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ATIVIDADE 31 

 

      Olá turma! Tudo bem? Esta atividade não precisa ser enviada de volta. Esta semana vamos continuar 

falando sobre a Região Nordeste, mais especificamente sobre a Literatura de Cordel. 

LITERATURA DE CORDEL –O cordel veio da Europa no fim do século passado no Nordeste do Brasil ele foi 

bem implantado e os poetas conseguiram com ele bom resultado. Como conta o poeta José Francisco Borges 

nos versos acima, o cordel, esse gênero tão brasileiro e popular de poesia, não é uma invenção nossa.  

   Essa literatura, que tem o nome de cordel porque os folhetos ficavam pendurados em cordões nos locais de 

venda, veio de Portugal. Aqui, chegou junto com os colonos e encontrou um solo fértil. Tanto que até hoje é 

uma tradição forte e viva, principalmente no Nordeste do país.  

   No início, os temas do cordel estavam ligados à divulgação de histórias muito antigas, que vinham 

encantando os povos há séculos, transmitidas oralmente de uma geração a outra.  

   [...] o cordel passou também a retratar os acontecimentos recentes. Quando não havia jornais, rádio ou 

televisão, a poesia popular ocupou esse espaço, por meio de cantorias e, mais tarde, também da forma escrita – 

os folhetos impressos em tipografias rústicas e vendidos nas feiras. Virou um dos meios mais importantes de 

divulgação dos fatos que despertavam o interesse do povo. Podiam ser os feitos de Lampião, Maria Bonita e 

outros cangaceiros famosos, o registro de secas e enchentes, vaqueiros e vaquejadas, santos e milagres, crimes 

etc. [...] 

KAPLAN, Sheila. Cordel, a palavra encantada. Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro, 3 ago. 2010. 

Cordel Literatura produzida por poetas populares nordestinos e impressa em livretos de baixo custo.  

Tipografia Arte e técnica de compor e imprimir com tipos. 

 

Literatura de cordel comercializada em varal de cordéis na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, em Olinda, PE (2015) 

 

 

 



Atividades 

1) Por que a literatura de cordel tem esse nome?  

 

2) Como eram as histórias de cordel inicialmente?  

 

3) Com o passar do tempo, que tipos de histórias o cordel começou a contar? Por quê? 


