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RESUMO 

 

A literatura de cordel é um gênero literário que apresenta regras claras quanto a rima, métrica 

e estruturação dos textos. Em seus primórdios no Brasil, era impressa em folhetos e vendida 

nas feiras e estações ferroviárias da região Nordeste. Com o advento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC), novos espaços de circulação do texto poético foram 

oportunizados, possibilitando-o transcender os limites geográficos. Na Internet, por exemplo, 

sites, blogs e páginas em redes sociais podem ser utilizados para a produção e disseminação da 

literatura de cordel. Além disso, diferentes recursos estão à disposição dos cordelistas para 

composição de suas obras, tais como imagens, sons e hiperlinks, suscitando novas formas de 

fazer literatura de cordel, sendo importante compreendê-las. Dessa forma, a presente pesquisa 

objetivou compreender como a mediação das tecnologias digitais influenciam no processo de 

escrita da literatura de cordel, potencializando novas experiências cognitivas. Partimos do 

pressuposto de que o acoplamento dos seres humanos com os objetos técnicos determina um 

processo interno criativo que pode ser visto como o próprio processo do conhecer. Entendemos 

que o fazer literatura de cordel com tecnologias digitais pode provocar deslocamentos e 

transformações nos modos de escrever e na própria escrita poética. A rede de sustentação 

teórica foi tecida a partir das contribuições de Albuquerque Júnior acerca da invenção do 

Nordeste e da cultura popular nordestina; do pensamento de Roger Chartier sobre a noção de 

cultura popular e das alterações nos modos de escrita a partir da integração das tecnologias; do 

entendimento da relação do homem com os objetos técnicos de Pierre Lévy e Gilbert Simondon; 

e dos estudos da escrita na convergência de mídias de Karla Demoly. Numa abordagem 

qualitativa, utilizamos como método de pesquisa a etnografia virtual. As técnicas para obtenção 

das informações consistiram em: busca e seleção de sites, blogs e redes sociais que disseminam 

literatura de cordel; observações nas páginas selecionadas e entrevistas com os cordelistas que 

as gerenciam; análises e discussões das informações. Essa metodologia nos possibilitou 

entender a dinâmica da literatura de cordel no ciberespaço, fomentando discussões acerca da 

escrita mediada por tecnologias digitais. Constatamos que a literatura de cordel vive um 

momento de transgressão do suporte textual. Ao alcançar o ciberespaço, os cordelistas passaram 

a integrar textos, sons e imagens, e a expandir o universo temático do gênero, adotando 

estratégias de criação específicas para o ambiente virtual. Essas alterações nos modos de escrita 

e na própria obra cordelística são perceptíveis em nossas análises, e reconhecidas pelos 

cordelistas entrevistados. 

 

Palavras-chave: Literatura de cordel. Tecnologias digitais. Modos de escrita. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Cordel literature is a literary genre that presents specific and particular rules as to the rhyme, 

metric, and structuring of texts. In its early days in Brazil, it was printed in leaflets and sold at 

fairs and railway stations in the Northeast region. Nowadays, with the advent of Information 

and Communication Technologies (ICT), new spaces of circulation of this poetic text were 

given, transcending its context that allowed it to go over its geographical limits. On the Internet, 

for example, websites, blogs and social media pages can be used for the production and 

dissemination of cordel literature. In addition, different resources are available enabling 

stringers to compose their works, such as images, sounds and hyperlinks, eliciting new ways of 

doing string literature, and it is important to understand them. Thus, the present research aimed 

to understand how the mediation of digital technologies influence the writing process of cordel 

literature, enhancing new cognitive experiences. We start from the assumption that the coupling 

of human beings with technical objects determines a creative inner process that can be seen as 

the process of knowing itself. We understand that doing stringed literature with digital 

technologies can provoke displacements and transformations in the ways of writing and in the 

poetic writing itself. The theoretical support network was woven from the contributions of 

Albuquerque Junior about the invention of northeaster popular culture; Roger Chartier thinking 

above the popular culture notion and changes in the ways of writing from the integration of 

technologies; Pierre Lévy and Gilbert Simondon understanding of the relation between 

humanity and technical objects; and the studies of writing in the convergence of media from 

Karla Demoly. In a qualitative approach, we use virtual ethnography as a research method. The 

techniques to obtain the information consisted of research and selection of websites, blogs and 

social networks that disseminate cordel literature; observations in the selected pages and 

interviews with the cordel writers who manage their poetic production; analysis and discussion 

of information. This methodology enabled us to understand the dynamics of cordel literature in 

cyberspace, fomenting discussions about writing mediated by digital technologies. We find that 

cordel literature is surpassing a moment of transgression among textual support. In reaching 

the cyberspace, the cordel writers began to integrate texts, sounds and images, and to expand 

the thematic universe of the genre, adopting specific creation strategies for the virtual 

environment. These alterations in the modes of writing and in the cordelistic work itself are 

perceptible in our analyzes, and recognized by the cordel writers interviewed. 

 

Keywords: Cordel literature. Digital technologies. Writing modes. 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Página inicial do blog Cordelando. ......................................................................... 55 

Figura 2 – Página inicial do Cordelando389 no Facebook. ..................................................... 55 

Figura 3 – Página inicial do canal Cordel animado no YouTube. ............................................ 56 

Figura 4 – Página inicial da Um repente por dia no Facebook. ............................................... 56 

Figura 5 – Página inicial da Um repente por dia no Instagram. ............................................... 56 

Figura 6 – Página inicial do blog Um cordel. ........................................................................... 57 

Figura 7 – Página inicial da Um cordel Facebook. .................................................................. 57 

Figura 8 – Estrofe do cordel Tenho muita habilidade, Exceto a de cozinhar!. ........................ 60 

Figura 9 – Cordel sobre o uso do transporte público. ............................................................... 60 

Figura 10 – Cordel sobre corrupção. ........................................................................................ 60 

Figura 11 – Estrofe do Cordel contra o estupro. ...................................................................... 61 

Figura 12  – Cordel sobre as novas tecnologias. ...................................................................... 61 

Figura 13 – Estrofe do cordel Gangnam Style - Saiba sobre a música do Psy. ....................... 61 

Figura 14 – Cordel reproduz estereótipos do homem sertanejo. .............................................. 61 

Figura 15 – Captura da tela de reprodução do cordel O Romance do homem da meia-noite 

com a mulher do dia. ................................................................................................................ 62 

Figura 16 – Estrofes do cordel As viroses do aedes. ................................................................ 62 

Figura 17 – Captura de tela do Instagram Stories. ................................................................... 63 

Figura 18 – Captura da tela de reprodução do cordel Marmelo, o jacaré banguelo. ............... 65 

Figura 19 – Estrofe do cordel O sonho do hexa, com imagem ilustrativa. .............................. 65 

Figura 20 – Cordel O tal do oxe ilustrado com xilogravura digital. ......................................... 65 

Figura 21 – Setilha sobre o aquecimento global....................................................................... 66 

Figura 22 – Estrofe de quatro versos em homenagem ao dia da mulher. ................................. 66 

Figura 23 – Sextilhas que compõem o cordel A mulher que gostava de catinga. .................... 66 

Figura 24  – Décimas do cordel Essência de mulher. .............................................................. 66 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABLC Academia Brasileira de Literatura de Cordel 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CMC Comunicação Mediada por Computador 

IFOCS Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

IOCS Inspetoria de Obras Contra as Secas 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TIC Tecnologias da Informação e Comunicação 

PPGCTI Programa de Pós-Graduação em Cognição, Tecnologias e Instituições 

UERN Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 11 

1.1 MOTIVAÇÕES PARA A ESCOLHA DO TEMA ............................................................ 11 

1.2 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA .......................................................................... 13 

2 LITERATURA DE CORDEL: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO .................... 16 

2.1 A INVENÇÃO DO NORDESTE E DA CULTURA POPULAR NORDESTINA ........... 16 

2.2 MARCAS DA INVENÇÃO: A ADOÇÃO DO TERMO LITERATURA DE CORDEL 29 

2.3 LITERATURA DE CORDEL E A NOÇÃO DE CULTURA POPULAR ........................ 32 

2.4 A LITERATURA DE CORDEL ENQUANTO GÊNERO DISCURSIVO ...................... 36 

3 ATUALIZAÇÕES NOS MODOS DE ESCRITA A PARTIR DAS TECNOLOGIAS 42 

3.1 ALTERAÇÕES NOS MODOS DE ESCRITA: BREVE HISTÓRICO ............................ 42 

3.2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DA ESCRITA .. 45 

3.3 NOTAS SOBRE A LITERATURA NA ERA DA CIBERCULTURA ............................. 49 

4 DELINEANDO A METODOLOGIA DA PESQUISA .................................................... 51 

4.1 A OPÇÃO PELA ETNOGRAFIA VIRTUAL ................................................................... 51 

4.2 PERCURSOS METODOLÓGICOS .................................................................................. 53 

4.2.1 A constituição do corpus da pesquisa ........................................................................... 53 

4.2.1.1 Apresentação das páginas selecionadas ........................................................................ 54 

4.2.2 Realização das entrevistas e análises dos dados .......................................................... 57 

5 PROCESSOS QUE CONFIGURAM O ESCREVER LITERATURA DE CORDEL 

COM TECNOLOGIAS DIGITAIS ...................................................................................... 59 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 69 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 71 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA ................................................................. 74 

ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP ............................................... 75 

ANEXO B – TCLE ................................................................................................................. 79 

 

 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 MOTIVAÇÕES PARA A ESCOLHA DO TEMA 

 

Descrever as motivações que me levaram a realizar uma pesquisa que tem como tema a 

literatura de cordel, remete-me a uma infância feliz e poética. Filho de agricultores residentes 

na zona rural do semiárido potiguar, a leitura e a escrita chegaram até mim mais cedo que o 

comum, antes mesmo de frequentar a escola. Minha irmã foi a responsável por apresentar-me 

esse fantástico mundo, onde ficção e realidade são quase indistinguíveis. Ensinou-me a ler e 

escrever através de histórias em quadrinhos, livros e antigos folhetos de literatura de cordel que, 

honestamente, não sei a origem; talvez fossem herança do meu avô que, segundo meu pai, era 

um admirador do gênero. 

Na escola, a apresentação de cordéis escritos pelas professoras era recorrente nas datas 

comemorativas. Dia das mães, dia dos pais, festas juninas, sempre havia o momento de 

declamarmos uma pequena poesia, geralmente composta por uma única estrofe, que há quase 

um mês liamos diariamente. Decorar a poesia nunca foi dificuldade para mim, ao contrário, 

declamá-la para meus pais era um momento de satisfação imensa, para ambos.  Acredito que 

foi a partir daí que o cordel me cativou. 

Não me recordo da primeira estrofe que escrevi quando criança no caderno pautado da 

escola. Sei, contudo, que a literatura de cordel me acompanhou durante toda a minha trajetória 

na educação básica. Escrevia, geralmente, sobre temas ligados aos conteúdos escolares, tais 

como: meio ambiente, escravidão no Brasil, diversidade, e a importância social da leitura. Em 

2010, por incentivo dos professores, escrevi um cordel com o tema O ensino médio que 

queremos, com o qual fui selecionado para participar de um programa de representação juvenil 

no âmbito do Mercosul1. 

Após o ingresso na graduação, no curso de Licenciatura em Computação e Informática, 

os compromissos acadêmicos fizeram com que meu interesse pela leitura e escrita de cordéis 

fosse colocado em stand-by. Nesse período, ainda cheguei a produzir um artigo sobre o gênero 

cordel na universidade e na escola, entretanto, outras inquietações surgiram, mudando assim, o 

foco dos estudos posteriores. 

                                                           
1 O programa ao qual faço referência é o Parlamento Juvenil do Mercosul (PJM). Trata-se de uma iniciativa do 

Setor Educacional do Mercosul (SEM) que proporciona aos jovens estudantes de nível médio público dos países 

membros e associados do bloco um espaço de encontro e diálogo que incentive o protagonismo juvenil para 

geração de propostas sobre temáticas de interesse comum. Estive enquanto parlamentar jovem do Mercosul no 

período de 2010 a 2012. 
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O modo como o desenvolvimento e a integração de uma nova tecnologia na sociedade 

está historicamente associado a profundas mudanças em todas as esferas sociais, despertou em 

mim o interesse por compreender como os diversos setores têm incorporado as tecnologias, de 

forma mais especifica, o setor educacional. Com isso, a maioria das pesquisas que desenvolvi 

durante a graduação estão preocupadas em identificar como as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) são utilizadas pelos professores no processo de ensino-aprendizagem, de 

modo que não se tornem apenas um novo recurso utilizado na manutenção de práticas 

pedagógicas enrijecidas, centradas na figura do professor como detentor do saber, e do aluno 

como receptor de informações. 

O ingresso na pós-graduação interdisciplinar possibilitou então a ampliação desse 

universo de pesquisa. Junto a professora orientadora deste trabalho, discutimos sobre como 

poderíamos relacionar nossas áreas de estudos em uma pesquisa que estivesse de acordo com a 

linha do programa na qual estamos inseridos: Desenvolvimento e integração de tecnologias na 

sociedade. A partir desse momento, sugiram diversas possibilidades de investigação, todas 

envolvendo questões relativas a arte, a cultura e as tecnologias. 

Definimos, portanto, que nossa pesquisa envolveria o processo de criação e circulação 

da arte mediado por tecnologias. Faltava-nos apenas decidir qual manifestação artística seria o 

foco do estudo. Durante esse processo, a temática da literatura de cordel sempre emergia como 

uma possibilidade de pesquisa altamente relevante, com diversas vertentes a serem exploradas. 

Com isso, o encantamento pelo gênero une-se às perspectivas de pesquisas atuais referentes aos 

processos de integração das TIC na sociedade, e delineia-se uma nova linha de investigação. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa surge de um interesse em compreender os 

processos que configuram a escrita da literatura de cordel na rede mundial de computadores 

(Internet). Partimos do pressuposto de que, com o avanço da globalização e a forte influência 

da cultura digital nos diversos setores da sociedade, a literatura de cordel, assim como acontece 

com os demais gêneros literários, assume novas dinâmicas, tanto de escrita quanto de 

circulação.  

O tradicional cordel impresso em folhetos, facilmente encontrado nas feiras do Nordeste 

brasileiro, agora habita um novo espaço de construção e circulação de conteúdo, o ciberespaço. 

Com isso, alteram-se os processos de criação e as formas de composição da obra literária. Além 

disso, esse veículo de comunicação possibilita que a literatura de cordel atinja uma maior 

quantidade de pessoas, sendo que esses novos leitores, agora podem participar ativamente de 

todo o processo, desde a criação até a divulgação. 
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1.2 CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

Sem abandonar sua forma tradicional de circulação, a literatura de cordel encontrou nas 

mídias de massa, tais como o rádio e a televisão, um novo espaço de circulação. A partir de 

entrevistas realizadas com cordelistas, Curran (2014) identificou que, embora inicialmente o 

advento dessas mídias tenham enfraquecido a produção e circulação da literatura de cordel, 

posteriormente os resultados foram positivos, já que começaram a surgir programas totalmente 

dedicados ao gênero, ao mesmo tempo em que reportagens jornalísticas vieram a enaltecer sua 

representatividade cultural nordestina, viabilizando-o alcançar um novo público, localizado em 

diferentes estados do país. 

Do mesmo modo, com o surgimento e popularização da Internet, considerada por 

Castells (1999) como o meio de comunicação mais revolucionário da chamada “era da 

informação”, surgem outras possibilidades de produção e disseminação de conteúdo, assim 

como de interação entre pessoas do mundo inteiro através de espaços virtuais ou ciberespaços 

(LÉVY, 1999), favorecendo a manutenção de práticas sociais, tais como a escrita poética. 

Não se tem relatos sobre qual a primeira experiência de escrita/divulgação de um cordel 

na rede, porém, identificamos em Amorim (2007) que, possivelmente, em setembro de 1997 

teria ocorrido a primeira peleja2 mediada por correio eletrônico, tipo de correspondência 

oportunizado pela Internet que, na época, ainda era uma novidade, assim como o computador 

pessoal. A consagrada Peleja virtual entre Américo Gomes (PB) e José Honório (PE): a 

primeira cantoria via Internet foi impressa posteriormente em folhetos e constitui-se como o 

grande marco cibernético. 

A utilização da Internet tem possibilitado que cordelistas famosos e “anônimos” 

disseminem suas obras em sites, blogs e redes sociais, utilizando-se de diferentes recursos na 

composição da escrita. Ao mesmo tempo em que oportunizam a escrita individual, os recursos 

do ciberespaço também potencializam processos de escritas colaborativas, que podem ocorrer 

de forma síncrona e assíncrona. Nesse sentido, Lévy (2007) argumenta que o ciberespaço reúne 

uma infinidade de mídias e interfaces que possibilitam o desenvolvimento da inteligência 

coletiva, mediante a interação dos indivíduos. 

                                                           

2 Disputa poética tradicional no Nordeste brasileiro, na qual dois cantadores enfrentam-se compondo versos 

improvisados sobre assuntos diversos, com o objetivo de vencer seu oponente (ABREU, 1999). Quando ganham 

forma impressa, as pelejas passam a ser consideradas uma variedade temática da literatura de cordel (BATISTA, 

1977). 
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Dessa forma, sendo a literatura de cordel brasileira um gênero literário que, em seu 

percurso histórico, mostra-se flexível e adaptável aos novos meios de comunicação que surgem 

junto ao processo de desenvolvimento da sociedade, consideramos necessário compreender 

como ela se mantém em meio a grande quantidade de informação e gêneros literários que se 

encontram disponíveis no ciberespaço.   

Enquanto transita entre a forma impressa, o rádio e a televisão, a literatura de cordel 

parece fazer um movimento de alternância entre a escrita e a oralidade, utilizando-as como 

estratégias para manutenção e disseminação do gênero. Com o surgimento e popularização do 

computador e da Internet, novas possibilidades e desafios apresentam-se aos cordelistas. Por 

um lado, há uma diversidade de recursos que podem ser utilizados, tanto para a composição 

quanto para a divulgação do texto poético, tais como, imagens, sons, hiperlinks, entre outros. 

Em contrapartida, a rapidez com que as informações circulam na rede exige novas estratégias 

que aproximem o público leitor. 

No que se refere a utilização de artefatos técnicos na escrita da literatura de cordel, 

entendemos que as tecnologias digitais podem provocar deslocamentos e transformações nos 

modos de escrever e na própria escrita poética. Assim, o objetivo geral dessa pesquisa foi 

compreender como a mediação das tecnologias digitais influenciam no processo de escrita da 

literatura de cordel, potencializando novas experiências cognitivas. 

A principal contribuição deste trabalho está na possibilidade de identificarmos como a 

literatura de cordel se faz presente no ciberespaço, e como os cordelistas compreendem as 

implicações das tecnologias digitais e dos novos espaços de circulação do cordel em suas 

práticas de escrita. Do ponto de vista teórico-prático, possibilitou discussões relevantes acerca 

da função exercida pela literatura de cordel em um contexto de invenção da região Nordeste, 

assim como das alterações nos modos de escrita a partir da integração de novos artefatos 

técnicos, sobretudo das tecnologias digitais. 

Contudo, destacamos a pertinência desse trabalho ter sido desenvolvido na linha de 

pesquisa “Desenvolvimento e integração de tecnologias na sociedade”, na medida em que 

enxergamos a Internet como um espaço que institucionaliza novas práticas de leitura e escrita, 

e as tecnologias como artefatos técnicos que, ao serem integradas as atividades humanas, 

produzem novas experiências cognitivas. Acreditamos, portanto, que a utilização das 

tecnologias digitais na escrita de cordel provoca mudanças estruturais na própria escrita, como 

também nos processos cognitivos dos cordelistas, sobretudo, quando a escrita é colaborativa. 

Com relação a organização formal, esta dissertação encontra-se estruturada em seis 

capítulos, com as seguintes discussões: 
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Após esta introdução, propomos no segundo capítulo abordar a literatura de cordel como 

uma invenção recente, decorrente do processo de institucionalização da região Nordeste. 

Problematizamos aqui a própria noção de cultura popular, historicamente associada a literatura 

de cordel. Finalizamos o capítulo, caracterizando a literatura de cordel como um gênero 

discursivo. 

O terceiro capítulo é dedicado as discussões sobre as atualizações nos modos de escrita 

a partir das tecnologias. Tecemos inicialmente um breve histórico das invenções técnicas que 

possibilitaram novas formas de escrever para, posteriormente, apresentarmos as implicações e 

deslocamentos na escrita com a integração das tecnologias digitais. Trazemos aqui um novo 

olhar para os dispositivos tecnológicos, compreendendo-os como uma extensão humana. Por 

fim, expomos algumas notas sobre a literatura na era da cibercultura. 

A metodologia da pesquisa encontra-se disposta no capítulo quatro. Para isso, 

compomos uma discussão teórica que sustenta a nossa escolha pela etnografia virtual como 

método de pesquisa, e descrevemos todos os procedimentos adotados para a escolha do corpus, 

obtenção e análises dos dados. 

No capítulo cinco, apresentamos os resultados das análises e estabelecemos uma 

discussão acerca dos processos que configuram o escrever literatura de cordel com as 

tecnologias digitais. Evidenciamos as formas de composição da literatura de cordel no 

ciberespaço, delineando as especificidades do gênero no ambiente virtual, e discutimos as 

percepções dos cordelistas sobre as possíveis alterações no seu fazer decorrentes do 

acoplamento com as tecnologias digitais. 

No último capítulo, retomamos o objetivo dessa pesquisa e discutimos de modo geral 

os resultados obtidos, instigando reflexões acerca dos processos que envolvem o fazer humano 

no operar com tecnologias digitais e sinalizando para futuras pesquisas. 
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2 LITERATURA DE CORDEL: A CONSTRUÇÃO DE UM CONCEITO 

 

2.1 A INVENÇÃO DO NORDESTE E DA CULTURA POPULAR NORDESTINA 

 

O conceito de Nordeste foi elaborado a partir de uma série de características tidas como 

particulares a essa região do país, transformando-a em um espaço geográfico naturalizado, de 

tradições inabaláveis e com fortes marcas de originalidade. As imagens e escritas utilizadas 

nesse processo de construção, asseguraram que a historicidade da região não fosse questionada. 

Desde então, a maioria das produções literárias e artísticas passaram a reforçar e legitimar esse 

discurso, assumindo-o como única verdade.  

Para que o Nordeste viesse a se concretizar, determinadas condições de possibilidade 

propiciaram a constituição histórica de diferentes visibilidades e dizibilidades para essa nova 

região. Dessa forma, com o propósito de desvelar esse processo inventivo, evidenciando quais 

formas, nomeações e descrições constituíram o Nordeste brasileiro, o historiador Durval Muniz 

de Albuquerque Júnior nos apresenta os resultados de sua pesquisa de doutorado por meio da 

obra A invenção do Nordeste e outras artes, publicada em livro pela primeira vez em 1999, 

atualmente já em sua quinta edição. 

Albuquerque Júnior (2011) nos propõe pensar o Nordeste como uma identidade espacial 

que, em um preciso momento histórico (primeiras décadas do século XX), resultou do 

entrecruzamento de práticas e discursos regionalistas. Além disso, amparando-se em estudos 

foucaultianos, esclarece que antes mesmo de reportar-se a geografia, a noção de região está 

diretamente relacionada as relações de poder e sua espacialização. “Ela é uma noção que nos 

envia a um espaço sob domínio, comandado. Ela remete, em última instância, a regio (rei). Ela 

nos põe diante de uma política de saber, de um recorte espacial das relações de poder” (p.36). 

Em uma de suas inúmeras entrevistas, posteriormente publicada no livro Microfísica do 

poder, o filósofo francês Michel Foucault mostra que as determinações geográficas são 

estratégias que se camuflam em formas de discursos, atreladas as relações de poder. Assim, o 

conceito de região vai além de uma divisão natural do espaço e de um recorte do espaço 

econômico, refere-se também a uma noção fiscal, administrativa, militar (vem de regere, 

comandar). Para o autor, é preciso considerar que: 

 

Desde o momento em que se pode analisar o saber em termos de região, de 

domínio, de implantação, de deslocamento, de transferência, pode-se 

apreender o processo pelo qual o saber funciona como um poder e reproduz 

os seus efeitos. Existe uma administração do saber, uma política do saber, 
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relações de poder que passam pelo saber e que naturalmente, quando se quer 

descrevê-las, remetem àquelas formas de dominação a que se referem noções 

como campo, posição, região, território. E o termo político-estratégico indica 

como o militar e o administrativo efetivamente se inscrevem em um solo ou 

em formas de discurso (FOUCAULT, 1997, p.158). 

 

As informações supracitadas explicitam que o termo região não deve ser compreendido 

como uma unidade territorial que possui uma diversidade, mas como o resultado de uma 

estratégia de homogeneização que ocorre no embate de forças entre os diferentes grupos sociais, 

dominantes e dominados, não devendo ser considerada como uma referência pronta, imutável. 

A partir dessa compreensão, Albuquerque Júnior (2011) busca desnaturalizar a região 

Nordeste, problematizando (no campo das práticas e dos discursos) as ocorrências que 

resultaram em sua invenção. O autor questiona a própria noção de identidade, entendida aqui 

como uma construção mental, uma série de conceitos incessantemente repetidos para garantir 

uma generalização intelectual, composta por uma grande variedade de experiências afetivas.  

Nessa perspectiva, podemos afirmar que os territórios regionais são criações 

eminentemente históricas, que se institucionalizaram e ganharam foro de verdade. São produtos 

do cruzamento entre práticas e discursos, imagens e textos que se cristalizaram como a 

identidade desse espaço regional. “Nossos territórios existenciais são imagéticos. Eles nos 

chegam e são subjetivados por meio da educação, dos contatos sociais, dos hábitos, ou seja, da 

cultura, que nos faz pensar o real como totalizações abstratas” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2011, p. 38). 

Assim, quando nos propomos a olhar para as relações espaciais enquanto relações 

políticas, percebemos que o discurso regionalista que aparece no Brasil na segunda metade do 

século XIX, contrapondo-se a ideia de estruturação e manutenção de uma identidade nacional, 

já inicia um processo de partição regional do país, dividindo-o em Norte e Sul. Com um viés 

naturalista, o discurso regionalista dessa época considera que as diferenças sociais e políticas 

entre essas regiões são reflexos da natureza, das variações climáticas e de sua composição 

racial. 

Mais tarde, no final do século XIX e primeiros anos do século XX, o Brasil torna-se 

palco de diversas transformações sociais, políticas e econômicas. Com o fim da escravidão e o 

início do processo de industrialização e de imigração da população, sobretudo para São Paulo, 

o Centro-Sul acaba se diferenciando do restante do país. Nesse momento, o regionalismo 

naturalista começa a perder seu espaço, permitindo que outras formas de pensar as regiões 

fossem disseminadas, trazendo questões como identidade e cultura nacional para o centro das 

discussões. “A década de vinte é a culminância de um novo regionalismo, que extrapola as 
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fronteiras dos Estados, que busca o agrupamento em torno de um espaço maior, diante de todas 

as mudanças que estavam destruindo as espacialidades tradicionais (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2011, p. 60). 

Conforme ressalta Albuquerque Júnior (2011), esse novo regionalismo é resultante de 

uma mudança geral na disposição dos saberes, a qual podemos chamar de emergência de uma 

nova formação discursiva. “A formação discursiva nacional-popular pensava a nação por meio 

de uma conceituação que a via como homogênea e que buscava a construção de uma identidade, 

para o Brasil e para os brasileiros, que suprimisse as diferenças, que homogeneizasse estas 

realidades” (p. 61).  

Em consequência disso, dar-se início a uma busca por signos e símbolos que pudessem 

fundamentar e dar visibilidade a essa nova concepção de nação. No entanto, com a pretensão 

de representarem o modelo a ser generalizado para o restante do país, os diversos discursos 

regionais se chocam e deixam ainda mais perceptível a fragmentação regional do Brasil. Nesse 

momento, “determinadas práticas diferenciadoras dos diversos espaços são trazidas à luz, para 

dar materialidade a cada região” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 61).  

A escolha dos elementos definidores não é feita, porém, de forma aleatória. Ela é, 

sobretudo, guiada por interesses que estão em jogo no interior da própria região que está sendo 

caracterizada, como também na sua relação com as demais regiões. Nesse contexto, em meio a 

uma multiplicidade de outros fatos, a fundação do Nordeste se deu perante o signo da saudade 

e da tradição.  

 

O Nordeste surge como reação às estratégias de nacionalização que esse 

dispositivo da nacionalidade e essa formação discursiva nacional-popular 

põem em funcionamento; por isso não expressa mais os simples interesses 

particularistas dos indivíduos, das famílias ou dos grupos oligárquicos 

estaduais. Ele é uma nova região nascida de um novo tipo de regionalismo, 

embora assentada no discurso da tradição e numa posição nostálgica em 

relação ao passado (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 80). 

 

Isto posto, em concordância com Albuquerque Júnior (2011) ressaltamos que o 

Nordeste que nasce no final da primeira década desse século, substituindo a antiga divisão 

regional entre Norte e Sul e compondo a “paisagem imaginária” do país, não é um fato inerte 

na natureza. Para que essa unidade imagética e discursiva chamada Nordeste viesse a se 

institucionalizar, foram necessárias que inúmeras práticas e discursos “nordestinizadores” 

emergissem de forma dispersa e fossem reunidos a posteriori, sob influência das circunstâncias 

históricas e econômicas do Brasil na época. 
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Nesse processo de organização dos símbolos que caracterizaram o Nordeste, alguns 

acontecimentos foram determinantes na elaboração discursiva e imagética da região, dos quais 

destacamos inicialmente a grande seca de 1877, que elevou esse fenômeno natural a categoria 

de problema mais importante do Norte do país. Em decorrência disso, foi criado em 1909 a 

Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), órgão destinado ao combate as secas, que vem a 

se tornar um ambiente institucional de produção de discursos regionalistas, ao passo que o 

Estado republicano estava sob o domínio das oligarquias mineira e paulista.  

Mais adiante, em 1919, o IOCS passa a se chamar Inspetoria Federal de Obras Contra 

as Secas (IFOCS). Nesse período, foi delimitada a sua área de atuação, que se convencionou 

chamar de Nordeste. Em razão disso, Albuquerque Júnior (2011) enfatiza que o Nordeste é, em 

grande parte, filho das secas, tendo em vista que o termo aparece pela primeira vez para designar 

a parte do Norte mais propensa às estiagens.  

A exclusão das províncias do Norte no Congresso Agrícola, realizado em 1878 no Rio 

de Janeiro, também se sobressai como um acontecimento importante na fundação do Nordeste. 

Isso porque talvez seja esse o primeiro momento que as diferenças de tratamento, bem como da 

circunstância econômica e política do Norte e do Sul, sejam tratadas nos discursos das 

oligarquias nortistas. Em contrapartida, foi organizado o Congresso Agrícola de Recife, que 

colocou em discussão a crise na produção açucareira, a seca e o aumento considerável nas 

vendas de escravos para os estados do Sul. 

É importante salientarmos que a capital pernambucana, cidade sede do evento 

supracitado, era o centro comercial, médico, cultural e educacional de uma extensa área da 

região Norte. Por conseguinte, os descendentes dos grupos familiares que dominavam os 

estados circunvizinhos, mudavam-se para o Recife em busca de formação superior. A 

Faculdade de Direito do Recife e o Seminário de Olinda eram as instituições destinadas a ofertar 

cursos de bacharelado para várias gerações da elite rural. É justamente neste cenário que, “na 

verdade, o “intelectual regional”, o “representante do Nordeste”, começa a ser “forjado” [...]” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 85). 

Na mesma época, Recife se destacava como centro jornalístico, abrangendo uma área 

que circunscrevia Alagoas até o Maranhão. O Diário de Pernambuco (mais antigo jornal ainda 

em circulação na América Latina) se tornou o principal veículo de reivindicações dos estados 

do Norte e das formulações que defendiam a institucionalização de um novo recorte regional: 

o Nordeste. 
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Foi em 1925, por ocasião da comemoração do centenário desse jornal, que se 

produziu a primeira tentativa de dar ao recorte espacial Nordeste, mais do que 

uma definição geográfica, natural, econômica ou política. O Livro do 

Nordeste, elaborado sob a influência direta de Gilberto Freyre, dará a este 

recorte regional um conteúdo cultural e artístico, com o resgate do que seriam 

suas tradições, a sua memória, a sua história (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2011, p. 86) 

 

Com a colaboração de diversas personalidades, O Livro do Nordeste foi elaborado com 

o objetivo de mapear e demarcar as especificidades locais em diversas áreas temáticas, e fixar 

a região Nordeste como berço da nacionalidade brasileira. Composto por textos de história, 

artes, literatura e tradições regionais, essa publicação pode ser vista como a primeira 

manifestação expressiva do movimento regionalista e, de certa forma, antecipa os 

acontecimentos do Congresso Regionalista do Recife, realizado em 1926 e organizado pelo 

Centro Regionalista do Nordeste, cuja fundação data de 1924. 

Conforme citamos anteriormente, todos esses eventos e práticas dispersas corroboraram 

para a emergência e institucionalização da ideia de Nordeste, inclusive entre as camadas 

populares da sociedade. Essa ideia vai sendo gradativamente aprimorada “[...] até se constituir 

na mais bem acabada produção regional do país, que serve de trincheira para reivindicações, 

conquistas de benesses econômicas e cargos no aparelho de Estado, desproporcionais à 

importância econômica e à força política que esta região possui” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2011, p. 87). 

A partir do Congresso Regionalista de 1926, foram reunidos elementos que pudessem 

legitimar o Nordeste e definir sua identidade. De acordo com Albuquerque Júnior (2011) o 

trabalho inicial foi instituir uma origem para a região, inscrevendo-a no passado como uma 

promessa não realizada, como um conjunto de evidências que já apontavam sua existência. 

Utilizando argumentos históricos, buscou-se atestar que a problemática regional e o recorte 

espacial Nordeste existe desde o século XVI. 

Estando o Nordeste historicamente construído, a procura por uma identidade regional é 

desencadeada pelo avanço da modernização. O mundo vivenciava um processo de globalização 

pelas relações sociais e econômicas capitalistas, que estabeleciam maiores fluxos culturais 

globais. Ao mesmo tempo, o Brasil assistia à nacionalização das relações de poder e sua 

concentração nas mãos de um estado que estava, cada vez mais, se burocratizando. Nessa 

conjuntura, a identidade regional nordestina é tecida com fios de memórias e tradições, 

objetivando encontrar uma origem que pudesse conectar os homens do presente ao passado, um 

lugar que não mais existe, permeado por lirismo e saudade. 
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Não é à toa que as pretensas tradições nordestinas são sempre buscadas em 

fragmentos de um passado rural e pré-capitalista; são buscadas em padrões de 

sociabilidade e sensibilidade patriarcais, quando não escravistas. Uma 

verdadeira idealização do popular, da experiência folclórica, da produção 

artesanal, tidas sempre como mais próximas da verdade da terra 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 91). 

 

A idealização do elemento popular aparece em diversas obras de estudiosos do folclore3 

nacional. Destas, sobressaem-se os trabalhos de Luís da Câmara Cascudo, para quem o folclore 

serviria para revelar a essência da região, considerando-o elemento decisivo na defesa da 

autenticidade nordestina. Os estudos de Cascudo, distantes de uma análise histórica ou 

sociológica do elemento folclórico, formam verdadeiras coletâneas sobre à sociedade rural, 

patriarcal e pré-capitalista do Nordeste. 

 

Nesse discurso, a ideia de popular se confunde com as de tradicional e 

antimoderno fazendo com que a elaboração imagético-discursiva Nordeste 

tenha enorme poder de impregnação nas camadas populares, já que estas 

facilmente se reconhecem em sua visibilidade e dizibilidade [...]. O povo só 

seria reativo ao elemento moderno (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 92). 

 

O folclore torna-se, portanto, um elemento de integração do povo com a região que 

estava sendo gestada. Apresenta uma função disciplinadora e educativa, amparada na 

manutenção dos costumes e concepções, estabelecendo novos códigos sociais capazes de 

invalidar os conflitos desencadeados pela modernidade. A utilização do elemento folclórico 

possibilitou a criação de novas formas de ver, dizer e sentir o Nordeste, mas que, no entanto, 

ressoavam antigas. 

Essa apropriação do folclore no processo de construção do Nordeste e de suas tradições, 

é feita por vários intelectuais e artistas em épocas diferentes. Podemos encontrá-la desde o 

pioneirismo da produção sociológica de Gilberto Freyre e da ficção de José Lins do Rego, nas 

décadas de vinte e trinta, passando pela música de Luiz Gonzaga na década de quarenta, até o 

teatro de Ariano Suassuna, já na década de cinquenta. Destacam-se ainda como construtores do 

Nordeste, pintores como Cícero Dias e Lula Cardoso Ayres, o poeta Manoel Bandeira, e os 

romancistas Rachel de Queiroz e José Américo de Almeida. 

O discurso tradicionalista desses artistas e intelectuais tomam a história como o lugar 

da produção da memória, utilizando-a como forma de afirmação de uma identidade regional, 

                                                           
3 O termo “folclore”, do inglês folk-lore (folk = povo + lore = saber) teria sido empregada pela primeira vez no dia 

22 de agosto de 1846, no jornal londrino Athenaeum, sob a assinatura de Ambrose Merton, pseudônimo de William 

John Thoms, para designar o saber tradicional de um povo (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013a). 
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de continuidade e tradição. Neste prisma, a história é apagada, em seu caráter disruptivo, e 

construída de estereótipos imagéticos e enunciativos de caráter moral, facilitando o 

reconhecimento dos sujeitos do presente com os fatos do passado, mesmo que estes sequer 

tenham ocorrido.  

A volta para dentro de si e a opção por trabalhar com a memória pode ser reconhecida 

nas obras de Gilberto Freyre, bem como nos chamados romances de trinta. Nestes, predominam 

o resgate da narrativa tradicional e popular, ameaçada pelas inovações estilísticas modernas, 

transformando-a em expressão do regional. Um movimento contrário ao que ocorria em São 

Paulo, onde os modernistas procuravam romper com a narrativa tradicional, em consequência 

da própria crise do romance moderno. 

Segundo Albuquerque Júnior (2011) à medida que o saber naturalista, de base 

evolucionista e biológica, entra em crise, o saber sociológico assume um papel de suma 

importância na definição de uma identidade para os brasileiros e para o Brasil, assim como na 

demarcação das regiões e dos seus tipos regionais. Preocupado com as questões sociais e 

culturais, Gilberto Freyre buscará compreender nossa identidade como nação a partir dos 

aspectos regionais, considerando que estes deveriam nortear os estudos de sociologia e história. 

Para ele, a região deve ser, ao lado da tradição, o ponto de partida para qualquer trabalho de 

interpretação de nossa sociedade. 

Apropriando-se da ideia de região Nordeste para a formulação de sua sociologia, 

Gilberto Freyre questiona as hierarquias determinadas a partir da raça e do meio, e a 

superioridade das nações e das regiões brancas sobre as mestiças. Nesse sentido, o autor elabora 

seu discurso com elementos de valorização do homem mestiço, enfatizando a impossibilidade 

de calcar a nacionalidade brasileira numa raça pura, já que não a possuíamos. Da mesma forma, 

opondo-se a visão naturalista de que a tropicalidade dificultava o desenvolvimento civilizatório 

do país, busca desconstruir essa imagem negativa das condições ecológicas do Brasil e, 

especialmente, do Nordeste. 

Atentando-se para a relação entre poder e espacialidade, e principalmente, para as 

discrepâncias entre os elementos naturais, sociais e culturais, Gilberto Freyre vislumbra a 

sociedade patriarcal como exemplo de sociabilidade, onde os conflitos seriam superados e as 

relações de poder estariam baseadas na relação entre pessoas, e não entre classes. Para ele, a 

modernização promove o desequilíbrio social, logo, é preciso garantir o progresso da nação 

dentro da antiga ordem, instituindo um espaço onde passado, presente e futuro são dissociáveis. 
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Escrevendo uma trilogia que começa com Casa-Grande e Senzala (1933), 

passa por Sobrados e Mocambos (1936) e termina com Ordem e Progresso 

(1959), Freyre toma a história da produção açucareira da Zona da Mata 

Nordestina, ou mais precisamente pernambucana, e generaliza sua análise 

para todo o passado colonial não só do Nordeste, como do Brasil. Ele encontra 

nesta sociedade não só a célula original da civilização brasileira, como, a partir 

dela, abstrai constantes que caracterizariam toda a sociedade brasileira 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 114). 

 

Todavia, quando se trata da institucionalização sociológica do Nordeste, Albuquerque 

Júnior (2011) considera que Nordeste, publicado em 1937, é o principal livro de Gilberto 

Freyre. Nesta obra, a construção imagético-discursiva do Nordeste está alicerçada na produção 

açucareira. A invenção do Nordeste do açúcar adequava-se, justamente, ao seu projeto de 

manutenção das tradições, de resgate de um passado de riquezas e poder, como forma de 

compensar os problemas sociais e o declínio dessa área do país. 

Na literatura, além da produção sociológica de Gilberto Freyre e de outros autores 

sociais, a interpretação do Nordeste como espaço da saudade e da tradição ficou evidente nas 

obras dos romancistas de trinta. Tido como a mais importante representação artística deste 

ideário regional, o romance de trinta tem como tema principal a decadência da sociedade 

patriarcal e sua consequente substituição pela sociedade urbano-industrial. Fazendo o uso de 

temas e formas de expressão de origem popular, buscava-se uma aproximação com o povo, ao 

passo que denunciava as condições sociais enfrentadas na época.  

 

O “romance de trinta” aborda, a partir de enunciados sociológicos, as “várias 

realidades do Nordeste”, levando à superação da tradicional dicotomia que 

atravessava a produção regionalista naturalista, entre litoral e interior. O 

homem do interior deixa de ser visto como um ser exótico, pitoresco, que não 

se encaixava nos padrões emanados das cidades, e passa a ser abordado na sua 

constituição sociológica e psicológica, denotando o seu pertencimento a um 

todo social e não mais um ser estranho, apartado da realidade da civilização 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 127).  

 

Nas entrelinhas de cada romance, estão imagens e enunciados que configuram o 

Nordeste como o lugar de uma identidade que se encontrava ameaçada. Personagens típicos são 

idealizados propiciando a identificação dos leitores com seus valores e formas de pensar e de 

agir. A própria escolha pelo romance para contar o Nordeste, é uma maneira de redimensionar 

uma das formas narrativas mais populares desta área, as narrativas orais, apresentando-a como 

representante dessa região. 

Para ver e dizer a região Nordeste, os autores aproximam-se destas fontes tidas como 

populares, com a pretensão de estabelecer um estilo literário regional. Este estilo, fruto do novo 
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regionalismo, visualiza a cidade como símbolo da decadência e do pecado, o lugar do 

desvirtuamento da pureza e inocência do homem do campo. Em algumas produções, o regional 

se torna sinônimo de rural, e o Nordeste é visto como o mundo primitivo, de onde vinham os 

fugitivos das secas e os valentões que teriam cometido crimes de morte. Em outras, a ênfase se 

dar sobre o jeito exótico do nordestino falar, marcado por uma pronúncia arrastada, em que se 

dizem todas as vogais marcadas e abertas, dando a impressão de falar cantando.  

Sobre a composição temática dos romances de trinta, foram instituídos múltiplos temas 

regionais, a saber: a decadência da sociedade açucareira; o beatismo em oposição ao cangaço; 

o coronelismo e seu universo (autoridade, disputa por terras); a seca e sua iminente epopeia da 

retirada. “Esses temas, presentes na literatura popular, nas cantorias e desafios, no discurso 

político das oligarquias, foram agenciados por essa produção literária, tomando-os como 

manifestações que revelariam a essência regional” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.137). 

Para Albuquerque Júnior (2011) a temática da seca foi, sem dúvida, a mais importante, 

haja vista que como consequência desse fenômeno, o termo Nordeste foi empregado para 

designar uma área específica do país, subsidiando a ideia da existência de uma região à parte. 

Com isso, o Nordeste passa a ser pensado sempre a partir da seca e do deserto, ignorando-se, 

inclusive, todas as áreas úmidas existentes na região. O êxodo nordestino, decorrente das 

frequentes estiagens, inaugura uma verdadeira estrutura narrativa que se mostra resistente ao 

longo dos anos. 

 

O romance de trinta institui uma série de imagens em torno da seca que se 

tornaram clássicas e produziram uma visibilidade da região à qual a produção 

cultural subsequente não consegue fugir. Nordeste do fogo, da brasa, da cinza 

e do cinza, da galharia negra e morta, do céu transparente, da vegetação 

agressiva, espinhosa, onde só o mandacaru, o juazeiro e o papagaio são verdes. 

Nordeste das cobras, da luz que cega, da poeira, da terra gretada, das ossadas 

de boi espalhadas pelo chão, dos urubus, da loucura, da prostituição, dos 

retirantes puxando jumentos, das mulheres com trouxas na cabeça trazendo 

pela mão meninos magros e barrigudos. Nordeste da despedida dolorosa da 

terra, de seus animais de estimação, da antropofagia. Nordeste da miséria, da 

fome, da sede, da fuga para a detestada zona da cana ou para o Sul. Nordeste 

da polaridade seca/inverno, borralho camburante/paraíso florido, cheio de 

alegrias, sons e cores; do preto e do verde que se sucedem em ciclos. Nordeste 

do tempo circular da natureza, região cuja história parece ser um moto-

contínuo (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 139).  

 

A decadência da sociedade açucareira também se configura como um tema deveras 

explorado pelos romancistas de trinta. Para alguns deles, a derrocada da sociedade patriarcal 

significou o desaparecimento do paraíso onde viveram na infância, uma região onde as usinas 
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americanas ainda não haviam se instalado. No Nordeste que eles traduziram, negros e senhores 

conviviam de forma harmoniosa, os coronéis e jagunços se respeitavam, não existia fome e/ou 

miséria, e todas as pessoas trabalhavam. A grandeza do Brasil teria sido conquistada por esse 

modelo de sociedade, vista como a expressão da autenticidade brasileira. 

Nestes discursos, há uma excessiva valorização de uma sociedade totalmente 

hierarquizada, onde cada pessoa tinha clareza do lugar que estava ocupando, e as diferenças 

sociais eram encobertas por mecanismos paternalistas, de relações pessoais, prevalecendo mais 

os sentimentos do que a racionalidade. Aqui, a escravidão estava descrita de forma lírica, 

ocultando-se seus aspectos hediondos. Até mesmo as manifestações de revolta e violência, com 

destaque para o cangaço, são lidas como consequência da seca e da incapacidade do poder 

público em solucionar os problemas sociais existentes. Enfatiza-se também o caráter arbitrário 

do mundo burguês e sua exploração do assalariamento, enaltecendo essa sociedade patriarcal e 

escravista. 

Os temas regionais instituídos pelo romance de trinta, garantiram ao Nordeste forte 

visibilidade e dizibilidade regional. Ainda assim, é importante salientarmos que os autores 

destes romances, embora possuam identidades entre si, apresentam em seus discursos 

tradicionalistas diferenças consideráveis ao abordarem a região e seus temas. A atribuição de 

um discurso homogêneo para este grupo de escritores veio intensificar a própria estratégia 

política de pensar a região e sua produção cultural como homogeneidades, propensa a 

generalizações. 

Entre os romancistas da época, classificados neste grupo de escritores que tomam o 

Nordeste como espaço da saudade, três nomes requerem maior notoriedade: José Lins do Rego, 

José Américo de Almeida e Rachel de Queiroz.  

Nascido em 1901, na Paraíba, filho de senhor de engenho e grande amigo de Gilberto 

Freyre, com quem teve o primeiro contato por volta de 1923, José Lins do Rego vai se tornar 

um dos maiores romancistas do país e mais importantes de sua época. Seus romances nascem 

de uma pesquisa sociológica, mas seus livros são feitos a partir de histórias que lhe foram 

contadas, de recordações de sua infância. São histórias tecidas de passado e sonhos de 

continuidade, cujo tema principal é a sociedade açucareira nordestina. De um modo geral, os 

livros que compõem o ciclo da cana-de-açúcar4 retratam a decadência dessa sociedade e 

                                                           
4 Em pouco mais de dez anos, José Lins do Rego publicou uma série de cinco livros que nomeou de ciclo da cana-

de-açúcar. Menino de engenho (1932) foi seu primeiro romance publicado, seguido por Doidinho (1933) e Banguê 

(1934). Mais adiante, o autor publica Usina (1936) e Fogo Morto (1943), finalizando o ciclo. 
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demonstram o esforço do autor em reconstruir esse território existencial para dar continuidade 

ao ambiente no qual foi criado. 

Igualmente paraibano, José Américo de Almeida nasceu no município de Areia, em 

1887. Embora oriundo dos canaviais da Zona da Mata e filho de senhor de engenho, elegeu o 

sertão para dar representatividade ao Nordeste. Em A Bagaceira (1928), seu livro de maior 

repercussão, o autor trata da retirada dos sertanejos para o brejo (Zona da Mata), onde iam 

trabalhar nos canaviais enquanto não chovia no sertão. Neste cenário, os conflitos entre 

sertanejos e brejeiros são explorados, ressaltando suas diferenças sociais.  

A Bagaceira inaugura a tradição literária do romance social nordestino, centrado na 

denúncia da miséria como regional e espacial, onde todos estão incluídos e as responsabilidades 

são, muitas vezes, ocultadas. Porém, é uma obra profundamente contraditória quanto ao 

Nordeste que deseja construir. Isso porque, José Américo de Almeida tenta conciliar padrões 

sociais tradicionais da região com a modernização técnica da sociedade burguesa. Para ele, a 

região devia se modernizar, mas sem perder o seu caráter, isto é, sem ter modificadas as suas 

relações de dominação.  

A cearense Rachel de Queiroz, nascida em 1910, membro de famílias tradicionais dos 

municípios de Quixadá e Beberibe, é outra importante escritora dos romances de trinta. Sua 

escrita revela uma idealização da sociedade sertaneja, que tem a seca como grande obstáculo 

para atingir a perfeição. Na obra O Quinze (1930), a autora relata justamente o drama pessoal 

e coletivo vivido pelos sertanejos e cearenses com a seca de 1915. Para ela, esse fenômeno 

natural é a explicação para a decadência e desorganização das relações tradicionais nordestinas.  

 

Raquel trabalha com uma imagem idealizada do homem do sertão nordestino, 

o mito do sertanejo, ao mesmo tempo em que fala de ação e valentia, fala de 

reação ao urbano, às modificações tecnológicas, fazendo da denúncia das 

transformações sociais, trazidas pelo capitalismo e sua ética mercantil, o ponto 

de partida para a utopia de uma sociedade nova que, no entanto, resgatasse a 

pureza, os vínculos comunitários e paternalistas da sociedade tradicional 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 161). 

 

Assim, percebemos que além de contribuir para a construção imagético-discursiva do 

Nordeste enquanto espaço da saudade e de tradições, através da exaltação da natureza, do sertão 

e da figura do sertanejo, Rachel de Queiroz também nos apresenta uma outra faceta da região, 

um território antiburguês, berço da revolução social que acarretaria na mais profunda 

transformação do país, por seu grau de injustiças e misérias. Esta visão será posteriormente 

explorada por outros escritores e artistas. 
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Em conformidade com Albuquerque Júnior (2011), a institucionalização do Nordeste 

não se faz apenas pelo discurso sociológico e literário, dela também participam a pintura, a 

música e o teatro. A pintura da época buscou transformar em formas visuais as imagens da 

região produzidas na literatura, cristalizando-as como imagens típicas da região, as quais 

exercem enorme influência nas posteriores produções cinematográficas e televisivas. As 

paisagens do Nordeste foram incessantemente reelaboradas nas telas, sempre com a presença 

do sol, da luz, da tropicalidade peculiar, garantindo a formação de um acervo de imagens-

símbolos da região. 

Nesse seguimento artístico, destacam-se os pintores Cícero Dias e Lula Cardoso Ayres. 

Ambos imprimem em suas telas cenas da vida cotidiana no campo e das relações sociais ali 

existentes, retratando a sociedade açucareira de forma poética e lírica. O folclore também 

aparecia em suas obras, mais notadamente pelo uso intenso de cores. Materializa-se, pois, um 

Nordeste tradicional, colorido, com saudade de um passado onde a integração do homem com 

a natureza parecia plena. 

 Na música, a representação do Nordeste destoa em alguns aspectos das produções 

artísticas anteriores. O discurso da saudade permanece expressivo nas letras das canções, ainda 

que, não mais aquela saudade do período da escravidão, do engenho e da casa-grande. Cantava-

se a saudade do sertão, de sua terra natal. Saudade de seus cheiros, ritmos, festas e alegrias. 

Saudade do lugar onde as relações comunitárias permaneciam preservadas, onde o homem e a 

natureza ainda não haviam se desassociado. 

A música nordestina surge em um período muito específico de nossa história. Na década 

de quarenta, o país vivenciava melhorias nos meios de transporte e de comunicação. O 

desenvolvimento dos correios, os jornais circulando nacionalmente e, principalmente, o 

reconhecimento do rádio como o mais importante veículo de comunicação de massas, 

proporcionaram uma ampla divulgação das oportunidades no Sul, um estimulo crescente para 

a migração. Havia um interesse por parte do governo e de algumas instituições em atrair mão 

de obra, o que de fato ocorreu.  Estimulados por um mercado de trabalho em expansão e com a 

esperança de conquistarem determinados bens de consumo e de serviço, sertanejos de origem 

pobre partiram em massa para o Sul em busca de uma vida melhor, menos dolorida. 

É neste cenário que Luiz Gonzaga surge como o grande representante da música 

nordestina. Filho de camponeses pobres, nascido no município de Exu, em Pernambuco, no ano 

de 1912, ficou nacionalmente conhecido como o rei do baião, o ritmo que fala e canta o 

Nordeste. Tomando o sertão como espaço-temático e não estando mais nele residindo, a 
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saudade do lugar onde nasceu torna-se o assunto mais recorrente em suas músicas5, por isso seu 

maior público-alvo eram migrantes nordestinos radicados no Sul do país.  

 

Luiz Gonzaga assume a identidade de “voz do Nordeste”, que quer fazer sua 

realidade chegar ao Sul e ao governo. Sua música “quer tornar o Nordeste 

conhecido em todo o país”, chamando atenção para seus problemas, 

despertando o interesse por suas tradições e “cantando suas coisas positivas” 

(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 178).  

 

No campo das artes cênicas, o Nordeste torna-se tema de peças de teatro de grande 

repercussão a partir da década de 50, quando o Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, é 

encenada no Primeiro Festival de Amadores Nacionais realizado no Rio de Janeiro, em 1957. 

Considerado o fundador do teatro nacional e popular do país, o autor reproduz o sertão em 

praticamente todos os seus cenários. Nestes, o Nordeste é apresentado como a região da 

caatinga, das pequenas cidades onde as únicas autoridades são o coronel, o padre, o delegado e 

o juiz. Trata-se de um lugar sagrado, místico, que lembra a sociedade de corte e cavalaria. 

No trabalho de Ariano Suassuna, é nítida a influência das tradições populares e ibéricas, 

e a presença de alguns elementos do teatro clássico grego e romano. O autor procurava 

encontrar uma forma nordestina e brasileira de fazer teatro, distanciando-se do teatro intimista 

e psicológico burguês, e encontrou no teatro ibérico e na literatura de cordel a maneira de 

expressar um Nordeste ingênuo, singelo, de personagens primários com linguagem rude e 

pitoresca que satirizavam a sociedade moderna.  

O autor se apropria de elementos da literatura de cordel (a comédia, a farsa e o realismo 

mágico) para denunciar a miséria do Nordeste e, ao mesmo tempo, repor a capacidade de rir e 

de sonhar com uma sociedade mais justa. “[...] Ele participa como um dos inventores do 

Nordeste como o espaço da saudade e da tradição, mas o assume como um trabalho ficcional, 

e não como um trabalho documental, como haviam feito os tradicionalistas do romance de trinta 

e da sociologia” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 194). 

Dessa forma, as considerações que tecemos junto aos estudos de Albuquerque Júnior 

(2011), evidenciam que o Nordeste é uma invenção recente na história do Brasil, filho da 

modernidade. Trata-se de uma construção imagético-discursiva gestada para conter o processo 

de desterritorialização que os grupos sociais desta área enfrentavam. Para isso, foram 

elaborados uma série de estereótipos que se tornaram característicos do Nordeste e do 

                                                           
5 “É necessário chamar a atenção, no entanto, para o fato de que, não sendo o letrista de suas próprias composições, 

embora delas participasse, sendo parceiro de vários letristas, seu trabalho não apresenta uma unidade de pontos de 

vista no que tange a uma postura política” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p. 175). 
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nordestino, os quais também embasaram o surgimento de práticas e discursos preconceituosos. 

O que chamamos hoje de cultura nordestina, nada mais é que um complexo cultural, 

historicamente datável, fruto de uma criação político-cultural que tende a diluir a própria 

diversidade e heterogeneidade existentes neste espaço.  

 

2.2 MARCAS DA INVENÇÃO: A ADOÇÃO DO TERMO LITERATURA DE CORDEL 

 

Embora sua produção não se restrinja ao território nordestino, tanto nos primórdios 

quanto nos dias atuais, a literatura de cordel é tida como uma das maiores expressões da cultura 

popular do Nordeste. A explicação para a cristalização dessa manifestação literária como 

símbolo folclórico da região está diretamente relacionada a suas origens; uma história 

exaustivamente repetida pelos veículos de comunicação de massa sem qualquer possibilidade 

de contestação. Entretanto, nesta seção, nos propomos a repensar essa cristalização como um 

processo decorrente da institucionalização do Nordeste e da busca por uma identidade para a 

nova região, conforme abordamos anteriormente. 

Quando se trata da origem da literatura de cordel, não há um consenso entre os 

estudiosos. Todavia, ela é geralmente atribuída a Península Ibérica (Portugal e Espanha), tendo 

chegado ao Brasil junto aos colonizadores portugueses, em meados do século XVIII. Ao aportar 

em solo nordestino, mais precisamente em Salvador, a poesia escrita teria ganhado força na 

oralidade, expandindo-se posteriormente para os demais estados da região por meio dos contos 

e cantorias. Os primeiros folhetos de cordéis impressos só aparecerão no final do século XIX, 

tornando-se “[...] uma das mais legítimas expressões culturais do povo nordestino” 

(CASCUDO, 2001, p. 331).   

De acordo com Abreu (1999), em quase todos os países europeus há registros de 

publicações similares deste gênero poético, tais como os chapbooks ingleses, a littérature de 

colportage francesa e os pliegos sueltos espanhóis. Em Portugal, os termos empregados 

inicialmente para caracterizar a literatura popular em verso exposta nas ruas eram “folhas 

soltas” ou “volantes”. O nome literatura de cordel surge depois, derivado da forma como eram 

vendidos, normalmente pendurados em barbantes, cordas ou cordéis. 

No Brasil, a ideia de que os folhetos também eram comercializados pendurados em 

cordéis não traduz a realidade. Aliás, conforme afirma Albuquerque Júnior (2013a), a palavra 

cordel sequer era utilizada pelas camadas populares. Aqui, os folhetos eram expostos em lonas 

assentadas nas ruas e nas estações ferroviárias, ou até mesmo dentro das malas utilizadas para 

transportá-los. Por conseguinte, os poetas e leitores desta produção inicialmente não 
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reconheciam o termo literatura de cordel, e referiam-se a ela como “literatura de folhetos” ou, 

simplesmente, “folhetos” (ABREU, 1993).  

Dessa forma, podemos inferir que a utilização do termo literatura de cordel para se 

referir aos folhetos rimados produzidos no Brasil, trata-se de uma estratégia discursiva 

elaborada pela elite intelectual da época, com vistas a assegurar a origem lusitana de nossas 

produções.  Apesar de ser uma criação da elite letrada, o termo cordel já aparece na obra de 

Francisco das Chagas Batista, Cantadores e poetas populares, publicada em 1929, na qual 

afirma que Leandro Gomes de Barros “[...] foi o fundador da popular literatura poética de cordel 

do Nordeste” (BATISTA, 1929, p.112). No mesmo texto, a literatura de cordel encontra-se 

associada a ideia de Nordeste, constituindo o que seria um elemento de sua cultura regional. 

Tal associação contribuiu para a fabricação de um mito folclórico, um discurso que 

atesta a existência de uma identidade regional nordestina. A partir da adoção do termo literatura 

de cordel, buscou-se atribuir uma gênese portuguesa a esse tipo de produção literária, 

garantindo a preservação das práticas artísticas e culturais herdadas dos nossos colonizadores. 

É importante ressaltar que a literatura de cordel portuguesa, tida como a matriz pela qual 

a literatura de cordel brasileira se desenvolveu, não possui uniformidade, diferentemente dos 

cordéis nordestinos que são bastante codificados (ABREU, 1999), tendo a métrica, a rima e o 

ritmo, como elementos marcantes. Com isso, Abreu (1993, 1999) afirma que, a influência 

portuguesa na produção cordelística do Nordeste é apenas uma, entre tantas outras. 

Não houve, no entanto, uma preocupação com essas questões. O fato dos folhetos 

brasileiros apresentarem a mesma fórmula editorial da literatura de cordel portuguesa, e de 

algumas histórias lusitanas terem sido recontadas em verso, já foram suficientes para a 

propagação desse discurso de origem.  

Nesse sentido, Albuquerque Júnior (2013a) enfatiza que, da mesma forma que a cultura 

nordestina é um acontecimento recente, muitas de suas práticas e conceitos, tais como a 

literatura de cordel brasileira, nada tem de tradicionais. São invenções do mundo moderno e 

possíveis por causa dele. Assim, propondo-se a problematizar e desnaturalizar termos 

cristalizados, o autor expõe que a literatura de cordel foi pensada para ser símbolo da 

nordestinidade, uma manifestação cultural popular típica do Nordeste. 

 

Como uma manifestação cultural popular, o cordel ultrapassa a visão 

representativa para se tornar produção de linguagem, ultrapassa a noção de 

obra e autor. Ele produz uma "realidade" nascida da reatualização de uma 

memória popular que entrelaça acontecimentos das mais variadas 

temporalidades e espacialidades. Presentificando-as, colocando-as acima do 

tempo corrosivo da história, uma prática discursiva que inventa e reinventa a 
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tradição e, como tal, interessava a um grupo de intelectuais também 

preocupados com a estabilidade espaço-temporal. A literatura popular possui 

uma estrutura narrativa com preceitos paradigmáticos que são manipulados de 

forma criativa ou não pelo narrador popular (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2011, p. 130). 

 

A literatura de cordel tornou-se um instrumento de reatualização de visibilidades e 

dizibilidades da região Nordeste. Sua estrutura narrativa permite que as descontinuidades 

históricas que ameaçavam a harmonia da vida, fossem submetidas a imagens e enunciados que 

lhes atribui caráter tradicional e instaura a continuidade. “[...] É, pois, este discurso do cordel 

um difusor e cristalizador de dadas imagens, enunciados e temas que compõem a ideia de 

Nordeste, residindo talvez nesta produção discursiva uma das causas da resistência e perenidade 

de dadas formulações acerca deste espaço” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, P. 129). 

A autoria do primeiro folheto de cordel impresso no Brasil é atribuída ao poeta 

paraibano Leandro Gomes de Barros, que teria começado sua produção por volta de 1889. 

Porém, conforme esclarece Abreu (1999), o mais antigo folheto impresso pelo poeta de que se 

tem notícia, data de 1893. Leandro também é considerado o pioneiro na impressão de folhetos 

com ilustração em xilogravura, técnica antiga em que o artesão utiliza um pedaço de madeira 

para entalhar um desenho em alto relevo e utiliza tinta para aplicá-la no papel (TERRA, 1983). 

Poucas décadas após a impressão do primeiro folheto, centenas de títulos já eram 

produzidos por poetas e editores, e vendidos por ambulantes nos mercados das cidades. Terra 

(1983) identificou em seus estudos que, até 1930, foram encontradas 20 tipografias6 que 

imprimiam folhetos no Brasil, disseminando-os por todo território nacional. Entre as décadas 

de trinta e cinquenta, “[...] montaram-se redes de produção e distribuição dos folhetos, centenas 

de títulos foram publicados, um público foi constituído e o editor deixou de ser exclusivamente 

o poeta (GALVÃO, 2000, p. 30). 

Observando o discurso do cordel, é exatamente nesse período que a identidade regional 

nordestina começa a ser assumida e se generaliza entre as camadas populares, coincidindo com 

o crescimento da migração para o Sul do país. A primeira referência ao termo nordestino 

identificado em um folheto de cordel data de 1937, desde então esta designação regional torna-

se recorrente neste discurso, convivendo até hoje com outros tipos regionais, tais como, o 

sertanejo, o brejeiro e o matuto (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013b).  

                                                           

6 Termo utilizado para se referir aos locais (gráficas) onde se faziam as impressões dos folhetos de cordéis. 

Também diz respeito ao processo de impressão que utiliza formas em relevo, tais como caracteres móveis, 

xilogravuras, etc.  
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Entre as temáticas mais abordadas pelos cordelistas, estão aquelas já exploradas nas 

produções artísticas e literárias que culminaram na invenção da região Nordeste: as constantes 

secas; a decadência dos costumes e a valorização do passado; as misérias e injustiças sociais as 

quais os nordestinos estavam submetidos; a valentia e a coragem, inclusive por parte das 

mulheres; o coronelismo e o cangaço. 

Nas páginas dos cordéis, vai reafirmando-se o Nordeste e se desenhando o nordestino. 

Homem pobre rebelado, fiel a suas tradições e suas crenças religiosas, temido por ser capaz de 

tudo sem temer a nada, com acesso precário a alfabetização, apaixonado pela natureza e pelo 

lugar onde vive. Em cada estrofe, gritos de resistência de uma cultura que delimitava e definia 

o homem nordestino, mas que estava se perdendo com o advento da modernidade. “[...] Por 

isso, uma das principais atividades a que se dedicarão os regionalistas e tradicionalistas é tentar 

“preservar a cultura popular nordestina”, já que a cultura das elites há muito vinha sendo 

corrompida” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013b, p. 182). 

Entendemos, portanto, que a institucionalização da literatura de cordel como símbolo 

cultural do Nordeste faz parte de um processo de construção da própria região, e da necessidade 

de lhe atribuir uma identidade. A repetição de enunciados na literatura de cordel e nas demais 

manifestações artísticas e literárias da época, estabeleceram formas de ver e dizer o regional 

que, até hoje, compõem a imagem do Nordeste disseminada pela mídia. 

 

2.3 LITERATURA DE CORDEL E A NOÇÃO DE CULTURA POPULAR 

 

A compreensão da literatura de cordel como símbolo do folclore nacional, da cultura 

popular e da cultura nordestina, tal qual foi elaborada em meados do século XX, continua sendo 

aceita sem contestação, inclusive em produções acadêmicas. São discursos que legitimam e dão 

visibilidade a essa associação histórica entre a literatura de cordel e a cultura popular, sem ao 

menos buscar refletir sobre este conceito. É exatamente essa reflexão que teceremos aqui. 

O conceito de cultura popular é bastante controverso. Geralmente aparece descrito como 

qualquer manifestação (artística, literária, gastronômica, etc.) produzida pelo povo e da qual o 

povo participa ativamente. Para uns, a cultura popular é tida como sinônimo de folclore, 

compreendido como o conjunto das tradições de uma determinada região; para outros, ela 

sequer ainda existe, desapareceu devido a popularização dos meios de comunicação, 

inviabilizando a distinção do que é originalmente do povo. Já para Roger Chartier (1995), 

sempre foi impossível identificar a origem social das manifestações culturais e classificá-las 
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como genuinamente populares, tendo em vista a existência de um intercâmbio cultural entre os 

mundos sociais, em qualquer período da história.  

A cultura popular e o folclore na Europa da Idade Moderna foram objeto de estudo do 

historiador inglês Peter Burke (2010). De acordo com autor, “foi no final do século XVIII e 

início do século XIX, quando a cultura popular tradicional estava justamente começando a 

desaparecer, que o "povo" (o folk) se converteu num tema de interesse para os intelectuais 

europeus” (BURKE, 2010, p. 26). Vivenciava-se, nesse período, o crescimento das cidades, a 

melhoria das estradas e a alfabetização. O centro parecia invadir as periferias e o processo de 

transformação social fez despertar nos intelectuais europeus uma consciência ainda maior da 

importância da tradição.  

Burke (2010, p. 35) esclarece que esse interesse pela cultura popular foi desencadeado 

por “[...] uma série de movimentos “nativistas”, no sentido de tentativas organizadas de 

sociedades sob domínio estrangeiro para reviver sua cultura tradicional”. Além disso, o 

Iluminismo não era muito apreciado em algumas regiões da Europa, como Espanha e 

Alemanha, por constituir mais uma mostra do predomínio francês. Na Espanha, por exemplo, 

o gosto pela cultura popular era uma forma de se oposição a França. Dessa forma, “[...] a 

descoberta da cultura popular estava intimamente associada à ascensão do nacionalismo” 

(BURKE, 2010, p. 37). 

Nesse interim, Chartier (1995) assegura que estamos tratando de uma categoria 

fundamentalmente erudita. Para ele “[...] os debates em torno da própria definição de cultura 

popular foram (e são) travados a propósito de um conceito que quer delimitar, caracterizar e 

nomear práticas que nunca são designadas pelos seus atores como pertencendo à “cultura 

popular”” (CHARTIER, 1995, p. 179). Mais do que isso, sua emergência resulta da necessidade 

de alheamento por parte dos jogos políticos das elites governistas e religiosas, bem como do 

universo letrado. 

Segundo Chartier (1995), durante muito tempo a concepção clássica e dominante da 

cultura popular na Europa esteve fundamentada em três ideias: que era possível defini-la por 

contraste, isto é, a partir da cultura letrada e dominante; que o público de certas produções 

culturais poderiam ser caracterizados como popular; e que as expressões culturais podem ser 

consideradas socialmente puras e intrinsicamente popular. No entanto, estas afirmações 

precisam ser postas em dúvida. A chamada literatura popular, por exemplo, não difere muito 

da literatura de elite que impõe seus repertórios e modelos, ambas são compartilhadas por 

diferentes meios sociais, não se restringindo aos meios populares. 
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É portanto inútil querer identificar a cultura popular a partir da distribuição 

supostamente específica de certos objetos ou modelos culturais. O que 

importa, de fato, tanto quanto sua repartição, sempre mais complexa do que 

parece, é sua apropriação pelos grupos ou indivíduos (CHARTIER, 1995, p. 

184). 

 

Nessa perspectiva, “o “popular” não está contido em conjuntos de elementos que 

bastaria identificar, repertoriar e descrever” (CHARTIER, 1995, p. 184). É necessário que seja 

levado em conta o processo de apropriação das ideias e dos produtos culturais, tendo em vista 

que, as formas de apropriação dos textos, dos códigos e dos modelos compartilhados em toda 

sociedade, produzem maior distinção que as práticas de cada grupo social. 

 

Compreender a "cultura popular" significa, então, situar neste espaço de 

enfrentamentos as relações que unem dois conjuntos de dispositivos: de um 

lado, os mecanismo da dominação simbólica, cujo objetivo é tomar aceitáveis, 

pelos próprios dominados, as representações e os modos de consumo que, 

precisamente, qualificam (ou antes desqualificam) sua cultura como inferior e 

ilegítima, e, de outro lado, as lógicas específicas em funcionamento nos usos 

e nos modos de apropriação do que é imposto (CHARTIER, 1995, p. 184). 

 

Assim, Chartier (1995, 2002a) coloca em discussão a dicotomia popular/erudita, 

problematizando a separação radical entre produção e consumo, e desmistificando o 

pensamento de que as ideias ou as formas são autossuficientes e independem de sua apropriação 

por um grupo de sujeitos. Para ele, “[...] anular o corte entre produzir e consumir é antes de 

mais afirmar que a obra só adquire sentido através da diversidade de interpretações que 

constroem as suas significações” (CHARTIER, 2002a, p. 59). 

Em vista disso, o referido autor tem se dedicado a análise do corpus da Bibliotèque bleue 

(literatura de cordel), considerada uma manifestação literária popular, mapeando seu processo 

de produção, distribuição e recepção. Em seus estudos, Chartier (2002a, p. 166) constatou que: 

 

[...] de modo nenhum pensado na perspectiva de uma edição barata e de uma 

circulação popular, cada um dos textos que se apodera a coleção de cordel visa 

um leitor implícito que não coincide necessariamente, longe disso, com o 

comprador em que pensam os impressores de Troyes. Resulta claro que o 

repertório dos pequenos livros de Troyes não é em si mesmo ‘popular’, pois é 

composto por textos de origens diversas e que cada um visa uma eficácia, uma 

leitura, um público particular. 

 

Conforme discorre Chartier (2002a), os textos editados a baixo custo e com capa azul 

pelos impressores de Troyes não foram escritos para tal fim editorial, mas, havia uma 

preocupação em selecionar textos com estruturas semelhantes e em remover possíveis 
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sacrilégios e imoralidades neles presentes. O autor evidencia que a leitura desses textos 

adaptados não pode ser considerada da mesma forma que a realizada por seus leitores 

tradicionais, já que cada leitor produz uma apropriação inventiva da obra ou do texto que 

recebe. Com uma maior distribuição entre os leitores citadinos de menor poder, os livrinhos 

não atingiram largamente seu público-alvo inicial, os camponeses; por outro lado, passaram a 

fazer parte da coleção particular de colecionadores com grande poder aquisitivo 

Chartier (2002a) argumenta que a classificação de uma manifestação social como 

popular ou erudita, acaba suprimindo muitos outros níveis de análises no estudo da história 

cultural. Dessa forma, “[...] saber se pode chamar-se popular ao que é criado pelo povo ou 

aquilo que lhe é destinado é, pois, um falso problema. Importa antes de mais identificar a 

maneira como, nas práticas, nas representações ou nas produções, se cruzam e se imbricam 

diferences formas culturais” (CHARTIER, 2002a, p. 56). 

As contribuições de Chartier (1995, 2002a) acerca da história cultural, tem influenciado 

diversos estudiosos a repensar a noção de cultura popular. Em A feira dos mitos: a fabricação 

do folclore e da cultura popular (Nordeste 1920-1950), Albuquerque Júnior (2013a) se propõe 

a “[...] advogar que folclore, cultura popular e cultura nordestina são conceitos, que recortam, 

promovem escolhas, dão visibilidade e produzem o esquecimento de parte da vasta produção 

de matérias e formas de expressão feita pelos agentes das camadas populares” (p. 177). 

O autor problematiza afirmações clichês e tautológicas que deliberam uma dada 

manifestação como popular só porque veio do povo, sem ao menos definir de que povo está se 

falando. Assim, questiona o fato da literatura de cordel ser considerada uma literatura popular, 

símbolo da identidade cultural nordestina, como se fosse apenas produzida e consumida pelas 

camadas populares, e circulasse somente na região Nordeste.  

Para Albuquerque Júnior (2013b) o uso da categoria popular é muito complexo, pois é 

necessário explicar a partir de quais parâmetros esta classificação torna-se possível. Pode ser 

pela origem social de seus produtores, pelo perfil do seu público-alvo, por atingir uma ampla 

parcela da população, entre outros critérios. No caso da categorização da literatura de cordel 

enquanto literatura popular, o autor assegura:   

 

Não podemos negar que os folhetos de feira eram uma produção popular, se 

levarmos em conta o público para o qual preferencialmente se dirigiam, o 

circuito comercial de que participavam, o próprio preço que custava cada obra, 

os temas de que tratavam, mas se adotarmos como critério a condição ou 

origem social de seus produtores e editores, o uso da noção de popular já não 

será tão adequado (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013a, p. 217). 
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Essa afirmação é decorrente das pesquisas feitas pelo referido autor, com relação as 

origens sociais dos cordelistas tidos como pioneiros na impressão de folhetos. Ao analisar as 

informações biográficas de Leandro Gomes de Barros, Francisco das Chagas Batista, Pedro das 

Chagas Batista e João Martins de Athayde, conseguiu identificar elementos que contradizem a 

ascendência popular destes poetas e o fato de serem completamente desprovidos de posses.  

Da mesma forma, Albuquerque Júnior (2013a) desconfia que os cantadores, violeiros e 

repentistas, tidos como fundadores da cantoria, não tinham propriamente origem popular, “[...] 

se a esse conceito atribuímos o sentido de pessoas pobres, sem posses, desprovidas de 

conhecimentos nos campos das letras, de trabalhadores braçais. Talvez seja por isso que tenham 

ficado na memória e constituam esse panteão mítico de pais fundadores” (p. 218). 

Nesse caso, estamos diante de uma produção literária que até pode ser considerada de 

origem popular, se levarmos em conta que era destinada a esse público e tinha um baixo custo, 

mas que, nem por isso, estava [...] fora dos circuitos do capital do lucro, da exploração do 

trabalho assalariado e alheio, como as românticas visões do folclore ou da cultura popular fazem 

crer” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2013a, p. 220). 

Na atualidade, pensar a literatura de cordel como uma manifestação literária regional, 

de caráter puramente popular, é ainda mais controverso. Se no período em que se popularizou, 

a literatura de cordel já era produzida em estados fora da região Nordeste, podemos assegurar 

que hoje ela é produzida em todo o país.  A origem social de seus produtores está cada vez mais 

diversificada; do homem do campo aos executivos das grandes capitais, temos cordelistas de 

todas as classes sociais. Sua forma de comercialização ampliou-se consideravelmente. Os 

folhetos continuam a ser vendidos, agora em menor quantidade, dando espaço para os livros 

físicos e digitais, os e-books, e para os cordéis personalizados em vídeo. No rádio e na televisão, 

continua a ser difundida, e na Internet encontrou um espaço de alcance mundial, através de 

sites, blogs e redes sociais. 

Portanto, defendemos a ideia de que a literatura de cordel, assim como qualquer outro 

gênero literário deve ser compreendida sem qualquer associação a qualificações sociais, 

desprendida do rótulo de literatura popular ou literatura folclórica, e de todos os estereótipos 

que essa definição lhe confere. 

 

2.4 A LITERATURA DE CORDEL ENQUANTO GÊNERO DISCURSIVO 

 

No Brasil, definir o que caracteriza uma produção textual como literatura de cordel, 

constitui-se como um desafio para os estudiosos do gênero. As definições apresentadas por 
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diversos teóricos tendem a caracterizar o cordel por sua origem e forma comercial, 

desconsiderando as transformações pelas quais passou em diferentes momentos sociais. Neste 

sentido, em concordância com Resende (2005), entendemos que uma definição representativa 

da literatura de cordel brasileira deve ser elaborada atentando-se para os diferentes períodos de 

sua produção.  

Desde os primeiros folhetos impressos, a literatura de cordel brasileira mostra-se 

bastante codificada, com regras rígidas quanto a rima, a métrica e a estruturação dos textos, 

advindas da oralidade. No entanto, assim como acontece com o cordel lusitano, não é 

esporádico encontrar em diferentes obras bibliográficas definições que remetem, 

principalmente, a sua forma de produção e comercialização, tais como a apresentada por Curran 

(1998, p. 17):  

 

A literatura de cordel é uma poesia folclórica e popular com raízes no 

Nordeste do Brasil. Consiste, basicamente, em longos poemas narrativos, 

chamados “romances ou “histórias”, impressos em folhetins ou panfletos de 

32 ou, raramente, 64 páginas, que falam de amores, sofrimentos ou aventuras, 

num discurso heroico de ficção. Esta é uma parte significativa em termo de 

número de poemas publicados, mas nem de longe representa todo o gênero. 

Um segundo tipo de impresso, o folheto com oito páginas de poesia 

circunstancial ou de acontecido, também contribui para o corpus total. 

Completa o quadro o duelo poético, chamado “peleja”, “desafio” ou termo 

equivalente. Assim, o cordel tem características tanto populares quanto 

folclóricas, ou seja, é um meio impresso, com autoria designada, consumido 

por um número expressivo de leitores numa área geográfica ampla, enquanto 

exibe métricas, temas e performance da tradição oral. 

 

Essa é uma definição frequentemente aceita por estudiosos da literatura de cordel 

brasileira, na qual é perceptível uma ênfase nas características físicas do folheto, tratando as 

“métricas, temas e performance” de forma secundária, sendo que, numa perspectiva 

bakhtiniana, são justamente estas que caracterizam o cordel como um gênero do discurso.   

De acordo com Bakhtin (1997), os gêneros do discurso podem ser conceituados como 

formas-padrão relativamente estáveis de um enunciado, determinadas pelo plano 

composicional (estrutura formal), conteúdo temático (assunto) e estilo (forma individual de 

escrever: vocabulário, composição frasal e gramatical), considerando as mudanças nas práticas 

sociais das quais participam. Destarte, entendemos que a definição elaborada por Curran (1998) 

não mais se aplica ao cordel na contemporaneidade, tendo em vista as mutações que ocorreram 

na sociedade e, consequentemente, no gênero em estudo.  

As normas composicionais da literatura de cordel no Brasil foram constituídas desde 

seus primórdios (RESENDE, 2005), entre o final do século XIX e os anos 1920 (ABREU, 
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1999). Segundo Albuquerque (2011), a literatura oral que antecipou a escrita, apresentava 

inicialmente estrofes sem métricas, porém com versos. Quando começa a ser impressa, aos 

poucos vão se ampliando as formas estruturais e estabelecendo-se padrões de métricas, rimas e 

estrofes, os quais caracterizam o gênero até hoje (RESENDE, 2005). 

A Academia Brasileira de Literatura de Cordel7 (ABLC) fundada em 7 de setembro de 

1988, com sede no Rio de Janeiro e composta por 40 membros efetivos, define as métricas da 

seguinte maneira: 

• Parcela ou verso de quatro sílabas: constituída por estrofes com versos de quatro sílabas 

poéticas8 e palavras curtas, encontra-se atualmente em desuso; 

• Parcela de cinco sílabas: modalidade mais recente que a anterior, cantada em ritmo 

acelerado, exigindo rapidez no improviso; 

• Estrofes de quatro versos de sete sílabas: forma predominante nas primeiras cantorias, 

apresenta estrofes com quatro versos considerando-se as sílabas métricas; 

• Sextilhas: evolução das estrofes de quatro versos de sete sílabas, é a modalidade mais 

empregada em poemas longos e romanceados, sobretudo, com rimas em ABCBDB, isto 

é, quando o segundo, quarto e sexto verso, rimam entre si. Apresenta cinco estilos: 

aberto, fechado, solto, corrido e desencontrado; 

• Setilhas: são estrofes de sete versos e sete sílabas, usualmente com rimas ABCBDDB;  

• Oito pés de quadrão ou Oitavas: composta por estrofes de oito versos de sete sílabas, 

apresenta distinções entre a linha clássica e a popular. Na primeira linha, o primeiro e o 

quinto verso são órfãos, ou seja, não rimam com nenhum outro, enquanto na segunda 

vertente, os três primeiros versos rimam entre si, da mesma forma que o quinto, o sexto 

e o sétimo e, por fim, o quarto verso rima com o último; 

• Décimas: desde a sua criação é muito utilizada entre os cordelistas e repentistas, tendo 

em vista que é excelente para glosar motes9. Sua estrofe é composta por dez versos de 

sete silabas com rimas em ABBAACCDDC; 

                                                           

7 Disponível em: <http://www.ablc.com.br/>. Acesso em: 20 jul. 2018.   

8 São chamadas de silabas poéticas cada uma das sílabas que fazem parte da composição de um poema, neste 

trabalho, especificamente, estamos tratando sobre a composição da literatura de cordel. É importante esclarecer 

que as sílabas poéticas não são contadas da mesma forma que as silabas gramaticais, tendo em vista que ocorre 

auditivamente. Além disso, a contagem é feita até a última silaba tônica do verso. Essa contagem recebe o nome 

de escanção. 

9 Mote é o verso, ou conjunto de versos, que se repete em todas as estrofes de uma composição poética. O mote 

pode estar localizado em posições diferentes nas estrofes. É muito utilizado em desafios, nos quais os poetas devem 

compor as estrofes/respostas utilizando o mote definido previamente. 
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• Martelo Agalopado: uma das modalidades mais antigas do cordel, sua estrofe é 

composta, tradicionalmente, por dez versos com dez sílabas cada, mas há, também, 

martelos de seis versos com dez sílabas; 

• Galope à Beira Mar: com versos de onze sílabas, poderá, ou não, apresentar mote; 

• Meia Quadra: também conhecida por verso de quinze sílabas, as rimas são emparelhadas 

e os versos compostos. 

Todas essas métricas definem um cânone a ser seguido, e são de conhecimento entre os 

cordelistas, que em uma pesquisa realizada por Resende (2005), são unanimes na defesa de sua 

manutenção como critério para uma obra ser considerada literatura de cordel. Notamos, 

portanto, que com relação ao plano composicional, não houveram mudanças significativas ao 

longo dos anos, todavia, o mesmo não acontece com o conteúdo temático que, em conformidade 

com Bakhtin (1997), também caracteriza um gênero do discurso. 

Fazendo uma apreciação histórica, percebemos que há uma grande variedade de temas 

recorrentes no cordel brasileiro. Ainda enquanto literatura oral, a modalidade predominante 

eram as pelejas/desafios com temática livre. Dado que o objetivo principal era vencer o desafio, 

cada poeta exaltava suas habilidades de cantador e depreciava seu oponente, utilizando-se 

também de conhecimentos científicos, em questões pelas quais geralmente a peleja chegava ao 

fim. Como as cantorias aconteciam em festejos, públicos ou privados, o vencedor adquiria o 

direito de cantar suas composições, que tinham como assunto principal a vida de bois valentes 

e insubmissos (ABREU, 1999).  

Praticamente todos os textos que foram enviados de Portugal para o Brasil, que 

acabaram ganhando versões metrificadas por cordelistas brasileiros, se desenvolviam a partir 

do confronto entre um herói e um vilão (ABREU, 1999). Diversos temas referentes ao Nordeste 

brasileiro também são encontrados nos primeiros cordéis impressos, e podem ser vistos nas 

obras de Leandro Gomes de Barros, tido como precursor na impressão de folhetos (TERRA, 

1983).  

Batista (1977) preconiza que houve muitas tentativas de classificação temática da 

literatura de cordel brasileira. O autor faz uma síntese das classificações de Cavalcante Proença 

(Casa de Rui Barbosa) e Ariano Suassuna, distribuindo os assuntos em três grandes grupos, 

sendo os dois primeiros compostos pelos temas mais constantes, a saber: 

 

1. Temas Tradicionais: a) romances e novelas; b) contos maravilhosos; c) 

estórias de animais; d) anti-heróis; peripécias e diabruras; e) tradição religiosa; 

2. Fatos circunstanciais ou acontecidos: a) de natureza física: enchentes, 

cheias, secas, terremotos, etc.; b) de repercussão social: festas, desportos, 
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novelas, astronautas, etc.; c) cidade e vida urbana; d) crítica e sátira; e) 

elemento humano; figuras atuais ou atualizadas (Getúlio, ciclo do fanatismo e 

misticismo, ciclo do cangaceirismo, etc.), tipos étnicos e tipos regionais, etc.; 

3. Cantorias e pelejas (BATISTA, 1977, p. 10). 

 

Curran (2014) acredita que classificar a literatura de cordel em ciclos temáticos não é 

uma tarefa trivial, sobretudo, quando se trata da sua escrita na contemporaneidade. A evolução 

da sociedade provocou mudanças significativas na função desempenhada pelo cordel e, 

consequentemente, nos temas abordados. O jornal impresso, o rádio, a televisão e a Internet 

agora assumem a função de informar e entreter, antes desempenhada pelos folhetos. Isto 

explica, por exemplo, a escassez de cordéis românticos e/ou fantásticos, e a predileção por 

temas atuais (RESENDE, 2005). 

Em uma pesquisa com cordelistas, Resende (2005) comprova que, atualmente, estes são 

mais flexíveis quanto as temáticas, estando sempre propícios a introduzirem novos assuntos em 

suas produções. Dessa forma, apoiando-nos no que foi exposto, e em consonância com Abreu 

(1999), percebemos que não são necessárias restrições temáticas na literatura de cordel; 

qualquer assunto pode servir de inspiração para um cordelista, desde que o texto cumpra as 

normas composicionais que regem o gênero.  

Com relação ao estilo, terceiro aspecto apresentado por Bakhtin (1997) que define o 

gênero do discurso, identificamos junto a Resende (2005) dois períodos da literatura de cordel: 

o tradicional e o contemporâneo. O período tradicional abrange os grandes poetas que marcaram 

a fase inicial da literatura de cordel no Brasil, os quais faziam uso de um vocabulário bastante 

original, sendo comum a pronúncia do rústico nos textos (CURRAN, 2014). Os poetas 

atentavam-se em manter as métricas no texto, desconsiderando a forma padrão de escrita. Foi 

esse tipo de produção que durante muito tempo caracterizou todo o gênero. 

Mais adiante, com a popularização do cordel, pessoas com maior grau de instrução 

começaram a escrever e publicar suas rimas. Estas, por sua vez, foram bastante criticadas por 

parte de alguns cordelistas tradicionais devido apresentarem, entre outras coisas, versos com 

palavras tais quais ditam as normas de língua portuguesa. Igualmente, os poetas do período 

contemporâneo, não costumam aceitar o estigma de “poeta analfabeto” recorrente desde os 

primórdios do gênero (RESENDE, 2005). 

Atualmente, é ainda mais comum que pessoas de diferentes níveis de escolaridade e 

condições sociais dediquem-se a escrita de cordéis, sejam para comercialização ou apenas para 

entretenimento. Alteraram-se também, os leitores dessa literatura, que agora vai além das 
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camadas populares do Nordeste brasileiro chegando, através da Internet, a lugares 

inimagináveis, atingindo um novo público. 

Nessa perspectiva, a partir das considerações de Bakhtin (1997), optamos por neste 

estudo definir a literatura de cordel como um gênero do discurso, que apresenta forma 

composicional característica, pautada em métricas, rimas e estrofes. Quanto ao conteúdo 

temático, consideramos que não há restrição de temas, e o estilo de escrita é uma opção do 

cordelista, contando-se que as normas composicionais sejam mantidas. 
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3 ATUALIZAÇÕES NOS MODOS DE ESCRITA A PARTIR DAS TECNOLOGIAS 

 

3.1 ALTERAÇÕES NOS MODOS DE ESCRITA: BREVE HISTÓRICO 

 

Sabemos que, ao longo do tempo, diferentes suportes foram acoplados a escrita, 

ocasionando mudanças em seu fazer. Atualmente, apresentam-nos a escrita eletrônica como 

uma revolução impulsionada pelo surgimento e popularização das TIC, todavia, conforme 

enfatiza Chartier (1998), a história da escrita e da leitura já vivenciou outras revoluções. 

A primeira revolução nos modos de escrever aconteceu por volta de 3.000 a.C., quando 

os egípcios desenvolveram um material maleável sobre o qual se escriva com facilidade, o 

papiro10. Até então, diferentes materiais eram utilizados para a escrita, tais como: a argila, na 

Mesopotâmia; o osso e o bronze, na China; folhas de palmeira seca, na Índia; pedras, placas de 

cera e metais variados, em diferentes lugares. O papiro foi considerado, por muitos anos, o 

melhor suporte para escrita, tendo sido exportado para todo o Mediterrâneo (DEMOLY, 2008). 

 

Os ‘livros’ de papiro, porém, eram muito diferentes dos livros atuais. 

Normalmente, estavam disponíveis na forma de extensas folhas com 6 a 10 

metros de comprimento, embora pudessem também atingir 40 metros. O modo 

mais prático de guardar estas grandes folhas era em rolos, o chamado volumen. 

O rolo era aberto e uma vareta, chamada umbilicus, era colocada à esquerda 

do texto (DEMOLY, 2008, p. 75). 

 

Dessa forma, para desenrolar a longa faixa de papiro e visualizar os trechos escritos em 

colunas era necessário utilizar as duas mãos, impossibilitando um autor de ler e escrever ao 

mesmo tempo. “Ou bem ele lê, e suas duas mãos são mobilizadas para segurar o rolo, e neste 

caso, ele só pode ditar a um escriba suas reflexões, notas, ou aquilo que lhe inspira a leitura. Ou 

bem ele escreve durante sua leitura, mas então ele necessariamente fechou o rolo e não lê mais” 

(CHARTIER, p. 24, 1998).  

Além disso, por ser o papiro um material frágil, que exigia destreza e cuidado em seu 

manuseio, os textos eram geralmente ditados pelo autor e copiados por um outro indivíduo, 

configurando-se um processo de escrita vivido como transcrição de falas, no qual há uma 

dissociação entre a escrita e a leitura (DEMOLY, 2008). Por conseguinte, institui-se nesse 

período a figura do “autor oral”, aquele que dita os seus textos e atribui uma importância à voz 

                                                           
10 O papiro era confeccionado a partir de uma planta de mesmo nome, muito comum nos pântanos e margens do 

rio Nilo. Cortava-se o miolo esbranquiçado e poroso do talo da planta em finas lâminas que, após um processo de 

desidratação, eram sobrepostas e prensadas.  
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infinitamente maior que o autor dos tempos posteriores, que se mantém preservada até os 

últimos séculos da Idade Média (CHARTIER, 1998). 

Mais adiante, no século IV da era cristã, surge uma nova forma de organização da 

escrita, o códex. De acordo com Chartier (2002), trata-se de um livro composto por folhas 

dobradas, reunidas e encadernadas que permitiu a execução de práticas até então incomuns, tais 

como: escrita e leitura simultâneas, folhear uma obra e identificar determinado trecho.  

 

[...] Os dispositivos próprios do códex transformaram profundamente os usos 

dos textos. A invenção da página, as localizações garantidas pela paginação e 

pela indexação, a nova relação estabelecida entre a obra e o objeto que é o 

suporte de sua transmissão tornaram possível uma relação inédita entre o leitor 

e seus livros (CHARTIER, 2002b, p. 106).  

 

A popularização do códex possibilitou o aparecimento do autor como a autoridade 

responsável pela cópia manuscrita, e depois pela edição impressa de seu texto (CHARTIER, 

2002). A forma como o texto passou a ser organizado favoreceu o estabelecimento de práticas 

silenciosas de leitura que, ao mesmo tempo em que eram fragmentadas, compreendiam a 

totalidade da obra. Essa transição altera profundamente os modos de conversação e de produção 

do conhecimento, na medida em que o acoplamento entre a leitura e a escrita promove uma 

produção intertextual e oportuniza a tecitura de críticas e comentários (DEMOLY, 2008).  

Até meados da década de 1940, só era possível escrever e reproduzir um texto copiando-

o a mão. O custo do livro era muito alto e as cópias apresentavam muitos erros e diferenças de 

transcrição. Um mesmo livro chegava a ter oito versões diferentes, com as supressões e 

acréscimos que lhes fossem convenientes. Elucidando tais problemas, desenvolve-se uma nova 

técnica baseada nos tipos móveis e na prensa, que transfigurou a relação com a cultura escrita 

e ficou conhecida como a revolução de Gutenberg11 (CHARTIER, 1998). 

Neste contexto, o tempo de reprodução e o preço do livro é reduzido, graças ao trabalho 

da oficina tipográfica. Entretanto, ao contrário do que se diz, a transformação do livro 

manuscrito para o livro impresso não é tão absoluta, já que ambos se baseiam nas mesmas 

estruturas fundamentais, as do códex. “[...] A distribuição do texto na superfície da página, os 

instrumentos que lhe permitem as identificações (paginação, numerações), os índices e os 

sumários: tudo isto existe desde a época do manuscrito. Isso é herdado por Gutenberg e, depois 

dele, pelo livro moderno” (CHARTIER, 1998, p. 7). 

                                                           
11 O alemão Johannes Gutenberg é considerado o criador do processo de impressão por tipos móveis. A imprensa 

de Gutenberg foi baseada nas prensas usadas para espremer o suco das uvas, utilizava tinta à base óleo e caracteres 

de metal. 
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Embora durante muito tempo tenha-se acreditado que após a invenção de Gutenberg 

houve uma ruptura total entre a cultura do manuscrito e a cultura do impresso, não foi 

exatamente o que aconteceu. Chartier (1998) salienta que o escrito copiado à mão sobreviveu 

por muito tempo, pois, persistia o pensamento de que a impressão mecânica corromperia a 

correção dos textos, e afastaria o autor de seus leitores. 

Para o autor, é importante consideramos também, que a imprensa ocidental não era 

universal. Na China, no Japão e na Coréia, uma forma de imprensa que utilizava a técnica de 

fricção da folha sobre a madeira entintada, propiciou um outro sentido para o signo, a xilografia.   

De maneira oposta ao que aconteceu no ocidente, onde se estabeleceu uma importante ruptura 

entre os textos manuscritos e a letra romana, no extremo oriente, ao mesmo tempo que tem um 

conteúdo semântico, o signo possui um sentido pela sua própria forma.  

Mantinha-se no extremo oriente uma forte ligação entre texto e imagem, já que eram 

gravadas sobre o mesmo suporte. Isso proporcionou a continuidade entre a arte do texto 

manuscrito, a caligrafia, e o caractere impresso. O mesmo não ocorria no ocidente, onde as 

imagens eram inseridas no livro a partir de técnicas de gravura em cobre, sendo necessárias 

prensas diferentes para confeccioná-las. Por isso, até o século XIX, a imagem encontrava-se 

situada à margem do texto (CHARTIER, 1998). 

Percebemos, portanto, que em diferentes momentos o suporte utilizado implicou 

diretamente no processo de composição de um texto. Ao incorporar uma nova ferramenta de 

escrita, novas coordenações de ações são desencadeadas transformando o escrever. Atualmente, 

com a integração das TIC, estamos vivenciando mais um importante momento de atualização 

dos modos de escrita. Para Dias (2000), a emergência da escrita eletrônica representa a maior 

revolução na história da escrita desde a invenção dos livros impressos, e sua incorporação 

resultará em mudanças radicais em nossa cultura, assim como aconteceu com os tipos móveis 

de Gutenberg. 

 

Tivemos um longo período em que a materialidade das ações de escritura 

envolvia uso de tinteiro, pena, pergaminho que foram substituídos por canetas, 

lápis, papel. Aos poucos, criam-se máquinas na busca de trazer mais 

velocidade e a interconexão em rede nas práticas de comunicação. Os períodos 

vão ficando cada vez mais curtos e se sobrepõem neste processo de invenção 

de novas tecnologias para a escritura e a leitura, pois se produzem escrituras 

nos computadores e mantém-se a relação com o texto impresso e com a leitura 

no suporte livro (DEMOLY, 2008, p. 77). 

 

Nesse sentido, Chartier (2002) argumenta que o advento desses dispositivos eletrônicos 

provocou uma tríplice ruptura: ao mesmo tempo em que surgem novas formas de difusão da 
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escrita, alteram-se as relações de escritores e leitores com o texto, e novas formas de inscrição 

são potencializadas. “[...] É ao mesmo tempo, uma revolução da modalidade técnica da 

produção do escrito, uma revolução da percepção das entidades textuais e uma revolução das 

estruturas e formas mais fundamentais dos suportes da cultura escrita” (CHARTIER, 2002, p. 

24). 

Contudo, precisamos esclarecer que a introdução de uma nova tecnologia não torna, 

necessariamente, obsoletas as tecnologias anteriores. No caso da escrita, a possibilidade de 

imprimir um texto não implicou no fim do manuscrito, o surgimento da máquina de escrever e, 

mais recentemente, dos computadores, não tornou inútil a caneta. Dias (2000) registra que na 

história da escrita não houve um movimento progressivo onde as novas tecnologias tomaram o 

lugar das precedentes, longe disso, as formas emergentes envolveram e cresceram com aquelas 

que já existiam. 

 

3.2 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE COMPOSIÇÃO DA ESCRITA 

 

Abordar os processos que configuram o escrever com tecnologias digitais implica, 

necessariamente, em repensar as formas de interação do homem com esses dispositivos técnicos 

e, principalmente, definir como tais dispositivos são compreendidos nesse processo. Nesta 

pesquisa, propomos conceber as tecnologias digitais não como simples instrumentos que 

possibilitam a ampliação de competências já adquiridas, neste caso, a prática da escrita, mas 

como constituintes destas próprias competências.  

Lévy (1993) enfatiza que novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas 

no mundo das telecomunicações e da informática. Na época atual, os diferentes dispositivos 

informacionais interferem diretamente nas relações entre o homem, o trabalho e a própria 

inteligência, e se constituem como um dos principais agentes de transformação das sociedades. 

Dessa forma, acredita que “não há nenhuma distinção real bem definida entre o homem e a 

técnica, nem entre a vida e a ciência, ou entre o símbolo e a operação eficaz ou a poiésis e o 

arrazoado” (LÉVY, p. 14). 

Por entender que as tecnologias são decorrentes do processo de evolução humana e 

contribuem para formar e estruturar o funcionamento das sociedades e as aptidões das pessoas, 

uma vez que são importantes fontes de imaginário, entidades que participam plenamente da 

instituição de mundos percebidos, Lévy (1993) propõe o fim da pretensa oposição entre o 

homem e a máquina e defende que não podemos reduzi-la a seu uso instrumental. 
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Se algumas formas de ver e agir parecem ser compartilhadas por grandes 

populações durante muito tempo (ou seja, se existem culturas relativamente 

duráveis), isto se deve à estabilidade de instituições, de dispositivos de 

comunicação, de formas de fazer, de relações com o meio ambiente natural, 

de técnicas em geral, e a uma infinidade indeterminada de circunstâncias [...]. 

Basta que alguns grupos sociais disseminem um novo dispositivo de 

comunicação, e todo o equilíbrio das representações e das imagens será 

transformado, como vimos no caso da escrita, do alfabeto, da impressão, ou 

dos meios de comunicação e transporte modernos (LÉVY, 1993, p.16). 

 

O surgimento de novas tecnologias de representação e de manipulação da informação 

marcam etapas importantes na aventura intelectual humana. Foi assim com a oralidade, a escrita 

e, mais recentemente, com a informática, as quais Lévy (1993) denomina de “tecnologias 

intelectuais”. Vale salientarmos, que em nenhum momento o autor pressupõe o domínio de uma 

tecnologia sobre a outra. Ao contrário, indica que a utilização de uma determinada tecnologia 

“[...] coloca uma ênfase particular em certos valores, certas dimensões da atividade cognitiva 

ou da imagem social do tempo, que tornam-se então mais explicitamente tematizadas e ao redor 

das quais se cristalizam formas culturais particulares” (p. 128). 

Podemos inferir que as tecnologias intelectuais condicionam novos processos 

cognitivos e discursivos, na medida em que reorganizam e ampliam a visão de mundo de seus 

usuários, alteram seus reflexos mentais, suas formas de comunicação e organização, sua 

ecologia cognitiva12. Existe, portanto, uma relação de reciprocidade entre o homem e os objetos 

técnicos. Para Lévy (1993), a inteligência ou a cognição são o resultado de redes complexas 

onde interagem um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos. Assim, o homem 

não é inteligente por si só, mas por sua interação com o grupo no qual está inserido, com a 

língua, e com toda uma herança de métodos e tecnologias intelectuais, dentre as quais o uso da 

escrita e da informática. 

 

O sujeito cognitivo só funciona através de uma infinidade de objetos 

simulados, associados, imbricados, reinterpretados, suportes de memória e 

pontos de apoio de combinações diversas. Mas estas coisas do mundo, sem as 

quais o sujeito não pensaria, são em si produto de sujeitos, de coletividades 

intersubjetivas que as saturaram de humanidade. E estas comunidades e 

sujeitos humanos, por sua vez, carregam a marca dos elementos objetivos que 

misturam-se inextrincavelmente à sua vida, e assim por diante, ao longo de 

um processo em abismo no qual a subjetividade é envolvida pelos objetos e a 

objetividade pelos sujeitos (LÉVY, 1993, p. 174). 

 

                                                           
12 Lévy (1993) define a ecologia cognitiva como o estudo das dimensões técnicas e coletivas da cognição. Para o 

autor, a inteligência é sinônimo de cognição. 



47 

 

Nessa perspectiva, observamos que o pensamento é um devir coletivo no qual homens 

e artefatos tecnológicos se misturam. Estes artefatos desempenham um papel fundamental nos 

coletivos pensantes, não sendo possível utilizá-los sem interpretá-los. “[...] Nenhuma técnica 

tem uma significação intrínseca, um “ser” estável, mas apenas o sentido que é dado a ela 

sucessiva e simultaneamente por múltiplas coalizões sociais” (LÉVY, 1993, p. 188).  

Lévy (1993) nos auxilia na compreensão de que as tecnologias só podem ser 

determinadas pelo uso que fazemos delas e pela interpretação que lhes atribuímos. Por outro 

lado, quando delas nos apropriamos, nos modificamos cognitivamente e um novo estilo de 

humanidade é inventado. As tecnologias estão em nós, através da imaginação e da 

aprendizagem. Mesmo quando não estamos utilizando qualquer dispositivo, nossas ações são 

por eles determinadas. Pensamos com escritas, métodos, operações lógicas, modos de 

representação e de visualização diversas.  

Um outro teórico que nos proporciona uma visão mais abrangente acerca da interação 

do homem com os objetos técnicos e, consequentemente, nos ajuda a refletir sobre a escrita 

com tecnologias digitais, é o filósofo francês Gilbert Simondon (1989). Segundo o autor, há 

uma certa resistência por parte do homem em atribuir as tecnologias sua devida importância, 

reduzindo-as a uma dimensão utilitarista, de uso e domínio. Esse entendimento não leva em 

consideração que as tecnologias resultam de projetos humanos, e que, em diferentes épocas, 

elas foram essenciais para a nossa própria existência. Isto posto, é preciso desconstruir a ideia 

de que a técnica se opõe ao sujeito.  

 

A oposição sustentada entre a cultura e a técnica, entre o homem e máquina, 

é falsa e sem fundamento; ela esconde ignorância e ressentimento. Por trás de 

um humanismo fácil, ela mascara uma realidade rica em esforços humanos e 

em forças naturais, e que constitui o mundo dos objetos técnicos, mediadores 

entre a natureza e o homem (SIMONDON, 1989, p. 09). 

 

Simondon (1989) propõe que os objetos técnicos sejam compreendidos como extensões 

humanas, considerando-se que, quando acoplados aos sujeitos, estes dispositivos promovem 

uma organização dos sistemas psíquicos, afetivos e, consequentemente, sociais. Em uma 

sociedade onde os objetos técnicos se fazem cada vez mais presentes, nos mais variados setores, 

não é aceitável que nós, enquanto produtores e produtos dessas tecnologias, tenhamos uma 

visão reducionista sobre elas, que estejamos sempre com o propósito de às controlar. Desse 

modo, precisamos nos tornar organizadores dessa sociedade de objetos técnicos, que concebem 

as tecnologias como um acoplamento humano e produzem conhecimentos, reconfigurando o 

próprio viver. 
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Corroborando com os autores supracitados, Guattari (1992) entende que o acoplamento 

dos homens com as tecnologias dispara novos processos cognitivos, transformando-os a cada 

interação. Neste complexo processo, “[...] as máquinas tecnológicas de informação e de 

comunicação operam no núcleo da subjetividade humana, não apenas no seio de suas memórias, 

da sua inteligência, mas também de sua sensibilidade, dos seus afetos, dos seus fantasmas 

inconscientes” (GUATTARI, 1992, p.14). 

Assim, a partir das contribuições teóricas dos supracitados autores, adotamos nesse 

estudo a percepção de que o acoplamento dos seres humanos com os objetos técnicos determina 

um processo interno criativo que pode ser visto como o próprio processo do conhecer. Ao 

interagir com as tecnologias digitais, o indivíduo transforma-se profundamente, desenvolvendo 

novas e diferentes capacidades e habilidades. Toda essa discussão mostra-se relevante no nosso 

estudo, pois, concordamos que as alterações nos modos de escrita a partir da integração das 

tecnologias digitais nesse processo implicam em mudanças cognitivas, subjetivas, e no próprio 

material que está sendo construído, neste caso, textos em literatura de cordel. 

Queremos esclarecer que as técnicas e instrumentos utilizados para concretização de 

uma ideia, construção e exposição de uma obra, não podem ser tidas apenas como ferramentas 

de mediação indiferentes aos resultados obtidos, que poderiam ser substituídas por quaisquer 

outras, sem provocar alterações no que está sendo produzido. Ao contrário, estes recursos 

tecnológicos propiciam condições de criação bastante especificas, tendo em vista que estão 

carregados de conceitos que influenciam diretamente no resultado (MACHADO, 2002). 

Conforme Domingues (1999), o espaço de criação, assim como os instrumentos 

utilizados no processo criativo, provoca a “inspiração” e as intenções poéticas dos artistas, na 

medida em que estes se conectam ao ambiente e as informações nele contidas, e se revitalizam 

permanentemente com saberes científicos. Sendo assim, as adversidades que podem surgir 

durante o desenvolvimento de uma obra, sejam de ordem técnica (problemas com hardwares 

ou softwares) ou cognitiva (desvios de pensamento, aspecto emocional, etc.), são determinantes 

no resultado do trabalho.  

Em concordância com Demoly (2008), compreendemos que as tecnologias digitais têm 

expandido a forma como escrevemos, sobretudo, quando essa escrita acontece no ciberespaço, 

onde textos, imagens, sons e hiperlinks, mesclam-se em uma convergência de mídias que 

favorecem novos modos de fazer. “Um dos pontos a salientar é que a convergência de mídias 

significa novas e inusitadas coordenações de ações, pois passamos a operar com imagens e 

sons, formas de linguagem que transformam o escrever e que parecem engajar mais e mais as 

pessoas na escritura” (DEMOLY, 2008, p. 62). 
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Encontramos no ciberespaço a possiblidade de fazer com o outro, em regime de 

colaboração. O acesso à Internet eliminou as barreiras espaciais e temporais que impediam a 

comunicação entre pessoas geograficamente distantes, viabilizando a interconexão, a criação 

de comunidades virtuais e a inteligência coletiva, conforme evidencia Lévy (1999).  

Demoly (2008) enfatiza que o computador e a Internet conceberam uma nova dinâmica 

de escrita, ao passo que temos acesso a uma infinidade de conteúdo que podem vir a subsidiar 

nossa produção. Com as ferramentas de copiar e colar podemos retirar fragmentos de textos, 

dispondo-os do modo como queremos em um verdadeiro movimento de tessitura em rede. Além 

disso, no computador os limites entre o pensar e o escrever tornam-se menos nítidos, pois ao 

escrever um texto é possível acrescentar, interromper ou eliminar frases num ritmo muito 

próximo ao ritmo do ato de pensar (DIAS, 2000). Assim, o processo de composição da escrita 

produz “[...] uma mudança estrutural que pode referir-se, tanto às experiências singulares das 

pessoas como às mudanças nos modos de cognição e de configuração de redes sociais e 

tecnológicas” (DEMOLY, 2008, p. 89). 

Nessa perspectiva, neste trabalho refletimos sobre como esse acoplamento com as 

tecnologias digitais no processo de escrita da literatura de cordel, desencadeia novas 

experiências cognitivas e promove alterações na obra produzida, especialmente quando 

acontece colaborativamente em redes de escrita.  

 

3.3 NOTAS SOBRE A LITERATURA NA ERA DA CIBERCULTURA 

 

Conforme afirma Castells (1999), vivemos atualmente a era da informação, na qual as 

pessoas encontram-se em conexão com o mundo inteiro através da Internet. A sociedade 

contemporânea utiliza-se agora de espaços físicos e virtuais para a manutenção de suas práticas 

sociais. Este espaço virtual, onde os acontecimentos estão constantemente em mutação e as 

informações circulam em alta velocidade, permitindo a comunicação entre agentes e o 

desenvolvimento da inteligência coletiva, é denominado por Lévy (1999) como ciberespaço. 

Para o referido autor, a Internet é “[...] um tapete de sentido tecido por milhões de 

pessoas e devolvido sempre ao tear. Da permanente costura pelas pontas de milhões de 

universos subjetivos emerge uma memória dinâmica, comum, objetivada, navegável” (LÉVY, 

1999, p. 114). Essa dinâmica interativa, advinda da união das telecomunicações com a 

informática, que promove interações sociais, culturais e tecnológicas em rede, pode ser 

compreendida como cibercultura. 
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Pretto (2013), considera o crescimento da Internet, e consequentemente da cibercultura, 

como algo absolutamente espantoso. De acordo com o autor, dados disponíveis na própria rede 

indicam que a cada ano o número de usuários chega a duplicar, assim como os seus campos de 

atuação. Diante disso, pode-se inferir que a sociedade atual está passando por um processo de 

universalização da cibercultura, na medida em que incorpora os recursos nela disponíveis em 

suas práticas cotidianas. Essa tendência pode ser entidade como a virtualização. Para Lévy 

(1999, p.47) “é virtual toda entidade “desterritorializada”, capaz de gerar diversas 

manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, sem, contudo, estar 

ela mesma presa a um lugar ou tempo em particular”. 

Se as pessoas agora habitam uma nova dimensão, a dimensão virtual, a literatura, que é 

uma prática social, também seguiu essa tendência e adentrou ao ciberespaço. Para Machado 

(2002) trata-se de um processo natural, considerando-se que a arte se faz com os recursos de 

seu tempo, e como estamos vivendo a era das TIC, as artes midiáticas podem ser consideradas 

a expressão da criação artística atual, as quais manifestam toda a sensibilidade e o conhecimento 

do homem do século XXI. 

A transição do texto impresso para o meio digital foi impulsionada pelo surgimento dos 

e-books, livros em formato digital, e desde que a literatura passou a circular no ciberespaço, a 

digitalização dos textos tornou-se um assunto amplamente discutido em jornais, livros, artigos 

acadêmicos e demais veículos de comunicação. Entretanto, conforme expõe Duarte e Alcântara 

(2011), essas primeiras publicações tratam apenas da digitalização de obras já existentes e 

consagradas e/ou de novas obras publicadas nas versões impressa e digital, isto é, não trazem 

uma abordagem sobre um novo modo de se fazer literatura, utilizando-se dos recursos que a 

tecnologia oferece. 

O panorama atual da presença dos gêneros literários no ciberespaço exige que os novos 

estudos sobre essa temática, abordem de forma mais abrangente as alterações e reinterpretações 

que estes sofreram no ciberespaço. Isso é necessário ao consideramos que, agora, além da 

transição do papel para o digital, existem obras que são feitas exclusivamente para o universo 

virtual, as quais utilizam-se dos diferentes recursos midiáticos nele disponíveis, com vistas a 

atrair um novo público, sedento por tecnologia, informação e inovação. 

Assim, buscamos nesse trabalho apresentar o panorama atual da literatura de cordel no 

ciberespaço, analisando as transformações decorrentes da integração das TIC no processo 

criativo dos cordelistas, e delineando as especificidades que o gênero assume ao ser produzido 

na Internet e para a Internet. 
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4 DELINEANDO A METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

4.1 A OPÇÃO PELA ETNOGRAFIA VIRTUAL 

 

A pesquisa que desenvolvemos apresenta abordagem qualitativa e natureza exploratória. 

Para Gil (2010), pesquisas exploratórias têm como principal finalidade, estabelecer uma maior 

aproximação com o fenômeno investigado, de modo a torná-lo mais explícito e/ou constituir 

hipóteses pesquisáveis em estudos posteriores. Em geral, pesquisas dessa natureza envolvem 

levantamentos bibliográficos, entrevistas com atores que experienciam o problema pesquisado, 

e análise de elementos que possibilitem a compreensão do objeto.  

Como método de pesquisa, optamos pela utilização da etnografia, tendo em vista as 

características de nosso campo de estudo. A etnografia é um método de investigação 

característico da antropologia, recorrentemente utilizado em pesquisas das ciências sociais, que 

propõe uma maior aproximação do pesquisador com o contexto que será investigado. De acordo 

com Mattos (2011), trata-se de uma abordagem de pesquisa científica na qual a observação 

direta é parte integrante, e toda investigação é conduzida pelo senso questionador do etnógrafo; 

portanto, a utilização de técnicas e procedimentos não segue, necessariamente, padrões rígidos 

e/ou pré-determinados, podendo ser formulados ou reelaborados a partir das questões propostas 

pelo pesquisador. 

Considerando-se que nosso campo de investigação é a Internet e os produtos culturais 

que nela encontram-se disponíveis, é necessária uma adaptação da etnografia a esses novos 

objetos de estudo. Nesse sentido, Fragoso, Recuero e Amaral (2011) esclarecem que, apesar de 

ter sua origem no campo da antropologia, expandindo-se posteriormente para as ciências 

humanas e sociais, a etnografia ainda passa por processos de mudanças, especialmente após o 

exponencial crescimento do número de ambientes digitais na rede mundial de computadores, 

que se constituem como espaços observáveis para o trabalho etnográfico. 

Com a popularização das TIC e o estabelecimento da Internet como espaço de 

comunicação e interação social, alguns pesquisadores perceberam que os procedimentos 

utilizados na pesquisa etnográfica, também poderiam ser utilizados para o estudo de 

comunidades on-line alicerçadas na Comunicação Mediada por Computador (CMC), sejam elas 

derivadas de grupos sociais off-line, que migram para o espaço virtual, ou formações sociais 

construídas no ciberespaço compostas, apenas, por relacionamentos a distância (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2011). 
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Segundo Rifiotis (2016), a inserção da etnografia no ciberespaço foi marcada, 

inicialmente, por uma oscilação entre desconfiança e revelação. Essa desconfiança por parte de 

muitos antropólogos e cientistas sociais foi resultante da reconfiguração das principais 

características da etnografia e do fazer do etnógrafo (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 

2011). Para estes pesquisadores, a validade da observação de campo on-line podia ser 

questionada na medida em que não havia o contato face a face entre pesquisador e atores da 

pesquisa. Em contrapartida, a revelação apresentava-se como uma percepção oposta a 

desconfiança, na qual a própria experiência dos chamados nativos do ciberespaço se 

transformava em um campo de estudo etnográfico, contribuindo para a reflexividade sobre o 

próprio campo, assim como para a validação da atividade antropológica on-line (RIFIOTIS, 

2016). 

A partir da aceitação e adaptação da etnografia para estudo das práticas culturais que 

permeiam o ciberespaço, foram desenvolvidas e empregadas por pesquisadores, diferentes 

terminologias para caracterizar o método. O neologismo “netnografia” (net + grafia) foi 

cunhado na metade dos anos 90, tendo sua criação e popularização atribuída ao pesquisador de 

marketing canadense Robert Kozinets, apesar de alguns teóricos divergirem quanto a data e 

autoria do termo (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011). 

De acordo com Kozinets (2014) a netnografia pode ser compreendida como uma 

pesquisa observacional participante em ambientes virtuais, que utiliza a CMC como fonte de 

dados para compreender etnograficamente um fenômeno cultural ou comunal. O autor defende 

uma padronização das pesquisas neste âmbito, com vistas a conferir maior legitimidade e 

confiança aos resultados. Sendo assim, a aplicação do termo é indicada para pesquisas, 

exclusivamente, on-line, o que não exclui a possibilidade de realizá-las junto a etnografia 

“pura”. 

A pesquisadora Christine Hine foi a responsável pela popularização do termo 

“etnografia virtual” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011), que surge apoiado na 

necessidade de discutir a questão no âmbito epistemológico, questionando-se sobre a adaptação 

da etnografia ao contexto cibernético, no qual a cultura também se constitui. Hine (2004) 

enfatiza que a etnografia virtual deve ser compreendida por sua natureza qualitativa, situando 

o estudo da Internet a partir de duas perspectivas: como cultura e como artefato cultural. Além 

disso, a autora considera que sua aplicação se dá no, e através do, espaço on-line, não podendo 

ser desvinculada do off-line. 

Fragoso, Recuero e Amaral (2011) ainda apresentam outras terminologias que surgem 

do flerte entre pesquisas de mercado e acadêmicas, tais como “etnografia digital” e 
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“webnografia”. Do mesmo modo, alguns autores passaram a reivindicar que todos esses 

neologismos deveriam estar sob a perspectiva da “ciberantropologia”, que versa sobre um 

campo em desenvolvimento. 

Todavia, considerando que tais terminologias parecem não propor rigorosas alterações 

na etnografia em si, e nem mesmo incorporam uma reflexão densa sobre suas materialidades, 

alguns autores já questionam a “confusão epistemológica” ocasionada por esses múltiplos 

termos (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011). Hine (2009), por exemplo, propõe uma 

possível suplantação dos termos em vigor, uma vez que podem aludir para uma suposta 

distinção entre espaços on-line e off-line, desatentando-se para a necessária relação de 

contiguidade e atravessamento entre ambos. 

Logo, compreendemos que cabe ao pesquisador posicionar-se quanto ao termo que irá 

empregar, utilizando seus objetivos e o campo empírico da pesquisa para fundamentar sua 

escolha. Porém, é preciso cuidado nas descrições, devendo-se, necessariamente, manter as 

diferenças entre on-line e off-line em relação aos usos dos informantes, recorte do objeto, 

delineamento do campo e coleta de dados (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011). 

Neste prisma, mediante as características que envolvem nosso estudo, preferimos 

utilizar nesta pesquisa o termo “etnografia virtual”. Entendemos que a metodologia difundida 

por Hine (2004) adequa-se melhor a nossa proposta, evidenciando a utilização do ciberespaço 

como campo principal da pesquisa, sem desvincular-se do off-line, possibilitando, assim, a 

ampliação do contato com os participantes e dos procedimentos metodológicos adotados. 

 

4.2 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Visando alcançar os objetivos anteriormente definidos, nossa pesquisa foi realizada 

utilizando os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa de sites, blogs e páginas em 

redes sociais que tem como temática central a literatura de cordel; seleção e envio de convites 

aos cordelistas para participarem da pesquisa; assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Anexo B) e realização das entrevistas; observação etnográfica da 

dinâmica de produção dos cordelistas em suas páginas; análises e discussões dos dados. 

 

4.2.1 A constituição do corpus da pesquisa 

 

No primeiro momento buscamos identificar, através de ferramentas on-line de pesquisa, 

blogs e sites em que circulam a literatura de cordel. O mesmo procedimento foi realizado em 



54 

 

três redes sociais (Facebook, Instagram e YouTube), objetivando identificar páginas e canais 

que disseminem o gênero. Utilizamos como palavras-chave para as buscas os termos “literatura 

de cordel”, “cordel”, “cordelista”, “repente” e “nordeste”, que nos apresentaram centenas de 

resultados. 

Após a identificação desses ambientes, verificamos e selecionamos a amostra que 

compôs o corpus da nossa pesquisa. Inicialmente, utilizamos para seleção o seguinte critério de 

inclusão:  estar em atividade, tendo ao menos duas publicações de literatura de cordel até janeiro 

do presente ano. No entanto, ainda tivemos como retorno uma grande quantidade de páginas 

Web, sendo necessário estabelecermos outros critérios, a saber: páginas cujo conteúdo 

disseminado seja, em sua maior parte, literatura de cordel; e páginas de maior alcance de 

público (acessos, curtidas e compartilhamentos). Nesta fase, selecionamos dez páginas Web, 

entre blogs, canais do YouTube, páginas do Facebook e perfis no Instagram.  

No segundo momento, entramos em contato com os cordelistas/administradores desses 

espaços virtuais, através do e-mail por eles disponibilizados, assim como pelas ferramentas de 

mensagens disponíveis em suas páginas. Nosso intuito foi convidá-los a participarem de uma 

entrevista sobre as possíveis implicações das tecnologias digitais no processo de escrita da 

literatura de cordel. Explicamos na mensagem os objetivos da pesquisa, e esclarecemos que, 

caso aceitassem contribuir com o nosso estudo, enviaríamos o TCLE para que pudessem ler e 

assinar, cuidando assim, dos preceitos éticos da pesquisa.  

Após o envio dos convites, obtivemos retorno de seis cordelistas, para os quais enviamos 

o TCLE. Ter o documento devidamente assinado foi condição necessária para participação na 

próxima fase da pesquisa, a das entrevistas. Optamos também por só utilizar para análise, as 

páginas dos cordelistas que nos enviassem o termo. Quatro cordelistas nos retornaram o 

documento e consequentemente suas páginas tornaram-se nosso material de estudo, as quais 

apresentaremos a seguir. 

 

4.2.1.1 Apresentação das páginas selecionadas 

 

O Cordelando13 (Figura 1) foi criado em 2011 por um(a) cordelista de Campina Grande, 

na Paraíba. O blog apresenta como conteúdo principal obras em literatura de cordel e 

informações de cunho cultural. Até julho de 2018 foram contabilizadas 557 postagens, das 

quais, grande parte são cordéis. De acordo com dados apresentados no próprio blog, o 

                                                           
13 Disponível em: <http://cordelando389.blogspot.com/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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Cordelando já recebeu mais de 250.000 visitas de usuários. O Cordelando também está no 

Facebook, com uma página criada em 2014 com o nome Cordelando38914 (Figura 2), onde são 

replicados o conteúdo do blog e também publicadas outras produções. Neste trabalho, 

direcionamos nossa análise aos cordéis publicados no blog. 

 

Figura 1 – Página inicial do blog Cordelando. 

 
Fonte: Cordelando (2018). 

 

Figura 2 – Página inicial do Cordelando389 no Facebook. 

 
Fonte: Cordelando389 (2018). 

 

Também gerenciado por um(a) cordelista paraibano(a), mais especificamente de Recife, 

Cordel animado15 (Figura 3) é um canal do YouTube, maior plataforma de compartilhamento 

de vídeos do mundo. Desde a sua fundação, em 2014, o canal é dedicado a publicação de vídeos 

autorais de literatura de cordel, possui atualmente mais de 5.500 inscritos, e suas publicações 

somam cerca de 280.000 visualizações. 

                                                           
14 Disponível em: <https://www.facebook.com/cordel389/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
15 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCGr9TFCIdQLdRPtoL7bqt8g/feed>. Acesso em: 20 jul. 

2018. 
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Figura 3 – Página inicial do canal Cordel animado no YouTube. 

 
Fonte: Cordel animado (2018).  

 

Um repente por dia16 (Figura 4) é uma página do Facebook fundada em 2014, que tem 

como conceito a publicação de uma estrofe em literatura de cordel todos os dias. Idealizada por 

um(a) cordelista de Brasília, mais de 100.000 pessoas já curtiram e seguem a página. Em seu 

perfil no Instagram17 (Figura 5), criado em 2015 com vistas a alcançar outros públicos, a Um 

repente por dia tem em torno de 45.500 seguidores e mais de 600 publicações. Ressaltamos que 

as publicações do perfil no Instagram, são as mesmas da página do Facebook.  

 

Figura 4 – Página inicial da Um repente 

por dia no Facebook. 

 
Fonte: Um repente por dia (2018).  

Figura 5 – Página inicial da Um repente 

por dia no Instagram. 

 
Fonte: Um repente por dia (2018).

 

O Um cordel18 (Figura 6) está disponível na Web desde 2013. Administrado e 

alimentado por um(a) cordelista da Bahia, o blog até o momento tem 36 publicações e mais 

                                                           
16 Disponível em: <https://www.facebook.com/UmRepentePorDia/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
17 Disponível em: <https://www.instagram.com/umrepentepordia/?hl=pt-br>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
18 Disponível em: <https://www.umcordel.com/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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92.000 visualizações. Os cordéis publicados no blog também são compartilhados em uma 

página do Facebook19 (Figura 7), seguida por aproximadamente 360 pessoas. Por se tratar do 

mesmo conteúdo, nos detemos a análise das publicações do blog. 

 

Figura 6 – Página inicial do blog Um cordel. 

 
Fonte: Um cordel (2018). 

 

Figura 7 – Página inicial da Um cordel Facebook. 

 
Fonte: Um cordel (2018). 

 

4.2.2 Realização das entrevistas e análises dos dados 

 

Na fase das entrevistas, primeiramente, buscamos realizá-las utilizando softwares que 

permitem chamadas de vídeo, mas não foi possível. Com isso, as entrevistas foram enviadas 

aos e-mails dos participantes, que nos retornaram com as devidas respostas. Apesar dessa forma 

de entrevista mostrar-se muito fechada, deixamos claro aos participantes que, qualquer 

informação que julgassem importante e não estivesse contemplada nas perguntas, poderiam ser 

                                                           
19 Disponível em: <https://www.facebook.com/umcordel/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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acrescentadas à entrevista. Além disso, durante toda a pesquisa estivemos em contato, podendo 

fazer novos questionamentos e esclarecer algumas respostas. 

A análise dos dados obtidos por meio dos procedimentos acima descritos, foi realizada 

da seguinte forma: primeiramente, tecemos algumas discussões a partir das observações feitas 

nas quatro páginas que compõem o corpus da nossa pesquisa. Nosso objetivo foi tratar sobre as 

possíveis transformações experimentadas pelo gênero literatura de cordel ao adentrar a rede 

mundial de computadores. Trouxemos questões relativas as temáticas das produções, 

apresentação do ambiente, mídias utilizadas na composição da obra, entre outras. 

Em seguida, as respostas das entrevistas foram analisadas objetivando conhecer e 

interpretar as experiências dos cordelistas no processo de escrever literatura de cordel com 

tecnologias digitais. Abordamos aqui a relação dos entrevistados com o gênero, o momento de 

apropriação das tecnologias digitais na escrita, e suas percepções acerca das possíveis alterações 

em seu fazer. Nessa tecitura, utilizamos as contribuições de alguns teóricos para subsidiarmos 

nossas inferências. Todo este trabalho seguiu os princípios do método qualitativo de pesquisa. 

É importante ressaltarmos, que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), ainda com o título 

provisório de Cordel 2.0: processos autorais e escrita colaborativa em rede, parecer nº 

2.292.855 em 22 de setembro de 2017 (Anexo A). 
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5 PROCESSOS QUE CONFIGURAM O ESCREVER LITERATURA DE CORDEL 

COM TECNOLOGIAS DIGITAIS 

 

A partir das discussões teóricas tecidas anteriormente, das observações etnográficas e 

das entrevistas realizadas com os cordelistas que atuam no ciberespaço, propomos aqui, 

repensar os processos que configuram o escrever literatura de cordel a partir do acoplamento 

com as tecnologias digitais. A escrita é uma criação que se apropria das tecnologias e implica 

em experiências cognitivas que transformam o próprio sujeito e o que ele produz. Logo, não 

podemos compreender a literatura de cordel que permeia o ciberespaço, da mesma forma que 

compreendemos aquela produzida especificamente para ser impressa em folhetos. 

Encontramos nas páginas analisadas uma grande variedade de produções em literatura 

de cordel. Nos dedicamos a conhecer cada uma delas para compreendermos as especificidades 

que o gênero apresenta no ciberespaço. Assim, observamos as temáticas recorrentes, o plano 

composicional, o estilo e a utilização das mídias (textos, imagens, sons) na composição das 

obras, pensando-as como resultantes do processo de apropriação das tecnologias. 

A literatura de cordel, desde os primórdios, mostrou-se propensa a tratar sobre múltiplos 

temas. Em uma época onde o folheto era o principal meio de informação e entretenimento, os 

romances, contos fantásticos, fenômenos da natureza (secas e enchentes), e acontecimentos 

jornalísticos, tornaram-se temáticas recorrentes. Na atualidade, estas temáticas ainda aparecem, 

mas, com menor frequência. Há uma predileção por parte dos cordelistas por temas 

contemporâneos (RESENDE, 2005). 

Isso acontece, sobretudo, no ambiente online, onde a informação circula em tempo real, 

e os acontecimentos estão constantemente em transformação. Com a Internet, ampliaram-se as 

possibilidades de socialização e produção de conteúdo. Tudo está em constante processo de 

atualização. Ambientes como as redes sociais, promovem a interação entre as pessoas, que cada 

vez mais compartilham suas vivências. Conversa-se sobre tudo, o tempo todo.  

Toda essa dinâmica de produção e circulação da informação é levada em consideração 

no processo criativo da literatura de cordel para a Internet. Percebemos que há uma preocupação 

por parte dos cordelistas em produzirem obras que promovam a identificação do público, por 

isso, os temas explorados estão cada vez mais abrangentes e atuais. Os excertos a seguir, 

extraídos das entrevistas com cordelistas, confirmam nossa percepção: 

 

Eu acredito que com o uso da Internet os assuntos motivadores para se 

escrever um texto aumentaram muito, principalmente pelo fato de estarmos 
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conectados com tudo que acontece. Observo o cotidiano, assuntos que causam 

discussão nas redes sociais; principalmente a nossa política. Quando vejo algo 

que merece um texto, simplesmente escrevo (Cordelista – Um cordel). 

 

Ao escrever para a Internet, procuro trazer temas mais abrangentes e de forma 

mais objetiva (Cordelista – Cordelando). 

 

Começo com uma ideia principal, uma temática que chame atenção, que seja 

contemporânea em algum aspecto. Quando trato de temas como sertão, tento 

fazer alguma ligação com temas atuais, nem que essa ligação seja apenas uma 

palavra, um meme ou algo do tipo (Cordelista – Um repente por dia). 

 

Ao observarmos as produções dos cordelistas em suas páginas Web, constatamos que 

não existem restrições temáticas. Qualquer assunto/acontecimento pode se tornar fonte de 

inspiração para a construção de um cordel. Os temas abordados vão desde acontecimentos da 

vida cotidiana, até problemas sociais, como exemplificado nas figuras abaixo (Figura 8, 9 e 10).  

 

Figura 8 – Estrofe do cordel Tenho muita 

habilidade, Exceto a de cozinhar!. 

 
Fonte: Cordelando (2018). 

Figura 9 – Cordel sobre o uso do transporte 

público. 

 
Fonte: Um repente por dia (2018).

 

Figura 10 – Cordel sobre corrupção. 

 
Fonte: Um repente por dia (2018). 
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A questão da corrupção, exposta na Figura 10, é uma das mais comentadas pelos 

cordelistas. Juntam-se a ela, o problema da violência (Figura 11) e do preconceito em suas 

diversas formas, as datas comemorativas e as vivências com as novas tecnologias (Figura 12). 

As músicas mais tocadas no país e no mundo também servem de inspiração para os cordéis 

(Figura 13), ao mesmo tempo em que, ainda há, forte repetição de estereótipos do homem 

sertanejo (Figura 14). 

 

Figura 11 – Estrofe do Cordel contra o 

estupro. 

  
Fonte: Um cordel (2018). 

Figura 12  – Cordel sobre as novas 

tecnologias. 

 
Fonte: Um repente por dia (2018). 

 

Figura 13 – Estrofe do cordel Gangnam 

Style - Saiba sobre a música do Psy. 

 
Fonte: Um cordel (2018). 

Figura 14 – Cordel que reproduz 

estereótipos do homem sertanejo. 

 
Fonte: Um repente por dia (2018). 

 

A escrita de contos e romances em literatura de cordel também se faz presente nos 

ambientes virtuais. No canal Cordel animado, por exemplo, encontramos diversas histórias 

rimadas que misturam ficção e realidade, direcionadas ao público infantil, conforme ilustra a 



62 

 

Figura 15. Temos ainda, uma grande quantidade de cordéis informativos, elaborados com o 

objetivo de disseminar assuntos de interesse social, tal qual mostra a Figura 16.  

 

Figura 15 – Captura da tela de reprodução do cordel O Romance do homem da meia-noite 

com a mulher do dia. 

 
Fonte: Cordel animado (2018). 

 

Figura 16 – Estrofes do cordel As viroses do aedes. 

 
Fonte: Cordelando (2018). 

 

Na Figura 16 temos uma outra questão para refletirmos. Na apresentação do cordel As 

viroses do aedes, o(a) cordelista deixa claro que a motivação para escrevê-lo foi a calorosa 

recepção por parte dos leitores, de um cordel escrito anteriormente com a mesma temática. 

Assim, enfatizamos que o público tem forte influência no processo de definição do tema e 

criação do cordel, como destacam os(as) próprios cordelistas: 

 

O contato direto com a audiência, facilita muito para saber o tipo de conteúdo 

que interessa para quem lê (Cordelista – Um repente por dia).  
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Recebo vários pedidos para escrever sobre assuntos diferentes, e sempre 

atendo (Cordelista – Um cordel). 

 

Cada público exige uma especificidade na escrita (Cordelista – Cordel 

animado). 

 

Essa valorização da opinião do público fica ainda mais evidente na Figura 17. Trata-se 

de uma captura de tela feita no smartphone, de um Instagram stories20 publicado no perfil da 

Um repente por dia no Instagram. Na oportunidade, o(a) cordelista/administrador(a) pede 

sugestões de temas aos seus seguidores para o próximo cordel que será publicado. 

  

Figura 17 – Captura de tela do Instagram Stories. 

 
Fonte: Um repente por dia (2018) 

 

Escrever para a Internet implica, necessariamente, em repensar todo o processo de 

composição da obra. Definir o tema que será tratado na literatura de cordel, que inspira a 

composição de uma obra, faz parte do processo inicial de escrita. O cordelista do meio virtual 

tem levado em consideração, além do seu próprio interesse pela temática, os assuntos que estão 

em ênfase no momento e o público para qual sua produção será destinada. Considerar esses 

aspectos já suscita em mudanças no fazer, mas, não é só isso. O acoplamento com as tecnologias 

dispara mobilizações internas que transformam a subjetividade, as formas de inspiração. 

 

Mudam as tecnologias, mas não mudam elas sem transformarem os ritmos, os 

apelos ao escrever, as formas da inspiração. A folha em branco enquadra o 

escrever nas coordenadas geográficas da altura e da largura; situa-o no mundo 

físico da estabilidade. Mas a tela do computador é móvel. Seu dinamismo vem 

de dentro e empurra a escrita para a frente ao mesmo passo que busca escondê-

la em seu interior (MARQUES, 2006, p. 32). 

                                                           
20 O Instagram Stories é um recurso disponível no Instagram que dar aos usuários a possibilidade de criarem fotos 

e vídeos curtos, que desaparecem depois de 24 horas da sua publicação. 
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Durante o processo de criação para a Internet, os cordelistas se apropriam de diferentes 

dispositivos técnicos. Na fase inicial, alguns ainda mantém o hábito de esboçarem seus versos 

de forma manuscrita, mas a finalização e composição da obra é oportunizada pelas tecnologias 

digitais. Vejamos os excertos a seguir: 

 

Começo a esboçar os versos manuscritos e a escrita final é feita no computador 

(Cordelista – Cordel animado). 

 

Uso as ferramentas tradicionais, computador, celular, blog, e redes sociais. 

Sempre que escrevo um poema de cordel eu gosto de utilizar uma imagem 

para chamar a atenção (Cordelista – Um cordel). 

 

A maior parte do trabalho é todo feito no computador, as vezes utilizo o 

smartphone, quando a ideia surge enquanto não estou em casa. Quando 

escrevo à mão alguma coisa, são apenas fragmentos para serem desenvolvidos 

depois. Sempre tenho um computador disponível com algum software de 

edição de texto. Trabalho principalmente com imagens. Geralmente é uma arte 

que simula um papel de cordel, com o texto no centro (Cordelista – Um 

repente por dia). 

 

Escrevo em momento de privacidade, em minha residência; lugar tranquilo, 

caneta, papel e imaginação solta. Utilizo programas de edição de imagem e 

vídeo para fazer a divulgação de meus trabalhos através das redes sociais 

(Cordelista – Cordelando). 

 

As ferramentas disponíveis nos computadores e na Internet, possibilitam a emergência 

de obras que integram textos, imagens e sons, atualizando os modos de fazer e apresentar a 

literatura de cordel. “[...] Pela primeira vez, no mesmo suporte, o texto, a imagem e o som 

podem ser conservados e transmitidos. Imediatamente, toda a realidade do mundo sensível pode 

ser apreendida através de diferentes figuras, de sua descrição, de sua representação ou de sua 

presença” (CHARTIER, 1998, p. 134). 

Nas páginas que analisamos, encontramos o que Demoly (2008) chama de uma 

convergência de mídias. No canal de vídeos Cordel animado, por exemplo, o(a) cordelista 

combina seus contos em literatura de cordel, com música e sonoplastia. Nos vídeos, o cordel 

recitado ganha vida através de dramatizações com fantoches (Figura 18). No cenário, montado 

em sua casa, encontramos elementos que remetem ao conteúdo da história e ajudam na 

composição de um produto audiovisual de ótima qualidade. 

A integração da literatura de cordel com o audiovisual também é feita pelo(a) cordelista 

do blog Cordelando. Os vídeos são confeccionados a partir de histórias reais contadas de forma 

rimada, com músicas e imagens que, em grande parte, são fotos das pessoas homenageadas no 

cordel. Também é comum encontrar no Cordelando, a apresentação do texto escrito com 
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imagens associadas. Essa é uma das formas mais comuns de composição da literatura de cordel 

no ciberespaço, e também aparece no blog Um cordel, como mostra a Figura 19. 

 

Figura 18 – Captura da tela de reprodução do cordel Marmelo, o jacaré banguelo. 

 
Fonte: Cordel animado (2018). 

 

Figura 19 – Estrofe do cordel O sonho do 

hexa, com imagem ilustrativa. 

 
Fonte: Um cordel (2018). 

Figura 20 – Cordel O tal do oxe ilustrado 

com xilogravura digital. 

 
Fonte: Um repente por dia (2018).

 

Na página Um repente por dia, o(a) cordelista costuma utilizar na composição de seus 

cordéis sempre a mesma imagem como plano de fundo. Trata-se de uma arte pensada para 

lembrar o papel no qual os primeiros cordéis eram impressos. O texto é disposto no centro da 

imagem, e a logomarca da página, no canto inferior. Outra forma de associação entre texto e 

imagem explorada pela Um repente por dia, se dá com xilogravuras digitais (Figura 20); uma 

colaboração com a página Estilo xilo21. 

                                                           
21 Disponível em: <https://www.facebook.com/estiloxilo/>. Acesso em: 21 jul. 2018. 
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Ainda tratando sobre as mídias utilizadas na composição da obra, direcionamos agora 

as nossas análises para a mídia textual, mais especificamente para o plano composicional 

(estrutura formal) da literatura de cordel no ciberespaço. Desde o início da produção de folhetos 

no Brasil, atender as métricas e explorar os recursos poéticos do ritmo e das rimas são condições 

necessárias para uma poesia ser classificada como literatura de cordel. No ciberespaço, não 

poderia ser diferente. 

Verificamos nas páginas observadas, o uso de diferentes métricas da literatura de cordel. 

A setilha (Figura 21) é a métrica mais utilizada nos cordéis da página Um repente por dia, já as 

estrofes de quatro versos (Figura 22) aparecem mais esporadicamente. Nos blogs Cordelando e 

Um cordel, o uso da sextilha (Figura 23) predomina nas produções, porém, também são 

encontrados cordéis escritos em décimas (Figura 24). 

 

Figura 21 – Setilha sobre o aquecimento 

global. 

  
Fonte: Um repente por dia (2018). 

Figura 22 – Estrofe de quatro versos em 

homenagem ao dia da mulher. 

 
Fonte: Um repente por dia (2018).

Figura 23 – Sextilhas que compõem o 

cordel A mulher que gostava de catinga. 

 
Fonte: Cordelando (2018). 

Figura 24  – Décimas do cordel Essência 

de mulher. 

 
Fonte: Cordelando (2018).
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É importante ressaltarmos que, o fato da literatura de cordel está sendo produzida dentro 

dos códigos formais e ideológicos do gênero, não contradiz nossa percepção acerca do fazer 

com tecnologias digitais. Os teóricos com os quais dialogamos, nos ajudam a pensar a interação 

humana com as tecnologias como processos disparadores de mudanças cognitivas, que 

potencializam novas coordenações de ações. Alteram-se as tecnologias, alteram-se os modos 

de escrever e, consequentemente, altera-se o que está sendo produzido. 

Nesse sentido, buscamos saber dos próprios cordelistas, se eles visualizam essas 

alterações no processo de escrita após a emergência das tecnologias digitais e do ciberespaço. 

Vejamos o que dizem: 

 

O ambiente digital é sempre favorável por facilitar uma busca, acessar 

dicionários e, principalmente, na hora de publicar. Tudo isso, juntamente com 

o feedback do público, influencia diretamente na criação. Quando eu ainda 

tinha pouco contato com a literatura de cordel, a qualidade também era baixa. 

Após ter um contato maior com o meio digital, conheci vários estilos e passei 

a errar menos. Principalmente no que diz respeito às métricas, que é o 

problema da maioria das pessoas que começam a escrever cordel. A Internet 

me trouxe as informações que precisei para errar menos (Cordelista – Um 

repente por dia). 

 

Sim, principalmente na forma de escrever para um público que está 

acostumado com palavras novas e abreviações de escrita. Sabemos que o 

cordel possui uma linguagem quase que padrão, porém eu tento adaptar os 

meus textos a esse novo universo de palavras e abreviações sem perder o foco 

(Cordelista – Um cordel). 

 

Comecei a escrever alguns textos já pensando na possibilidade deles se 

transformarem em vídeos. Também comecei a receber pedidos de cordéis 

personalizados, mais uma demanda que comecei a atender por conta da 

Internet (Cordelista – Cordel animado). 

 

Do mesmo modo que percebem as alterações nos modos de escrita, os cordelistas 

também entendem os deslocamentos resultantes do escrever para a Internet, com as tecnologias 

digitais. A literatura de cordel vive um momento de transgressão do suporte textual. Ao alcançar 

o ciberespaço passa a integrar-se a sons e imagens digitais, e é submetido aos diferentes 

mecanismos de interatividade e modalidades de escrita do universo hipertextual. Sobre as 

mudanças no texto poético, os cordelistas destacam: 

 

O cordel lançado na Internet é diferente do escrito em folhetos, pois o da 

Internet é mais interativo, objetivo; não pode ser algo muito longo senão o 

público não tem interesse. Para divulgar o cordel na mídia é preciso ser algo 

que chame a atenção das pessoas, que as interesse (Cordelista – Cordelando). 
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Acho que nenhum tipo de literatura precisa ser imutável. Uma característica 

interessante da Internet é essa cocriação, a maneira com que as pessoas 

absorvem a cultura e a ressignificam. Claro que é extremamente importante 

valorizar a autoria, a produção de todos os artistas, o clássico. Mas acho 

importante também abrir essa margem para que as pessoas possam criar algo 

sobre as bases do que já temos (Cordelista 2 – Um repente por dia).  

 

A principal diferença está na adaptação da linguagem. A essência continua, 

mas as mudanças são sempre necessárias (Cordelista – Um cordel). 

 

Procuro nunca me distanciar dos elementos estruturais do gênero: métrica e 

rima, sobretudo (Cordelista – Cordel animado). 

 

A interação mediada por computador possibilita ainda, uma descentralização do 

processo de escrita, viabilizando que ele aconteça de forma colaborativa. Conforme evidencia 

Demoly (2008, p. 119), “Além da convergência de mídias, existe uma “convergência de 

pessoas”. Ferramentas interativas, disponibilizadas on-line, possibilitam atos de escrita 

coletivos, mesmo com participantes distantes geograficamente”. Dos quatro cordelistas que 

entrevistamos, três afirmaram já ter feito parte de grupos virtuais de escrita colaborativa de 

literatura de cordel, e discorreram sobre o assunto:

 

Participei de diversas coletâneas através da interação com poetas em grupos 

de Facebook e WhatsApp. Além de trabalhos conjuntos que viraram livros e 

folhetos, também interações que geraram vídeos para a Internet. É muito legal 

poder estar em contato com poetas cordelistas de todo o Brasil através das 

redes sociais; além de compartilhar meu trabalho com eles, posso também 

conhecer seu trabalho e aprender com as experiências exitosas deles com o 

cordel em seus territórios (Cordelista – Cordelando). 

 

Tenho um texto que comecei a produzir junto com uma amiga de São Paulo. 

Escrevemos juntos e em breve estará no site e na página. Tenho também 

alguns textos que viraram música, a nível de experiência é muito gratificante 

(Cordelista – Um cordel). 

 

Fiz uma peleja virtual via MSN, com uma parceira, cordelista. Também já fiz 

criações coletivas à distância, utilizando e-mail ou WhatsApp.  Esse tipo de 

experiência é sempre muito interessante, e demonstra como a tecnologia 

encurta distâncias e aproxima pessoas. No caso específico do cordel pode ser 

usada e favor da sua preservação e difusão (Cordelista – Cordel animado).  

 

Compreendemos, portanto, que a experiência de escrever com as tecnologias digitais e 

de fazer com o outro, em regime de colaboração, potencializam novos processos cognitivos que 

transformam nosso ser/viver. É como afirma Lévy (1993, p. 17): “[...] vivemos um destes raros 

momentos em que a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação 

com o cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado” (1993, p. 17).  



69 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos neste trabalho, compreender como a mediação das tecnologias digitais 

influenciam no processo de escrita da literatura de cordel, potencializando novas experiências 

cognitivas. Nos aproximamos desse fenômeno a partir de uma imersão no ciberespaço, onde 

identificamos sites, blogs e páginas de redes socias com um grande número de publicações de 

obras em literatura de cordel. Após a seleção do nosso corpus, nos dedicamos a analisar essas 

publicações, com vistas a perceber possíveis alterações do gênero. A realização de entrevistas 

com os cordelistas que gerenciam e alimentam as páginas selecionadas, também foi uma das 

estratégias metodológicas adotadas para tomarmos para nós suas percepções. 

Partimos do pressuposto de que um determinado dispositivo técnico, ao ser acoplado 

pelo homem, determina nele um processo interno criativo que só é possível devido a existência 

deste dispositivo. Logo, ao integrar as tecnologias digitais em seu processo de escrita, o homem 

transforma-se cognitivamente e desenvolve novas capacidades e habilidades que, 

consequentemente, implicam em mudanças no que está sendo produzido. Nas análises que 

fizemos da literatura de cordel produzida para Internet, constatamos essa pressuposição. 

Com temáticas cada vez mais abrangentes, temos no ciberespaço um cordel que não 

busca apenas a institucionalização e repetição de estereótipos que contribuíram para a 

construção imagética e discursiva de uma região, como ocorreu no passado, mas um cordel 

produzido para um público que está acostumado com informações em tempo real, um público 

que é, ao mesmo tempo, receptor e produtor de conteúdo, que entra em discussões sobre os 

mais variados assuntos, mesmo não sendo especialista em nenhum deles. 

Os próprios cordelistas visualizam essa diversidade de temas tratados pelos cordéis 

como um reflexo de estarem imersos no ciberespaço, da mesma forma que, a utilização de 

diversas mídias na composição do cordel, também se deve a essa nova dinâmica estabelecida 

no mundo virtual. Na literatura de cordel que circula na Internet, verificamos o cruzamento de 

textos, imagens e sons em uma única obra. O texto poético sai do imaginário do poeta e do 

ouvinte e ganha vida nas telas dos computadores, tablets e smartphones.  

Conforme evidenciam os cordelistas, passou-se a produzir literatura de cordel 

especificamente para a Internet. Nesse processo, manter a estrutura formal do gênero continua 

sendo uma preocupação, tendo em vista o uso de diferentes métricas nos cordéis analisados, 

porém, levando-se em consideração as especificidades do ambiente e de seus usuários. O cordel 

virtual tornou-se mais dinâmico, objetivo e interativo.  
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A utilização das tecnologias digitais também oportunizou a escrita da literatura de cordel 

em redes de colaboração. Algumas experiências foram relatadas pelos cordelistas durante as 

entrevistas, as quais certamente serão observadas e discutidas em pesquisas posteriores. 

Contudo, ao finalizarmos esta dissertação, reafirmamos a necessidade de enxergamos 

os dispositivos técnicos para além de sua dimensão utilitarista. Ao tratarmos da escrita de 

literatura de cordel com tecnologias digitais, estabelecemos uma discussão acerca da 

subjetividade humana, de processos cognitivos que se atualizam e se transformam no operar 

com estes dispositivos.   
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM COGNIÇÃO, 

TECNOLOGIAS E INSTITUIÇÕES 

 

ENTREVISTA AOS CORDELISTAS 

 

Pesquisador: Rafael da Silva da Cunha 

Orientadora: Gerciane Maria da Costa Oliveira 

 

Nome do entrevistado (a):  

Cidade/Estado:  

Data:  

 

 

1. Qual a sua relação com a literatura de cordel? 

 

2. Como o senhor (a) começou a produzir literatura de cordel? 

 

3. Quais as ferramentas utilizadas nesse processo inicial de escrita? 

 

4. Descreva como era a experiência da composição de suas obras. 

 

5. A partir de qual momento o senhor (a) passou a integrar as tecnologias digitais em seu 

processo de escrita? 

 

6. Houve alterações no seu fazer? Descreva essa experiência de criação dos cordéis com as 

tecnologias digitais. 

 

7. A partir de que momento o senhor (a) passou a produzir literatura de cordel para internet? 

 

8. Como o senhor (a) utiliza os diferentes recursos da internet (imagens, vídeos, hiperlinks, 

etc.) na composição de seus cordéis? 

 

9. O senhor (a) acredita que a partir do momento em que o cordel é produzido para a internet, 

surgem alterações nas suas especificidades? 

 

10. O senhor (a) visualiza diferenças em seus cordéis após o uso das tecnologias digitais e, 

sobretudo, da internet? Quais? 

 

11. O senhor (a) participa ou já participou de alguma experiência de escrita colaborativa de 

literatura de cordel utilizando os recursos da internet? 

 

12. Caso já tenha participado, o senhor (a) pode relatar como ocorreu e como foi vivenciar essa 

experiência?   
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP  
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ANEXO B – TCLE 
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