Luyten, a Literatura de Cordel é um 

termo consagrado e oriundo de costumes ibéricos: 

 
Essa poesia, entre nós, é conhecida como Literatura de Cordel. Isso 
porque havia o costume, na Espanha e Portugal, de se colocar os 
livretos sobre barbantes (cordéis) estendidos em feiras e lugares 
públicos, como roupa em varal. Há outros nomes para se indicar esse 
tipo de expressão popular, mas o termo literatura de cordel é hoje 
consagrado e ninguém, ligado à poesia popular, o desconhece. 
(LUYTEN, 1983, p. 10). 

 

 Edmilson Santini (2008, s.p.), cordelista pernambucano, também sustenta que a 

Literatura de Cordel é de origem portuguesa. “Se origina exatamente das folhas soltas 

portuguesas. Foram os portugueses que trouxeram o cordel, em forma de cantigas de 

bemdizer e maldizer”.  
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Maria José a caminho da forca, ilustração de cordel português de 1848. 

Fonte: Revista Internética João do Rio. 
 

 Em Portugal, nos séculos XII e XIV, ocorreu o surgimento do Trovadorismo, o 

primeiro movimento literário da Língua Portuguesa, e apresentou as cantigas de amigo, 

amor, escárnio e maldizer. Com isso, foi o Trovadorismo que influenciou o Cordel tanto 

na forma de ser cantado, quanto nas características temáticas de zombaria, crítica e 

amor.  Os folhetos portugueses que inspiraram a Literatura de Cordel eram impressos de 

forma simples em folhas soltas, relatavam os acontecimentos históricos, as narrativas 

tradicionais como as de Carlos Magno e poesia erudita como as de Gil Vicente. 

 As histórias portuguesas serviram de base para a produção de vários folhetos e 

tiveram uma vasta circulação em Pernambuco desde o século XVIII. Ana Maria Galvão 

(2000, p. 25) afirma que “Pernambuco estava entre os principais Estados para onde os 

livros eram enviados”. Parte significativa da produção dos cordéis portugueses foi 

consumida no Brasil até o período referido.  

 Os cordelistas basearam-se tanto em histórias de origem europeia, quanto em 

obras da Literatura Brasileira, as quais foram adaptadas para o formato dos folhetos. 

Conforme atesta Lopes: 

 

Foi justamente nesses textos originalmente escritos em prosa que o 
cordelista brasileiro se inspirou muitas vezes, readaptando inúmeras 
histórias trazidas da Península Ibérica, como a “Donzela Teodora” 
para as sextilhas tradicionais dos Cordéis. [...], o cordelista também se 
apoderou de romances brasileiros como “Iracema” e “Escrava 
Isaura”3, para estruturá-los em versos. (LOPES, 2001, p. 31). 

   

 No entanto, há estudiosos que discordam da ligação entre o cordel português e o 

brasileiro. Associam as origens dos folhetos brasileiros com as pelejas e os desafios, 

                                                           
 
3 Consta que a primeira edição do romance “A Donzela Teodora” é datada de 1815, e publicada 
pela Imprensa Régia; “Iracema”, romance da Literatura Romântica Brasileira, foi publicado em 
1865 e escrito por José de Alencar; “A Escrava Isaura”, romance de Bernardo Guimarães, teve 
sua primeira edição publicada em 1875. (LOPES, 2001, p. 31). 
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formas de poesia oral já existentes na Região Nordeste, ou mesmo com outras formas de 

expressão oral.  

 Ivan Cavalcanti Proença (1976, apud GALVÃO, 2000, p. 27), afirma que os 

folhetos de cordel guardam traços comuns com os bandos, pregões ou proclamações 

públicas. Segundo o autor:  

 

Lia-se o bando, em pergaminho, versos que anunciavam um programa 
geral de festas populares [...]. Essa banda era “folha volante”, folheto 
(o pliego suelto), folha toda dobrada [...]. Tais modelos teriam 
evoluído para o folheto do Nordeste, anunciados em pregões nos 
postos de venda. (PROENÇA, 1976, apud GALVÃO, 2000, p. 
27). 

 

 Mesmo diante de uma discordância sobre a ligação entre o cordel português e o 

brasileiro, não se deve negar a grande influência do cordel português na composição da 

Literatura de folhetos brasileira. Porém, esta influência está ligada com as formas de 

poesia oral, o costume de se transmitir cultura através de histórias e a outros modos de 

oralidade. 

 Se não há precisão quanto às origens do Cordel no Brasil, não há também, 

exatidão quanto aos motivos da Literatura de Cordel ter-se desenvolvido na Região 

Nordeste. Para Meyer, o hábito de relatar histórias era intenso na região nordestina:  

 
Esse costume proveio de uma longa tradição ibérica, dos romanceros, 
das histórias de Carlos Magno, dos Doze Pares de França e outros 
grandes livros populares. Originou-se também de contos maravilhosos 
de ‘varinha de condão’, de bichos falantes, de bois - sobretudo na 
região nordestina, onde se desenvolveu o ciclo do gado; e, ainda de 
histórias do folclore universal e africano - estas trazidas pelos 
escravos, acostumados à narrativa oral em suas terras de origem. As 
histórias eram veiculadas por cantadores ambulantes, que iam de 
fazenda em fazenda, de feira em feira, transmitindo notícias de um 
lugar para outro, aproximando as pessoas. Reproduziam histórias, 
inventando casos, improvisos, repentes, desafios e pelejas entre 
cantadores. (MEYER, 1980, p. 7). 

 

 Foi em torno dos séculos XVII e XVIII com os colonizadores portugueses que o 

Cordel atingiu solo brasileiro encontrando na Região Nordestina um local ideal para se 

estabelecer. Porém, como dito anteriormente, não há uma precisão de como se deu seu 

desenvolvimento no Nordeste. Estudiosos debatem as razões da Literatura de Cordel ter 

se adaptado de forma tão excelente aquela região.  
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 É dito que as condições socioeconômicas e naturais do Nordeste favoreceram a 

Literatura de Cordel a se tornar uma manifestação cultural tão presente. Lopes certifica 

que outros fatores também foram essenciais para que o Cordel se fixasse naquele local: 
 

O isolamento em relações aos estados mais desenvolvidos do Sul do 
país, o analfabetismo em massa, a organização patriarcal da sociedade, 
a escravatura, as secas periódicas que provocavam desequilíbrios e 
geravam manifestações messiânicas, o cangaceirismo e as lutas de 
família, supõe-se que todos esses foram fatores determinantes para 
que a literatura de cordel se arraigasse as terras nordestinas. (LOPES, 
2001, p. 32). 
 

 Manuel Diégues Júnior (1986, p. 40) compartilha de uma visão similar a de 

Lopes, afirmando também que a Literatura de Cordel foi impulsionada por fatores 

sociais e culturais. “No Nordeste [...] por condições sociais e culturais peculiares, foi 

possível o surgimento da literatura de cordel, de maneira como se tornou hoje em dia 

característica da própria fisionomia cultural da região”, explica o autor. 

 Ruth B. L. Terra sustenta que os folhetos apareceram e se firmaram no Nordeste 

quando a região passava por modificações: 

 

A produção de folhetos surge e se firma no Nordeste quando esta 
região, que há muito deixara de ser o principal polo da economia 
exportadora do país, sofre uma série de transformações econômicas, 
sociais e políticas. (TERRA, 1983, p. 15). 

 

 Outra razão para a Literatura de Cordel ter encontrando na Região Nordestina 

um local ideal para se estabelecer é que esta teria sido a região em que os valores 

trazidos pelos colonizadores teriam sido aceitos. Com isso, o Cordel teria se 

desenvolvido com maior força nesta localidade. Para Luiz Tavares Júnior (1980, p. 19), 

esses valores seriam refletidos nas temáticas dos cordéis. “Os valores veiculados pela 

literatura de cordel nordestina reduplicam semanticamente os valores das classes 

dominantes”.  

 

1.2 - Acepção do termo Literatura de Cordel   

 

 A Região Nordeste é aquela em que se encontra uma cultura popular 

diversificada e diferenciada das demais regiões brasileiras. As manifestações populares 

ali presentes estão ligadas ao folclore regional e preservam vestígios de tradição oral e 
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são realizadas por um povo iletrado, porém sábio, o qual produz e consome uma das 

mais ricas manifestações culturais, uma Literatura Popular em versos: a Literatura de 

Cordel. 

  A Literatura de Cordel é considerada um meio fundamental de difusão dos 

pensamentos e dos sentimentos sociais. Esta Literatura do povo tem sido um dos 

principais meios de comunicação dos nordestinos para transmitir crenças, recriar o 

imaginário popular, contar histórias e recontar as características peculiares e reais do 

país para quem não tem acesso ao Jornalismo Impresso. Com isso, a Literatura de 

Cordel, conforme afirmação de Luyten (1983, p. 22), “representa um dos únicos 

contatos diretos do povo com a escrita e a leitura”. 

 De acordo com Franklin Maxado, o termo Literatura Oral foi instituído, em 

1881, por Paul Sebillot, para denominar todas as manifestações populares existentes: 

 
O termo Literatura Oral, com essa acepção, foi criado pelo estudioso 
francês Paul Sebillot, em 1881, para denominar o folclore dos contos, 
cantos, fábulas, lendas, mitos, anedotas, anexins, adivinhações, 
parlendas, rodas e jogos infantis, enigmas, charadas, provérbios, 
orações, canções, frases feitas, autos, receitas, danças cantadas, 
desafios, acalantos, aboios, superstições, conselhos, casos, máximas, 
aforismas, adágios, ditados, estórias, gestas, xácaras, baladas, enfim, 
tudo o que o povo cria e conserva para a sua conversação e lazer. 
(MAXADO, 1980, p. 23). 

 

 Juntamente com a acepção de Literatura Oral, aparece o termo Folclore, 

idealizado por William John Thoms, em 1846, que se refere ao estudo das 

manifestações populares. “A Literatura de Cordel é, enfim, tudo isso impresso. Pode ser 

em prosa ou em verso. [...], o fenômeno é mais com as estórias versadas e impressas em 

folhetos baratos”, explica Maxado (1980, p. 23). Portanto, a Literatura de Cordel é a 

parte impressa das manifestações populares. 

 Conforme sustenta Luyten (1983, p. 10), “a poesia popular narrativa supera de 

muito a prosa. Essa poesia, entre nós, é conhecida como Literatura de Cordel”. O 

mesmo autor sustenta também que o Cordel é parte impressa da poesia popular. “A 

Literatura de Cordel significa a parte impressa e, como tal, representa menos do que 1% 

da poesia realmente feita a nível popular, mas que é apenas cantada por violeiros, 

trovadores ou cantadores”. (1983, p. 10). 

 Assim como as sustentações de Maxado e Luyten, em que ambos se referem à 

Literatura de Cordel como sendo a parte impressa da poesia popular, Raymond Cantel, 
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usa a junção dos termos para definir Cordel. Segundo definição de Cantel (apud 

LOPES, 2001, p. 21), “o Cordel vem a ser poesia narrativa popular impressa”.   

 A nomeação Cordel, comum aos lusitanos, é originária dos manuscritos 

vendidos em praças públicas onde os folhetos eram expostos de distintas formas. Luyten 

elucida que:  

 

É da península ibérica que vem o nome Literatura de Cordel, pois os 
livretos eram expostos em lugares públicos pendurados sobre 
barbantes. No Brasil, o costume sempre foi o de se expor os folhetos 
no chão, sobre folhas de jornal ou dentro de uma mala aberta. Isso 
permitia ao vendedor evadir-se rapidamente, quando aparecia algum 
guarda ou fiscal. (LUYTEN, 1983, p. 33). 

 

 O nome Literatura de Cordel foi concedido aos folhetos brasileiros devido a uma 

Literatura similar encontrada em Portugal. O folheto aqui produzido não era nomeado 

de Literatura de Cordel, este termo era exclusivamente português. Câmara Cascudo 

(1988, apud GALVÃO, 2000, p. 22) afirma que as “brochurinhas em versos” 

encontradas no Brasil, eram denominadas folhetos. O autor acrescenta ainda, que não 

havia uma denominação genérica para esse objeto impresso. O título Cordel é originário 

do fato de ser exposto pendurado em cordas, ou conforme se refere Cascudo, o termo é 

justificado pelo fato dos livros serem postos à venda cavalgando em um barbante. 

 Expressão cultural tipicamente nordestina, a Literatura de Cordel, é apresentada 

em forma de folhetos e popularmente pronunciada de “foietos”. Além dessa 

denominação, o Cordel possui uma infinidade de nomenclaturas. Livro, livros de versos, 

livrinhos, livrinhos de feira, livrozinho ou livrinho veio, livro de histórias matutas, livro 

de poesias matutas, livro de história antiga, obras, romances, folhinhas, foieto antigo, 

folheto de história de matuto, poesias matutas, poesias populares, histórias de João 

Grilo, história de João Martins de Athayde ou leitura. Essas são algumas designações 

utilizadas para difundir a Literatura de Cordel. 

 Segundo afirmação de Luyten, a Literatura de Cordel é um termo consagrado: 

 
Há outros nomes para se indicar esse tipo de expressão popular, mas o 
termo literatura de cordel é hoje consagrado e ninguém, ligado à 
poesia popular, o desconhece. (LUYTEN, 1983, p. 10). 

 

 Embora a denominação Literatura de Cordel seja conhecida, Luyten (1983, p. 

33) defende que não é tão utilizada pelos cordelistas. E dentre todos os outros, o termo 
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folhetos é o mais usual. Nomeia-se folheto para os poemas impressos com menor 

número de páginas, e romance para os poemas com mais páginas. 

 As variadas nomenclaturas são dadas a uma forma de poesia impressa, criada e 

consumida em determinados estados da região Nordeste. O Cordel distingue-se das 

poesias orais como pelejas ou desafios tanto pela oralidade presente no texto e forma, 

quanto por ser impresso. Câmara Cascudo (1988, apud GALVÃO, 2000, p. 22) afirma 

que a especificidade do Cordel está na destinação gráfica que as pequenas obras escritas 

apresentam. 

 O Cordel apresenta a oralidade como característica marcante por ser construído 

por versos estruturados e definidos por rima e métrica, com isso facilita a memorização 

para os leitores e fornece ritmo as histórias. Este último ponto referente ao ritmo é 

essencial para que a oralidade se faça presente e cumpra sua função oral quando os 

folhetos são veiculados em locais públicos por meio de uma narrativa oral.  

 De acordo com Lopes (2001, p. 25), é necessário fazer distinção entre cordelistas 

ou poetas de bancada, isto é, os poetas que escrevem histórias em poesia, cantadas e 

apresentadas em locais públicos, dos cantadores, violeiros ou repentistas, ou seja, os 

poetas que realizam cantorias de desafios com versos de improviso. Lopes afirma que é 

nas feiras populares que o povo, além de comprar, vender e obter diversão, busca 

através dos folhetos interação com os acontecimentos locais: 

   

O povo se acostumou a escutar as histórias em suas idas às feiras 
populares, verdadeiras festas para os sertanejos, feiras nas quais podia, 
além de fazer compras e vender produtos, divertir-se e inteirar-se dos 
assuntos políticos e sociais, que muitas vezes lhe chegavam por meio 
do cordel. (LOPES, 2001, p. 26). 

 

 Portanto, se inicia a propagação dos folhetos, que pendurados em cordas, têm 

suas historias anunciadas de modo cantado pelos cordelistas. Estes descrevem, ainda de 

acordo com Lopes, a leitura do Cordel como sendo “um ato coletivo perpetuado nas 

famosas feiras” (2001, p. 26). Notamos que o folheto, além de registrar fatos políticos, 

econômicos e sociais, hábitos, ideais, desejos, sentimentos de um povo, o Cordel é 

utilizado como objeto de alfabetização para uma população iletrada, e também, um 

veículo que transmite informações. Diante disso, Lopes sustenta que: 

 

Torna-se, então, o folheto, um rico veículo transmissor do saber e das 
notícias recentes e, principalmente, objeto de alfabetização de grande 
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parte da população sertaneja, proeza conquistada através do recurso de 
memorização. Aprendem a ler e escrever com a literatura de cordel 
para poder inteirar-se dos acontecimentos do mundo [...]. (LOPES, 
2001, p. 26). 

 

 Assim, a Literatura de Cordel é a manifestação cultural popular que expõe as 

condicionantes de vida do povo nordestino. O Cordel registra acontecimentos políticos, 

econômicos e sociais, como também, hábitos, receios, crenças, ideais, vivências, 

sonhos, desejos, opiniões e sentimentos de um povo, o qual produz sua própria arte, e 

também é proprietário de sua própria Literatura Popular. 

 

1.3 - Fases e temáticas iniciais da Literatura de Cordel  

 

 O estabelecimento do Cordel ocorreu durante os séculos XIX e começo do XX, 

assim, as narrativas adquiriram forma e tornaram-se conhecidas no Brasil através das 

cantorias, ou seja, das apresentações orais realizadas pelos cantadores. Estes cantadores 

funcionavam como meio do pensamento coletivo e das manifestações da memória 

popular serem expressas. As cantorias eram acompanhadas por som de violas, e os 

cantadores recitavam suas composições poéticas ou desafiavam outros cantadores. 

Também chamadas de apresentações populares versadas e rimadas, as cantorias eram 

realizadas em qualquer local que houvesse público. 

 Os folhetos foram se estabelecendo e adquirindo um estilo próprio neste meio 

das apresentações orais. A fase inicial do Cordel, segundo Lopes (2001, p. 13) foi a fase 

oral trazendo características como a linguagem sertaneja, a não exigência de um público 

leitor e a memorização, esta considerada como a característica fundamental da 

Literatura de Cordel. Já a segunda fase foi a da poesia escrita em que os poetas 

populares deram forma impressa às composições. 

 Primeiramente, houve influência de temas medievais e os poemas não tratavam 

somente de assuntos nacionais. Em seguida, os temas remetem ao período da Guerra de 

Canudos, confronto liderado por Antônio Conselheiro entre os séculos XIX e XX, 

quando o próprio Conselheiro produziu composições para o cancioneiro popular: 

 
O Relógio da saudade 
anda suspenso nas horas 
só quem não ama não sente 
quando meu bem vai embora 
quando meu bem me visita, 
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se estou doente, melhora. 
Repito a mesma doença, 
quando meu bem vai embora. 
Minuto parece hora, 
hora parece dia, 
dia parece ano, 
quando meu bem vai embora.4 

(Antônio Conselheiro) 

 

 Havia nas regiões de Canudos variadas manifestações culturais, entre elas, a 

Literatura de Cordel, a qual abordava temas polêmicos relacionados à realidade social 

enfrentada no confronto. Porém, não foi somente em Canudos que o Cordel adquiriu 

formas tipicamente brasileiras, o folheto apareceu em outras regiões nordestinas com 

temáticas mais regionalistas voltadas à realidade e às crenças da população destes 

locais. Portanto, foi deste modo que a Literatura de Cordel deixou de ser somente 

baseada em adaptações de histórias medievais. 

 Durante o século XIX, e distantes das formas impressas, as cantorias e os 

cantadores estavam presentes no dia a dia do povo nordestino.  Segundo Lopes (2001, p. 

35), o primeiro cantador foi Ugolino Nunes da Costa, o Ugolino de Sabugi, considerado 

o primeiro grande cantador. Logo após, vem seu irmão Nicandro Nunes da Costa, 

ambos são reconhecidos como sendo os dois primeiros poetas de Cordel e cantadores do 

Brasil. Lopes afirma que, além destes, os cantadores mais antigos são Germano da 

Lagoa, Romano da Mãe D’água e Silvino Piranuá. 

 As composições, que ficam somente na mente dos poetas populares que as 

criavam e as declamavam, passaram a apresentar forma impressa. Deste modo, a 

Literatura de Cordel adentrava em uma nova fase, a fase da poesia escrita, em que os 

poetas populares deram forma impressa às composições. Segundo Lopes (2001, p. 36), 

“alguns poetas passaram a publicar pequenos folhetos em papéis de baixa qualidade e 

assim deram um novo rumo à história desta cultura popular”. 

 Apesar de não ser exato, há índicos de que a Literatura de Cordel impressa foi 

iniciada com o poeta popular Leandro Gomes de Barros. Terra sustenta que o poeta 

Leandro foi o pioneiro com a produção e o comércio regular de folhetos:  

 

                                                           
4 Trecho de poema atribuído a Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro (1830 -
1897), e recitado por Dona Zefa Maciel, 86, moradora de Quixeramobim, e parente de Antônio 
Conselheiro, em depoimento ao documentário “Paixão e Guerra no Sertão de Canudos”, de 
Antônio Olavo, apud LOPES, 2001, p. 34. 
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Nos idos de 1893, quando o poeta Leandro Gomes de Barros passa a 
publicar seus poemas em folhetos inicia-se a literatura popular 
impressa no Nordeste. [...] Leandro foi sem dúvida o primeiro a 
produzir regularmente folhetos, possibilitando assim esta literatura em 
toda sua especificidade. Toma forma um conjunto de textos em 
permanente reedição. Tem início um processo peculiar de produção e 
comercialização e constitui-se um público para esta literatura. 
(TERRA, 1983, p. 17). 

 

 Assim como Terra sustenta que Leandro foi pioneiro com a produção de 

folhetos, e que este teria começado a escrever folhetos em 1889 e imprimi-los em 1893, 

e que a partir de 1909 passou a viver exclusivamente da produção e da venda dos 

folhetos, Lopes certifica também que este foi o responsável por torná-los impressos:  

 
Há evidências, embora não se possa afirmar com certeza, de que 
Leandro Gomes de Barros foi o responsável pelo inicio da publicação 
dos poemas de literatura de cordel. O primeiro folheto de que se tem 
notícias teria sido impresso pelo autor no Estado da Paraíba, em 1893. 
(LOPES, 2001, p. 36). 

 

 Ainda que se atribua o início das publicações impressas ao poeta Leandro, Terra 

(1983, p. 17) afirma que era provável que algum outro poeta tivesse realizado a 

produção impressa de folhetos. “É possível que anteriormente algum cantador ou poeta 

popular tenha impresso poemas”. Lopes também assegura que, anteriormente ao 

surgimento do primeiro Cordel impresso, é atribuído a Silvino de Piranuá o intuito de 

fazer composições rimadas em versos, porém, sem serem impressas: 

 

Antes, porém, à data de registro do primeiro cordel impresso, atribui-
se a Silvino Piranuá de Lima (1848-1913), natural de Serra do 
Teixeira, na Paraíba, a ideia de rimar histórias, escrevê-las em versos 
curtos e vendê-las nas feiras, [...]. Porém, Silvino Piranuá de Lima não 
deu o grande passo que Leandro Gomes de Barros ousou dar: a 
impressão de suas produções literárias populares. (LOPES, 2001, p. 
36). 

 

Assim como para ambas as autoras, Câmara Cascudo (1988, apud GALVÃO, 

2000, p. 29), defende que o poeta Silvino Piranuá foi o primeiro a escrever os romances 

em versos, levando os versos da prosa para as sextilhas sertanejas. 
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1.4 - O folheto e seu suporte físico 

 

Os folhetos são usualmente impressos em papel de qualidade inferior 

apresentando dimensões padronizadas. “Impressos em papel pardo de má qualidade, 

medindo de 15 a 17 x 11 cm” explica Terra (1983, p. 23) sobre as medidas dos cordéis, 

estas foram padronizadas após o surgimento das gráficas e editoras. Os folhetos 

possuem esses tamanhos devido ao corte do papel que é dobrado em quatro, portanto as 

páginas devem ser múltiplas de oito. A popularização do Cordel e a redução de custos 

fizeram o poeta utilizar esse modo de dobrar o papel. Segundo explicação de Luyten:  
 

O tamanho dos folhetos quase sempre gira em torno das medidas de 
11 por 16. Isso dá exatamente uma folha tipo sulfite dobrada em 
quatro. Por isso mesmo, o número de páginas da literatura de cordel 
vai girar pelo múltiplo de 8 (cada folha sulfite dobrada em quatro dá 
possibilidade para oito páginas impressas). (LUYTEN, 1983, p. 41). 

 

Há também variações nos números de páginas dos folhetos com 8, 16, 32, 48, e 

raramente, 64 páginas. Segundo Terra (1983, p. 23) “o número de páginas dos folhetos 

publicado até 1917 era invariavelmente 16. A partir desta data passa a ser 16, 32 e 

mesmo 48, mas até 1930 predominavam 16 páginas”. O termo ‘folhetos’ era usado 

somente para os de 8 páginas, os de 16 chamavam-se ‘romances’, baseados em assuntos 

amorosos, já os de 32 a 64 páginas nomeados de ‘histórias’. 

Os folhetos de oito páginas ficaram conhecidos após a década de 30, quando a 

oralidade expandida nas feiras populares ofereceu espaço para estes folhetos mais curtos 

por serem de fácil memorização para quem não conseguia ler. Nos folhetos mais curtos 

cabiam os temas jornalísticos por trazerem fatos atuais que logo seriam descartados.  

Quanto à variação no número de estrofes, os poemas variavam entre 7 e 29 

estrofes, a maioria deles, já o restante variavam entre 30 a 39 estrofes. Em poemas com 

maior número de páginas, as estrofes eram cortadas quando se mudava de uma página 

para outra, pois não eram adequados para uma leitura oral e dificultavam a 

memorização. Os poemas com menor número de páginas não traziam cortes nas 

estrofes, pois estes eram apropriados para uma leitura corrida.  

Encontram-se folhetos com mais de uma história publicada para ter um melhor 

aproveitamento de capa e papel. Terra (1983, p. 23) esclarece que “imprimia-se mais de 

um texto no mesmo folheto, sendo comum a reunião de 2 ou até mesmo 3 a 4 poemas 

em um folheto”. Porém, essa prática não é mais recorrente, cada poema tem seu próprio 
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folheto. Há também, folhetos longos que precisavam ser divididos em volumes e não 

eram produzidos para serem declamados. 

Outro ponto de destaque da estrutura dos folhetos é a utilização de caixa alta ou 

baixa no início dos versos e nas demais linhas dos poemas. Em folhetos antigos, os 

versos iniciavam com maiúsculas, porém este recurso caiu em desuso e as minúsculas 

começaram a ser utilizadas. Conforme sustenta Galvão (2000, p. 151), os versos eram 

iniciados com maiúsculas, porém houve diminuição no uso desse recurso. Para a autora, 

essa mudança ocorreu devido ao processo de modernização das formas de apresentação 

gráfica das poesias.   

Destaca-se também, os tipos que eram utilizados no corpo dos textos dos 

folhetos, seguiam um padrão sem alterações ao longo do tempo. Contudo, havia perda 

de nitidez dos caracteres usados tendo falhas dos recursos gráficos nas composições dos 

folhetos, e esses erros tipográficos caracterizavam a Literatura de Cordel. 

Quanto à forma, existem dois tipos de estruturas de folhetos. Uma delas é o 

chamado ‘abecê’, o qual se caracteriza por iniciar as estrofes com uma letra do alfabeto 

com a intenção de abordar um assunto por completo no folheto. 

Luyten (1983, p. 44 - 46) exemplifica com trechos dos versos “O dentista em 

ABC”, do poeta Paulo Nunes Batista, que relata até a letra ‘z’ uma descrição do dentista 

e o exercício de seu trabalho: 

 

Abrindo a boca (dos outros)  
no mundo onde impera a dor  
de dentes, o tiradentes, 
dentista, restaurador –  
restaura, trata, obtura: 
da boca, da dentadura 
é o “nosso mestre”, o doutor. 
 
Boca - aí começa tudo,  
pois sem boca, ninguém come,  
e sem comer, não se vive 
porque se morre de fome.  
Da boca - o médico-artista,  
é o nosso amigo o dentista,  
de quem sempre louvo o nome. 
 
Cárie, a inimiga dos dentes  
vai crescendo, devagar,   
acaba na dor de dente  
que nos faz sapatear. 
Se a cárie não for tratada  
fica boca desdentada,  
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pois, o remédio é arrancar. 
(Paulo Nunes Batista5) 

 

A outra estrutura comum na Literatura de Cordel é o desafio ou a peleja, 

modalidade da cantoria (parte oral da poesia popular), que consiste no combate poético 

entre dois cantadores. Os desafios seriam invenções ou recriações de algo ocorrido em 

que os poetas se desafiam, mudam a temática ou a estrutura atrapalhando os versos um 

do outro até a desistência de um deles. Como exemplo tem-se o desafio “Peleja de 

Antônio Correia com Manoel Camilo dos Santos”, escrito por Manoel Camilo dos 

Santos: 

 

Manoel Camilo: 
Correia, pergunto a si 
qual o significado 
de você chegar aqui 
p’ra cantar sem ser chamado 
porque se veio a propósito 
lhe digo, veio enganado. 
 
Correia: 
É porque fui informado 
que você disse outro dia 
que todo mundo lhe teme 
na arte da poesia 
vim lhe provar que não temo 
a ninguém na cantoria. 

(Manoel Camilo dos Santos6) 

 

Há variados modos de ordenação dos versos dos cordéis e cada um deles tem sua 

forma adequada de ser cantada. Segundo Luyten (1983, p. 48), este ponto é essencial 

para a estrutura dos versos: “Este aspecto, aliás, é primordial para que uma estrutura 

poética por ser chamada de popular. A possibilidade musical tem de estar presente 

mesmo que o poema seja somente declamado”. 

Câmara Cascudo (1988, apud GALVÃO, 2000, p. 31), destaca que eram raros os 

folhetos escritos em prosa, e que as estruturas mais usuais das composições em versos 

eram as quadras, o ABCB, as sextilhas e as décimas. Dentre os modos de ordenação dos 

versos a mais usual é a sextilha, isto é, estrofes de seis versos com sete sílabas cada 

                                                           
 

5 In: Joseph M. Luyten. O que é literatura popular, 1983, p. 44 - 46. 
6 Idem, p. 46 - 47. 
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verso. Segue exemplificação de Luyten (1983, p. 48) com uma sextilha de autoria de 

José Francisco de Souza: 

 
O Cantador Repentista  
canta por convicção  
tem esperança de espírito  
para qualquer narração  
representa muito bem  
as belezas do Sertão. 

(José Francisco de Souza7) 

 

Galvão (2000, p. 31) destaca que dentre as variadas formas, a sextilha é de fato a 

forma mais comum e é conhecida pelos cantadores como ‘obra de seis pés’. A maioria 

dos folhetos segue essa forma, e a metrificação presente nos poemas é realizada de 

ouvido ou empregada com a contagem das sílabas. Luyten afirma que “[...] na parte 

impressa, na literatura de cordel propriamente dita, mais de oitenta por cento vem em 

forma de sextilha”. 

Na sextilha, os versos rimam na forma ABCBDB, sendo A, B e D rimas de 

quaisquer terminações e B uma rima determinada. No exemplo utilizado acima por 

Luyten as rimas estão apresentadas desta forma: A/ ÃO/ O/ ÃO/ EM/ ÃO, sendo as 

rimas com terminações diferentes A, O e EM, já ÃO seria a rima determinada. Essa 

delimitação na estrutura dos versos é uma característica fundamental da Literatura de 

Cordel utilizada para facilitar a memorização tanto para os poetas como para o público. 

Segundo Márcia Abreu (1994, apud GALVÃO, 2000, p. 32), os modos básicos 

de ordenação e composição dos versos explicam porque que um público muitas vezes 

iletrado se identifica com a Literatura de Cordel: 

 
Uma composição só será incorporada ao universo do cordel caso seja 
produzida em sextilhas setessilábicas com rimas ABCBDB. Aceitam-
se também as setilhas (ABCBDDB) e décimas (ABBAACCDDC) 
setessilábicas ou decassilábicas, mas estas formas são menos comuns. 
Sabe-se que os versos são mais facilmente memorizáveis do que 
textos em prosa, especialmente se forem seguidas algumas regras de 
composição dos folhetos. (ABREU, 1994, apud GALVÃO, 2000, 
p. 32). 

 

                                                           
 
7 Idem, p. 48. 
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O estudo sobre a Literatura de Cordel não poderia postergar o estudo referente às 

suas capas. A capa é um dos elementos que chamam a atenção do leitor ao se observar 

um folheto, e apresentam gravuras condizentes ao conteúdo do livreto. Com isso, as 

capas estabelecem o primeiro contato visual do leitor com o folheto significando um 

meio de identificação. De acordo com Lopes (2001, p. 71), “o contato do leitor com a 

obra significa um grande passo de identificação com a história e seria uma via de 

comunicação depois da oralidade”. Este é um ponto relevante, pois para um público 

iletrado, a oralidade e a representação das capas são de extrema importância. Ao 

visualizar o folheto, o leitor capta mensagens por meio dos recursos dispostos nas capas. 

Em relação à relevância dos recursos gráficos dispostos nas capas dos folhetos 

deve-se atentar para a utilização ou ausência desses elementos. A presença dos recursos 

gráficos contribui para uma das características fundamentais e marcantes da Literatura 

de Cordel, a memorização. Fazendo uso do recurso da memorização e por meio das 

representações gráficas que o povo estabelecia identificação com as histórias presentes 

nos folhetos, e também, as gravuras estampadas serviam para o reconhecimento de 

folhetos antigos. 

Foi com a popularização do Cordel, a partir da década de 30, é que as capas 

passaram a ser produzidas em larga escala, e com isso tiveram uma existência frequente 

e uma grande relevância para o povo nordestino. Diante dos recursos gráficos 

arranjados nas capas, o público leitor tinha visualmente um pequeno conhecimento do 

que seria abordado no conteúdo dos folhetos. Lopes afirma que: 

 

Isto demonstra que, ao se voltar para um público menos exigente e 
menos letrado, teve de atender à necessidade de identificação visual 
da população. Eram estas pessoas que mais necessitavam olhar para o 
principal meio de informação que lhes chegava às mãos e encontrar 
algo que remetesse ao que a história iria dizer para que não chegassem 
nulos até ela, para que já encontrassem indícios de informações nas 
gravuras, como se estas fossem uma espécie de resumo do poema. 
(LOPES, 2001, p. 73). 

 

A representação das capas decorre do fato de existir uma associação imediata 

dos recursos gráficos com o conteúdo das histórias, o que caracteriza cada composição. 

Com isso o leitor reconhece características como autenticidade e originalidade em cada 

poema. “O elevado grau de analfabetismo do Nordeste acabou efetivando as gravuras 

como traços marcantes e mais uma característica mnemônica visual da literatura de 

cordel”, explica Lopes. Deste modo, os recursos gráficos, juntamente com a 
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memorização e um significativo nível de analfabetismo, tornaram-se uma das 

características marcantes da Literatura de Cordel.   

A necessidade de identificação visual do povo nordestino com os folhetos citada 

por Lopes, foi acentuada assim que ocorreu sua expansão e aumento no número de 

vendas. Os folhetos eram comprados por causa das capas atrativas e porque 

despertavam interesse no público leitor, pois queriam adquiri-los para conhecer seu 

conteúdo. As ilustrações nas capas eram um excelente instrumento de propaganda 

porque, além de adornarem os folhetos, despertavam a atenção do público letrado ou 

não. 

De um modo geral, até a década de 30, as capas traziam escritos o nome do 

autor, o título, a tipografia e endereço desta. Poderiam aparecer informações adicionais 

como data, preço e local de venda. Terra sustenta que: 

 
Nas capas se estampam o nome do autor, os títulos dos poemas, o 
nome da tipografia impressora e seu endereço. Algumas vezes, a data 
de publicação, o preço, a indicação do local de venda e o endereço do 
autor, que comumente também é local de venda. (TERRA, 1983, p. 
23). 

 

Com a popularização do Cordel e a transformação deste em um impresso de 

grande circulação, algumas dessas informações deixaram de aparecer estampadas nas 

capas dos folhetos. O usual era estar escrito somente o título do poema, o nome do autor 

e a gravura ou fotografia ilustrativa, porém eram poucos folhetos que traziam gravuras 

ou fotografias estampadas nas capas. 

Assim, um fator importante que deve ser considerado em relação às capas é a 

ausência ou a presença de gravuras e, no caso da presença, suas características devem 

ser analisadas. Apesar da identificação com Cordel estar relacionada com a xilogravura, 

essa técnica passou a ser empregada nas capas dos folhetos em um período tardio. 

Inicialmente, muitos folhetos não traziam recursos visuais. De acordo com 

Galvão (2000, p. 96), alguns livretos não traziam estampas em suas capas, esses 

folhetos eram conhecidos, entre os próprios poetas, como ‘folhetos sem capa’, porém 

quando traziam, eram apenas pequenas figuras ou ornamentos. 

As capas dos cordéis, até metade da década de 20, eram ilustradas com as 

chamadas vinhetas, traçados simples ou desenhos mais elaborados. Maxado (1980, p. 

48) explica que “as vinhetas são enfeites que cercam a composição dos títulos num 

quadro”. O autor também afirma que “a arte tipográfica recomendava a colocação de 
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vinhetas para uma apresentação mais artística”. Estas eram empregadas com a 

finalidade de separar os títulos dos poemas e as outras informações escritas ou serviam 

simplesmente como moldura. Segundo Lopes:  

 

Frequentemente, também podiam ser encontradas o que conhecemos 
por vinhetas ou orlas, pobres arabescos usados nas pequenas 
tipografias do interior nordestino. Chegavam a variar de simples 
traços ao redor da folha para delimitar um espaço a desenhos muito 
rebuscados. Serviam como uma espécie de moldura ou uma forma de 
separar os títulos dos poemas e outras informações. Significavam, na 
época, uma forma de requinte técnico. Além de papel decorativo, 
tinham a finalidade de manter a unidade da composição, enquadrando 
o titulo. Com a introdução do clichê, este passou a enquadrá-lo 
também. Conforme outras formas gráficas foram surgindo, a 
utilização das orlas ou vinhetas foi diminuindo.  (LOPES, 2001, p. 
74). 

 

Lopes (2001, p. 74) explica que “conforme outras formas gráficas foram 

surgindo, a utilização das orlas ou vinhetas foi diminuindo”. Com isso, o uso das 

vinhetas ou ornamentos foi aos poucos sendo substituídos pelos clichês de zinco, com 

desenhos produzidos especialmente para essa finalidade ou com fotografias e cartões 

postais, que passaram a ser um recurso ilustrador de capas cada vez mais presente.  

A valorização das capas estampadas, seja com xilogravuras ou outras formas 

gráficas, como o clichê de zinco, legitimaram o folheto nordestino. As gravuras dos 

folhetos não se restringiam a uma única técnica. Eram feitas em clichês de zinco, 

técnica gráfica utilizada antes da xilogravura e que foi substituindo as vinhetas ou 

ornamentos. 

“Como a matriz dessa gravura é de madeira, o produto se chama xilogravura” 

(1983, p. 49), as palavras de Luyten explicam brevemente uma das artes nordestinas 

mais divulgadas e apreciadas, a xilogravura. A arte de gravar em madeira, também 

denominada de ‘tacos’, é possivelmente originaria da China. Inicialmente, era somente 

uma técnica que reproduzia cópias, logo passou a ser apreciada como manifestação 

artística. E foi na região Nordeste que encontrou espaço e tornou-se uma relevante 

manifestação folclórica. 

A xilogravura passou a ser a técnica empregada para estampar as capas dos 

folhetos, e segundo Galvão (2000, p. 97) começou a ser utilizada nos anos 40, mas sua 

difusão como técnica para a confecção das gravuras ocorreu quando o público 

consumidor do Cordel passou a ser os turistas e os intelectuais, estes admiravam a arte 
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porque ela revelou um dos autênticos artesanatos nordestinos. Luyten (1983, p. 51) 

afirma que “as xilogravuras começaram a ficar conhecidas e cobiçadas no Brasil a partir 

de uma exposição que houve em Paris no ano de 1965”. 

 Conforme Luyten, a técnica da xilogravura:  

 
responde a um desejo de se ilustrar os folhetos [...] e muitos 
estudiosos achavam que a xilogravura era forma mais original de se 
ilustrar um folheto de cordel. [...] criou-se, assim, uma nova e muito 
forte modalidade artística popular. (LUYTEN, 1983, p. 50). 

 

A xilogravura, uma das grandes marcas da Literatura de Cordel, pode ser feita 

pelo próprio poeta como por outros artistas. Muitos poetas acumulavam várias funções 

como as de poeta, ilustrador, gravador e até impressor, assim executavam todos os 

processos de preparação para a gravação das capas dos folhetos. As xilogravuras eram 

gravadas em madeiras leves e variadas. De acordo com Maxado (1980, p. 48), “esses 

‘tacos’, como o povo os conhece, eram e sãos feitos em madeiras moles e de longa 

duração, como a cajá, a umburana, o cedro e outras que deem boa impressão”. Ainda 

sobre o processo de gravação das capas, Lopes destaca que: 

 

São caracteristicamente parte de uma chapa de madeira, que é 
desbastada, reservando-se uma parte mínima para receber a tinta da 
impressão. Desse modo, as gravuras de cordel são predominantemente 
claras e chapadas, destacando-se somente a figura principal. (LOPES, 
2001, p. 79). 

 

A arte de gravar em madeira foi uma das técnicas mais empregadas, e até hoje, 

continua sua utilização, mas como citado, a sua difusão ocorreu quando o público 

consumidor do Cordel passou a ser turistas e intelectuais, ganhando assim grande 

destaque. Apesar de ser uma das formas mais utilizadas, os cordelistas somente davam 

relevância para esta técnica quando havia a necessidade de reduzir o custo do folheto, e 

também quando o Cordel possui poucas páginas, menor tiragem e curta duração, pois os 

recursos para uma produção de folhetos em série eram escassos fora dos grandes 

centros. Galvão sustenta que: 

 

A associação direta entre literatura de cordel e a técnica de 
xilogravura parece ter sido fruto de uma construção a posteriori feita, 
sobretudo pelos intelectuais que veem nas gravuras uma expressão 
mais próxima da alma popular, do rural e, portanto, do povo 
nordestino. (GALVÂO, 2000, p. 98). 
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Ainda que se difunda a xilogravura como sendo uma das técnicas marcantes da 

Literatura de Cordel, o público não reconhece nesse método a autenticidade do folheto. 

Lopes afirma que há uma preferência pelas capas estampadas em clichês de zinco: 

 

Os mais antigos preferem a capa reproduzida em clichê de zinco, 
recurso amplamente explorado por alguns poetas. Para eles, o clichê 
de zinco é a original representação gráfica do poema, enquanto diziam 
que a xilogravura era um elemento que denunciava a falsificação do 
cordel tradicional, em função do nível de elaboração gráfica que era 
visto pelo povo como de um valor inferior. (LOPES, 2001, p. 82). 

 

É usual que se encontre a xilogravura nos folhetos, em especial nos folhetos com 

menor número de páginas e nos voltados para temas atuais que tem curta duração. A 

técnica da xilogravura chegou até mesmo a ser causa de zombaria por ser associada ao 

artesanato e a sociedade rural, enquanto que o clichê era relacionado à produção em 

série nas tipografias dos grandes centros implicando traços de modernidade. 

As capas produzidas com clichês de zinco, além de serem mais apreciadas pelo 

povo tradicional, representam um padrão de imagem aceito pelo público e auxiliam nas 

vendas. Segundo Lopes (2001, p. 90), isto se deve por duas razões: “uma delas é o 

atrativo visual e outra, a necessidade de identificação temática do poema”. O clichê de 

zinco é usado em romances para uma presença bonita e agradável ao contato visual do 

leitor. Já as capas feitas com xilogravuras eram preferência de turistas que admiram o 

artesanato nordestino. 

A mesma autora sustenta que as duas formas gráficas convivem entre si:  

 

O que acontece é uma ‘convivência’ entre ambas as formas de 
apresentar as capas dos folhetos: o clichê de zinco e a xilogravura. 
Enquanto o primeiro é aceito e pode ser produzido em série para 
ilustrar os romances, o segundo é melhor visto pelos turistas e 
estudiosos e se encaixa melhor nos folhetos de pouca tiragem devido à 
razões econômicas. (LOPES, 2001, p. 93). 

 

Há outros elementos que também devem ser considerados relevantes, além das 

gravuras nas capas dos folhetos. Trata-se do uso dos tipos gráficos para a escrita dos 

títulos, do nome do autor e da data de publicação. Inicialmente, os cordelistas se 

preocupavam com o uso de uma quantidade grande de tipos gráficos atendendo 

exigências do público leitor. Lopes atesta que: 
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Primeiramente, no entanto, aparecem nas capas algo em torno de 6 
tipos de letras. Pouco tempo depois, na década de 20, a maior parte 
dos folhetos traz 8 tipos de caracteres diversos. Posteriormente, estes 
números tendem a se reduzir, por não atenderem, provavelmente, o 
mesmo público de classe mais selecionada. (LOPES, 2001, p. 94). 

 

Como citado pela autora, os números de tipos foram reduzindo, isso se deve ao 

fato do Cordel ter se popularizado e apresentando um público leitor menos exigente. 

Com isso, nas gravuras dos folhetos passaram a ser utilizados cerca de três tipos de 

letras, três modos diferentes, mas com um único padrão facilitando e simplificando os 

recursos de impressão empregados. Porém, houve um empobrecimento da qualidade e 

do cuidado gráfico nas composições dos folhetos. 

Nas capas dos folhetos é seguido um padrão definido para a apresentação do 

título e do nome do autor. Isso se deve ao fato do poema tomar todas as 8, 16, 32, 48 ou 

as 64 páginas não restando espaço necessário para a folha de rosto, sendo a capa a folha 

de rosto do folheto. A primeira página trazia os nomes do autor e do editor, porém 

quando era um autor renomado, somente seu nome aparece. Aparecia também a data de 

publicação e o local. 

Quanto à autoria dos folhetos há desacordos, pois nas capas o nome que vem 

impresso muitas vezes não é do poeta que escreveu o folheto. Ocorre que por escassez 

de recurso, o poeta era obrigado a procurar editores que comprassem os direitos autorais 

de seus poemas. Com a popularização do Cordel essa questão da autoria perde 

relevância, os poetas repassavam os direitos autorais às editoras sem grandes 

preocupações. 

 Um recurso utilizado para identificar a autoria do folheto quando o nome do 

autor não consta na capa é o uso de um acróstico na última estrofe do poema, ou por 

meio do uso do próprio nome do autor do poema na sextilha final. Maxado (1980, p. 52) 

afirma que “os versos da estória publicada sempre terminam com um acróstico. Este é 

considerado a assinatura do poeta. O autor, na estrofe final, começa cada verso com as 

letras de seu nome ou pseudônimo com que assina a estória. Não é obrigatório”.   

Luyten (1983, p. 53) cita um exemplo da utilização do acróstico que pode ser 

visto na ultima estrofe de “O cachorro dos mortos”, de Leandro Gomes de Barros: 

 
Leitor, não levantei falso, 
Escrevi o que se deu,  
Aquele grande sucesso  
Na Bahia aconteceu  
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Da forma que o velho cão  
Rolou morto sobre o chão, 
Onde o seu senhor morreu.    

(Leandro Gomes de Barros8) 
 

Outro exemplo, citado por Lopes (2001, p. 97), é do final do poema “O valente 

Josué”, de João Martins de Athayde, cuja autoria é conferida a Amâncio: 

 
A moça pelo amante  
Mata até o próprio pai 
Amor entrando no peito 
Nele fica e nunca sai 
Certo é que vai vencendo  
Inda o amado morrendo  
O amor consigo vai.  

(João Martins de Athayde9) 
 

Havia em algumas ocasiões a omissão ou o disfarce do acróstico final do poema 

indicando o nome do autor por parte de alguns editores, atitude não bem vista pelos 

poetas. Quando se retirava o acróstico do texto, os poetas viam como que sua marca 

estivesse sendo cortada de sua obra. 

As contracapas também são um dos elementos característicos da Literatura de 

Cordel que devem ser considerados. As contracapas trazem propagandas e anúncios 

diversos, indicações de endereço dos poetas, informações variadas, entre outros 

elementos.  

 

1.5 - Análise da estrutura poética 

 

Com o estilo característico da oralidade, os folhetos relacionam-se com o 

aspecto da memorização, pois as histórias eram repassadas através do recurso da 

memorização para o povo iletrado. Com isso, prendia-se a atenção do leitor com a 

divulgação do folheto, o entendimento era facilitado e a memorização abria espaço para 

a alfabetização. 

As rimas e métricas surgiram da facilidade dos cordelistas em dizer e compor 

versos, mas ambas devem ter uma estrutura certa. A estrutura do Cordel vem da 

necessidade de ritmo dos poemas populares e da regularidade que facilita a 

                                                           
 
8 Idem, p. 53. 
9 In: Márcia M. R. Lopes, Literatura de cordel, 2001, p. 97. 
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memorização. Portanto, os princípios da estrutura poética cordelista estão relacionados à 

memorização. 

As nomenclaturas usadas para identificar os elementos estruturais do Cordel 

diferem dos elementos da Literatura erudita. A estrofe é nomeada de ‘verso’; o verso é 

conhecido por ‘linha’ ou ‘pé’; obra é a totalidade dos versos. Não é estabelecida uma 

única regra para a estrutura formal, o Cordel desenvolveu uma série de formas de 

estruturar os versos populares e que não compromete sua característica oral.  

As formas estróficas aceitas são as quadras, as sextilhas, as septilhas, e as 

décimas. Porém, a sextilha, ou ‘estrofe de seis versos’ ou ‘obra de seis pés’ surgiu para 

modificar a poesia cordelista. A maioria dos folhetos é composta de linhas (versos) 

setessilábicos, fazendo coincidir o final de um verso com momentos de pausa e fala. 

Diante disso, a naturalidade da estruturação dos poemas vem da sua propriedade oral.  

As sextilhas são o modo facilitador para a construção dos versos (estrofes) e é a 

mais usual pelos poetas. E trata-se de um verso (estrofe) com rimas deslocadas, 

constituídas de seis linhas ou seis pés de sete sílabas (seis versos de sete sílabas). As 

rimas são do tipo ABCBDB, rimando as linhas pares entre si, as restantes são linhas ou 

versos brancos. 

Um exemplo de sextilha está no poema de Leandro Gomes de Barros: 

 
A Meus versos ainda são do tempo 
B que as coisas eram de graça: 
C pano medido por vara, 
B terra medida por braça, 
D e um cabelo por barba 
B era uma letra na praça. 
(...) 

(Leandro Gomes de Barros, apud LOPES, 2001, p. 108). 
 

Há mais um recurso utilizado nos poemas que é a sintaxe empregada. Ela se 

aproxima do falar coloquial, pois para as palavras remetem ao universo do povo. 

Prevalece a ordem direta na construção das orações para não causar dificuldades na 

interpretação e favorecer a oralidade. 

As rimas não são usadas de qualquer modo, há um contexto semântico. As 

palavras das frases devem manter relações entre si, remetem a uma mesma significação. 

Segundo Lopes (2001, p. 114) deve haver na construção das rimas: coerência, unidade 

narrativa juntamente com o contexto semântico. 
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Os enredos das narrativas são os mais variados e devem conter ação baseada na 

relação de causa e efeito, e fundamentada em alguma história sobre um fato marcante. 

Há uma estrutura para a construção dos enredos, Lopes (2001, p. 115) aponta elementos 

como: harmonia; uma prova; reação; contrarresposta; julgamento; e reafirmação do 

pacto inicial. Segundo a autora, esta sequência de elementos pode ser vista em contos de 

tradição europeia. 
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Capítulo 2 

2 - Temáticas presentes na Literatura de Cordel 

  

O estudo sobre as temáticas que permeiam a Literatura de Cordel está 

relacionado com as concepções de mundo que o público leitor possui, e também como, 

os poetas as enxergam para fazer as escolhas dos assuntos a serem tratados nos folhetos. 

Primeiramente, é necessária uma identificação entre o tema e o leitor, para que este se 

disponha a ler ou ouvir o poema. O poeta identifica os campos de conhecimento do seu 

público leitor, pois ambos partilham de valores similares. Lopes sustenta que os temas 

não devam ser contrários aos ideais do leitor:  

 
Para que haja um interesse deste em relação os assuntos que vierem a 
ser tratados, é necessário que os temas não contrariem os ideais do 
leitor, seus juízos de valor, e que falem em uma mesma língua que ele. 
Neste caso, a dificuldade é mínima, pois os poemas de cordel são 
feitos pelo povo e para o povo. Estão em um mesmo nível de 
estratificação, não sendo feitos pela classe superior e impostos à classe 
inferior. (LOPES, 2001, p. 122). 

 

Os folhetos são construídos a partir de acontecimentos cotidianos, e estes fatos 

podem ser encontrados, por exemplo, sendo veiculados pelo Jornalismo Impresso em 

jornais. Referem-se as mais variadas notícias desde mortes, crimes passionais, prisões, 

entre outros, juntamente com valores como falsidade, punição, preconceito, machismo, 

e outros. Ocorrem também, aspectos tidos como estranhos pelos poetas que abordam o 

sobrenatural e personagens mitológicos. 

 Em decorrência de uma vasta variedade na Literatura Popular, a temática dos 

folhetos é vista como uma questão complexa, pois trata de uma diversidade de temas: 

religião e misticismo abordando a presença de Cristo e também do Diabo, de santos e de 

beatos como Padre Cícero e Frei Damião; relatos de acontecimentos políticos; 

descrições de fenômenos naturais, a seca ou as enchentes e fenômenos sociais, o 

cangaço ou messianismo; declínio dos costumes; narração de histórias tradicionais, 

aventuras de heróis e anti-heróis; acontecimentos nacionais e regionais; entre outros 

temas. 

Câmara Cascudo (1988, apud GALVÃO, 2000, p. 34), assegurava que os 

assuntos dos folhetos são intermináveis. Os acontecimentos políticos, locais e nacionais, 

e os registros de eventos cotidianos, como acontecimentos sociais, grandes caçadas ou 
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pescarias, enchentes, incêndios, lutas, festas, monstruosidades, milagres, crimes, 

vitórias eleitorais são alguns dos temas enfatizados pelo autor.  

Assim como Cascudo, outros estudiosos destacam que os folhetos são 

produzidos em torno de determinados temas como devotos, cangaceiros, milagres de 

santos, prisões de bandidos famosos, fugas espetaculares, sonhos e visões ligadas ao 

padre Cícero do Juazeiro, entre outras temáticas abordadas pela Literatura Popular 

Nordestina. 

Devido aos temas mais recorrentes encontrados nos folhetos, busca-se classificá-

los em tipologias. Maxado (1980, p. 53), explica que por abordarem vários assuntos, os 

folhetos são classificados em ciclos: “os folhetos da literatura de cordel versam sobre 

vários assuntos e, segundo estes, podem ser classificados em diversos ciclos. [...] muitas 

das divisões apresentadas poderiam ser apenas subdivisões de ciclos principais”. 

Ainda segundo o mesmo autor, os folhetos teriam temáticas: 

 

de época ou de ocasião; históricos; didáticos ou educativos; 
bigráficos; de propaganda política ou comercial; de louvor ou 
homenagem; de safadeza ou putaria; maliciosos ou de cachorrada; 
cômicos ou de gracejos; de bichos ou infantis; religiosos ou místicos; 
de profecias ou eras; de filosofia; de conselhos ou de exemplos; de 
fenômenos ou de casos; maravilhosos ou mágicos; fantásticos ou 
sobrenaturais; de amor ou de romance amoroso; de bravura ou 
heroico; vaquejadas; de presepadas ou dos anti-heróis; de pelejas ou 
de desafios; de discussão ou de encontros; de lendas ou mitos; 
pasquim ou de intriga; etc. (MAXADO, 1980, p. 53). 

 

Diante da ampla temática cordelista, há assuntos variados e com isso, uma 

divisão dos assuntos em descritivos e narrativos. Os descritivos incluem: os folhetos de 

profecias ou eras; os de conselhos ou de exemplos; os de discussão ou de encontros; e 

os de corrupção. Esses temas se relacionam por trazerem uma mensagem moralista com 

lições de conduta aos leitores.  

Ainda na área descritiva, encontram-se os assuntos: das personalidades políticas 

e sociais; os de louvação ou crítica; os religiosos; as biografias; os milagres dos santos e 

de figuras famosas no sertão nordestino. Já os assuntos narrativos são contados os feitos 

de heróis e anti-heróis, histórias de amor e tragédias, acontecimentos reais ou 

imaginários, bravuras e valentias.  

A Literatura de Cordel, por ser uma Literatura Popular do povo nordestino, 

depende tanto daquilo que é tido como real como do imaginário deste povo, pois a 

temática cordelista está ligada ao conhecimento, as concepções de mundo de quem 
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escreve e também de quem lê o Cordel. Lopes (2001, p. 126) explica que “os poetas 

estabelecem uma relação icônica textual significativa, isto é, usam signos que 

apresentam relações de semelhança ou analogia com os referentes”.  

Diferentemente, Galvão (2000, p. 34) relata que estudiosos apresentam uma 

classificação em três grupos: a poesia narrativa; a poesia didática; e os poemas de forma 

convencional. No primeiro grupo estão incluídos os contos (mitológicos, animais, tabus, 

magia, morte, milagres, e outros); e as gestas ou sagas (heróis e anti-heróis). No grupo 

da poesia didática, está incluída a temática doutrinária (ensinamentos e profecias), a 

satírica (social, religiosa e política) e a por competição (pelejas e discussões). E no 

grupo dos poemas de forma convencional, estão incluídos os padre-nossos, os 

testamentos, as glosas, os ‘abecês’ e as pelejas. 

 

2.1 - Classificação geral dos folhetos 

 

A classificação das temáticas mais frequentes na Literatura de Cordel é feita em 

tipologias denominadas de ciclos. Os ciclos temáticos do Cordel podem até mesmo se 

misturar, podendo um folheto fazer parte de um ciclo como de outro. 

Os cordéis classificados como ‘de época ou de ocasião’ podem também ser 

conhecidos como ‘de acontecidos ou circunstanciais’, pois segundo Maxado (1980, p. 

54) os folhetos nesta categoria “abordam, noticiam, comentam, satirizam, interpretam, 

criticam ou opinam sobre fatos acontecidos e que tem interesse para a comunidade”. 

São considerados temas de caráter jornalístico, pois se referem a um fato, a algum 

personagem relevante, ou trazem um assunto polêmico ou de grande discussão no país. 

Para Maxado, além de este ser um ciclo com caráter jornalístico, encontra-se decadente: 

 

De todos os ciclos, este é o mais jornalístico e que está mais em 
decadência, principalmente pela interiorização dos jornais e 
crescimento dos outros órgãos de comunicação, além dos altos custos 
de impressão e as dificuldades de uma imediata distribuição do folheto 
para explorar o assunto comovente. (MAXADO, 1980, p. 54). 

 

Os poetas procuram destacar relevâncias dos acontecimentos, e muitas vezes 

com isso exageram no sensacionalismo das histórias contadas, sendo um reflexo de suas 

visões sobre determinado fato. Juntamente a visão sobre o assunto e o exagero dos 

cordelistas, é acrescida um pouco do imaginário nas notícias. 
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Há uma grande quantidade de exemplos de cordéis circunstanciais, entre eles 

temos: “A renúncia do ex-presidente Dr. Jânio Quadros”, de Rodolfo Coelho 

Cavalcante; “Debates da guerra entre Bruxe e Sadam Russem”, de Abraão Batista; “A 

gasolina subindo e o povo passando fome”, de Antônio Lucena de Mossoró; entre 

outros vários exemplos. Lopes afirma que a temática sobre políticos era comum: 

 

Durante a década de 40, temas sobre Getúlio Vargas foram muito 
frequentes e bem recebidos pelos leitores de cordel. Nessa época, em 
pleno auge do cordel, os temas circunstanciais ganharam muito 
espaço, devido à popularidade de Getúlio Vargas e sua inteligente 
maneira de ganhar o apoio da massa. (LOPES, 2001, p. 128). 

 

Um bom exemplo de cordel circunstancial pode ser encontrado em um dos 

folhetos de Abraão Batista, denunciando erros políticos em “A corrupção no Ceará e a 

intervenção imprevisível do Governador em Juazeiro do Norte – Ceará”:  

 
Com licença, dos magistrados  
de minha terra natal 
e a Revolução Brasileira 
com seu grande ideal 
- vou contar outra história  
de corrupção desigual. 
 
Eu respeito a autoridade 
e gosto da democracia 
amo esta liberdade  
que eu gozo no dia a dia 
mas, não tolero a injustiça 
crueldade e covardia. 
 
Com isso assim eu não quero 
acusar a seu ninguém   
mas clamo pelo direito 
que a Democracia tem 
relatando acontecidos 
como esses que se vêm. 
 
(...) 
 
Disse: denúncias mais graves 
existem com fundamento 
porque só não entende a volta 
o burro que for jumento 
e quem diz que não estou certo 
é porque sofre de fingimento. 
 
Ou com razão ou sem razão  
alguém deve esclarecer 
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como no caso ‘Wilson Campos’ 
aconteça o que acontecer 
e por isso aqui termino 
e aguardando para ver. 

(Abraão Batista10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
10 Abraão Batista, A corrupção no Ceará, 1975, p. 1 - 16. 
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Capa do folheto “A corrupção no Ceará e a intervenção imprevisível do Governador em 
Juazeiro do Norte – Ceará”, de Abraão Batista. Acervo Claudio Bertolli Filho. 
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 Os cordéis de ‘acontecidos’ também exploram acontecimentos recentes do 

cenário nacional e internacional: a morte de personalidades conhecidas, como a do 

piloto Ayrton Senna; as vitórias dos campeonatos de futebol, como o tetracampeonato 

da seleção brasileira; os fatos envolvendo corrupção, como o impeachment de Fernando 

Collor; entre outros acontecidos. 

Fatos regionais e locais, que não abordam os acontecimentos nacionais, também 

estão enquadrados como cordéis circunstanciais ou de acontecidos, podem ainda ser 

nomeados de lendas locais. Encontram-se folhetos baseados em acontecimentos ditos 

como reais e em fatos criados ou alterados pela imaginação do povo ou do poeta.  

Além de apresentarem temas diversificados, as narrativas eram inspiradas no 

imaginário tradicional originário de histórias portuguesas. Textos em prosa passaram a 

ser modificados para uma Literatura em versos. Temas medievais, como em “Os Doze 

Pares da França”, apresentam elementos como aventuras, exaltação do herói, figura do 

homem como um deus e da mulher submissa. Estes elementos foram transportados do 

formato em prosa para versos e adaptados pelos poetas as suas próprias formas poéticas 

de rimas e versos. Não somente as narrativas medievais, como também as narrativas 

clássicas da Literatura Brasileira sofreram modificações para os versos dos folhetos. As 

alterações permitiam que o povo tivesse acesso a textos clássicos, e assim passassem a 

compreender sem muitas dificuldades as histórias em versos.  

Para exemplificar, o poeta João Martins de Athayde adaptou a novela da 

Literatura Portuguesa “Amor de perdição”, de Camilo Castelo Branco: 

 

Não me respondes Teresa 
Tornou Tadeu calmamente 
(...) 
Se sente feliz meu pai  
Com esse meu sacrifício? 
 
Tadeu mudou de aspecto  
E disse com voz irada (...) 
 
Se tu és uma alma vil 
Como a serpe traiçoeira 
Não me pertences maldita (...) 

(João Martins de Athayde11) 
 

                                                           
 
11 In: Márcia M. R. Lopes, Literatura de cordel, 2001, p. 180.  
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As temáticas históricas são apresentadas nos folhetos que abordam temas 

relevantes da História nacional, e também internacional, e estes vem com a 

interpretação própria de cada poeta. Neste ciclo estão personagens que fizeram parte da 

história nordestina, como Antônio Conselheiro, Padre Cícero e Frei Damião. Os versos 

descrevem fatos relevantes de um grande acontecimento histórico, como exemplo o 

folheto “Guerra no Sertão de Canudos”, de autoria do poeta José Aras: 

  

Esse povo ignorante  
Que segui o Conselheiro  
Era fanático e inocente 
Mas não era desordeiro  
Para vingar seguiram a pista 
Soldados caíram à vista  
Varados no tabuleiro  
Desta triste retirada 
De rumo reto ao sertão  
Só fome, sede e flagelo 
Seguiu o povo em oração; 
Morrer, sofrer e rezar 
Porque iam ressuscitar  
Com Rei D. Sebastião...  

(José Aras12) 
  

Os folhetos ‘didáticos ou educativos’ eram usados como um elemento auxiliar 

na educação. Maxado (1980, p. 58) explica que “com o valor da literatura de cordel 

descoberta e divulgada pelos eruditos e estrangeiros, muitos governantes e empresários 

a estão usando para auxiliar na educação do povo”. Com isso, têm-se folhetos ensinando 

sobre plantio, pecuária, prevenção de doenças ou acidentes, obediência no trânsito, entre 

outros. 

O folheto “A fera invisível ou o triste fim de uma trapezista que sofria do 

pulmão”, de João José da Silva, era considerado um folheto pedagógico por abordar os 

riscos e prevenções de doenças como a tuberculose: 

 
Por conseguinte este livro  
não é sobre contos de fadas 
nem também de ‘cabra brabo’ 
nem livro de presepadas 
nem romance imaginário 
de aventuras passadas. 
 
 

                                                           
 
12 In: Franklin Maxado, O que é literatura de cordel, 1980, p. 58. 
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É um livro popular 
com assuntos melindrosos 
sobre uma fera invisível  
de membros muito forçosos 
que vive a nos corroer 
com seus germes perigosos... 

(João José da Silva13) 
 
 

Já os folhetos classificados como ‘biográficos’ eram dedicados à divulgação da 

vida de entidades, como os que tratavam da vida de santos, ou sobre alguma 

personalidade, figuras históricas literárias, políticas, religiosas ou alguém de destaque 

em outras áreas. Como exemplo desta classificação tem-se o folheto “A vida do poeta 

Castro Alves”, cuja autoria é de Rodolfo Coelho Cavalcante: 

 

Somaram trinta e quatro anos 
Que vivo de Poesia  
Sou poeta alagoano  
Radicado no Bahia 
Embora velho, esgotado,  
Vou descrever em versado 
De Castro - a biografia. 
 
Foi a 14 de março  
No ano de mil e oitocentos 
Quarenta e sete - Domingo - 
De acordo com os Documentos 
Castro Alves veio ao mundo  
Com o seu saber profundo  
De vastos conhecimentos... 

(Rodolfo Coelho Cavalcante14) 
 

Os cordéis de ‘louvor ou homenagens’ se referem às exaltações ou elogios a 

determinadas pessoas, autoridades, classes sociais, datas, locais, celebrações, religiões, 

etc. Os poetas elogiam, principalmente, as autoridades que lhes prestavam alguma ajuda 

financeira, ou para posteriormente, usufruir de favores. Os versos do folheto “O 

progresso de Juazeiro na gestão de Erivano Cruz”, de Pedro Bandeira Caldas, ilustra os 

cordéis de louvores: 

 

 
 
 

                                                           
 
13 Idem, p. 58 - 59.  
14 Idem, p. 59. 
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Viva, viva Juazeiro 
nossa querida cidade 
que na gestão de Erivano 
ganhou uma faculdade 
breve ganhará mais duas 
com asfalto em várias ruas 
pra nossa felicidade... 

(Pedro Bandeira Caldas15) 
 

Os livretos de ‘propaganda política ou comercial’ são escritos para difundir 

valores, qualidades e virtudes de candidatos políticos, e também para promover algum 

produto, serviço ou local. Alguns poetas se aproveitavam para obter ganhos, prestígio, 

público leitor, ou simplesmente para ter seu nome vinculado a determinado produto ou 

serviço. Um exemplo é o folheto “A catuaba do povo“, de José Crispim Ramos, o 

Caboquinho Violeiro:  

 

Vou de Catuaba Rika 
Que é produto aprovado  
Quem é velho fica moço 
Mais disposto e preparado  
Até velha preguiçosa 
Força voltar ao passado. 
 
A Bahiana é a brasileira  
Que do samba não desaba 
Dança, pula, brinca e canta 
É prazer que nunca acaba 
Porém só bebendo Rika 
Que é a melhor Catuaba... 

(Caboquinho Violeiro16) 
 

Os folhetos de ‘promoção pessoal e anonimato’ são escritos para fazer uma 

verdadeira promoção pessoal, como o próprio nome da classificação sugere. Os poetas 

destacam suas qualidades nos textos para fazer propaganda pessoal, e há também, o uso 

de recursos gráficos como letras em caixa alta ou omissão do nome e uso de retratos 

com posses.  

Os cordéis agrupados como ‘pasquim ou de intriga’ são escritos com a 

finalidade de depreciar com intrigas, sátiras, calúnias ou difamações determinadas 

pessoas, governantes, produtos, locais ou serviços. Maxado destaca que um dos folhetos 

mais representativos deste ciclo é “A chegada de Fernando Rocha Perez ao Inferno ou a 

                                                           
 
15 Idem, p. 61. 
16 Idem, p. 63. 
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Disputa do Pavão Misterioso com Belzebu”, cujo autor se oculta como Zé Limeira. 

Segue trecho do folheto: 

 
Belzebu, Rei dos Infernos 
em noite de forte azia 
pois tinha comido fava  
com feijão e melancia  
depois do terceiro arroto 
coçou o segundo escroto 
com as notícias da Bahia.  
 
Soube que vinha chegando 
montando um jumentinho 
roubado lá no Sergipe 
por um tal de Carlos seu vizinho 
um tal de Fernando Perez  
chegado a mil raspaperes 
a poesia, a pose e anjinho... 

(Zé Limeira17) 
 

Os folhetos de ‘safadeza, maliciosos ou de cachorrada’ são mais uma das 

classificações presentes na Literatura de Cordel. Também são conhecidos como de 

descaração e estão próximos da zombaria, porém não se enquadram nos temas de 

putaria, pois não descrevem obscenidades ou nem usam linguagem chula. Satirizam 

situações cotidianas e apresentam linguagem de duplo sentido e ambiguidade, deixando 

implícito nas palavras uma intenção erótica. Os poetas que escreviam tais safadezas 

tinham receio de abordar sobre o tema para não enfrentarem problemas e complicações. 

Já nos folhetos que se enquadram nos temas do ciclo ‘erótico ou da 

obscenidade’, as ações e os elementos obscenos são colocados nos versos de modo sutil 

ou escancarados. Trazem uma conotação jocosa e maliciosa aos poemas. 

Segundo Maxado, um dos maiores representantes é o poeta Erotildes Miranda 

dos Santos, com o folheto “A Palestra das 3 Donzelas”: 

 
Palestravam 3 donzelas  
Em assunto amoroso 
Uma disse meu paquera  
É por demais carinhoso 
Nosso namoro é quente 
É danado de gostoso 
 
 

                                                           
 

17 Idem, p. 65. 
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A segunda respondeu  
Eu estou nessa jogada 
Boto mesmo prá quebrar 
Até alta madrugada 
Nos braços do meu pãozinho 
Não me lembro de mais nada... 

(Erotildes Miranda dos Santos18) 
 

Com a finalidade de proporcionar risos e diversão ao povo, os folhetos 

classificados de ‘cômicos, de gracejos ou humorísticos’ apresentam piadas, anedotas ou 

situações cômicas. De acordo com Maxado (1980, p. 69), os poetas que escreviam estes 

folhetos satirizavam “costumes, personagens, atos, condutas, tradições, etc”. 

Um exemplo que ilustra este gênero é o folheto do poeta José Costa Leite, 

intitulado “Os dez Mandamentos, o Pai Nosso e o credo dos cachaceiros”: 

 
Agora vou descrever  
pra todos os brasileiros 
um livrinho de gracejo 
traçando em versos roceiros 
do jeito que sei e posso 
Os Mandamentos, o Pai Nosso  
e o credo dos Cachaceiros 
 
O poeta popular  
escreve aquilo que quer  
sem atingir A nem B 
e do jeito que souber 
sem mandar a populaça  
viver tomando cachaça  
bebe aquilo que quiser... 

(José Costa Leite19) 
 

Já os cordéis destinados ao divertimento das crianças receberam a denominação 

de folhetos de ‘bichos ou infantis’. Os contos, as lendas e as histórias portuguesas 

servem de inspiração para os poetas escreverem versos usando os animais de forma 

personificada, “os animais falam e são personagens como gente mesmo, embora sejam 

inocentes”, explica Maxado (1980, p. 71). O poeta Minelvino Francisco Silva, trata de 

temas não maliciosos se inspirando nos bichos como neste folheto “Estória do Peixe, o 

Homem e a Raposa”: 
 
 

                                                           
 

18 Idem, p. 69. 
19 Idem, p. 69. 
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Vou contar mais uma lenda  
Porque assim me convém  
Não boto neste este título  
Que em outro livro já tem  
Só dava certo se fosse 
O Mal em Paga do Bem  
 
Certa vez um homem ia  
Por um deserto caminho 
Passando num rio seco 
Foi avistando um peixinho 
Na lama quase morrendo  
Num sofrimento mesquinho... 

(Minelvino Francisco Silva20) 
 

O ciclo da religiosidade, e também da moralidade, é considerado um dos ciclos 

mais relevantes da Literatura de Cordel refletindo todo o misticismo do povo 

nordestino. Os folhetos categorizados como ‘religiosos ou místicos’ mostram exemplos 

bíblicos, a vida de Jesus Cristo e santos, peregrinações, messianismo, luta contra o 

Diabo, pecados, entre outros. Também vão buscar a moralidade, remissão de pecados ou 

milagres que solucionem problemas.  

O poeta Joaquim Batista de Sena é um dos que caracterizam este ciclo com o 

folheto “As 7 dores de Maria Santíssima”: 

 
Inspirai-me ó virgem pia 
mãe de Deus mãe amorosa 
para em poema versar  
a coroa dolorosa 
e ver se colho uma lágrima  
da pessoa piedosa 
 
Quem subir o pensamento 
vai do golgota observando 
Jesus pregado na cruz 
a sua vida ultimando  
Maria ao pé do lenho 
seus tormentos contemplando...  

(Joaquim Batista de Sena21) 
 

Os cordéis de ‘profecias ou eras’ interpretam temas como o Apocalipse e 

ameaças de pragas, avisos de fim do mundo, sinais do tempo, entre outros. O poeta 

                                                           
 
20 Idem, p. 71. 
21 Idem, p. 74. 
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Enoque José de Maria é citado dentro deste ciclo com o folheto “A voz de Padre Cícero 

declarando os acontecimentos futuros”:  

 
Agora caros ouvintes  
venham ouvir um romeiro 
descrevendo a profecia  
na bola do mundo inteiro  
contando o santo sermão 
do Padre Cícero Romão  
na matriz do Juazeiro  
 
Meu padrinho em 34 
entregou o Juazeiro 
nas mãos de Frei Romão  
que mandou Deus verdadeiro 
até quando ele voltar 
que Jesus Cristo ordenar 
prá salvar todo romeiro...  

(Enoque José de Maria22) 
 

Segundo Maxado (1980, p. 75), os “poetas também são filósofos”, com os 

folhetos de ‘filosofia’ explicam sobre criações, problemas econômicos, sociais, 

catástrofes como seca, enchentes. Também pregam sobre atitudes, comportamentos e 

hábitos. No livreto “A vida e a morte”, o poeta João Ferreira da Silva especula e 

interpreta sobre a existência segundo sua própria visão: 

 

Se eu soubesse que nascia 
Pra muito tempo viver 
E durante a existência  
Tanta coisa conhecer 
E depois da meninice 
Chegar doença e velhice 
Eu não queira nascer 
 
Um nasce pra não ter nada 
Outro vê tudo sobrar, 
Nasce e vive na riqueza 
Outro chora por faltar 
Pra si, a boa sorte  
Um assim deseja a morte 
Que é pra descansar... 

(João Ferreira da Silva23) 
 

                                                           
 
22 Idem, p. 75. 
23 Idem, p. 75 - 76. 
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Assim como os poetas são considerados filósofos, também são vistos como 

profetas e pais que aconselham os leitores e interpretam fatos e condutas. Fazem 

também alertas para os leitores agirem ou não agirem de determinado modo, propagam 

a moralidade, invocam sinais do tempo, pragas, avisos, ameaças e mostram exemplos 

do que pode ocorrer caso o leitor cometa uma falta grave, entre outros aconselhamentos.  

O folheto “Exemplo de um rapaz que morreu e tornou para pregar contra a moda 

sobre o que viu no Inferno”, de João Quinto Sobrinho, chamado de João de Cristo Rei, 

exemplifica este gênero: 

 
A permissão do destino 
obrigou-me a viajar 
onde se deu esse exemplo 
tive que me hospedar 
e o velho dono da casa 
contou-me o que vou narrar 
 
- Hoje fez oito dias  
que meu filho adoeceu 
às quatro da madrugada 
e à tardinha morreu 
no outro dia seguinte  
no momento enviveceu...  

(João de Cristo Rei24) 
 

Os folhetos classificados no ciclo de ‘fenômenos ou de casos’ noticiam e 

especulam sobre determinados acontecimentos que geram impacto no público leitor. 

Maxado (1980, p. 78) explica que tais fatos quando ocorrem “são como castigos dos 

céus que estão mostrando exemplos a fim de que a humanidade pecadora se arrependa e 

volte para o caminho do bem”. Por terem cometidos algo errado ou ruim, os 

personagens dos folhetos aparecem na forma de animais ou monstros. 

O livreto “A mulher que virou homem no Sertão da Paraíba”, de João Severo da 

Silva elucida esta classificação: 

 

Por que a Ciência está 
numa fase de grandeza 
pois ela está penetrando  
no campo da natureza 
e com operação muda  
um sexo com mais clareza 
 

                                                           
 
24 Idem, p. 76. 
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Fiz o meu anunciado  
prá toda a população  
irei transcrever de fato 
não é imaginação  
a mulher que virou homem  
lá nos confins do sertão... 

(João Severo da Silva25) 
 

Outro ciclo característico da Literatura de Cordel é o ‘maravilhoso, mágico ou 

fantástico’, esta classificação engloba temas que apresentam sereias, fadas, feiticeiras, 

monstros, fantasmas, dragões, gênios, deuses, almas, orixás, diabos, ogros e outros seres 

mágicos. Os poetas escrevem versos sobre temas que podem ser tidos como reais, 

porém os folhetos que vendem mais, segundo os próprios poetas, são os que trazem 

ficções nas histórias.  

 Um dos folhetos que retrata o tema é o “Romance do Pavão Misterioso”, de José 

Camelo de Melo Rezende, que trata de um jovem que se apaixona por uma donzela 

enclausurada e para chegar até a moça conta com a ajuda de um ‘aeroplano-pavão’. 

Porém, outra versão do folheto foi escrita por João Melquíades Ferreira que se apossou 

da história sem se atentar aos direitos autorais da mesma: 
 

Eu vou contar a história 
Dum pavão misterioso 
Que levantou voo na Grécia 
Com um rapaz corajoso 
Raptando uma condessa 
Filha dum conde orgulhoso. 
 
Residia na Turquia 
Um viúvo capitalista 
Pai de dois filhos solteiros 
O mais velho João Batista 
Então o filho mais novo 
Se chamava Evangelista... 

(João Melquíades Ferreira26) 
 

Segundo Maxado (1980, p. 79), foi o escritor Ariano Suassuna quem diferenciou 

o ciclo ‘maravilhoso ou mágico’ do ‘fantástico ou sobrenatural’. O fantástico é um 

mundo criado e imaginado pelo poeta, um lugar inventado e repleto de ficção. Nesta 

classificação estão os folhetos com temas transcendentais ou metafísicos. Para ilustrar 

este ciclo a poesia de Manoel Camilo dos Santos, em “Viagem a São Saruê”: 

                                                           
25 Idem, p. 78. 
26 Idem, p. 79. 
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Eu que desde pequenino  
sempre ouvia falar  
nesse tal “São Saruê” 
destinei-me a viajar,  
com ordem do pensamento  
fui conhecer o lugar. 
 
Iniciei a viagem  
às duas da madrugada 
tomei o carro da brisa 
passei pela alvorada 
junto do quebrar da barra 
eu vi a aurora abismada... 

(Manoel Camilo dos Santos27) 
 

A temática do amor sempre foi apreciada, não somente na Literatura de Cordel, 

como também em todas as Literaturas. Nos folhetos de ‘amor ou de romance amoroso’, 

o mocinho, personagem principal, é corajoso, luta e sofre para obter o amor de sua 

amada e no final serem felizes juntos. E quando não tem o amor da amada, consegue o 

amor divino na salvação.  

“História de Zezinho e Mariquinha ou a vingança do Sultão”, além de ser 

considerado um dos primeiros folhetos impressos no país, e também um dos primeiros 

nesta classificação. Os versos são de autoria de Silvino Pirauá de Lima: 

 
Vou contar aos bons leitores  
uma história mui distinta 
quero provar-lhe a verdade 
se não for que me desminta 
no coração de quem ama 
uma amizade o que pinta... 

(Silvino Pirauá de Lima28) 
 

Os livretos de ‘bravura ou heroicos’, ou até mesmo identificados como de 

‘valentia ou épicos’, são baseados nas antigas gestas medievais, e neste ciclo estão as 

lutas de Carlos Magno e seus cavaleiros, entre outras histórias. Porém, no lugar dos 

cavaleiros encontramos os vaqueiros e os cangaceiros, com isso, são divididos em 

vaquejadas e histórias de cangaço.  

É neste gênero que os poetas fazem uso exagerado de figuras de linguagem 

como a hipérbole e a metáfora nos versos que contam histórias, casos, feitos e vidas de 

                                                           
 
27 Idem, p. 81. 
28 Idem, p. 83. 
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cangaceiros. Entre esses cangaceiros está Lampião, com o maior número de folhetos 

retratando sua vida.  

Os versos de “Antonio Silvino, vida, crimes e julgamento”, com autoria de 

Francisco das Chagas Batista se enquadram neste ciclo: 

 
No bacamarte eu achei 
Leis que decidem questão  
Que fazem melhor processo  
Do que qualquer escrivão  
As balas eram soldados  
Com que eu fazia prisão... 

(Francisco das Chagas Batista29) 
 

As vaquejadas se referem às corridas para juntar ou separar o gado e são 

realizadas com festas onde são louvados, não somente o boi, mas também, o vaqueiro, 

seu cavalo e a donzela. Um dos folhetos mais antigos desta classificação é o de Luis da 

Costa Pinheiro, “História do Boi Mandingueiro e o Cavalo Misterioso”: 

 

No Rio Grande do Norte  
havia um fazendeiro  
era muito respeitado  
pela fama do dinheiro  
criava numa fazenda 
para qualquer encomenda 
um grande Boi Mandingueiro  
 
Esse boi quando corria 
segundo diz o boato 
tinha equilíbrio no corpo 
com ligeireza de gato  
por meio de forte mandinga 
corria mais na caatinga 
do que veado no mato... 

(Luis da Costa Pinheiro30) 
 

Os cordéis de ‘presepadas e de anti-heróis’ são apreciados pelo povo nordestino 

por ser um tema que mostra ao mesmo tempo coragem pessoal e ironia. Nestes folhetos 

a figura do herói está desarmada, sem uma aparência de herói propriamente dita, e sim, 

a de um anti-herói. Há astúcia, lábia, engano, disfarces, entre outros, e é retratado o 

nordestino sofrido, subnutrido, doente, sem força física ou inteligência.   

                                                           
 
29 Idem, p. 83. 
30 Idem, p. 84. 
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Toma-se como exemplo os versos de Leandro Gomes de Barros com o folheto 

“A vida de Cancão de Fogo e o seu testamento”: 

 
Nesta história o leitor viu 
quem era Cancão de Fogo 
era aquele que dizia: 
a vida é mesmo que um jogo 
pra morrer não falta tempo  
pra dar não precisa rogo 
 
- Roubar a quem tem demais  
é forma de caridade  
tirar dez de quem tem vinte 
está na regularidade 
quem não precisa de tudo  
basta ficar-lhe a metade 
 
- Da forma que vai o mundo  
só poderá triunfar  
aqueles que têm astúcia  
e não se deixam enganar  
no mar da vida se afoga  
quem nunca soube nadar... 

(Leandro Gomes de Barros31) 
 

Como citado anteriormente, a Literatura de Cordel é originária da poesia oral, e 

desta poesia que a cantoria nordestina surgiu. A cantoria é composta pelos desafios onde 

os cantadores se desafiam com versos rimados e musicados. Muitas dessas cantorias 

passaram a ser escritas dando grande relevância para os folhetos que se enquadram na 

classificação de ‘pelejas ou desafios’. As pelejas imaginárias retratam valentias, 

descrevem locais, pessoas ou situações em uma batalha verbal.    

João Martins d’Athayde escreveu uma peleja fictícia entre ele e o poeta Leandro 

Gomes de Barros, este não o reconhecia como poeta e protestou que não tivera esta 

peleja com d’Athayde. Seguem alguns versos: 
 
Voltando João Athayde 
de Vitória a Jaboatão 
quando chegou em Tapera 
que saltou na estação  
encontrou Leandro Gomes 
entrou em conversação  
 

 
 

                                                           
 
31 Idem, p. 86. 
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A – Bom dia, senhor Leandro  
grande poeta modelo 
fiquei bastante contente 
porque desejava vê-lo  
não só pela sua fama 
como para conhecê-lo 
 

L – Fui também da mesma forma 
gosto da sociedade 
embora que suas frases 
não tenham sinceridade 
caiu a sopa no mel  
prá quem já tinha vontade... 

(João Martins d’Athayde32) 
 

Já os folhetos de ‘discussão ou encontros’ são similares às pelejas por trazerem 

duelos  entre figuras populares para exploração comercial, como entre um poeta e um 

fiscal, um crente, um cachaceiro, um policial, um político, etc. Tratam de discussões, 

brigas, conversas, acrescidas de grosserias para dar ênfase aos versos. Um dos folhetos 

conhecidos do gênero é “Discussão dum Fiscal com uma Fateira”, de Manoel de Assis 

Campina:  

 
Certo dia eu viajei  
da cidade de Palmeira    
com destino ao sertão  
em Serra da Cachoeira 
vi uma grande questão  
dum fiscal com um fateira 
 
Começou a discussão  
por causa de uma coleta 
e a fateira zangou-se 
disse ao fiscal pegue a reta 
queime o chão e vá embora 
não quero ouvir indireta 
 
Disse o fiscal minha dona 
nós vamos ser camaradas 
olhe bem que todas vendem  
porque estão coletadas 
disse ela: inda mais esta 
porque elas são tapadas... 

(Manoel de Assis Campina33) 
 
 

 

                                                           
 
32 Idem, p. 88 - 89. 
33 Idem, p. 89. 
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Capa do folheto “Guerra no Sertão de Canudos”, de José Aras, ou J. Aras, que ilustra o ciclo 
histórico. In: MAXADO, Franklin. O que é literatura de cordel? Rio de Janeiro: Codecri, 1980, 
p. 57. 
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Capa do folheto “A vida do poeta Castro Alves”, de Rodolfo Coelho Cavalcante, que ilustra o 
ciclo biográfico. Idem, p. 60. 
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Capa do folheto “A catuaba do povo“, de José Crispim Ramos, o Caboquinho Violeiro, que 
ilustra o ciclo de propaganda. Idem, p. 62. 
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Capa do folheto “Um pedaço do Nordeste“, de José Francisco de Souza, que ilustra o ciclo de 
promoção pessoal. Idem, p. 64. 
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Capa do folheto “A chegada de Fernando Rocha Perez ao Inferno ou a Disputa do Pavão 
Misterioso com Belzebu”, de Zé Limeira, que ilustra o ciclo de intriga. Idem, p. 66. 
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Capa do folheto “A palestra das 3 donzelas”, de Erotildes Miranda dos Santos, que ilustra o 
ciclo de safadeza ou malicioso. Idem, p. 68. 
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Capa do folheto “Os dez Mandamentos, o Pai Nosso e o credo dos cachaceiros”, de José Costa 
Leite, que ilustra o ciclo cômico ou de gracejo. Idem, p. 70. 
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Capa do folheto “Estória do Peixe, o Homem e a Raposa”, de Minelvino Francisco Silva, que 
ilustra o ciclo de bichos. Idem, p. 72. 
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Capa do folheto “As 7 dores de Maria Santíssima”, de Joaquim Batista de Sena, que ilustra o 
ciclo religioso. Idem, p. 73. 
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Capa do folheto “Exemplo de um rapaz que morreu e tornou para pregar contra a moda sobre o 
que viu no Inferno”, de João Quinto Sobrinho, ou João de Cristo Rei, que ilustra o ciclo de 
conselhos ou de exemplos. Idem, p. 77. 
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Capa do folheto “Romance do Pavão Misterioso”, de José Camello de Mello Rezende, porém 
versado por João Melquíades Ferreira, que ilustra o ciclo maravilhoso ou mágico. Idem, p. 80. 
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Capa do folheto “História de Zezinho e Mariquinha ou a vingança do Sultão”, de autoria de 
Silvino Pirauá de Lima, que ilustra o ciclo de amor. Idem, p. 82. 
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Capa do folheto “História do Boi Mandingueiro e o Cavalo Misterioso”, de Luis da Costa 
Pinheiro, que ilustra o ciclo de vaquejadas. Idem, p. 85. 
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Capa do folheto “A vida de Cancão de Fogo e o seu testamento”, de Leandro Gomes de Barros, 
que ilustra o ciclo de anti-heróis. Idem, p. 87. 
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Capa do folheto “Discussão dum Fiscal com uma Fateira”, de Manoel de Assis Campina, que 
ilustra o ciclo de discussões ou encontros. Idem, p. 90. 
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2.2 - Personagens recorrentes 

 

Alguns personagens da Literatura de Cordel aparecem com certa frequência nos 

folhetos, pois estes são recriados no imaginário do povo nordestino tornando-os figuras 

típicas e estereotipadas, e bastante valorizadas por esta imaginação popular. Há um 

apego significativo por essas figuras devido à identificação com as vivências do 

personagem com as experiências do público. 

As figuras típicas são transformadas em heróis respeitados pelo povo nordestino. 

Um dos exemplos é a figura de Padre Cícero, o ‘Padim Ciço’, de Juazeiro do Norte, o 

qual tem profecias levadas a sério e relatadas em muitas narrativas dos cordéis. A 

adoração pela figura de Padim Ciço representa uma forma de buscar salvação e apoio 

em momentos difíceis, e principalmente, identificação com alguém de vivências 

similares as do povo nordestino. Segundo Lopes (2001, p. 138), o cancioneiro de Padim 

Ciço representa “a esperança na remissão de pecados e o extermínio da corrupção e da 

miséria que dominam o Nordeste”. Devido a essa crença e a popularidade, sua figura, 

além de ser cultuada, passou ser tema frequente nos folhetos. 

Padre Cícero (1844 - 1934), mais conhecido como Padim Ciço, foi religioso e 

político brasileiro de grande influência no Sertão Nordestino. Liderou massas com uma 

mistura de fanatismo e misticismo que reinam até os dias de hoje naquela região. Diante 

disso, os poetas se inspiraram para escrever os versos que tratam de temas que 

envolvem o religioso. Esses poetas retratam a vida e a história de Juazeiro situando a 

figura de Padim neste local e fazendo do Padre a referência principal. Lopes sustenta 

que: 

 

A expressão popular sobre sua figura se dá através das descrições e 
narrativas de milagres e fatos ocorridos na vida do Padre. Nos 
folhetos, está impresso o que o povo crê a respeito do padre, como o 
caracteriza em uma manifestação expressiva de sentimento popular. 
Na verdade, os folhetos são o verdadeiro acervo sobre a opinião 
popular a respeito do Padim Ciço. São eles que contam a história 
através da visão do próprio povo. (LOPES, 2001, p. 140). 

 

A estrofe do folheto “Juazeiro está chamando todos os romeiros”, ilustra a 

devoção do povo nordestino ao Padim Ciço: 

 
Será no Horto encantado  
dia de festa e de luz 
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meu padrinho está lá  
com seus olhinhos azuis  
todo vestido de branco  
fazendo a vez de Jesus.  

(Autor desconhecido34) 
 

Outra figura presente e frequente nos temas dos folhetos é Frei Damião. Italiano 

que pregava no Nordeste, sendo aclamado como santo. Este, ao lado de Padre Cícero, 

representa a busca pela salvação, ajuda para enfrentar problemas, etc.  

Outras figuras existentes nos folhetos, porém não voltadas ao bem, são as figuras 

características que representam o machismo, a valentia, a bravura e a coragem. Assim 

como o Padre e o Frei, as típicas figuras do Sertão Nordestino, os chamados reis do 

cangaço, são aclamadas e temidas pelo povo. Lampião, o mito de Vergílio Ferreira, é o 

grande representante, mas também aparecem nomes como Antônio Silvino, Pedro 

Malazarte e Jesuíno Brilhante.  

No folheto “A chegada de Lampião no Inferno”, de José Pacheco, a entrada de 

Lampião no Inferno é impedida pelo Satanás, pois lá já haveria muitas pessoas ruins. A 

história idealiza a morte e o destino de Lampião, e apresenta o sobrenatural, portanto, é 

um Cordel classificado com temática irônica: 

 
O vigia foi e disse  
e Satanás no salão  
saiba a vossa senhoria  
que aí chegou Lampião  
dizendo que quer entrar 
e eu vim lhe perguntar 
se dou-lhe ingresso ou não. 
 
Não senhor, Satanás disse 
vá dizer que vá embora 
só me chega gente ruim 
eu ando muito caipora! 
eu já estou com vontade 
de botar mais da metade  
dos que tem aqui pra fora. 
 
Lampião é um bandido  
ladrão da honestidade  
só vem desmoralizar  
a nossa propriedade 
e eu não vou procurar  
sarna pra me coçar  

                                                           
 
34 In: Márcia M.R. Lopes, Literatura de cordel, 2001, p. 142. 
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sem haver necessidade. 
 
Disse o vigia; patrão  
a coisa vai arruinar 
eu sei que ele se dana  
quando não puder entrar 
Satanás disse: isso é nada 
convide ai a negrada 
e leve os que precisar. 

(José Pacheco35) 
 

Além desse folheto, há inúmeros outros que retratam a figura de Lampião. 

Segundo Lopes (2001, p. 153), é possível que o maior número de folhetos aborde a 

temática sobre homens valentes. 

Ainda se referindo as figuras que surgem com certa constância nas narrativas 

dos folhetos, têm-se as presenças da figura feminina, do negro, do protestante e do 

sertanejo. Há uma tendência de discriminação em torno dessas figuras fazendo a 

questão do preconceito ser presente e predominar em muitos folhetos. As figuras 

discriminadas eram tratadas com indiferença nos poemas porque esta atitude fazia parte 

da sociedade nordestina. Diante disso, é percebido que a questão do preconceito é um 

reflexo dos próprios preconceitos do povo nordestino.  

O preconceito racial, não somente contra os negros, como também com os 

índios, é muito presente nos folhetos. Há pontos de destaque quando os poetas 

apresentam a figura de algum negro nas narrativas. Primeiro, o poeta aborda as 

características pessoais e físicas do personagem, para somente depois comentar as 

características morais e a raça ou a etnia. Um bom exemplo pode ser visto no folheto “O 

cachorro dos mortos”, de Leandro Gomes de Barros: 

 

Então soube que o carrasco  
era um tal de Zefirino 
um calibre mais ou menos 
egual ao do Valdevino  
tinha os três dons da desgraça 
cobarde, vil, assassino. 

 
Era um mulato laranja 
de um aspecto aborrecido   
o coro da testa delle 
 
 
 

                                                           
 
35 Idem, p. 146. 
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sempre se via franzido  
os cabellos bem vermelhos 
rosto largo e não comprido.   
 
Foi o velho Elisiário 
A êsse tal Zeferino 
Ver se êle podia dar 
Evasão a Valdivino 
Disse: - Ele pula da fôrca 
E depois toma destino. 
 
Pegue dez contos de réis 
Que lhe dou adiantado 
E se tiver a fortuna 
E êle não fôr enforcado 
Dar-lhe-ei mais vinte contos, 
O dinheiro está guardado. 
 
Então disse Zeferino: 
- Isso é difícil arranjar, 
Porém quando êle subir 
Eu finjo me descuidar, 
Ele que vai prevenido, 
Trata logo de saltar. 
 
Disse Zeferino ao velho: 
- O senhor deve aprontar 
Um cavalo bem ligeiro 
Para quando êle saltar 
Monta-se logo e correr 
Antes do povo chegar. 
 
Eu hoje direi a êle 
Tudo que está planejado, 
- Que côr terá o cavalo 
Que há de estar ali selado? 
- Diga que é o poltro cobra 
Em que êle andava montado. 
 
(...) 

(Leandro Gomes de Barros36) 
  

                                                           
 
36 Idem, p. 168. 
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Capa do folheto “O cachorro dos mortos”, de Leandro Gomes de Barros. Fonte: Blog Acorda 
Cordel. Endereço eletrônico: http://acordacordel.blogspot.com.br/2011_10_02_archive.html  
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Outra ilustração do mesmo folheto “O cachorro dos mortos”, de Leandro Gomes de Barros. 
Fonte: Acervo Claudio Bertolli Filho. 
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O preconceito com o negro está associado ao fato da escravidão ocorrida no 

Nordeste e do negro ser tratado como um ser inferior, com isso, os poetas fazem uma 

associação da figura do negro com características negativas como a maldade, a 

imoralidade, furtos, entre outras. Nos versos citados, o termo ‘mulato’, conforme 

afirmação de Lopes (2001, p. 168) “se tornou chulo perante os leitores, fazendo com 

que a figura do negro se transformasse na própria caracterização do personagem mal e 

desgraçado”.  

A figura indígena também é diminuída em alguns poemas, há associação desta 

com o mal, a magia, a feitiçaria, entre outros. Outro folheto “O boy misterioso”, de 

Leandro Gomes de Barros retrata como a figura do índio é vista: 

 

(...) Então o povo dizia  
que o índio era feiticeiro  
e uma fada pediu-lhe 
que não fosse mais vaqueiro  
a fada transformou elle  
em um viado galheiro... 

(Leandro Gomes de Barros37) 
 

O preconceito religioso também está presente com certa constância nas 

narrativas dos folhetos. A figura do crente é discriminada pelos cordelistas, assim como 

a figura daqueles que fazem parte de diferentes cultos religiosos que não o católico, 

porém, a figura do crente é mais criticada por serem, segundo Lopes (2001, p. 172), 

“mais fáceis de serem satirizadas”. O folheto “O crente e o cachaceiro” é um dos mais 

conhecidos por discriminar aqueles que não pertencem ao catolicismo. O preconceito 

religioso é presente nas narrativas devido à predominância católica no país, e também 

pela presença frequente da religião católica nos cordéis com temas que abordam santos, 

milagres, Jesus Cristo, etc. 

Outra figura de discriminação nos cordéis é a figura feminina que aparece nas 

narrativas como uma recompensa por algo realizado pelo personagem central dos 

poemas. A mulher surge nos versos como um ser frágil, diferente da figura do homem 

sempre valente. A figura feminina é oprimida, diminuída e impedida de ser forte, sendo 

visível o forte machismo da sociedade nordestina que é transposto para os folhetos.  

A mulher é simbolizada em alguns poemas como um ser angelical, que aprende 

com o homem, ou leva este à perdição, traição e aos gastos. A presença feminina é 

                                                           
37 Idem, p. 169. 
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tratada como menos importante nas histórias, sendo a figura masculina mais 

significativa. 

Outros personagens satirizados pelos poetas são os sertanejos. O sertanejo é 

visto de forma estereotipada com aspectos brutal, rude, de ignorância, e também de 

atraso. Nos poemas, os sertanejos são tratados como caipiras, analfabetos e crentes nos 

feitos de figuras como Lampião e no sobrenatural. Esses aspectos são vistos no trecho 

do poema “Lampião foi cercado”: 

 

Só mesmo o analphabeto  
acredita em Lampião  
que ele faça milagre  
e segure a balla na mão 
ahi dizia um jocouzo 
sendo elle assim milagros 
p’ra que não sabe do sertão? 

(Sem referência de autor38) 
 

 

2.3 - Principais poetas populares da Literatura de Cordel 

 

Além do estudo sobre as temáticas, é necessário ter conhecimento dos principais 

poetas que permeiam a Literatura de Cordel. Citar os nomes de todos os poetas é uma 

tarefa impossível, pois novos nomes vão surgindo a cada momento. Pretende-se apenas, 

detalhar brevemente os nomes mais representativos de períodos relevantes e que 

trouxeram tendências significativas para a Literatura de Cordel. 

Os poetas da chamada primeira geração, que abrange um período de 1900 a 

1930, são os pioneiros, pois além de constituir um público leitor e consumidor, 

estabeleceram as formas de produção e distribuição da Literatura de Cordel. Estes 

poetas passaram a definir as regras do gênero criando os estilos e os temas que 

distinguiu a Literatura de Cordel da Literatura tradicional oral. Entre os cordelistas da 

primeira geração estão alguns nomes como Leandro Gomes de Barros, Francisco das 

Chagas Batista, João Melquíades Ferreira da Silva, Antônio da Cruz, Severino Milanês 

da Silva, Silvino Pirauá de Lima, José Camelo de Melo Resende, entre outros. 

Segundo Terra (1983, p. 40), “escrever sobre folheto é escrever sobre o poeta 

popular Leandro Gomes de Barros”, e a autora ainda acrescenta que “a partir de temas 

                                                           
 
38 Idem, p. 176.  
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da tradição oral e de acontecimentos do momento ele criou a literatura popular escrita 

do Nordeste [...] foi o fundador da literatura poética de cordel”.  

Leandro Gomes de Barros, paraibano de Pombal, foi o pioneiro na publicação de 

folhetos rimados, é autor de uma obra vasta e de alta qualidade, sendo considerado o 

poeta maior da Literatura de Cordel. Conforme afirma Luyten (1983, p. 52), “Leandro 

foi um dos primeiros poetas a imprimir seus versos no Brasil. Também foi o mais 

famoso”. Começou a escrever folhetos em 1889, e iniciou a publicação de seus versos 

em 1893. “A data de publicação dos seus primeiros textos importa na medida em que 

significa o surgimento da poesia popular impressa”, explica Terra (1983, p. 40). 

Não se sabe precisar quantos folhetos ele escreveu, porém estima-se que há 

duzentos folhetos catalogados. Após sua morte, seus folhetos foram vendidos para outro 

grande poeta, João Martins de Athayde, que deu continuidade as publicações com seu 

próprio nome. O folheto “O cachorro dos mortos”, foi o folheto de maior vendagem 

com um milhão de exemplares: 

 
Os nossos antepassados  
Eram muito prevenidos, 
Diziam: - Mato têm olhos 
E paredes têm ouvidos 
Os crimes são descobertos 
Por mais que estejam escondidos.  
 
(...) 
 
Os praças foram ao lugar  
Onde o crime tinha havido,  
Onde a família Oliveira  
Tinha tôda sucumbido, 
Bem ao pé de uma das cruzes  
Tinha o velho cão morrido. 
 
Tinha pôsto têrmo à vida 
O maior dos lutadores,  
O que em sua existência  
Viu o horror dos horrores,  
Que sem falar descobriu 
Quem matou os seus senhores.  
 
(...) 

 
(Leandro Gomes de Barros39) 

 

                                                           
39 Leandro Gomes de Barros, O cachorro dos mortos, 1978, p. 3 - 27. 
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Luyten (1983, p. 53 - 54) sustenta que “não há dúvida de que, até hoje, nenhum 

outro poeta da literatura de cordel conseguiu igualar-se quer em qualidade de versos 

quer em penetração popular”. 

Outros importantes autores também começaram a publicar. Francisco das 

Chagas Batista, em 1902, e João Martins de Athayde, em 1908. Leandro e Francisco 

estabeleceram normas para a composição dos versos, já Athayde divulgou as capas 

feitas em clichê de zinco.  Francisco das Chagas Batista publicou seu primeiro folheto 

“Saudades do Sertão” em 1902. Muitos dos seus folhetos de época foram escritos a 

partir de leitura de revistas e jornais. Entre suas obras estão os folhetos “A Vida de 

Antonio Silvino”, “História Completa de Lampeão”, “A Escrava Isaura”, etc. Logo, 

João Melchíades foi autor do primeiro folheto sobre Antônio Conselheiro, "A Guerra de 

Canudos", e de mais de outros folhetos como "História do Valente Zé Garcia", 

"Romance do Pavão Misterioso", cujo título é dito como cópia de um original de José 

Camelo de Melo Resende, entre outros. 

Posteriormente, os poetas da segunda geração são os que ingressaram na 

produção do cordel a partir da década de 1930 em diante.  É constituída pelos poetas 

que cresceram ouvindo as histórias dos folhetos e resolveram reescrever e inserir essas 

narrativas em seus próprios contextos. Com isso houve uma transição, antigos 

personagens reaparecem em novas histórias e novos personagens passaram a integrar os 

cordéis.   

Entre os cordelistas da segunda geração estão alguns nomes como: João Martins 

de Athayde, Raimundo Santa Helena, Rodolfo Coelho Cavalcanti, Manuel Camilo dos 

Santos, José Pacheco, Manuel Pereira Sobrinho, João Ferreira de Lima, Minelvino 

Francisco Silva, José João dos Santos (Azulão), entre outros nomes. 

João Martins de Athayde foi considerado o maior editor de cordéis. Após 

adquirir os direitos autorais de Leandro Gomes, passou a editar os poemas. Além de 

editor, também foi grande poeta e fez com que os folhetos fossem vendidos em outras 

localidades. Escreveu folhetos que são muito procurados e lidos até hoje, como o 

folheto "Serrador e Carneiro". Foi através de Athayde que o Cordel se difundiu pelo 

Brasil, assim como se espalhou pelo país por meio dos migrantes. Luyten (1983, p. 55) 

explica que “foi na época de João Martins de Athayde que a literatura de cordel 

conheceu seu apogeu”.  

O Cordel sofreu variações de apreciação. Seu período de destaque foi entre as 

décadas de 30, 40 e 50. Anteriormente era uma Literatura destinada a uma classe mais 
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selecionada, depois passa a ser apreciada pelo povo. A distribuição dos folhetos foi 

sendo ampliada com maior divulgação e produção.  

Segundo Lopes (2001, p. 38), no período áureo, “o cordel chegou a ter cerca de 

2500 poetas populares”. Neste momento de auge, os anos 40 foram relevantes pela 

produção de vários folhetos com temática voltada à política brasileira, o presidente 

Getúlio Vargas foi tema frequente nos folhetos. 

O Cordel não vivenciou somente um período de auge, também viveu momentos 

de crises onde as vendas dos folhetos foram decaindo. O público leitor mais antigo 

encontrou dificuldades para consumir os folhetos, já os jovens encontraram 

divertimento tendo acesso a outras mídias. Segundo Lopes, há fatores que justificam a 

queda nas vendas dos folhetos: 

 

Têm-se, então, algumas hipóteses sobre os fatores para a queda das 
vendas: o distanciamento dos jovens nordestinos das cidades maiores, 
fato este mais recente; a alta constante da inflação nacional e o baixo 
poder aquisitivo do povo. A pior crise que o cordel conheceu se deu a 
partir da década de 60. A alta dos preços agredia diretamente o bolso 
dos produtores de cordel. A inflação inevitavelmente encarecia todo o 
material de tipografia, acarretando no alto custo de sua publicação. 
[...] Supõe-se que outro fator importante para a queda das vendas 
tenha sido a dinamização da mídia e dos veículos de comunicação no 
cenário nacional [...]. (LOPES, 2001, p. 39). 

 

Porém, o público leitor que era fiel ao Cordel não trocou a Literatura pelos 

jornais impressos, pois este público, muitas vezes iletrado, encontrava dificuldades 

diante da linguagem das mídias. 

Após um período de crise, a Literatura Popular em versos voltou a se reerguer 

chegando a nível elevado de prestígio nos anos 70. Isto se deve ao fato do surgimento 

de um público consumidor diferenciado, o turismo na região Nordeste fez com que os 

turistas se transformassem nos novos consumidores dos folhetos. Outro fator é que as 

Universidades passaram a ter interesse pela arte nordestina, Lopes (2001, p. 40) afirma 

que “muitos estudiosos se interessaram pelo cordel e passaram a tentar compreendê-lo, 

fazendo-o figurar em meios acadêmicos”. 

Além da mudança do público consumidor, os locais de vendas também sofreram 

alterações. As feiras nordestinas e as folheterias deixaram de ser locais exclusivos de 

vendas, os folhetos chegaram às livrarias e lojas de artesanato. Com isso, o Cordel pode 

se expandir fora do âmbito nordestino. 
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Mesmo diante de todas essas transformações, o Cordel, conforme Lopes, 

sobrevive:  

 
[...] graças ao atraso de muitos sertanejos, à necessidade de 
memorização para o aprendizado que as regras do cordel satisfazem, 
aos costumes antigos da tradição oral que jamais irão se apagar, ao 
velho costume dos ouvidos dos nordestinos à fala rimada das feiras 
populares [...]. (LOPES, 2001, p. 41).  

  

E a autora acrescenta que “o cordel sempre irá existir enquanto a cultura popular 

nordestina mantiver a sua fidelidade à literatura popular”. 

Luyten (1992, p. 21) sustenta que diferentes estudiosos da cultura popular 

brasileira afirmam que os folhetos ou já acabaram ou tendem a desaparecer. O ponto 

referido pelos estudiosos é em relação à qualidade das poesias que com o passar dos 

anos está enfraquecida. Outros fatores como mudança de público, agora composto por 

turistas e jovens; modalidades temáticas alteradas de histórias de amor e coragem para 

histórias noticiosas, de contestação sociopolítica ou folhetos de propaganda política ou 

comercial.  

Orígenes Lessa (1982, apud LUYTEN, 1992, p. 22) partilha dessa afirmação: 

 

O cordel está muito vivo, tem autores notáveis e tem também o seu 
público, embora o leitor natural esteja minguando, aos poucos, em 
relação ao público artificial que são os estudantes, pesquisadores. Isso 
é originado pela deformação do cordel em função dos mais variados 
meios de interferência de comportamento, impostos por uma série de 
problemas de ordem social, política e ainda pelos meios de 
comunicação eletrônica. (LESSA, 1982, apud LUYTEN, 1992, p. 22).  

 

Portanto, a Literatura de Cordel ainda é atuante, embora seja notada uma 

profunda alteração quanto à produção, difusão e consumo dos folhetos no país. 
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Capítulo 3 

3 - Cultura e Literatura de Cordel 
 

Diante dos desenvolvimentos de variados conceitos científicos é que a 

concepção de Cultura foi desenvolvida, e juntamente com ela é que todo o estudo da 

Antropologia surgiu se preocupando em limitar, especificar, enfocar e conter seu campo 

de atuação. Devido a essa redução do conceito de Cultura é que muitos estudos foram 

realizados em busca de um conceito restrito, especializado e menos complexo. Clifford 

Geertz apresenta distintas concepções de Cultura, porém o conceito defendido por ele é 

o semiótico.  

Segundo Geertz, com esta conceituação, o homem seria um animal amarrado a 

teias de significados que ele mesmo teceu, a cultura seria as teias e a análise desta seria 

uma ciência interpretativa a procura do significado (1999, p. 15), ou seja, o homem seria 

um animal que simboliza com o intuito de compartilhar criando assim cumplicidade, 

elos e associações com outros indivíduos. 

Entre a transição da natureza para a Cultura há umas séries de processos que 

diferenciam o homem do surgimento da Cultura. E o primeiro evento dessa transição 

seria a simbolização, ou seja, a transformação do universo em construções mentais, em 

símbolos, os quais servem para conquistar, seduzir por meio da comunicação, pois esta 

se trata de uma manipulação de símbolos. Com isso, o conceito de Cultura passa a se 

referir a um processo de simbolização do mundo ou de resignificação dos objetos e das 

pessoas. A Cultura passa a normatizar os indivíduos, pois estes normatizam significados 

ou estruturas cognitivas significativas. 

O termo Cultura comumente se refere a um complexo de padrões transmitidos 

coletivamente e típicos de uma sociedade, todavia esta definição não é exclusiva. Para 

Geertz, há distintas acepções de Cultura e todas são aceitas, mas cada uma delas 

apresenta uma problemática que torna o conceito não exclusivo. O termo Identidade 

está associado ao conceito de Cultura, porém existe a falta de um entendimento 

específico do termo Identidade, e há também dúvidas acerca do termo que remetem à 

questão da Cultura.  

Embora estejam interligadas, as noções de Cultura e Identidade Cultural não 

podem ser confundidas, pois a Cultura existe sem consciência de Identidade, já a 

Identidade manipula e transforma uma Cultura. Conforme afirma Denys Cuche, a 

Cultura depende de processos inconscientes, já a Identidade, além de remeter a uma 
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norma de vinculação consciente, remete a questão da Identidade Social exprimindo 

interações entre o indivíduo e seu ambiente social. (1999, p. 176 e 177).  

Portanto, a Literatura de Cordel se faz presente no conceito defendido por 

Geertz, em que o conceito de Cultura passa a se referir à simbolização. A Cultura está 

intrinsecamente relacionada com o Cordel, pois este é feito por meio de representações 

e refere-se a um produto ou processo de uma atividade pela qual um indivíduo ou um 

grupo reconstitui o real com que se confronta e lhe atribui uma significação. 

 

3.1 - Folclore e Literatura de Cordel 

 

O Folclore refere-se ao conjunto ou estudo de tradições, conhecimentos ou 

crenças de um povo, expressos em suas lendas, suas canções e seus costumes. Lopes 

(2001, p. 234) define o Folclore como sendo a ciência das tradições, usos, crenças, 

lendas, canções, literatura popular e toda a cultura material lapidada pelo povo. Porém, 

não há concordância acerca do campo de atividades do Folclore. Alguns estudiosos 

definem que o Folclore é tudo que o homem faz e reproduz como tradição, outros 

definem como sendo parte das tradições populares. 

A relevância do Folclore e seu estudo precedem ao surgimento do seu termo. O 

termo surgiu em 1846, com o arqueólogo William John Thoms, o qual propôs que as 

antiguidades, os costumes e as tradições populares chamassem folk-lore: folk, que 

significa ‘povo’, e lore que significa ‘sabedoria’, ou seja, a sabedoria popular, o saber 

tradicional do povo.  

Carlos Rodrigues Brandão (1986, p. 29) aponta que o objeto de estudo do 

Folclore apresenta aspectos como: narrativas tradicionais, como contos, mitos, lendas, 

histórias infantis, canções; costumes tradicionais transmitidos de modo oral; sistemas 

populares de crenças e supertições; sistemas e formas populares de linguagem com 

dialetos, ditos e frases.  

Diante disso, a Literatura de Cordel é analisada por meio dos aspectos das 

classificações folclóricas, portanto, enquadra-se na acepção do que é Folclore. O Cordel 

é narrativa tradicional transmitida de modo oral nas feiras nordestinas e apresenta 

temáticas ligadas às crenças e supertições populares, e também possui um sistema 

especifico e popular de linguagem realizada por meio de versos. 

 Primeiramente, o Folclore incluía somente produções orais excluindo qualquer 

produção sob a forma de cultura material, posteriormente as manifestações folclóricas 
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se estenderam às expressões materiais do saber, a materialidade passa a fazer parte do 

Folclore. Foram estabelecidos elementos culturais que o constituem. O primeiro 

elemento é a coletivização presente nas manifestações populares que surgem e se 

perdem no espaço, com isso o Folclore se torna coletivizado e com autoria de domínio 

público. Um exemplo seria os ditos populares que foram criados por alguém e 

ganharam dimensões populares. 

Na Literatura de Cordel ocorre a coletivização das obras populares, e estas caem 

no domínio do povo. Segundo Lopes (2001, p. 236), tal fato ocorre porque as obras de 

Cordel correspondem aos ideais e sentimentos coletivos de seu público, esse ponto 

determina a aceitação do nordestino em relação aos folhetos populares. Outros pontos 

caracterizam a tendência de pertencer ao domínio popular da Literatura de Cordel como 

não se prender a autores específicos e ser considerada obra do povo, e a não exatidão 

quanto à autoria dos folhetos. Diante da oralidade, coletivização e domínio popular, 

Lopes afirma que:  

 
A comunicação popular, vista como uma forma de jornalismo 
exercida pelos integrantes dessa cultura diferenciada da cultura de 
massas, é também uma forma de folclore. Tudo aquilo que foi 
incorporado ao modo de vida e repertório popular e coletivo da cultura 
de um grupo especifico, como é o caso do Nordeste nos folhetos de 
cordel, é considerado folclore. (LOPES, 2001, p. 238). 
 
 

Outra característica que constitui o Folclore é o fato dele ser persistente e se 

conservar dentro dos costumes de determinadas comunidades, e isso se passa com a 

Literatura Popular em versos. Sua estrutura fundamental persiste, sua tradição se 

mantém e suas histórias são repassadas ao longo do tempo. Com isso, Lopes (2001, p. 

244) afirma que “a literatura de cordel é apenas um fragmento folclórico que reproduz o 

pensamento e o sentimento social popular”. 

A transmissão é outro elemento folclórico. As manifestações culturais são 

transmitidas oralmente entre pessoas, grupos ou gerações. Novamente, a Literatura de 

Cordel está inserida no Folclore por ser esta a Literatura oral do povo nordestino, a 

visão popular de mundo transmitida pelas gerações, sendo transmitida através da 

oralidade com cantorias e leituras, a Literatura de Cordel, conforme afirma Lopes 

(2001, p. 247), “concretiza sua trajetória para que possa ser chamada de folclore”.  
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A Literatura de Cordel mesmo sendo originária de outras terras e difundida por 

outras regiões brasileiras se fixou em solos nordestinos, portanto é manifestação 

folclórica típica do Nordeste brasileiro. 

 

3.2 - Aspectos sobre a Folkcomunicação  

 

A Literatura de Cordel analisada do ponto de vista de que está no domínio do 

povo marginalizado, distante da influência da mídia e realizando um papel de 

comunicação, é enquadrada na Folkcomunicação. O termo surgiu na década de 60 com 

Luiz Beltrão, e cumpri um papel de não descartar a presença do povo marginalizado que 

prefere suas manifestações folclóricas à massificação da mídia. A Folkcomunicação se 

refere ao modo como aqueles que estão às margens da Cultura massificada encontraram 

para difundir os seus pensamentos. Lopes (2001, p. 294) conclui que: 

 

A folkcomunicação é o termo apropriado para designar uma forma 
muito particular desses grupos se comunicarem, tanto através de 
palavras quanto por objetos representativos de suas culturas, de seu 
folclore. (LOPES, 2001, p. 294). 

 

Para Luiz Beltrão (apud LOPES, 2001, p. 294), as manifestações populares são 

tão relevantes quanto às manifestações difundidas pelos veículos de comunicação de 

massa, os chamados mass media. As manifestações populares eram vistas como parte de 

uma Cultura distinta, com modos diferentes de difundir ideias e pensamentos, e fazer 

Jornalismo. 

 A Cultura de massas remete a uma produção, reprodução e difusão de bens 

materiais em série, estes são dirigidos a um público geral difundindo uma Cultura 

homogênea e destruindo características culturais próprias de um grupo. Do outro lado, 

encontram-se os marginalizados que fazem sua própria Cultura, Folclore e 

Folkcomunicação sem depender da Cultura de massas. Ambos os grupos abordam os 

mesmos assuntos de maneira diferenciada. Lopes sustenta (2001, p. 299) que é “nesse 

ponto que reside o jornalismo feito através dos folhetos de cordel”. 

 Os folhetos cumprem um papel jornalístico e repassam aquilo que faz parte do 

repertório de quem escutou e compreendeu a notícia, e julgou que os leitores devem 

captar essa mensagem. Os folhetos tratam de assuntos que o cordelista julgou 

interessante reproduzir da mídia e repassar aos leitores. Os produtores dos cordéis são 
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denominados na Folkcomunicação como formadores de opinião ou mediadores e são 

atingidos pela Cultura de massas.  

Isto é notado por meio dos temas que os folhetos circunstanciais abordam, que 

são assuntos destacados na mídia, porém os mediadores não seguem a estrutura estética 

que a mídia usa em seus textos. Os temas escolhidos pelos cordelistas são modificados 

no conteúdo dos poemas e acrescentados aos versos o imaginário, a ironia, a sátira, e 

também, o sensacionalismo. Assim, a Literatura de Cordel se enquadra na 

Folkcomunicação. 

 Alguns aspectos da Folkconumicação são identificados como os agentes, os 

meios de informação, de expressão de ideias e opiniões. No Cordel, os cordelistas 

seriam os agentes que apresentam os assuntos tratados de modo diferente; os meios de 

informação seriam os veículos de comunicação de massas que exercem influência sobre 

os assuntos transmitidos; e os meios de expressões seriam os folhetos de Cordel, onde 

as ideias e opiniões são repassadas junto com as informações. Com isso, os folhetos 

tornam-se grandes facilitadores para a decodificação e memorização das mensagens. 

 A Literatura de Cordel está inserida em uma forma popular de Jornalismo 

utilizada por aqueles que estão à margem da massificação exercida pelos outros veículos 

de comunicação. O fazer jornalístico da Literatura de Cordel passa a ser desprovido de 

profissionalismo, pois é realizado pelo saber popular, pelas crenças e opiniões do povo 

nordestino. 
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Capítulo 4 

4 - O Jornalismo Popular e a Literatura de Cordel 

  

A Literatura de Cordel apresenta um relevante valor no cenário em que está 

inserida que é a função de informar as massas populares. Com isso, a Literatura em 

versos ao desempenhar um papel jornalístico ganha grandes dimensões por retratar e 

reproduz os acontecimentos do povo nordestino, opinar e levar esses fatos aos leitores.   

 Segundo afirma Luyten (1992, p. 45), o estudioso Ernesto Kawall está entre os 

primeiros pesquisadores que atentaram para o aspecto jornalístico dos folhetos de 

Cordel e divulgou os valores noticiosos da Literatura Popular em versos. Kawall foi 

pioneiro ao relacionar o Cordel com Jornalismo, pois com a utilização do termo 

recodificação, empregado por ele, é indicado que o Cordel capta mensagens dos 

variados meios de comunicação e recodifica estas mensagens para um público leitor. Os 

cordelistas exercem uma função de poeta e de repórter retratando os acontecimentos 

regionais, nacionais ou internacionais nos cordéis circunstanciais. Kawall (1970, apud 

LUYTEN, 1992, p. 45) sustentava que a Literatura de Cordel pode ser considerada um 

autêntico jornal do Sertão abordando temas atuais. 

 Outro estudioso que se preocupou com o Cordel jornalístico foi o jornalista 

Ricardo Noblat que considerava jornalísticos os folhetos de Cordel e afirmava que: 
 
[...] existem dezenas de poetas populares do Nordeste que fazem um 
jornalismo muito parecido ao praticado nas redações dos jornais: 
narram os principais acontecimentos da sua cidade, região, país e 
mundo; interpretam-nos; opinam sobre eles; refletem e ajudam a 
formar a opinião pública; integrar à vida nacional comunidades que 
ainda não foram devidamente atingidas pelos veículos convencionais 
de comunicação... A eles dá-se o nome de folhetos de época, ou de 
urgência, ou circunstanciais, um dos muitos ciclos de literatura de 
cordel nordestino. (NOBLAT, apud LUYTEN, 1992, p. 46). 

 

O ciclo circunstancial é o mais relevante, pois se aproxima ao máximo do 

Jornalismo por meio de um Jornalismo em forma popular. Por se aproximar do fazer 

jornalístico, o cordel circunstancial é considerado um modo de como o povo nordestino 

repassa e entende os fatos ocorridos no mundo ou em seu próprio ambiente. O 

Jornalismo exercido pelos meios de comunicação não atinge a população do mesmo 

modo que o Cordel atinge, assim este passa a ser um substituto, principalmente, do meio 

jornalístico impresso, pois a comunicação feita por esse veículo de informação é muitas 

vezes de difícil compreensão pelo povo.  
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 Os folhetos ‘de época, de ocasião, de acontecidos ou circunstanciais’, ganham 

relevância pela sua maneira de informar, pois são produzidos pelo povo e direcionados 

ao mesmo. Há uma preferência por parte do povo nordestino em ouvir as notícias que os 

folhetos passam a tentar compreender a linguagem dos meios de comunicação. Segundo 

descrição de Noblat: 

 

O folheto de época é o jornal dos que não leem jornais no interior 
nordestino ou mesmo daqueles que, já informados, são adeptos da 
poesia. É um intermediário para um amplo processo de comunicação 
que sem ele, em muitos casos, não se completa [...]. Serve, também, 
em vários casos, de avalista para as notícias publicadas pelos jornais 
ou transmitidas pelo rádio e pela televisão porque, muitas vezes, o 
leitor lhe dá mais crédito. [...] o poeta que o escreve, líder natural da 
comunidade, está em contato direto com seu público, vive no meio 
dele [...]. O poeta apreende um acontecimento com sua sensibilidade, 
empresta-lhe a perspectiva da sua cosmovisão e o retransmite numa 
linguagem popular, dentro do campo de referência dos seus leitores. 
(NOBLAT, apud LUYTEN, 1992, p. 49). 

 

“O jornal dos que não leem jornais”, com esta descrição de Noblat, tem-se uma 

síntese do papel jornalístico que o cordelista exerce. O jornalista frisa que o folheto 

jornalístico é o intermediário no processo de comunicação social, pois se utiliza de 

produtos prontos que foram veiculados por jornal, rádio ou televisão. O folheto acaba 

sendo uma fonte primária de informação e revisão dos fatos para a população e para os 

apreciadores dos poemas.  

Câmara Cascudo também fez observações e situou a Literatura de Cordel como 

forma de Jornalismo Popular: 

 
Todos os motivos julgados dignos de um registro poético merecem 
esse mesmo ritmo fulminante de fixação e divulgação no ambiente 
popular nordestino. Uma estiagem prolongada, incêndio em proporção 
invulgar, alagação fluvial, assassinatos, vitória eleitoral, todos os 
assuntos de norma cotidiana e banal vão para o documentário 
poetizado no interior dos sertões e litoral do Nordeste [...]. 
(CASCUDO, 1971, apud CURRAN, 2001, p. 22).  

  

Orígenes Lessa (1955, apud CURRAN, 2001, p. 23) tem uma visão similar a de 

Câmara Cascudo afirmando que “os desastres, as inundações, as secas, os cangaceiros, 

as reviravoltas da política alimentam o caráter jornalístico dessa produção que sobe a 

centenas de títulos por ano”. Assim como os outros estudiosos, Lessa também situou o 

Cordel como meio jornalístico.  
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O Jornalismo Popular apresenta uma série de tentativas para ser definido, e 

inicialmente, a acepção deve partir do conceito de Jornalismo. Para José Marques de 

Melo, o Jornalismo é concebido como: 

 
Um processo social que se articula a partir da relação (periódica/ 
oportuna) entre organizadores formais (editoras/ emissoras) e 
coletividades (públicos/ receptores), através de canais de difusão 
(jornal/ revista/ rádio/ televisão/ cinema) que asseguram a transmissão 
de informações (atuais) em função de interesses e expectativas 
(universos culturais e ideológicos). (MARQUES DE MELO, 2003, 
apud DORNELLES, 2007, p. 10). 
 

Além dessa definição, há uma acepção sustentada por Carlos Eduardo Lins da 

Silva que define e diferencia jornal popular de Jornalismo Popular. Silva divide os 

jornais em três tipos: os de prestígios, os políticos e os populares. O autor define 

inicialmente que “o ‘jornal popular’ pertence à grande imprensa, mas se dirige ao 

chamado ‘povão’, atém-se ao inesperado, sensacional, inédito, busca o interesse 

imediato do leitor e visa criar empatia com ele” (apud DORNELLES, 2007, p. 10). E 

acrescenta que os jornais populares, são “periódicos que têm em sua linha editorial uma 

preocupação de defesa dos interesses das classes trabalhadoras” (apud LUYTEN, 1992, 

p. 33). 

Segundo Silva (apud DORNELLES, 2007, p. 11), o conceito de Jornalismo 

Popular “não deve ser confundido com o jornalismo consumido em larga escala por 

setores das classes populares e de temática voltada para o noticiário sensacionalista”. O 

autor ainda identifica três tipos diferentes de Jornalismo Popular:  

 
1. publicações que defendem os interesses das classes 
trabalhadoras, mas não as têm nem como produtoras nem como 
destinatárias principais; 
2. publicações que defendem os interesses das classes 
trabalhadoras e que, embora não sejam produzidas por elas, são a elas 
destinadas preferencialmente; 
3.  publicações que defendem os interesses das classes 
trabalhadoras e as têm como autoras e destinatárias principais. (apud 
LUYTEN, 1992, p. 34). 

 

Diante desses três pontos e das exigências formais do Jornalismo que seriam 

atualidade, periodicidade, universalidade e difusão coletiva, nota-se que nem todos os 

elementos se aplicam à Literatura de Cordel. As notícias veiculadas pelos folhetos 

suprem a necessidade de atualidade por trazerem acontecimentos comentados. A 

periodicidade não é frequente, exceto algumas publicações como os folhetos de Cuíca 
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de Santo Amaro que eram produzidos semanalmente. Outro elemento nem sempre 

presente é a universalidade, o cordelista escreve para o seu público e sobre aquilo que 

julga interessá-lo. De todos os elementos, a difusão coletiva é seguida, o público 

diretamente interessado é atingido pelos distribuidores de folhetos. 

De acordo com a definição de Silva, mais precisamente o terceiro ponto citado 

acima, “as publicações que defendem os interesses das classes trabalhadoras e as têm 

como autoras e destinatárias principais”, é necessário destacar o termo “defender os 

interesses das classes trabalhadoras”. Na Literatura de Cordel esta expressão se faz 

presente, porém de modo implícito, os poetas têm noção de usa função social, mas não 

se conscientizam politicamente de que estão defendendo os interesses das classes 

trabalhadoras. 

Segundo Luyten (1992, p. 36), há uma definição mais específica que aproxima o 

Jornalismo Popular da Literatura de Cordel. A acepção seria: publicações de uma ou 

mais páginas, com certa regularidade, formato estabelecido, características de 

apresentação próprias, o povo como gerador e ator das informações e destinatário das 

mesmas. A questão da regularidade nem sempre se aplica, pois os folhetos não 

apresentam edições regulares. 

Deste modo, usa-se o termo folheto noticioso, ao invés de folheto jornalístico 

porque nem todos os cordéis apresentam aspectos jornalísticos ou noticiosos. Portanto, 

o cordel noticioso deve ser relacionado ao Jornalismo Popular diante das definições 

apresentadas por Luyten e Silva. 

 

4.1 - Considerações sobre a notícia  

 

A definição mais usual de ‘notícia’ refere-se ao relato de um acontecimento 

atual geralmente de interesse público e que é veiculado em mídia. Porém, sua 

conceituação não é simples, pois não há uma definição precisa do termo.   

Nilson Lage oferece a seguinte acepção para notícia: 

 

A notícia distingue-se com certo grau de sutileza da reportagem, que 
trata de assuntos, não necessariamente de fatos novos: nesta importam 
mais as relações que reatualizam os fatos, instaurando um dado 
conhecimento do mundo. [...] Permitimo-nos encarar a notícia como 
algo que se constitui de dois componentes básicos: uma organização 
relativamente estável, ou componente lógico; e elementos escolhidos 
segundo critérios de valor essencialmente cambiáveis, que se 
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organizam na notícia - o componente ideológico. (LAGE, 1982, p. 35 
- 37).  

 

Carlos Alberto Rabaça (1987, p. 418) também apresenta uma definição para o 

termo notícia, esta é como um “relato de fatos ou acontecimentos atuais, de interesse e 

importância para a comunidade, e capaz de ser compreendido pelo público”. 

Diferentemente, F. Frazer Bond (1959, p. 67) salienta que “a notícia não é um 

acontecimento, mas a narração desse acontecimento”. Bond (1959, p. 68) afirma 

também que “notícia é uma reportagem oportuna sobre coisa de interesse para a 

humanidade e a melhor notícia é a que interessa ao maior número de leitores”. Portanto, 

há uma transformação do fato em notícia, baseada em determinados critérios tornando o 

acontecimento em mensagem jornalística.  

Segundo Bond (apud LUYTEN, 1992, p. 38), há quatro fatores, já citados 

anteriormente, que determinam o valor da notícia, e estes fatores se aplicam aos folhetos 

noticiosos. Oportunidade: a atualização nem sempre acontece com o leitor de folhetos; 

Proximidade: neste ponto o Jornalismo Popular e Literatura de Cordel se identificam, 

pois fatos irrelevantes para o leitor comum são interessantes para o leitor de cordéis; 

Tamanho: como no Cordel, um acontecimento é medido pela sua extensão; Importância: 

a parte opinativa dos folhetos ressalta esse ponto da relevância.  

O mesmo autor ainda acrescenta que há elementos de interesse da notícia como: 

interesse próprio; dinheiro; sexo; conflito; o incomum; culto do herói e da fama; 

expectativa; interesse humano; acontecimentos que afetam grandes grupos organizados; 

disputa; descoberta e invenção; crime, entre outros. De modo consciente ou 

inconsciente, os poetas-repórteres incluem esses elementos em seus folhetos.  

 

4.2 - A notícia no Cordel e suas fontes de informação 

 

Assim como os jornalistas precisam de uma pauta pré-definida ou de fatos que 

despertem o interesse do seu público, os poetas-repórteres também buscam assuntos dos 

quais possam tratar e que despertem o interesse dos seus leitores. Diferentemente dos 

jornalistas que produzem informações a partir de assuntos verídicos, os cordelistas 

possuem a liberdade de criar, de modificar um acontecimento, porém procuram não 

desviar-se do fato original. 
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 A busca por informações tanto para o jornalista como para o poeta-repórter é 

similar, porém há diferença na maneira como ambos buscam estas informações. O 

jornalista levanta todas as informações, procura fontes, faz uso de agências de notícias 

ou jornais de destaque, realiza entrevistas e busca a notícia. O poeta-repórter faz uso dos 

meios de comunicação como fonte de informação e encontra a notícia já pronta. O poeta 

monta a notícia em versos acrescentando opiniões, críticas, valores, etc. 

 As notícias no jornal podem apresentar novos acontecimentos sucessivos; novos 

fatos podem ser acrescentados aos fatos principais; novas notícias são acrescidas à 

medida que um caso é esclarecido; ou trazer referências às notícias para situar o leitor/ 

telespectador. Já nos folhetos, as histórias aparecem em uma única etapa. O poeta espera 

a definição do fato para retratar o acontecimento em versos, e o leitor tem o resumo dos 

fatos em forma de narrativa.  

 Devido à busca por informações, há uma interação entre as culturas de massas e 

a popular, pois a Literatura de Cordel depende da interação dos meios massivos para 

obter mensagens e transmiti-las ao seu público. Após a obtenção de notícias, o poeta 

popular realiza um processo de decodificação das notícias e adapta-as com linguagem 

próxima ao do seu público. 

 O poeta não tem somente os veículos de comunicação como única fonte de 

informação. Os fatos relatados nos poemas podem vir de fontes seguras ou de outras 

fontes como as orais que surgem, por exemplo, de boatos sobre um acontecimento. Com 

isso, questiona-se a veracidade, pois a existência de fontes não seguras ou inexistentes 

evidencia que os poemas informativos nem sempre possuem confiabilidade. Já o 

jornalista tem a obrigação e o compromisso com a veracidade dos fatos, deve trazer a 

informação com a conferência das fontes, embora em certos momentos, a verdade venha 

coberta de parcialidade.  

 

4.3 - A notícia em versos 

 

 É necessário compreender as técnicas utilizadas pelos poetas para transformar as 

informações obtidas em informações prontas para serem veiculadas. Após obter o 

assunto a ser tratado, tanto o poeta como o jornalista, devem transformar o assunto para 

que este possa ser veiculado. O jornalista preocupa-se em vender a notícia, e o 

cordelista, de modo mais moderado, também se preocupa com esse aspecto capitalista. 

O princípio da atualidade obriga o jornalista a obter notícias em prazos determinados, já 
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o poeta popular não tem essa preocupação. Quanto à produção dos textos, o jornalista 

deve seguir padrões para transformar os fatos em informações. O poeta possui a 

liberdade de usufruir o assunto e transforma o fato não somente em informação, mas 

também, em interpretação. 

Já o texto jornalístico deve estar isento de opiniões, quando não for uma crônica 

ou um editorial, por exemplo. Deve se comprometer com a verdade dos fatos e com a 

veiculação da notícia, assim a objetividade jornalística se distancia da estrutura métrica 

e de rimas dos folhetos.  

Um aspecto que diferencia o Cordel dos outros veículos é o fato dele compor em 

versos suas notícias com uma estrutura organizada em métrica e rima. Com isso, os 

folhetos são facilmente entendidos e memorizados pelo povo nordestino. Outro ponto é 

que a informação transmitida pelo cordel circunstancial é diferenciada, pois seu texto 

apresenta um Jornalismo versado. A transformação da notícia em Jornalismo Popular 

pelos poetas é complexa, pois a busca de informações e a construção dos textos 

envolvem arte e criatividade.   

 Após preparar as notícias em versos, os poetas-repórteres transformam as 

informações para serem apresentadas sob a forma impressa. Os cordelistas, 

principalmente os que escrevem cordéis circunstanciais, os dedicados ao Jornalismo 

Popular, preocupam-se com tempo entre a preparação dos versos e a divulgação destes. 

A questão da atualidade é retomada, não deve haver demora em narrar um 

acontecimento, pois o fato pode perder sua relevância.  

 Na Literatura de Cordel, o poeta é responsável pela veiculação de suas obras, 

e para impressão dos folhetos ele é quem busca tipografias, gráficas e editoras, é ele 

também quem arca com os custos da impressão. Para não obter custos altos, o poeta faz 

tiragens menores dos exemplares, já que os cordéis circunstanciais são efêmeros. 

Luyten sustenta que: 

 

os folhetos jornalísticos nascem em função de um acontecimento ou 
estado de espírito, para depois cair no esquecimento. Embora pujantes 
enquanto cumprem seu papel de informar ou formar os espíritos dos 
que a eles têm acesso, perdem rapidamente o interesse por processos 
de informação e veiculação das notícias. [...] Quanto aos folhetos de 
cunho jornalístico, o que se pode dizer é que vendem muito logo em 
seguida à publicação e depois deixam de ser adquiridos para dar lugar 
a outros, com informações mais novas. [...] Uma vez ‘esfriado’ o 
assunto, o folheto noticioso cai no esquecimento. E normalmente as 
tiragens de folhetos jornalísticos são de 1000 a 2000 exemplares. 
(LUYTEN, apud GALVÃO, 2000, p. 257). 
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 Depois da publicação, os folhetos estão prontos para serem lidos ou ouvidos. A 

leitura dos cordéis passa a ser um ato coletivo com a intenção de divulgar e vender. As 

histórias que trazem fatos recentes e personagens que o público se identifica, 

despertando a atenção do povo. Há também um anseio de se informar que faz com que o 

povo adquira os cordéis como os seus jornais populares.  

 

4.4 - O Jornalismo do Sertão Nordestino 

 

É por intermédio do Cordel que se tem um retrato do Sertão Nordestino até os 

dias atuais. O fazer jornalístico do povo nordestino conta histórias verídicas, contesta o 

poder, acrescenta imaginário aos fatos, critica figuras importantes, defende as causas 

populares, etc.  

O Cordel retrata também passagens relevantes da vida política e social do país 

mostrando interação entre as culturas erudita e popular, assim essa interação permitiu 

mostrar passagens da política brasileira, como o governo de Affonso Pena, o levante de 

São Paulo em 1932, os regimes do governo de Getúlio Vargas, os regimes militares, a 

morte de Tancredo Neves, a inflação, o impeachment do Collor, a política de Fernando 

Henrique, entre outros períodos da política brasileira. 

Não foi somente da temática política que os poetas trataram. Transformavam em 

versos os acontecimentos que marcaram o país e sua região. Grandes acidentes, feitos 

do futebol e outros esportes, e um grande destaque como a morte do piloto Ayrton 

Senna. Além da vida política, econômica e social do país, aspectos da realidade regional 

estão presentes nos poemas, assim como os usos, os costumes, a moral, crimes, 

desastres, fatos exagerados, entre outros. 

O Cordel é visto como um instrumento jornalístico, pois apresenta a facilidade 

de indicar para os leitores de um modo compreensível os fatos ocorridos no país e em 

setores da sua região. Do mesmo modo que os jornais possuem suas técnicas, ‘o jornal 

do Cordel’ possui seus esquemas de rimas e métricas, estes recursos facilitam a 

memorização dos fatos veiculados por intermédio da Literatura de Cordel. 

Além desses recursos, o cordel circunstancial possui aspectos que torna ele 

distinto do Jornalismo como o descomprometimento com a verdade, com a atualidade e 

com a prática diária de reportar os fatos. Tais aspectos ocorrem, pois o Cordel não está 

vinculado com empresas jornalísticas, sendo cada poeta dono de seu folheto já que seu 
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texto é seu próprio jornal. Todo folheto na Literatura de Cordel, é ele próprio a 

reportagem e o jornal do povo nordestino. 

O não comprometimento com a verdade está relacionado ao fato dos poetas não 

terem obrigação de relatar os fatos verídicos para o povo. Os cordelistas, em alguns 

momentos, acrescentam novidades, figuras e personagens, e com isso modificam o 

sentido dos fatos. Em outros momentos, o fato é relatado conforme ocorreu, e é nesse 

ponto que se encontra a verdadeira maneira de transmitir informações por meio do 

Cordel.  

Quando os fatos são transformados em versos pelos poetas considera-se que as 

mensagens captadas de outros meios se relacionam com o modo como os poetas 

entendem e aceitam o mundo. Narram histórias segundo seus conhecimentos e 

entendimento das mensagens. Os relatos estão sujeitos aos pontos de vistas, aos 

questionamentos, as crenças, as preferências de cada poeta. O Jornalismo Popular feito 

pelo Cordel permite aos seus criadores e seu público este livre-arbítrio para inserir 

opiniões, ideias, verdades, para protestar, defender, satirizar, inventar, aumentar fatos, 

etc.  

Assim, a relevância do papel informativo do Cordel está na credibilidade que 

este possui junto ao público, mesmo que o leitor busque informações em outros meios, 

só acreditará em um fato quando o folheto confirmar esse acontecimento. Há 

identificação entre emissor e receptor tornando maior a apreensão da mensagem 

veiculada. 

 Fatores já mencionados como a atualidade opõem o Jornalismo e a Literatura de 

Cordel. Houve poetas que escreviam histórias com certa frequência, como Cuíca de 

Santo Amaro, porém os folhetos não acompanham a mesma velocidade dos outros 

meios de comunicação. Abordam assuntos que tiveram como fonte a própria mídia, e a 

criação dos poemas, a publicação, as capas e as vendas requerem certo tempo. Percebe-

se que o Cordel depende de fatores que impedem sua atualidade.  

Essa questão da atualidade faz com que os poetas produzam uma quantidade 

menor de páginas e de folhetos. As páginas dos cordéis circunstanciais são poucas, pois 

para relatar um episódio não são exigidas muitas folhas. A tiragem dos folhetos também 

é reduzida já que os assuntos tratados perdem valor.  

A Literatura de Cordel com seu papel de veiculo de comunicação popular em 

versos defende o povo e seus ideais, e também, representa sentimentos individuais. 

Poetas como Patativa de Assaré, Cuíca de Santo Amaro, Rodolfo Coelho Cavalcante, 
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Leandro Gomes de Barros, entre outros, foram os nomes da defesa popular escrevendo 

sobre os principais fatos de suas épocas em folhetos que foram jornais, informação, 

poesia, crítica, etc.  
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Capítulo 5  

5 - Análise de conteúdo a partir dos folhetos noticiosos mais significativos 

 

Sob a forma de Jornalismo Popular, a Literatura de Cordel retratou episódios 

nacionais a partir da visão do poeta, e este fez da arte cordelista um veículo de 

informação. A Literatura em versos exerceu relevante papel na vida popular sendo uma 

fundamental via de informação, já que os jornais eram considerados de difícil 

compreensão. 

Os acontecimentos marcantes foram relatados de modo folclórico pela voz do 

povo, mas representada pelo poeta. O cordelista expressou pensamentos em rimas e em 

versos sobre os fatos ocorridos, e fazendo uso da interação com os canais massivos 

como fontes na busca das informações, o poeta por meio do Cordel apresenta a 

realidade corrente do país. Além de informar o público, o poeta persuade o leitor com 

suas próprias conclusões dos fatos. 

Foi no Jornalismo de âmbito nacional que a Literatura de Cordel encontrou 

temas distintos para criticar a política e o poder. Em muitos folhetos é nítida a aceitação 

de dominação exercida por figuras de poder, ou mesmo uma adoração por estas figuras.  

Ao informar o povo sobre os fatos relevantes do país, o Cordel escreveu uma 

narrativa dos fatos segundo a visão popular e seu próprio posicionamento. Essa versão 

dos acontecimentos não se distancia da versão midiática, pois os jornais são as 

principais fontes de informação quando se aborda temas nacionais.  

Os vários períodos da História Brasileira foram registrados pelo Jornalismo 

realizado pela Literatura de Cordel. Foi também em decorrência desse Jornalismo 

Popular que o povo nordestino não ficou alheio aos acontecimentos nacionais. Os fatos 

mais significativos do país e da política nacional, os acidentes, os feitos dos esportes, os 

escândalos, esses e outros temas foram transformados em verdadeiras reportagens em 

versos. 

O folheto “Proclamação da República”, de José Rodrigues de Oliveira, apesar de 

ter um caráter histórico, exemplifica que o povo nordestino não está alheio aos 

acontecimentos que sucedem ou sucederam no país:  

 

Foi proclamada a república  
tomou conta um militar 
a oposição forçou  
ele a renunciar 
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um outro que era vice 
pôde a coisa contornar. 
 
Dois presidentes fardados 
depois vem cinco civis 
derrotando Rui Barbosa 
sitiou como bem quis 
ao lado de Venceslau 
fez um governo infeliz. 
 
Hermes Rodrigues da Fonseca 
de Deodoro era primo  
em mil novecentos e dez 
seguro como um felino  
recebeu dos seus amigos 
o Governo, seu destino. 
 
(...) 
 
O padre Cícero Romão  
ao governo deu trabalho  
porque sendo inteligente 
alguém lhe quebrava o galho 
sempre trazendo um trunfo 
quando traçava o batalho. 
 
Pelos chefes da igreja  
ele foi excomungado 
talvez tenha sido inveja  
pelos milagres falados 
e ainda bota pra traz 
muitos santos diplomados. 
 
Eu podia dizer mais 
e verdade disso eu sei  
não pretendo esnobar 
pois só fatos relatei 
e mais em terra de cego  
quem tiver um olho é Rei. 

(José Rodrigues de Oliveira40) 
 

O primeiro grande fato nacional registrado pelo Cordel desempenhando seu 

papel jornalístico foi a história de Antônio Conselheiro e da Guerra de Canudos, no 

século XIX. Segundo Mark Curran (1992, p. 49), esta foi a primeira oportunidade para 

os leitores de ver ‘historiado em verso’ um acontecimento marcante da realidade 

nordestina. No folheto “A Guerra de Canudos”, João Melchíades Ferreira da Silva 

permite ao leitor compreender como a narrativa de um fato relevante contribui para o 

                                                           
 
40 In: Márcia M.R. Lopes, Literatura de cordel, 2001, p. 436 – 441. 
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registro da História Brasileira. O poeta, que foi combatente na guerra, mostra sua visão 

de soldado fiel e patriótico, e descreve detalhes sempre se opondo a Conselheiro: 

 
Ergueu-se contra a República  
o bandido mais cruel  
iludindo um grande povo  
com a doutrina infiel 
seu nome era Antônio  
Vicente Mendes Maciel.  
(...) 
 
Para iludir ao povo  
ignorante do sertão 
inventou fazer milagre 
dizia em seu sermão  
que virava a água em leite 
convertia as pedras em pão. 
(...)  

  
Os homens mais perversos 
de instinto desordeiro  
desertor, ladrão de cavalo 
criminoso e feiticeiro  
vieram engrossar as tropas 
do fanático Conselheiro. 
(...)  
 
Terminei duas revoltas 
mais fiquei aposentado  
me lembro do tempo velho 
do serviço de soldado  
quando sonho com a guerra 
acordo entusiasmado.  
(...) 

(João Melchíades Ferreira da Silva41) 
 

Nesse folheto João Melchíades cumpre seu papel de poeta-repórter 

apresentando, segundo termo empregado por Curran (2001, p. 53), uma ‘crônica 

popular poética’ da Guerra de Canudos. Portanto, o folheto resume a guerra como um 

conflito entre forças do bem e do mal. 

Não foram somente acontecimentos nacionais que os poetas retrataram, 

abordaram também fatos internacionais. As Grandes Guerras, o assassinato de 

presidente estadunidense John Kennedy, a chegada do homem à Lua, o atentado 

terrorista às Torres do World Trade Center nos Estados Unidos, entre outros. 

                                                           
 
41   Idem, p. 442. 
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O folheto “O atentado terrorista e o nosso sofrimento” de Olegário Fernandes, 

reflete o mal provocado pelos terroristas, e também o fato dos Estados Unidos gerarem 

hostilidades com seu poder: 

 

No dia 11 de setembro 
um dia de terça-feira 
do ano dois mil e um 
a tragédia traiçoeira 
atacou os Estados Unidos 
Foi a maior bagaceira.  
(...) 
 
Chegando lá na cidade 
fez um certo volteio 
e foi direto pra torre 
acertou mesmo no meio 
até hoje ninguém viu  
um acidente tão feio. 
(...) 
  
Porém, o americano 
forte, rico e potentado, 
e a metade do mundo 
por ele é dominado 
está colhendo no presente  
o que plantou no passado. 
(...) 
 
Há muitos anos que a gente 
sofre no alto grau 
seca, fome e carestia 
no povo metendo o pau 
e agora pra completar 
vem a guerra mundial. 

(Olegário Fernandes42) 
 

 Nos trechos acima do poema, o poeta Olegário critica o ataque e os terroristas, 

descreve detalhes da tragédia como se fosse o repórter presenciando os fatos e 

demonstra-se contrário ao imperialismo estadunidense. Demonstra-se também, solidário 

comparando o que ocorreu e o sofrimento gerado pelo ataque com o sofrimento 

nordestino diante da seca, fome e miséria, e mostra nos versos um receio diante de uma 

nova guerra. 

 Os poetas que se dedicaram aos cordéis circunstanciais demonstraram uma 

predileção temática pela política nacional e regional. Nas reportagens populares com 

                                                           
 
42 Idem, p. 402. 
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temática política quando os poetas defendem o povo e criticam a injustiça praticada por 

algum político, encontramos um caráter tendencioso nas narrativas.  

 A República Velha, anteriormente a presença de Getúlio Vargas, também foi 

retrata, assim como os presidentes, militares e civis da Política Café com Leite foram 

personagens das narrativas nordestinas. Campos Sales e a crise econômica; Prudente de 

Morais; Rodrigues Alves; Afonso Pena; Nilo Peçanha; Hermes da Fonseca; Venceslau 

Brás; e outros presidentes formam retratados pelos versos do Cordel. Alguns poetas 

apoiavam determinados políticos ou partidos. Defendiam os políticos que apoiavam e 

criticavam o restante, assim representavam o povo.  

 Com a Revolução de 30 e a Nova República, a figura do presidente Getúlio 

Vargas foi a figura política mais retratada pelos cordelistas. Segundo Orígenes Lessa 

(1973, apud CURRAN, 2001, p. 108), “depois de padre Cícero Romão, talvez Vargas 

seja o herói mais conhecido do cordel”.   

 O poeta Cuíca de Santo Amaro retratou períodos de relevância política em 

alguns de seus folhetos. Nos versos de “Plínio Salgado e o Galinheiro” há um diálogo 

entre Getúlio Vargas e Plínio Salgado. O poeta utiliza uma narração em primeira pessoa 

para dramatizar a história política: 

 

Eu sei perfeitamente  
que foi a minha indolência  
de querer por força viva 
arrancar-lhe a presidência  
porém dei golpe errado 
pois faltou-me a inteligência.  
 
O partido que criei  
resultou-me muito mal 
me vejo hoje acuado 
como um imundo chacal 
pelos bairros putrefactos 
de longínquo Portugal. 
(...) 
 
Era imenso o galinheiro 
estava mesmo lotado  
tudo de camisa verde 
era um quadro gozado 
porém só tinha um galo 
era o Plínio Salgado. 
 
Ele quem manobrava 
com todo o galinheiro  
só dormia o relachado  
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lá em cima do poleiro 
dizendo de vez em quando 
sou um galo traiçoeiro. 
 
Porém o galinheiro  
muito tempo não durou  
quando foi um belo dia  
Getúlio Vargas cismou 
agarrou logo o galinheiro 
e o rabo logo cortou. 
(...) 
 
Mesmo de rabo cortado 
a galinha continua  
assim mesmo sem camisa 
anda no meio da rua  
procurando algum otário  
p’ra fazer uma das suas. 

(Cuíca de Santo Amaro43) 
 

É nítido nos trechos do poema que o poeta se posiciona ao lado de Getúlio 

Vargas e contra Plínio Salgado e seu movimento integralista. O poeta faz uso de termos 

que indicam oposição e aversão, usa também palavras tendenciosas e com duplo 

sentido. A figura da galinha e do galinheiro representam a figura de Plínio Salgado. 

Diante disso, é observado que o Jornalismo Popular feito pela Literatura de Cordel 

exerce uma função contestadora de defender o povo, além de também informar e inserir 

juízos de valores no público. Até mesmo a capa do folheto traz representações exibindo 

a caricatura de um homem semelhante a um rato, com orelhas pontiagudas e bigodes. 

Outro destaque do governo Vargas que os poetas apresentaram em versos foi a 

figura de Luís Carlos Prestes, o herói da coluna Prestes que protestava contra a política 

do governo federal. Sua figura é presente em muitos poemas políticos do Cordel 

nordestino como sendo um inimigo da política exercida por Getúlio Vargas. 

O poeta Cuíca de Santo Amaro, além de retratar a figura de Vargas, retratou a 

figura de Prestes, utilizando o jornal e o rádio como fontes de informações para escrever 

seus versos. O poema “Discurso de Carlos Prestes” relata o primeiro discurso do 

comunista:  

  
Eis que surge na tribuna 
finalmente o esquerdista 
a imensa multidão  
para ele volve as vistas 

                                                           
 
43 Idem, p. 447 – 448. 
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cheios de fé e coragem   
para ouvir o comunista. 
(...) 
 
Afirmou o comunista  
prosseguindo o seu discurso  
o Partido Integralista 
foi sempre um partido urso  
que queriam nesta guerra 
ver a derrota dos Russos. 
(...) 
 
Se há de vir outro  
para a coisa piorar 
acho eu muito melhor 
o mesmo velho ficar 
esta é a pura verdade 
que eu acabo de falar. 
(...) 
 
Foi este mais ou menos 
o discurso do comunista 
muita gente não gostou  
da ação do esquerdista 
que deu lição de moral  
ao Partido Integralista. 

(Cuíca de Santo Amaro44) 
 

A ideia central do discurso apresentado nos versos de Cuíca era a intenção de 

Prestes avisar para que o povo não confiasse nos integralistas que eram inimigos de 

Vargas. No poema de Cuíca, Prestes não é visto como inimigo, o poeta procura 

demonstrar simpatia pelo líder comunista, com os versos em primeira pessoa o leitor 

passa a ter entendimento da política daquele período. 

Outros momentos do governo Vargas foram retratados pelos poetas, estes 

relataram o retorno do presidente antes mesmo do fato ocorrer. A figura de Getúlio era 

notória e carismática, não somente para o povo nordestino, como para o restante do 

país. Novamente, Cuíca de Santo Amaro versa sobre a figura do presidente Vargas, o 

poeta possui uma variedade de folhetos abordando os vários momentos desse governo.  

Títulos como “Ele voltará”, ”Deus no céu e Getúlio na terra”, “A chegada de Getúlio no 

céu”, entre outros. No folheto “O testamento de Getúlio” encontra-se os seguintes 

versos:  

 

                                                           
 
44 Idem, p. 449 - 450. 
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O grande Getúlio Vargas  
brasileiro cem por cento 
antes de morrer  
cumpriu seu juramento 
deixando p’ros herdeiros 
um riquíssimo testamento. 
 
Para o Carlos Lacerda  
incluiu no seu caderno 
deixou-lhe o Getúlio Vargas 
por ordem do Pai Eterno 
para este jornalista  
as caldeiras do Inferno. 
 
Ao meu filho João Goulart  
deixo escrita essa nota 
retire-se da política 
p’ra não cortar mais patota 
pois depois da minha morte 
tu só terás a derrota. 
(...) 

 
Deixo ao povo brasileiro  
os quais me tenham amizade 
elas!... As Leis Trabalhistas 
para a sua liberdade  
deixo ela para o povo 
antes de ir para a eternidade.  
(...) 
 
Deixo o cofre da nação  
lá no Rio de Janeiro  
para os candidatos 
e pra todo marreteiro  
que pelas eleições  
gastaram o seu dinheiro.  

(Cuíca de Santo Amaro45) 
 

Nos versos, Cuíca registra que Getúlio tem uma oportunidade de se vingar de 

seus inimigos e premiar os amigos. Vinga-se deixando dívidas da nação e a justiça dos 

tribunais, premia o povo com os recém-adquiridos direitos trabalhistas e o Ministério do 

Trabalho. Com os versos o poeta mostra pouca esperança para o futuro político do país. 

Outras variedades de cordéis, que não são de autoria de Cuíca de Santo Amaro, e 

que trazem a temática da figura de Getúlio Vargas podem ser encontrados como: “A 

entrada triunfal de Getúlio Vargas em Recife”, de José Bernardo da Silva; “ABC de 

Getúlio Vargas”, “O que Getúlio Vargas fez pelo Brasil”, “A voz do dever”, de Rodolfo 

Coelho Cavalcante; “Getúlio Vargas”, de Gonçalo Ferreira da Silva, entre outros. 

                                                           
45 Idem, p. 451 – 452. 
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Dentre os presidentes brasileiros, Getúlio Vargas foi o maior expoente político 

presente na Literatura de Cordel, nenhum outro personagem da política nacional foi tão 

adorado e apoiado pelo povo, e retratado em versos pelos cordelistas. Outros 

governantes como Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foram criticados por irem 

contra os interesses da classe inferior. 

A morte de Vargas, fato que causou uma grande comoção nacional, também 

gerou mais uma infinidade de folhetos, entre eles: “O suicídio do presidente”, de 

Manuel Pereira Sobrinho; “A lamentável morte de Getúlio Vargas”, autor 

desconhecido; “A morte do maior presidente do Brasil Dr. Getúlio Dorneles Vargas”, 

de Manuel D’Almeida Filho; “O suicídio do presidente Getúlio Vargas”, de João 

Liberalino; “Pranteada morte do Dr. Getúlio Vargas“, de João Severo de Lima; “A 

morte do presidente Vargas o braço forte do Brasil”, de José Matias de Moura; entre 

outros folhetos. 

O folheto “A lamentável morte de Getúlio Vargas”, sem autoria especificada, foi 

escrito no mesmo dia do ocorrido em 1954, com isso, é apresentado o aspecto de 

atualidade no Cordel. A morte de Vargas foi noticiada em pelos diversos meios 

comunicação e também nos folhetos, como já era figura conhecida, o poeta somente 

mencionava o nome de Vargas na sexta estrofe. Ao escrever os versos, o poeta invoca a 

presença de figuras religiosas para obter forças e relatar o acontecimento: 

 

O Jesus pai redentor 
mandai socorrer-me urgente 
equilibrai minha pena 
fortificai minha mente 
p’ra lamentar os clamores 
da morte do Presidente. 

 

 Os versos não divulgam necessariamente a notícia, a população já tinha 

conhecimento sobre o fato devido aos outros veículos de informação. A narração dos 

versos é uma reinterpretação do acontecimento veiculado pela mídia, também relatam a 

repercussão do fato, a comoção coletiva e o luto da nação brasileira:  

 

O Brasil entristeceu  
quando ele suicidou-se 
alegria se escondeu 
a tristeza apresentou-se 
dizia o povo chorando 
o pai dos pobres acabou-se.  
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 No trecho acima o poeta anuncia o dado fundamental do folheto que seria a 

maneira como ocorreu a morte, refere-se também à classe que foi prejudicada com a 

perda do presidente que seria os pobres. 

 No decorrer dos versos são apresentados fatos que se adicionaram ao 

falecimento do presidente, consequências como estabelecimento do feriado, clamores 

pelo país e saudosismo. O poeta faz uma busca de reconstituir os fatos, imagina os atos 

finais de Vargas. Relata também os feitos e benefícios trabalhistas que o presidente 

proporcionou ao povo: 

 
Oh Brasil pátria querida 
todos ouvem o teu gemido  
com pesar e sentimento  
pelo triste ocorrido  
da morte do presidente 
do seu povo tão querido. 
 

O poeta alterna momentos de Getúlio ainda vivo relatando sua relevância para os 

trabalhadores, com períodos de sua morte. Enfatiza nos versos características e valores 

como protetor e defensor dos mais necessitados, além de imortalizar a figura do 

presidente: 

 

O povo lhe considera  
um homem imortalizado  
porque ficou o seu nome 
em todo o país gravado 
e no coração da pátria  
ele se acha plantado.  

(Autor desconhecido46) 
 

 A Literatura Popular em versos, além de abordar a era Vargas, trouxe folhetos 

que retrataram outros acontecimentos importantes e de grande repercussão nos veículos 

de comunicação. A democracia entrou em discussão; o impeachment de Fernando 

Collor de Melo; o governo de Fernando Henrique Cardoso; assuntos sociais como 

migração; figuras políticas notórias e outras não; a corrupção; crimes como o de Paulo 

Cezar Farias; a construção de Brasília; o golpe militar; o movimento Diretas Já; as 

mortes dos presidentes Tancredo Neves e Juscelino Kubitschek; os feitos dos esportes; a 

                                                           
 
46 Idem, p. 455 - 457. 
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morte de Ayrton Senna; entre outras infinidades de acontecimentos marcantes na 

história do país. 

 Dos acontecimentos listados acima, a construção de Brasília foi relatada nos 

versos de Apolônio Alves dos Santos: 

 
Juscelino Kubitschek 
o seu sonho realizou  
edificando Brasília  
como ele assim pensou 
dando a vida ao sul e leste 
porém sofreu o Nordeste 
que na miséria ficou. 
 
Edifícios gigantescos 
obras arquiteturais  
não solucionou a crise  
que aumenta mais a mais  
assim a crise perdura 
só porque em agricultura  
o governo nada faz. 
(...) 
 
Enquanto o Norte e o Nordeste 
sofrem inanição 
não louvarei nenhum feito  
de cabal ostentação  
e desta forma critico  
Brasília é boa pra rico, 
mas para o pobre; isto não!  

(Apolônio Alves dos Santos47) 
 

Outro fato relevante que repercutiu nos meios de comunição e refletiu no Cordel 

foi o golpe dos militares em 1964. A ‘Revolução de 64’ ou o ‘Golpe Militar’ foi um 

grande tema para Literatura de Cordel. O folheto mais significativo sobre a temática foi 

“A vitória da democracia no Brasil e o fim do comunismo”, de Rodolfo Coelho de 

Cavalcante. O folheto resume a postura vivenciada na época e durante o regime que era 

um modo conservador, religioso, moralista e patriótico. Acreditava-se que os militares 

livrariam o país de uma ameaça comunista representados por Goulart e a política das 

reformas de base: 

 
Suas ‘Reformas de Base’ 
delas nunca me enganei  
porque fora dos Direitos  

                                                           
 
47 Idem, p. 458. 
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jamais existe outra Lei 
tomar a propriedade 
é privar a Liberdade 
isto sempre protestei. 
(...)  
 
As primeiras providências  
foram por certo tomadas 
com a cassação dos mandatos 
e as liberdades privadas 
dos políticos extremistas  
realmente comunistas... 
graças às Forças Armadas! 

(Rodolfo Coelho de Cavalcante48) 
 

O restante dos versos é uma crítica dura contra o comunismo. Segundo Curran 

(2001, p. 190), nesses versos a tese do poeta era que o comunismo se opunha a 

liberdade e a democracia, e a única solução seria o regime militar. 

O Cordel acompanhou outros fatos que repercutiram no país. Durante o governo 

militar houve acontecimentos nos esportes que ganharam destaque, com isso o governo 

se beneficiou de um setor que não tinha ligação com o regime militar, o futebol. O 

Brasil ganhou notoriedade nesse setor, pois nenhum outro país desenvolvido obteve 

vitória em um campeonato de Copa do Mundo. O Cordel documentou essa conquista 

com folhetos como “O Brasil 1958-1962-1970: Tricampeão do mundo ou Brasil 

campeão do mundo”, de José Soares. Este folheto sobre a Copa do Mundo apresenta um 

resumo dos jogos e descreve a celebração da vitória. E o poeta acrescenta uma 

comparação entre o jogo do Brasil e a violência da Inglaterra: 

 
A Inglaterra também  
que era o cão da Europa 
inventou um jogo duro 
dizendo o Brasil não topa 
mais Jairzinho detetive 
prendeu o ladrão da Copa. 
(...) 
 
Os ingleses iam jogar  
armados de cacetete 
capitão Carlos Alberto  
deu logo n’um um bofete 
não respeitando siquer 
a Rainha Elizabeth. 

(José Soares49) 

                                                           
48 Idem, p. 461. 
49 In: Mark Curran, História do Brasil em Cordel, 2001, p. 197. 
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Além da conquista do campeonato, retratou-se muito a figura do herói do futebol 

nacional, Pelé. No folheto “Pelé tem razão”, de José Rodrigues de Oliveira, além do 

reconhecimento dos seus feitos e adoração pelo ídolo, é apresentado nos versos, o fato 

da decisão de Pelé parar de jogar futebol. O poeta retrata a tristeza que o país sentiu com 

esta notícia:  

 

Precisamos fazer coro  
com mais noventa milhões  
quero aqui nestes meus versos 
dizer das satisfações 
em aplaudir o Rei 
nascido em Três Corações. 
(...) 
 
O Rei não quer mais jogar 
até nisso é genial  
pretende dar vez a outro  
carente de pedestal  
por que contrariar quem  
sempre foi bom e leal? 
(...) 
 
Eu vou ficar por aqui  
alguém me chamou de chato 
acho que o Rei Pelé 
tem mesmo razão de fato  
porque só sabe onde aperta 
quem tá calçando o sapato. 

(José Rodrigues de Oliveira50) 
 

Os relatos nos cordéis refletiam sentimentos nacionais que eram influenciados 

pelas reportagens da mídia, e outro acontecimento de grande repercussão foi o 

falecimento do presidente Tancredo Neves. Os poetas Azulão, alcunha de José João dos 

Santos, e Chiquinho do Pandeiro descreveram a morte de Tancredo no folheto “O 

encontro de Tancredo Neves com São Pedro no céu”. Os versos relatam a chegada do 

presidente no céu, e isto demonstra que a ideia de que ele era uma boa pessoa, o poema 

também une realidade e imaginário ao idealizar a vida após morte:  

 
As vinte duas e trinta  
de vinte e um de abril 
num domingo melancólico  
a morte negra e sutil  
com as mãos frias e leves  

                                                           
50 In: Márcia M. R. Lopes, Literatura de cordel, 2001, p. 461 - 468. 
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pousou Tancredo Neves 
a esperança do Brasil. 
(...) 
 
Tancredo foi quem lançou 
a campanha que dizia 
queremos Diretas Já 
com total democracia 
pregando a Nova República 
contra fome e carestia.  

(Mestre Azulão e Chiquinho do Pandeiro51) 
 

Os acontecimentos envolvendo governantes foram frequentes nos meios de 

comunicação e a temática política refletiu em diversos folhetos. Outra figura política 

constantemente retratada foi o presidente José Sarney. Vários folhetos escritos na 

década de 80 descrevem a realidade nacional com muita comoção. O poeta Gonçalo 

Ferreira da Silva expressa no folheto “Muita sarna na sarneira do presidente Sarney” 

(1985) a falta de entendimento e o medo do povo diante do governo. O poeta ressalta 

nos versos que se proceda com cuidado, é descrente quando fala do desafio que o 

presidente enfrentará, e reflete também o pensamento de muitos brasileiros: 

 
A atra e maldita herança 
por Figueiredo deixada 
não permite ao presidente  
uma saída adequada 
porque escravizado às grades  
duma finança arrasada. 
(...) 
 
Como milagre não existe 
segundo o povo descrente 
carece uma fórmula mágica  
que permita ao presidente 
por força de uma magia  
botar o país pra frente. 

(Gonçalo Ferreira da Silva52) 
 

Além do folheto citado, muitos outros folhetos foram escritos sobre José Sarney 

como “A carta de Jesus Cristo ao presidente Sarney”, de Mestre Azulão e Chiquinho do 

Pandeiro; “O herói presidente e o famoso pacotão”, de Flávio Poeta; “O fim do arrocho 

e os preços congelados”, de Expedito Silva, entre outros. 

                                                           
51 Idem, p. 469. 
52 Idem, p. 471. 
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Com a vinda de mais um presidente, novos versos surgiram. Desta vez a figura 

de Fernando Collor de Melo chega aos meios de comunicação, e consequentemente à 

Literatura de Cordel. A eleição de Collor acarretou no maior escândalo político do país, 

o governante apareceu como o ‘caçador de marajás’, considerado também como o 

candidato da mídia, pois os veículos de comunicação passaram uma bela e ousada 

imagem pública de Collor. Para compreender os folhetos que abordaram o assunto, fez-

se necessário relembrar fatos de seu governo como o Plano Collor, as acusações, as 

revelações, o CPI e o impeachment. Foi justamente neste período que o Cordel 

vivenciou sua maior crise econômica, acabando uma época produtiva. Logo após a 

temática do Collor, surgiram os folhetos que abordaram outros presidenciáveis como 

Lula, oponente de Collor na época. 

Sobre Fernando Collor foram escritos alguns folhetos como “Discussão de 

Collor de Mello com Brizola”, de Gonçalo Ferreira da Silva; “A poesia popular e a farsa 

colorida”, de Alagoano Silva; e “A vitória de Collor e a derrota do PT”, Zezé 

Folheteiro. Os versos deste último folheto representam a visão que Collor e seu governo 

pretendiam que era obter o apoio popular para ser eleito presidente, e também retrata a 

imagem criada na campanha política. O poeta faz uso do recurso recorrente nos folhetos 

que é o pedido de inspiração a Jesus Cristo utilizado nos versos para que o eleitor vote 

em Collor. 

Já outra visão dos fatos é apresentada na maioria dos folhetos que abordaram 

este tema. Outro folheto, sem título e autor específicos, de Alagoas descreve o governo 

de Collor no estado alagoano. Com os versos o poeta alerta o povo a não votar nele e 

utiliza o recurso recorrente de pedir inspiração a Jesus para informar a população dos 

perigos que o país corre com o governo de Collor:  

 

O estado de Alagoas  
hoje está de causar dó  
se o povo ganha pouco  
Collor entrou ficou pior 
quando deixou o governo  
tava tudo triste e ermo  
a miséria muito maior.  
 
Naquele estado do Norte 
a fome muito aumentou  
causa espanto causa pena 
como o seu povo ficou  
sem casa, roupa e comida 
vida seca, triste vida 
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diz ele que melhorou. 
(...) 
 
Dizem que saia pelo Brasil  
para caçar marajá 
e os marajás verdadeiros  
estavam mesmo por lá 
usineiros que deviam  
ao banco e não queriam 
as suas dívidas pagar. 

(Autor desconhecido53) 
 

Mesmo diante de fatos veiculados pela mídia que abordam as barbaridades 

governamentais, os poetas trazem versos repletos de esperanças na possibilidade de 

melhoras para o país. Ao tratar da temática nacional os poetas relatam injustiça, 

corrupção, defendem ou criticam algum político, lamentam a miséria do povo, buscam 

milagres e auxilio com as figuras santas, etc. Com isso, as opiniões expressadas pelos 

poetas apresentam um Jornalismo diferenciado e popular. 

As fontes de informação que os poetas recorrem para retratar em versos os 

acontecimentos nacionais contribuem para que a Literatura de Cordel repasse 

informações verídicas para o público leitor. Ao escrever o poeta possui liberdade para 

transformar as notícias, assim age como mediador levando informações relevantes 

veiculadas pela mídia para o povo. Portanto, o cordel circunstancial é um meio de 

transmissão de notícias influente e eficaz. 

 Além da temática política e esportiva, o Cordel abordou outros temas relevantes 

que foram veiculados pelos meios de comunicação. Avanços tecnológicos, outros 

escândalos nacionais, as desastres naturais, doenças como a AIDS, entre outros variados 

assuntos que a mídia evidenciou.  

Transformações ocorreram com a chegada de rádio e da televisão ao Sertão 

Nordestino. Anteriormente, os folhetos eram o principal meio de divertimento do povo 

nordestino, com o advento do rádio as pessoas ganharam, além de uma nova diversão, 

um novo modo de receber notícias. A vinda da televisão também ocasionou mudanças, 

os acontecimentos que os folhetos transmitiam deixaram de ser inéditos. Apesar dessas 

transformações, o Cordel necessita da mídia para obter notícias e continuar o seu 

Jornalismo Popular. 

                                                           
 
53 Idem, p. 475. 
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A Literatura de Cordel retratou os acontecimentos relevantes tanto no âmbito 

nacional como internacional, e registrou também os fatos do local em que está inserido, 

o Sertão Nordestino. Lopes explica que: 

 

Assim como a literatura de cordel tem sido um arquivo histórico pela 
visão popular dos acontecimentos nacionais e internacionais, também 
tem o seu valor embutido na sua maneira de ser um documentário de 
todo um Nordeste, de toda a vida regional que gira em torno de cada 
poeta. Os folhetos são o documento de um povo e dos eventos de cada 
época. (LOPES, 2001, p. 487). 

 

Os folhetos que retratam os acontecimentos regionais trazem em suas páginas 

temas frequentes como: as calamidades naturais enfrentadas pelo povo nordestino como 

as secas e as enchentes; as dificuldades sociais como a miséria e o analfabetismo; as 

histórias do cangaço; o messianismo; as crenças religiosas; fatos da política regional 

como a corrupção e escândalos; fatos da vida regional; valores e costumes; entre outras 

ocorrências. E por estarem inseridos nesta realidade nordestina, os cordelistas não 

poderiam desprezar esta temática.    

O tema da miséria é considerado um dos assuntos mais frequentes nos folhetos 

que retratam as dificuldades enfrentadas pelo povo. Assim como outros poetas, Patativa 

do Assaré abordou a miséria nos versos de “ABC do Nordeste Flagelado”: 

 
Ai como é duro viver  
nos estados do Nordeste 
quando o nosso Pai Celeste 
não manda a nuvem chover, 
é bem triste a gente ver 
findar o mês de janeiro, 
depois findar fevereiro  
sem o inverno começar 
no Nordeste brasileiro. 
(...) 
 
Lamenta desconsolado  
o coitado camponês   
porque tanto esforço fez 
mas não lucrou seu roçado 
num banco velho, sentado 
olhando o filho inocente 
e a mulher bem paciente 
cozinha lá no fogão  
o derradeiro feijão  
que ele guardou pra semente. 
 
Minha boa companheira 
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diz ele, vamos embora 
e depressa, sem demora 
vende a sua cartucheira 
vende a faca, a roçadeira,  
machado, foice e facão; 
vende a pobre habitação,  
galinha, cabra e suíno  
e viajam sem destino   
em cima de um caminhão.   
(...) 

(Patativa do Assaré54) 
 

Nos versos citados, a miséria é consequência das secas no Sertão, juntamente 

com essa adversidade há a necessidade vista pelo povo nordestino de deixar sua terra 

para encontrar condições mais dignas para sobreviver. Com isso, a migração para os 

grandes centros urbanos surge como uma implicação da miséria.   

 Outros assuntos podem estar intrínsecos à temática da miséria como preço de 

produtos consumidos; alto custo dos alimentos; inflação; dívidas; exploração do povo; 

corrupção do governo; entre outros temas que trazem a temática da miséria para os 

versos dos folhetos. Lopes (2001, p. 491) sustenta que ao abordar o tema da miséria e os 

assuntos ligados a ela passa a ser visto por meio dos cordéis informativos “a luta de 

classes, a contestação do Folclore através da Folkcomunicação, a libertação da opressão, 

a defesa do povo na função social do Cordel, e também o protesto individual do poeta”. 

 Os cordelistas também retrataram outros acontecimentos regionais importantes 

que foram noticiados, mas sem muito destaque, pelos meios de comunicação como: as 

ocupações do Movimento dos Sem Terra (MST) e as invasões a terrenos por aqueles 

que não tinham moradias; carência de produtos, preços e serviços públicos acessíveis. 

Exercendo a função de jornalistas, os cordelistas não somente transmitiam os 

acontecimentos, mas também abordavam assuntos de interesse do povo, davam 

conselhos a estes e exigiam que os governantes tomassem alguma providência diante 

dos problemas enfrentados pelo povo. 

Sobre um dos assuntos citados, as invasões a terrenos por quem não tem 

moradia, o poeta Cuíca de Santo Amaro retratou o tema no folheto “O pau comeu na 

invasão”. Nos versos o poeta aconselha o povo a não realizar a invasão: 

 

Porque meu caro amigo  
eu digo sem rodeios 

                                                           
 
54 Idem, p. 490 - 491. 
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esta verdade nua  
eu a digo sem receio  
é contraproducente 
invadir terreno alheio. (...) 

 
A polícia meu leitor  
não teve outro jeito  
vendo que os invasores 
queriam briga peito a peito 
distribuía borrachadas 
a torto e a direito. (...) 

 
O governo que está 
furioso e tiririca 
neste dia por azar 
viajou para Itaparica 
está um pouco adoentado  
foi beber água de bica.  

(Cuíca de Santo Amaro55) 
 

Neste folheto Cuíca narra um fato sobre uma invasão ocorrida em Salvador onde 

os invasores dividiram os terrenos em lotes para serem ocupados. A polícia comparece 

ao local, porém os invasores se recusam a se retirar estabelecendo um conflito entre a 

polícia e o povo. No fim o povo perde e é expulso do local dirigindo-se ao governo.  

O tema da falta de moralidade da sociedade foi também retratado. Os folhetos 

circunstanciais que exploram a imoralidade estão ligados ao sensacionalismo, aspecto 

típico dos jornais que abordam acontecimentos menores. Os cordéis que satirizam os 

fatos relacionados à imoralidade são também associados à maneira sensacionalista de 

retratar fatos que atraem a atenção pública. Tais fatos são baseados em rumores e 

buscados em fontes duvidosas. Os poetas condenavam a imoralidade sem um fato 

específico ou relatavam um acontecimento escandaloso inserindo a falta de moralidade 

nesse fato. 

Outra temática importante no fazer jornalístico e recorrente no meio regional é a 

que aborda acontecimentos como acidentes locais, crimes, desastres naturais, mortes de 

figuras conhecidas, entre outros fatos que afetam diretamente o povo. Acidentes 

trágicos ocorridos nas regiões eram assuntos para os folhetos; a angústia e o sofrimento 

também eram retratados pelos poetas.  

 Cuíca de Santo Amaro versou sobre fatos locais, mais especificamente, sobre a 

deterioração do transporte público. No cordel circunstancial “A grande tragédia em 

                                                           
 
55 Idem, p. 492 - 493. 
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Periperi”, o poeta retrata que a degradação do transporte público foi responsável por um 

grande acidente ferroviário no Nordeste e o principal culpado seria o governo por não 

fazer melhorias no setor. O folheto cumpre seu papel de Jornalismo ao narrar os fatos e 

interpretá-los segundo a visão do poeta: 

 
A sombra da maldição  
vagueia pela cidade  
é como um furacão 
com a sua crueldade 
sem dó, e sem compaixão  
vai ceifando a humanidade. 
(...) 

 
Está mesmo um desleixo  
como igual eu nunca vi 
a Leste transformou-se  
em um grande abacaxi 
como vimos no desastre 
que houve em Periperi. 
(...) 
 
O número não sei  
para explicar aos leitores 
sei que em muitos lares 
reina martírios e dores 
quem afirma é o Cuíca  
o bamba dos trovadores. 

(Cuíca de Santo Amaro56) 
 

Os versos de acontecimentos nordestinos, além de abordarem os temas citados 

anteriormente, fazem também relatos sobre as histórias do cangaço. As reportagens em 

versos retrataram um Nordeste em que a seca, a fome, e outras adversidades geraram o 

messianismo, os cangaceiros e a migração para outras localidades. Além do cangaço, a 

política regional foi temática frequente nos folhetos. Qualquer figura política que 

estivesse em destaque era retratada pelos poetas. A corrupção política era o ponto 

central para os folhetos que tratavam do tema.  

A Literatura de Cordel, como forma popular de Jornalismo, cumpre sua função 

de informar o seu público leitor tanto quanto os outros veículos de comunicação. Os 

folhetos agem como um forte instrumento para o povo expressar sua voz. 

 

  

                                                           
56 Idem, p. 497 - 498. 
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Capa do folheto “O atentado terrorista e o nosso sofrimento”, de Olegário Fernandes. Fonte: 
Ciberteca de Cordel – Acervo Maria Alice Amorim – Catálogo de Literatura de Cordel. 
Endereço eletrônico: http://www.cibertecadecordel.com.br/detalhe.php?id=6303 
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Xilogravura que ilustra a figura de Getúlio Vargas. Fonte: http://www.jvicttor.com.br/ Endereço 
eletrônico: http://www.jvicttor.com.br/liquidificordel/?page_id=12 
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Capa do folheto “Muita sarna na sarneira do presidente Sarney”, de Gonçalo Ferreira da Silva. 
In: CURRAN, Mark J. História do Brasil em Cordel, 2001, p. 225. 
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5.1 - Análise de conteúdo a partir dos autores mais significativos 

5.1.1 - A defesa do povo e Leandro Gomes de Barros  

 

 Leandro Gomes de Barros (1865 - 1918) é considerado o maior de todos os 

poetas da Literatura de Cordel e o pioneiro na impressão de seus versos de modo 

sistemático e organizado. Além de autor, era impressor e distribuidor de suas obras. Sua 

obra é vasta, muitas se perderam e outras tiveram sua autoria modificada. Segundo 

Luyten (1992, p. 88), estima-se que o poeta tenha escrito aproximadamente 500 poemas 

impressos. Livretos como “O cachorro dos mortos” e “O boi misterioso” venderam mais 

de um milhão de exemplares. 

 Diante disso, é necessário ressaltar sua atividade como jornalista do povo, e em 

sua produção vasta encontra-se um abundante material noticioso. Além de transformar 

histórias em poesia popular, Leandro Gomes de Barros exerceu a função de repórter e 

crítico social. Luyten (1992, p. 88) afirma que “alguns de seus folhetos são 

considerados artigos de fundo de jornalismo popular” devido a esse papel 

desempenhado pelo poeta. Em toda produção de Leandro, há uma grande quantidade de 

folhetos contendo fatos noticiosos. (Figura 1). 

 A notícia nos folhetos de Leandro Gomes de Barros esteve presente de forma 

opinativa, seus versos tinham a finalidade de informar comentando o acontecimento. 

Nos versos a posição do poeta a respeito da esfera política era nítida, e retratava também 

o eterno problema da seca no Nordeste. Como exemplo seguem os versos de “A crise 

actual e o augmento do sello” (1915): 

 
Além da guerra Europeia 
trazer tudo atormentado 
não entra genero, e nem sai 
o commercio está parado 
a ceca tomou a frente 
está o Brazil sitiado. 
 
No sertão não houve enverno 
no sul também não chuveu 
nos brejos mais na catinga 
nem sereno apareceu 
está de uma forma este anno 
que nem o sapé nasseu. 
 
O governo vendo isso 
disse ao povo estou disposto 
se o anno for todo ceco 
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não chuver até agosto 
eu mando romper a banca 
augmento mais o imposto.   

(Leandro Gomes de Barros57) 
 

O poeta em alguns momentos deixava a informação em segundo plano, esta 

tinha um caráter secundário. O folheto “Os colectores da Great Western” traz a opinião 

do poeta sobre a atitude tomada pela empresa estrangeira que explorava os transportes 

coletivos, há uma critica humorada nestes versos:  

 

Alerta rapaziada  
da margem da Great Western 
o inglez fez uma cosia; 
acho que queira Deus preste! 
botou collector nos trens 
matou morcego por peste. 
(...) 
 
Os condutores coitados 
nada poderão fazer 
o ordenado que ganham 
não dá nem pra comer 
se não for um econômico 
está no caso de morrer. 
 
Os passageiros dos trens  
para embarcar são corridos 
com mêdo que elles não levem 
objectos escondidos 
procuram-lhe contrabandos 
até dentro dos ouvidos. 
(...) 
 
E se alguém for se queixar 
diz-lhe o inglez; o senhor  
deve agradecer a mim 
ter trem seja como for 
mim bota trem em Brazil 
para fazer-lhe favor. 
(...) 

(Leandro Gomes de Barros58) 

                                                           
 
57 In: Joseph M. Luyten, A notícia na literatura de cordel, 1992, p. 90. 
58 Idem, p. 90 - 91. 
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Figura 1: Lista dos livretos noticiosos de Leandro Gomes de Barros. In: Luyten, Joseph M., A 
notícia na literatura de cordel, 1992, p. 89. 
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Capa do folheto “A crise actual e o augmento do sello”, de Leandro Gomes de Barros, 1915, 16 
p. Fonte: www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/leandro_colecao.html. Endereço eletrônico: 
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=RuiCordel&pasta=&pesq=LC7008  
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Capa do folheto “Os colectores da Great Western”, de Leandro Gomes de Barros, 1919, 16 p. 
Fonte: www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/leandro_colecao.html. Endereço eletrônico:  
http://docvirt.com/docreader.net/docreader.aspx?bib=RuiCordel&pasta=&pesq=LC7008 
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5.1.2 - A crítica social de Cuíca de Santo Amaro 

 

José Gomes (1910 - 1965), cordelista baiano mais conhecido como Cuíca de 

Santo Amaro, além de ser o primeiro poeta a se intitular jornalista, também é 

considerado o poeta que mais dividiu a opinião pública e foi admirado pelo povo que 

via na sua pessoa um defensor de suas preocupações e detestado por aqueles que 

possuíam poder e recebiam suas críticas.  

Na maioria dos folhetos de Cuíca de Santo Amaro há uma preocupação de bem 

informar o público e mostrar uma qualidade contestatória nos versos. Sempre procurou 

agir como um verdadeiro jornalista mostrando-se favorável ao povo sofrido. 

Além de folhetos abordando imoralidade, revelação de escândalos, há outros 

sobre desmandos políticos e administrativos, os de cunho internacional, entre outros e 

alguns já mencionados e exemplificados anteriormente. Para ilustrar os folhetos de 

Cuíca de Santo Amaro têm-se os versos de “O discurso de Luís Carlos Prestes”:  

 
O povo impaciente  
e cheio de esperança 
lá no Stadio do Vasco 
fizeram grande festança 
para render a homenagem 
ao Cavalheiro da Esperança. 
 
Aquele que há nove anos 
tinha sido condenado 
vivendo a sua vida  
sobre um muro encarcerado 
porém com a anistia 
foi o Prestes libertado. 
 
Os tempos que passara  
Carlos Prestes na prisão  
afrontou as amarguras 
com grande resignação  
confiante sempre em Deus  
e na sua proteção. 
 
Finalmente veio o dia  
da sua liberdade  
Carlos Prestes o esquerdista 
quando viu a claridade 
resolveu dizer ao mundo  
a expressão da verdade.  

(Cuíca de Santo Amaro59) 

                                                           
59 Idem, p. 100. 
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5.1.3 - José Soares, o poeta-repórter 

 

O cordelista paraibano José Francisco Soares (1914 - 1981) é considerado o 

maior poeta-jornalista pela agilidade com a escrita dos versos e o bom faro jornalístico, 

e se intitulava como um verdadeiro jornalista. Retratava todos os acontecimentos 

relevantes, nacionais e internacionais da década de 70, porém preferia abordar os fatos 

locais e esportivos.  

Com a preocupação de informar o público sobre aquilo que os interessam, a 

vasta obra de José Soares é composta por mais de 300 poemas publicados. Seu primeiro 

folheto “Descrição do Brasil por Estados” foi escrito em 1928, e o último em 1981 “O 

incêndio das barracas de fogos em Garanhuns”. 

Entre as obras de cunho jornalístico está “Como o Nordeste chegou à Lua”, 

relatando o acontecimento marcante da chegada dos norte-americanos ao satélite da 

Terra. Nesses versos o poeta dosa o conteúdo de suas informações, já que se tratava de 

um fato de grande repercussão nos veículos de comunicação: 

 

Esse compêndio é um tópico  
das causas que estão em pautas 
porque a finalidade  
é falar nos astronautas 
que regressaram da Lua  
com rótulos de astronautas. 
 
Foi um frio americano  
que primeiro teve a glória  
de fazer daqui da Lua 
uma vida transitória 
que vai ficar pra sempre 
na face A da História. 
(...) 

(José Soares60) 
 

A relevância do jogo de futebol para o povo brasileiro é ressaltada tanto nos 

meios de comunicação como na Literatura de Cordel. O entusiasmo popular com o 

esporte foi versado por José Soares, porém praticamente todos seus folhetos eram 

favoráveis ao seu time, o Santa Cruz. O poeta ia transformando as informações em 

poesia, e ao término do jogo, os torcedores recebiam os folhetos relatando a partida 

                                                           
 
60 Idem, p.105. 
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ocorrida. Segundo Luyten (1992, p. 109), este procedimento era idêntico ao utilizado 

pela “Gazeta Esportiva” na década de 60. 

José Soares noticiou acontecimentos antes mesmo que os jornais locais o 

fizessem. A morte do Papa João XXIII é um exemplo, assim como denunciou a seca do 

Rio São Francisco quando nem políticos e imprensa se importavam com o problema. O 

poeta se utiliza dos meios de comunicação em massa para fundamentar suas mensagens. 

Ele decodifica a mensagem com a finalidade de colocá-la a um nível popular. Dentre as 

obras do cordelista há uma variedade de títulos jornalísticos. (Figura 2).  

 Os acontecimentos locais foram amplamente versados pelo poeta. O retorno de 

um governante pernambucano foi saudado nos versos de José Soares e o poeta expressa 

no folheto “A chegada de Arraes” (1979) uma grande confiança em um futuro melhor: 
 

Aqui no grande Recife  
vai ter início o preparo  
como também em Olinda  
numa praça da Amparo 
e outra concentração  
no largo de Santo Amaro. 
 
Tudo isso em homenagem 
ao Ex-Governador 
Miguel Arraes de Alencar 
que se dizia infrator  
vai voltar e pode ser 
um grande Legislador. 
 
Brevemente vai chegar  
para o povo nordestino  
mais escolas e remédios  
mais trabalho e mais ensino  
muitos produtos granjeiros 
mais peixes e carne bovina. 
(...) 
 
Com isso nós Brasileiros  
temos outra cotação  
a imagem do Brasil 
em qualquer País irmão  
será visto com bons olhos 
tem outra conotação. 

 (José Soares61) 
 

 

                                                           
 
61 Idem, p. 116. 



 

132 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Lista dos títulos mais significativos da obra de José Soares. In: Luyten, Joseph M., A 
notícia na literatura de cordel, 1992, p. 112 - 113. 
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Capa do folheto “A chegada de Arraes”, de José Soares. Fonte: Ciberteca de Cordel – Acervo 
Maria Alice Amorim – Catálogo de Literatura de Cordel. Endereço eletrônico: 
http://www.cibertecadecordel.com.br/detalhe.php?id=7534 
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5.1.4 - O Jornalismo paralelo de Raimundo Santa Helena 

 

Raimundo Luiz do Nascimento (1926), mais conhecido como Raimundo Santa 

Helena, é considerado o poeta mais ativo no país, porém sua contribuição para a 

Literatura de Cordel está entre as mais novas. Publicou seu primeiro cordel "Fim da 

guerra" em 1945. Possui aproximadamente 300 títulos em circulação e dois milhões de 

exemplares vendidos. É considerado um poeta preocupado com os anseios populares e 

com a divulgação dos fatos noticiosos. 

O cordelista apresenta uma significativa variedade temática como o cangaço; 

biografias de figuras importantes, como as de Tancredo Neves e Getúlio Vargas; temas 

educativos; etc. No entanto, a sua temática mais recorrente é sobre as informações 

noticiadas pela mídia.  

Na década 80, a impressa concedeu maior espaço para a Literatura de Cordel e 

para figura do poeta Raimundo Santa Helena. Este espaço foi concedido devido aos seus 

contatos com a imprensa carioca e por uma conscientização da relevância do Cordel. 

Acontecimentos provocaram a aparição do poeta e de sua obra na imprensa, como a 

morte do jogador Garrincha, entre outros fatos.  

Raimundo Santa Helena é considerado ao mesmo tempo poeta-repórter e fonte 

de informação, devido a imprensa fazer referência de seus folhetos. A maioria de seus 

cordéis é multiplicada por processo de fotocópia. Luyten (1992, p. 140) explica que “o 

poeta para competir com órgãos formais de divulgação, encontra um meio rápido para 

divulgar seu produto”. 

No folheto “Tragédia aérea no Ceará”, o poeta retrata um acidente de avião e 

opina sobre o acontecimento: 

 

Na inspiração eu fiz 
soltura dos pensamentos –  
não tenho raciocínio  
para tantos sofrimentos. 
‘Boeing Sete Dois Sete’ 
com isso se compromete, 
embora ‘Super Duzentos’. 
 
E todos os argumentos 
pra culpar o comandante 
esbarram na sua ficha: 
‘competente, triunfante’. 
Fernando Vieria Paiva, 
seu nome arraigava... 
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Um mineiro cativante. 
 
Não era um estreante,  
nem se deixava cansar, 
já tinha 23 anos 
de convivência no ar. 
O co-piloto Barbosa, 
de vida conceituada  
na arte de pilotar. 
 
Não devemos condenar 
os mecanismos de vôo, 
nem também os comissários. 
Eu aqui amaldiçôo  
a falta de vistoria 
no rol da diretoria –  
essa falha não perdôo. 
(...) 

(Raimundo Santa Helena62) 
 

Uma característica comum entre Raimundo Santa Helena e os demais poetas 

populares, é que em seus versos são frequentes as criticas contra o governo, mas o que 

diferencia Raimundo dos demais, é que o poeta dificilmente se dirige contra a pessoa do 

presidente. É frequente também uma preocupação de mostrar em seus folhetos sua ação 

por aquilo que sempre acreditou que é a expressão da vontade popular. 

Portanto, tudo isso indica que, não somente Raimundo Santa Helena, mas todos 

os poetas já mencionados anteriormente, estão longe de silenciar em torno do papel de 

comunicadores sociais que desempenham, assim como a Literatura de Cordel.  

 

 

  

  

                                                           
 
62 Idem, p. 142. 
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Considerações finais 

 

Na difícil tarefa de concluir este trabalho, depois de uma extensa pesquisa, 

dedicação e um aumento no interesse pelo tema, resta a dúvida do que poderia ser 

relevante para sua conclusão. Dos diversos aspectos levantados, alguns merecem ser 

destacados como essenciais para o encerramento do assunto escolhido. 

Inicialmente, é imperativo ter uma noção de que a Literatura de Cordel, como 

arte folclórica e como uma forma popular de Jornalismo contribuiu para a Região 

Nordestina ser uma área um pouco menos sofrida. O Jornalismo Popular em sua forma 

impressa foi o verdadeiro modo de fazer Jornalismo do povo nordestino. Diante de 

todas as suas peculiaridades, a tradição oral de repassar histórias por meio de gerações 

conseguiu ser circunstancial e transitória, sem a eficácia nas verdades, tempo, assuntos, 

objetividade e léxico que os demais veículos de comunicação, mas com uma riqueza e 

encanto para o povo nordestino e para aqueles que a apreciam. 

Ao se comunicar através de uma linguagem similar a do povo, a Literatura de 

Cordel cumpre seu papel de informar juntamente com entretenimento. Desse modo, 

colabora para que o povo nordestino não ficasse isolado diante da cultura dominante. Os 

folhetos permitem que seus leitores interajam com os assuntos da mídia, os quais são 

transformados pelos poetas que buscam suporte nos meios de informações para 

produzirem suas notícias. 

Além de contestar em defesa do povo e interagir seu público com os fatos da 

mídia, a Literatura de Cordel atinge o povo nordestino como nenhum outro veículo. Os 

leitores e ouvintes de folhetos não se identificam ou não compreendem a linguagem dos 

jornais tradicionais, e por isso buscam no Cordel uma possibilidade e uma alternativa 

para obter informação. Portanto, o Cordel ajuda o povo nordestino a estar informado, é 

nele que os leitores buscam informações que não leram ou não ouviram. 

Do mesmo modo que os jornais impressos, os folhetos também informam e 

entram em sintonia com os conhecimentos de mundo e julgamentos do público leitor a 

que se destinam. Ao mesmo tempo em que informa expressando crenças, valores, 

desejos, pensamentos e sentimentos populares, o Cordel é escrito pelo povo, é uma 

informação feita pelo povo e para o povo, gerando assim credibilidade. Para o leitor de 

cordéis uma notícia tratada pelos veículos de comunicação massivos não possui o 

mesmo significado e credibilidade das notícias veiculadas pelo Cordel. 
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O tema proposto foi adequado para esclarecer o papel desempenhado pelos 

folhetos. A Literatura de Cordel faz o Jornalismo Popular independente do local, quer 

seja nas feiras, ruas, mercados ou casas, o Cordel informa os que querem ler ou somente 

ouvir. Traz notícias dos acontecimentos regionais, nacionais ou internacionais, sejam 

eles relevantes ou não.    

O que diferencia o Cordel dos outros veículos é o fato dele compor em versos 

suas notícias com uma estrutura organizada em métrica e rima. Com isso, os folhetos 

são facilmente entendidos e memorizados pelo povo nordestino. Outro ponto é que a 

informação transmitida pelo Cordel é diferenciada, pois seu texto apresenta um 

Jornalismo versado. O exercício desse Jornalismo Popular coexiste com a atividade da 

imprensa oficial e se torna um modo informal e peculiar de proporcionar notícias ao 

povo nordestino. E ao se tornar um impresso de larga circulação, o Cordel passou a ser 

um veiculo eficaz na transmissão de informações. 

Devido à complexidade temática e dos diversos modos para retratar o tema que 

poderiam ter sido abordados, é percebido o quanto se poderia ainda abordar sobre o 

assunto, porém a necessidade de delimitar o tema despertou a noção que ele não está 

acabado. 

No entanto, dentro dos propósitos do trabalho, acredita-se que o conteúdo 

cumpre com o objetivo inicialmente traçado para sua realização. O trabalho proposto 

incentiva uma visão diferenciada dos modos de se fazer Jornalismo nos meios 

populares. A estrutura de divisão foi a melhor encontrada para se chegar ao objetivo 

inicial. Partindo de um estudo mais detalhado da Literatura de Cordel, pode-se entender 

a prática e as características dessa atividade na Região Nordestina. 

Sabendo que os cordéis são veículos transmissores de informações, verificou-se 

como eles trabalham estas informações, e também como buscam informações para 

serem repassadas ao público.  

Verificou-se também a importância da Literatura de Cordel como instrumento de 

informação. Ao primeiro olhar, os folhetos cativam pela simplicidade e facilidade de 

comunicação. Com uma estrutura métrica e de rimas, juntamente com a oralidade e 

ritmo das narrativas, os livretos, além de facilitarem à memorização das histórias, 

também auxiliam na alfabetização. Diante desses fatores, e acrescido dos 

conhecimentos e visões de mundo do poeta e do público leitor, que a Literatura de 

Cordel é escolhida como meio de informação e de lazer do que os outros veículos de 

comunicação midiáticos.  
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A relevância da Literatura de Cordel pode ser vista através da função social de 

informar que os folhetos desempenham. O Jornalismo realizado pelos folhetos usufrui 

da liberdade para exercer um grande papel no cenário nordestino que é o papel social de 

informar. O povo nordestino encontra no Cordel um meio de ter sua voz ativa, e ao 

retratarem acontecimentos conseguem expressar a alma deste povo.  

A Literatura de Cordel, em especial por meio dos folhetos noticiosos, realiza um 

processo de emissão, transmissão e recepção de mensagens através dos folhetos em um 

sistema cíclico passando do oral para o escrito. Muitas vezes o povo nordestino não tem 

a quem recorrer a não ser à identificação com os folhetos de Cordel, e este exerce 

também, uma função popular ao proporcionar divertimento, alfabetização, fornecimento 

de Cultura e informação.  

Deste modo, a Literatura de Cordel exerce uma importante função no processo 

de Comunicação Social. Por ser uma manifestação cultural tão rica, a Literatura de 

Cordel desempenha um papel tão relevante quanto à atividade jornalística realiza na 

sociedade. O Cordel age como um forte meio de propagação de informações e opiniões, 

portanto, a Literatura de Cordel apresenta grande relevância no processo da 

Comunicação Social por ser um valioso meio formador de Cultura oral e escrita.  

Diante de tudo que foi exposto, infere-se que a importância do tema escolhido é 

dada pela função comunicacional e informativa que a Literatura de Cordel exerce no 

povo, possibilitando acesso às notícias veiculadas na mídia. Também foi inferido que os 

folhetos noticiosos desempenham uma forma popular de Jornalismo. A transformação 

da notícia em Jornalismo Popular pelos poetas é complexa, pois a busca de informações 

e a construção dos textos envolvem arte e criatividade. Conforme as palavras de Lopes 

(2001, p. 509) “a literatura de cordel, mesmo sendo arte antes de ser jornalismo, fez 

também do jornalismo páginas da sua arte”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 
 

Referências bibliográficas 

 

Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Apresenta textos sobre grandes cordelistas 
e acervo de cordéis digitalizados. Disponível em: <http://www.ablc.com.br/aablc.html>. 
Acesso em: 27 mar. 2013.  
 

Acervo de Literatura Popular em Versos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Apresenta 
cordéis digitalizados de diversos poetas populares. Disponível em: 
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/apresentacao.html#>. Acesso em: 15 mar. 
2013. 
 

Acervo Maria Alice Amorim – Catálogo de Literatura de Cordel. Apresenta cordéis 
digitalizados de diversos poetas populares. Disponível em: 
<http://www.cibertecadecordel.com.br/index.php> . Acesso em: 15 mar. 2013. 
 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2009. 
 

BARROS, Leandro Gomes de. A crise actual e o augmento do sello. Recife: Typ. do 
Jornal do Recife, 1915, s.p. 
 

                                                 . O cachorro dos mortos. São Paulo: Luzeiro Editora 
Limitada, 1978, 32 p. 
 

BATISTA, Abraão. A corrupção no Ceará. 2.ed. Juazeiro do Norte, CE: Lira 
Nordestina, 1975. 16 p. 
 

BOND, Fraser. Introdução ao jornalismo. 2.ed. Rio de Janeiro: Agir, 1959. 
 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é folclore. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

 

CUCHE, Denys. A noção de cultura em Ciências Sociais. Bauru, Edusc, 1999. 

 

CURRAN, Mark J. História do Brasil em Cordel. 2.ed. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2001. 
 

DIÈGUES JÚNIOR, Manuel. et al. Literatura popular em verso: estudos. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 1986. 
 

DORNELLES, Beatriz. Divergências conceituais em torno da comunicação popular 
e comunitária na América Latina. Rio Grande do Sul, 2007. Disponível em: 
<http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/176/177>. 
Acesso em: 15 mar. 2013.  



 

140 
 

GALVÃO, Ana Maria de Oliveira. Ler/ouvir folhetos de cordel em Pernambuco 
(1930-1950), 2000. 543f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 2000. Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/FAEC84NPAE/20
00000017.pdf?sequence=1>. Acesso em: 15 mar. 2013. 
 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

 

LAGE, Nilson. Estrutura da notícia. 2.ed. São Paulo: Atica, 1987.   
 

                    . Ideologia e técnica da notícia. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 1982. 
 

LOPES, Márcia Maria Rodrigues. Literatura de Cordel: uma forma popular de 
jornalismo? 2001, 524f. Monografia (Graduação em Comunicação Social – Habilitação 
em Jornalismo) – Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2001.  
 

LUYTEN, Joseph M. A notícia na literatura de cordel. São Paulo: Estação Liberdade, 
1992. 
 

                             . O que é literatura popular. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
 

MAXADO, Franklin. O que é literatura de cordel? Rio de Janeiro: Codecri, 1980. 
 

MEYER, Marlyse. Literatura comentada - Autores de cordel. São Paulo: Abril 
Cultural, 1980. 
 

PROENÇA, Ivan Cavalcanti. A ideologia do cordel. 1.ed. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
 

RABAÇA, Carlos Alberto. Dicionário de comunicação. São Paulo: Atica, 1987.  
 

SANTINI, Edmilson. Literatura de cordel - Cultura Popular que se transforma para 
continuar ao lado do povo. Revista internética João do Rio. Rio de Janeiro, n. 32, s.p., 
ago. / set. 2008.   
 

TAVARES JÚNIOR, Luiz. O mito na literatura de cordel. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1980. 
 

TERRA, Ruth Brito Lêmos. Memória de lutas: literatura de folhetos do Nordeste 
(1893-1930). São Paulo: Global, 1983. 
                                                                            

 

 


