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ARTE 

 

Linguagem: Habilidade Articuladora. 

Habilidade: Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em 

especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias de diferentes épocas, 

favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 

A literatura de cordel. 

 

A literatura de cordel foi popularizada no Brasil por volta do século 18 e ficou conhecida como poesia 

popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que 

a população mais simples a entendesse. Seus autores ficaram conhecidos como poetas de bancada 

ou de gabinete. Aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas (ou 

violeiros), por contarem uma história musicada e rimada nas ruas das cidades, popularizando os 

poemas que depois viriam a ser os cordéis. 

 

Veja alguns modelos de folheto de cordel: 

 

Fonte: todamateria.com | Acesso em 22/05/2020 
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Na última atividade, aprendemos sobre os patrimônios culturais do Brasil. Você se recorda? O 

cordel é também um patrimônio da cultura brasileira. Veja o anúncio abaixo: 

 

Literatura de Cordel ganha título de Patrimônio Cultural Brasileiro 

 

Gênero literário que também é ofício e meio de sobrevivência para inúmeros cidadãos brasileiros, a 

Literatura de Cordel foi reconhecida pelo Conselho Consultivo como Patrimônio Cultural Brasileiro 

desde o dia 19 de setembro de 2018.  

Poetas, declamadores, editores, ilustradores (desenhistas, artistas plásticos, xilogravadores) e 

folheteiros (como são conhecidos os vendedores de livros) já podem comemorar, pois agora a 

Literatura de Cordel é Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. 

Apesar de ter começado no Norte e no Nordeste do país, o cordel hoje é disseminado por todo o 

Brasil, principalmente por causa do processo de migração de populações. Hoje, circula com maior 

intensidade na Paraíba, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Alagoas, 

Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. Em todos estes estados, 

é possível encontrar esta expressão cultural, que revela o imaginário coletivo, a memória social e o 

ponto de vista dos poetas acerca dos acontecimentos vividos ou imaginados. 

Fonte: portal.iphan.gov.br | Acesso em 24/06/2020. 

 

Se for possível, acesse a seguir o vídeo da história de Lampião, o famoso cangaceiro nordestino, 

em literatura de cordel: https://www.youtube.com/watch?v=ggvjDEpL0eQ 

 

Fonte: Youtube.com.br | Acesso em 24/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=ggvjDEpL0eQ


 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Agora, leia abaixo trechos de Adivinhas em Cordel, escrito por Mariane Bigio, por meio dos versos 

da literatura de cordel: 

Saci 

Faço muitas travessuras 

venho num redemoinho 

vou pulando pela mata 

fumando meu cachimbinho 

pulo sempre se um pé só 

e é vermelho o meu gorrinho.. 

 

Curupira 

Eu sou protetor das matas 

de todos os animais 

não gosto de quem destrói 

quem polui eu vou atrás 

eu despisto os caçadores 

C’os pés virados pra trás.. 

 

 

1- De acordo com o texto “Literatura de Cordel ganha título de Patrimônio Cultural Brasileiro”, 

a literatura de cordel é patrimônio cultural imaterial do Brasil desde: 

a) 1969 

b) 2011 

c) 2005 

d) 2018 

 

 

2- Se você fosse o escritor de um cordel, qual seria o tema que iria escolher para a sua obra? 
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3- Os cordéis normalmente são ilustrados para deixar a história ainda mais animada. Observe 

abaixo e desenhe o que os versos contam: 

 

Cordel Espacial Ilustração 

Construí de papelão 

Minha nave espacial 

Pra voar por entre os astros 

Do espaço sideral. 

 

Um foguete original 

Com seus botões de tampinhas 

E meu traje de astronauta 

Um pijama de estrelinhas. 

 

Fonte: marianebigio.com/2020/05/25/cordel-espacial/ | Acesso em 24/06/2020 


