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Resumo 
 
O presente artigo tem como objetivo a averiguação, correlação e socialização de discursões 
atreladas a literatura de cordel na contemporaneidade. A proposição do tema vem acompanhada 
da necessidade de desvendar os folhetos cordelistas como processo histórico da sociedade 
brasileira/nordestina, além de ser um nova proposta educacional. A significação do objeto de 
estudo, vem carregado da sua existência como tecnologia inteligente para a pedagogia na 
contemporaneidade. Os estudos cordelistas denunciam também novas noções de popularidade, 
extrapolando barreiras comunicacionais - apenas -, surgindo uma nova indicação para as salas 
de aula, relação direta com a cultura de massa e processos civilizatórios de sujeitos. O cordel 
abrilhanta não só o cenário das comunicações sociais e seu papel persuasivo e político, mas 
passeia com o significado do (im)possível da educação através da conhecimento lúdico, 
generoso e regional. Para melhor clarificar, ao longo do texto será mostrada uma pesquisa a ser 
feita para clarificar ainda mais a proposta do tema. 
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Educação, Mídia e Literatura de Cordel: Propostas para uma nova Pedagogia na 

Contemporaneidade 

 
 
Introdução 

 
Investigar a literatura de cordel e suas contribuições em tempos passados com 

reflexo na contemporaneidade pode ser considerado um solo fértil e instigante, que leva 
o pesquisador às inferências sobre as suas reais contribuições para a sociedade, cultura 
de massa e os processos evolutivos de persuasão dos indivíduos sobre temas da 
sociedade. Os estudos relacionados à cultura dos povos têm sido alvo de discussões 
múltiplas na contemporaneidade. A clareza deste raciocínio fica evidente, onde as 
principais categorias dos estudos culturais se estabelecem nas investigações imersas nas 



  
 

interpretações sobre gênero e sexualidade, nacionalidade e identidade cultural, 
colonialismo e pós-colonialismo (processos civilizatórios), raça e etnia, cultura popular 
e seus públicos, dentre outros.  

A utilização da literatura popular inserida à sala de aula, é necessária do ponto de 
vista social e tem o despertar do imaginário como aliado na transcrição da realidade, 
que se configura como um solo incomum de mediação.  O uso da literatura cordelista 
como instrumento educativo, chama atenção pela forma simples de observação do autor 
transcrita nos folhetins. Durante a leitura e interpretação, ficam evidenciados aspectos 
sócio-políticos, antropológicos e culturais. A leitura de cordel têm o papel determinante, 
dada a sua dimensão social, com uma literatura de pura ficção e retextualização. Deste 
modo, a literatura popular é fonte de multiplicidade de significados da realidade.  
Segundo estudiosos, dentro de uma concepção intertextualizada, o Cordel pode ser 
incentivador do aluno no gosto pela leitura, visto que ele é fonte de palavras lúdicas, 
temas abrangentes e um poder de síntese peculiar e incomum, tendo possibilidade de ser 
suporte pedagógico na atualidade. 

O cordel é também uma nova forma de comunicar, que sai do tradicional e induz ao 
moderno, preocupando-se com a audiência e os anunciantes rápidos. Com o uso de 
novos formatos, meios e veículos de comunicação, o cordel, que era tradicional elo de 
diálogo com as massas, passa a ser meio de linguagem alternativa na atualidade, 
deixando de ser retrato social. Lembrar que a literatura cordelista era feita do povo para 
o povo é perpassar por processos históricos de conhecimento da comunicação no 
cotidiano da sociedade de massa brasileira. Resgatar esses estudos é compreender os 
processos de consumo sócio comunicativos e culturais da época e da 
contemporaneidade, solidificando as investigações sobre a literatura popular como 
ferramenta de persuasão de sujeitos.  

Todas as possíveis averiguações deste texto serão avaliadas por uma pesquisa que 
será realizada através de um anteprojeto e terão principal relevância por tratar o uso da 
literatura de cordel como mídia de um povo inserido na cultura do imediatismo. A 
pesquisa trará também possibilidades de uma nova pedagogia como tecnologia cultural 
e bases teóricas pautadas na diversidade pós-moderna.  

 
A pesquisa supracitada é de cunho qualitativo e quantitativo. Os passos a serem 

seguidos da pesquisa refletem a necessidade de perguntar, organizar, praticar e avaliar 
pontos nevrálgicos relacionados ao tema. As partes formam um todo que, ao final, serão 
importantes para a construção de um texto que evidencie o poder da Literatura de cordel 
como mídia e elo educacional com base em uma possível estrutura pedagógica 
diferenciada. 
 

 
 



  
 

Problema  
 

Perante o universo do pesquisado, o resgate da memória e a instrumentalização da 
literatura popular como mídia para produção da cultura de massa, bem como proposta a 
uma nova pedagogia nas instituições de ensino, vem à tona como inquietação para o 
objeto de estudo: de que forma poderá ser utilizada – mais intensamente na 
atualidade – a literatura de cordel como tecnologia cultural de uma nova 
pedagogia e meio de comunicação das massas, buscando a valorização dos povos e 
seus comportamentos culturais na contemporaneidade?  
 
Objetivo Geral 

Analisar minuciosamente com o recurso da observação e investigação, a 
influência da literatura de cordel como habilidades pedagógicas e responsabilidade 
midiática no intuito de preservação e valorização da cultura das massas na 
contemporaneidade.  

 
Objetivos Específicos 
 
1.Investigar os motivos pelos quais os novos processos comunicacionais, com o passar 
do tempo, ameaçaram as tradições da literatura e cultura popular durante os processos 
civilizatórios;  
2.Identificar como os folhetos podem contribuir para o desenvolvimento da leitura e 
oralidade, além de discutir temas transversais da contemporaneidade no alcance do 
respeito à diversidade cultural; 
3.A determinação do papel do folheto na vida do leitor/ouvinte e de sua dimensão 
social, permitindo compreender a perenidade dessa literatura e sua notável resistência 
em face aos meios de comunicação modernos. 
  
Um olhar teórico sobre a Literatura de Cordel: Desvelando, Inferindo 
e Propondo 

 
Os autores que contemplam os caminhos percorridos por este anteprojeto têm seus 

estudos baseados na comunicação social como fator cotidiano dos sujeitos no passado, 
refletidos no futuro.  Paralelo a isso, vale-se a literatura de cordel e suas variáveis e a 
educação como elo entre as demais citadas acima.  

Sobre o período atual deve-se destacar Zygmmunt Bauman (2004), que trata a 
fragilidade dos laços humanos como algo peculiar do mundo pós-moderno.  Trazer a 
realidade de um mundo frágil, do ponto de vista dos relacionamentos, emerge ao 
imediatismo das leituras sobre culturas e a falta de um currículo preocupado com a 



  
 

humanidade ou a falta dela. Outro ponto que o autor discute brilhantemente em suas 
obras é o consumo dos povos líquidos modernos. Para Bauman (2004), as populações 
atuais tem o vasto consumo como solução de todos os problemas sociais e que o céu é o 
limite para atrair consumidores potenciais. Ainda para Bauman (2013), preservar a 
cultura dos povos com todas as suas peculiaridades em um momento de extremo dilúvio 
informacional, é um desafio, no mínimo, potencial e, no máximo, desesperador.  

O conhecimento das identidades e diversidades culturais é um termômetro para 
entender como as mídias de massa e suas persuasões no mundo líquido - que modificam 
e recriam opiniões e ações humanas - agem. Para Stuart Hall (2006), as identidades 
estão em processo de transformação, ou seja, liquefação. Sua discurssão entre o “eu” e o 
“outro” esbarra na sociedade dos interesses, onde os anseios próprios carregam e 
comandam os movimentos e comportamentos sociais.   

Ainda sobre espaços, identidades e relação de cultura e sociabilidade, Lucrecia 
D’Alessio Ferrara (2008, 65) discute que a espacialidade ganha significado quando os 
sujeitos interagem face a face, identificando-se e confrontando o coletivo e sua ditadura 
com os valores e comportamentos que devem se adequar a ele. Mídias que instigam o 
afastamento dessas relações – como atualmente temos as redes sociais -, dificultam a 
espacialidade e suas noções em contextos contemporâneos, no caso deste texto, 
importante para a pesquisa das relações midiáticas que o folheto de cordel impõem, 
visto que suas páginas tem importantes discursões sobre os espaços sociais.  

Nestor Canclini (2011, 259) coloca as mídias populares - destaco o cordel - anos 
anteriores como fator hegemônico às massas e evidencia que essas propagações 
midiáticas geram a aventura, a música, a festa e o humor de uma sociedade folclórica. 
Bárbero retrata o conceito de folk (folklore) como ciência para mensurar o populismo. O 
prefixo tem aproximação direta de sentido ao que chamamos de folkcomunicação, e esta 
é muito presente nas páginas, por exemplo, em mídias populares antigas em nossa 
sociedade, como os folhetos cordelistas. Nesse contexto a folkcomunicação pode ser 
considerada como:  

estudo dos procedimentos comunicacionais pelos quais as 
manifestações da cultura popular ou do folclore se expandem, se 
socializam, convivem com outras cadeias comunicacionais, 
sofrem modificações por influência da comunicação massificada e 
industrializada, ou se modificam quando apropriadas por tais 
complexos (Franklim Drumond de Almeida apud Castelo Branco, 
2008). 

Segundo Beltrão apud Edison Carneiro, 1971, 47 
[...]o folclore serve de tribuna; um comício com que o povo se faz 
ouvir pelas classes superiores... em manifestações que refletem o 
seu comportamento em face das relações de produção vigentes na 



  
 

sociedade, como o registro e o comentário dos fatos da vida 
cotidiana 
 

Nessa base sobre as manifestações folclóricas vale o diálogo sobre a presença do 
folheto de cordel na sociedade.  Para Franklin Machado (1980, 11) a literatura de cordel 
tem temas que são aproveitados por diversas áreas artísticas e chama a atenção de 
professores universitários e universidades do mundo inteiro, sendo traços do nordestino 
que levou a cultura popular a outras partes do país. Ele confirma a idéia de que cada 
povo recria as estórias de acordo com seus momentos históricos e memorialísticos. Para 
Machado (1980, 44), o folheteiro é um artista – muitos deles analfabetos - que usa a voz 
e os gestos e se adequa aos novos tempos e imposições do mesmo, utilizando a 
improvisação. Ainda em sua obra (1980, p. 121), ele trata a literatura de cordel como 
legítima tradição poética do país e que ela é o retrato dos povos colonizados 
dependentes e afirmativos. 

Idellete Muzart–Fonseca (2006), diz que os folhetos podem ser confundidos com 
jornalecos europeus, pois expressa eventos sociais, fatos históricos e políticos, bem 
como estórias fantásticas e imaginativas, herdadas dos contos, trazendo a ludicidade 
através da ficção e à fuga do real. Para ela, o cordel traz a possibilidade de releitura de 
obras já existentes, recriando e aproximando-se de qualquer que seja o público, a partir 
de sua linguagem peculiar. 

Milena Cerqueira Silva (2013) em sua tese de graduação, afirma que os livretos de 
cordel são produções culturais de baixo custo, papel simples e que se encontram em 
locais diversos. Daí vem a mágica beleza da literatura: a grande simplicidade, carga 
significativa elevada e versos encantadores. 

Entrelaçando a literatura popular de cordel com seus usos em sala de aula, vale 
destacar o poder dos escritos através da imaginação. Segundo Edilene Matos (1986), a 
literatura popular explode em sua exuberância única pelo fato de que a capacidade 
criadora é bastante perceptiva, extrapolando os limites sociais e garantindo valor e visão 
de mundo amplificada da realidade. Viktor Lowenfeld (1977), coloca que o 
desenvolvimento social de crianças pode ser garantido através da imaginação que lhe é 
proporcionada e quando seus esforços criadores são estimulados. Através das canções 
cordelistas, a conscientização das pessoas e das influências destas em sua vida, a criança 
ou jovem adota grande parte do seu conteúdo temático.  Milena Cerqueira apud Antônio 
Barreto (2013), discute o cordel como incentivador da leitura e escrita e que este pode 
ser grande suporte pedagógico de preservação da cultura popular na educação infantil e 
de jovens e adultos, os últimos que podem ter sua alfabetização através da memorização 
e do reconhecimento das palavras e dos versos lidos ou recitados.  

Sobre a diversidade de temas que a literatura de cordel pode trabalhar nos espaços 
de educação, podemos destacar seu poder com temas debatidos nos dias atuais como 
gênero, sexualidade, racismo e intolerância religiosa. Gilmário Moreira Brito (1992, pg. 



  
 

82) analisa que através das iconografias - capas e ilustrações dos folhetos - com imagens 
do masculino e feminino, por exemplo, recomenda-se a sociedade nordestina de épocas 
passadas gestos leves, atitudes, comportamentos da forma de vida de grupos sociais 
existentes. Para o autor, mais do que este influência, a igreja católica pretendia-se 
sacramentar com imagens sagradas na mente dos sujeitos, culturas católicas construídas 
ao logo de todos os tempos ancestrais. Infere-se que a literatura popular pode persuadir 
e trabalhar qualquer que seja a temática, independente do tempo em que seja utilizada.  
      Por fim, discutir a literatura de cordel como tecnologia cultural é importante para 
formular uma nova pedagogia baseada nas possibilidades e de forma conjunta, já que as 
escolas reproduzem a sociedade. O trabalho dentro das escolas pode ser articulado com 
novas formas de trabalho cultural (Roger J. Simon, 2012). Deste modo, como espaço de 
manifestação cultural, o cordel pode ser uma possibilidade tecnológica para uma 
pedagogia diversa e contemporânea. Trata-se do compromisso do educador com a 
sociedade do futuro: um mundo caracterizado por mudanças, diversidades, aperto de 
tempo e espaço, tecnologias rápidas e incertezas futuras (Flávia Obino Corrêa Werle, 
1999).  
 
 
Metodologia da Pesquisa 
 
      Os norteamentos metodológicos propiciam o direcionamento da investigação, bem 
como indicam rumos para elementos que demonstrem na pesquisa alguns indícios para 
demonstrar relevância da mesma à comunidade científica.  
      Pretende-se no curso do pesquisado, analisar através da observação e investigação, a 
influência da literatura de cordel como tecnologia pedagógica e preservação/valorização 
da mesma, no entendimento desta literatura como mídia na contemporaneidade. Diante 
isso, será feita pesquisa a respeito do tema e  subseqüente a isso,  trabalhos com mais 
especificidade serão realizados com grupos de professores da instituição escolar 
escolhida para analisar as possibilidades e dos desafios de uma nova pedagogia através 
da literatura de cordel. Saliento que a instituição tem projetos voltados à valorização da 
cultura popular.  
      A partir do objeto da pesquisa, irei utilizar a Abordagem Qualitativa, visto que o 
universo de pesquisa não é quantificável.  O projeto terá os Estudos de Caso, a pesquisa 
focal e as interpretações de registros existente como estratégia metodológica. A 
proposta terá como base o método de coleta, a investigação e a observação. A 
investigação, destrincha, analisa, evidencia e infere todos os registros pesquisados. A 
observação, possibilita a aproximação do pesquisador ao objeto de estudo a ser 
averiguado.  
      A tangência da pesquisa, então, terá a observação participante do pesquisador, tanto 
no campo escolar, quanto nas investigações acerca do tema proposto.  



  
 

 
 
 Campo Deobservação e Investigação 
      Investigação: bibliotecas, acervos, universidades, apoio eletrônico, artigos, 
entrevistas, revistas especializadas, dentre outros.  
      Observação participante: Colégio Social de Portão.  
End: Rua Vera Cristina,03, Portão – Lauro de Freitas. 
 
 População e Amostragem 
       Na observação participante serão analisados os docentes que trabalham com 
perspectivas culturais dentro de sala de aula. Vale destacar, que a instituição de ensino é 
privada e tem em seu quadro docente com 40 professores, divididos entre o ensino 
fundamental II e Médio.  
 
FASES DA PESQUISA DE CAMPO 
COLETA DE DADOS 
       Através de procedimentos cautelosos, serão levados em conta o tema e seu estudo 
através da observação participante, os dados de coleta prioritários, quem são os sujeitos 
estudados e, por fim, a análise dos dados coletados e seus resultados.  
ANÁLISE DE DADOS 
       Toda a coleta terá aspectos que trarão resultados após análise. Os mesmos serão 
resultantes ao alinhamento que o objetivo propõe e atendimento e resolução do 
problema posto a prova da pesquisa.  
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

        

SONHAR 
 

Sonhar faz parte da vida 

Viver é satisfação 

Busque sempre e acredite 

Dê ênfase a imaginação 

Com os pés sempre bem firmes 

Pra não ficar na ilusão. 



  
 

Quem sonha tem motivo 

Para vitória alcançar 

Pois viver é um desafio 

Continue sempre a lutar 

O sonho é o combustível 

Na vida não pode faltar. 

 

(Juarês Alencar) 
 
 

Iniciar a finalização deste trabalho com o objeto do mesmo é, 

significativamente, interessante. Ao passo que o fantástico mundo da literatura 

de cordel é desvendado, fica a mensagem sublime de que palavras cantadas 

têm diversos significados e alusões. Cantarolar problemas políticos, sociais, 

administrativos, culturais, sentimentais, organizacionais, trata-se também de 

vivenciar o poder. O empoderamento dos versos: letras com carga semântica 

singela e singular, por vezes misteriosa e com bastante representação. A 

leitura cordelista vem acompanhada da memorialística do passado, passando 

pelo presente e influenciando o futuro: tratava-se de uma política persuasiva 

que atingia grande parte da população nordestina durante um longo e 

primoroso período. A pesquisa realizar-se-á como uma forma de avaliar os 

pontos decorrentes da utilização dos folhetos na vivência dos educandos e 

comprovar a necessidade e relevância de um currículo que se aproxime à 

temática, favorecendo a educação e comunicação como ferramenta essencial e 

proposicional de uma pedagogia livre e imaginativa. O Cordel – em sua raiz - 

tem o dom de comunicar, explorando a voz do povo e suas próprias 

aspirações. A alçada de implantar a importância dos sonhos na mente das 

pessoas pode ser uma arma educacional na contemporaneidade. Ora, trazer 

os folhetos a sala de aula no intuito de educar através da comunicação é uma 

nova tecnologia para currículos escolares e um instrumento importante para a 

formação docente. Poderemos através do “impossível cordelista” presenciar o 



  
 

poder de promover uma educação limpa e comunicacional, lúdica e expressiva, 

através da Linguagem de Cordel – a forma mais simples de interpretação e 

imaginação do povo para o povo.  

Linguagem do povo para o povo: talvez seja essa ideia que a pesquisa a ser 

realizada quer comprovar e, acima de tudo, é o foco deste texto. De fato, seria 

o imaginário da comunicação e do cordel como mídia e cultura de massa e um 

recurso importante para uma nova pedagogia na contemporaneidade. Futuro 

próspero.  
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