
 

  

 

 

pág. 1 de 3 

 

O CORDEL 

 
 

A literatura de cordel é um tipo de poesia popular oral e improvisada, também 

impressa em folhetos ilustrados com o processo de xilogravura. Esses folhetos eram 

expostos para venda pendurados em cordas ou cordéis, lá em Portugal, país que deu 

origem ao nome.  

Chegou ao Brasil no século XVIII, através dos portugueses e, aos poucos, foi se 

tornando cada vez mais popular no Nordeste do Brasil. Herdamos o nome, mas a 

tradição das cordas não permaneceu.  

Os cordéis ou folhetos fazem grande sucesso em Estados como Pernambuco, Ceará, 

Alagoas, Paraíba e Bahia. Este sucesso ocorre em função, além, do preço baixo, do tom 

humorístico de muitos deles e também por retratarem fatos da vida cotidiana da cidade 

ou da região. Como por exemplo: festas, política, secas, disputas, brigas, milagres, vida 

dos cangaceiros, atos de heroísmo, milagres, morte de personalidades etc. Os folhetos, 

também, podem contar um fato isolado, como por exemplo: um boato (contado de 

forma divertida). Muitos revelam a realidade desesperadora, o exagero, os mitos, as 

lendas.  

O cordel é escrito em forma rimada e alguns poemas são ilustrados. Os autores, 

também chamados de repentistas ou cordelistas, recitam os versos de forma melodiosa 

e cadenciada, acompanhados de viola, como também fazem leituras ou declamações 

muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores.  
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Os folhetos eram facilmente vendidos, pois custava pouco e, como eram escritos, na 

maioria das vezes, por pessoas de pouca instrução trazia uma linguagem popular, 

acessível. Seus versos eram recitados e, em algumas vezes, acompanhados pelo violão. 

Muitas vezes se tornavam mais populares e superiores do que os jornais. 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
A literatura de cordel possui algumas características bem peculiares, veja algumas 

das principais características desse gênero. 

✓ Suas ilustrações são feitas por xilogravuras; 

✓ Possui uma essência cultural muito forte, pois relata tradições culturais regionais e 

contribui bastante para a continuidade do folclore brasileiro; 

✓ São baratos e por isso atingem um grande público e isso acaba sendo um incentivo 

à leitura; 

✓ Quando os textos são considerados romances temos alguns recursos muito 

utilizados na narrativa, como: descrição de personagens, monólogos, súplicas, 

preces por parte do protagonista; 

✓ Suas histórias têm como ponto central uma problemática que deve ser resolvida 

com a inteligência e astúcia do personagem. 

✓ Sempre há um herói que sofre por não conseguir ficar com o seu amor, isso pode 

ser devido a uma proibição dos pais, noivados arranjados, coisas que impedem que 

o casal de ficar junto. 

✓ No final da história, o herói sempre sai ganhando, caso ele não consiga realmente 

o que queria há outra forma de equilibrar a história e fazer com que ele seja 

favorecido de alguma forma. 
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Curiosidade→ A poética do cordel 

Quadra  uma estrofe de quatro versos. 

Sextilha  uma estrofe de seis versos. 

Septilha  uma estrofe de sete versos, essa é a mais rara. 

Oitava  uma estrofe de oito versos. 

Quadrão  os três primeiros versos rimam entre si, o quarto com o oitavo e o quinto, 

o sexto e o sétimo também entre si. 

Décima  uma estrofe de dez versos. 

Martelo  estrofes formadas por decassílabos (estes são muito comuns em desafios e 

versos heroicos). 

        

Dentre os poetas nascidos já no século XX, destacam-se nomes como: 

 

   

Zé da Luz 

 

Patativa do Assaré 

 

Manoel Monteiro 

 

      Os cordelistas, em geral, eram homens com pouca escolaridade e instrução. 

Muitos deles não chegaram nem a frequentar a escola e aprenderam a ler e escrever 

de maneira informal. 

 

 

 
 

   Fonte: https://www.estudopratico.com.br/literatura-de-cordel/ 
                https://www.significados.com.br/literatura-de-cordel/ 
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