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1- APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO  –

ACOLHIMENTO;

2- LITERATURA DE CORDEL : OUTUBRO 

ROSA;

3- ANÁLISE DE UM CORDEL
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Literatura de Cordel

ORIGEM
O termo “Cordel” é de herança portuguesa. Essa manifestação

artística foi introduzida por eles no país no final do século XVIII. Na
Europa, ela começou a aparecer no século XII em outros países,
tais quais França, Espanha, Itália, popularizando-se com o
Renascimento. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus
trabalhos penderados em cordões,nas feiras das cidades, com isso
a denominação de cordel. Todavia, com o passar do tempo e o
advento do rádio, da televisão, da internet sua popularidade foi
decaindo.
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Principais Características

 Esse tipo de manifestação tem como principais caraterísticas a
oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua
principal função social é de informar, ao mesmo tempo que diverte os
leitores;

 A literatura de cordel é uma tradição literária regional;
 Sua forma mais habitual de apresentação são os “folhetos”, pequenos

livros com capas de xilogravura que ficam pendurados em barbantes
ou cordas, e daí surge seu nome;

 A literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente
feito em versos.
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Em relação à linguagem e o conteúdo, a literatura de cordel tem como 
principais características:

 Linguagem coloquial (informal);
 Uso de humor, ironia e sarcasmo;
 Temas diversos: folclore brasileiro, religiosos, profanos, 

políticos, episódios históricos, realidade social...;
 Presença de rimas, métrica e oralidade.
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Literatura de Cordel e Repente

A literatura de cordel e o repente são duas manifestações populares
e culturais distintas. Embora sejam parecidas, cada um possui suas
peculiaridades.

O repente, feito pelos repentistas, é baseado na poesia falada e
improvisada, geralmente acompanhado de instrumentos musicais.

Já o cordel, feito pelos cordelistas, é uma poesia popular, com
traços de oralidade divulgada em folhetos.
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OUTUBRO ROSA

Hoje o tema é prevenção
Vou usar de maestria
Para falar de verdade

Do que conta hoje em dia
E dar valor ao cuidado
É o mote que me guia
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Para você que é mulher
Precisa ter atenção

Faça sempre exercício
Cuide da alimentação
Controle sua glicose
E vigie seu coração

Câncer de mama tem cura
Precisa descobrir cedo

E fazer mamografia
No tempo certo e sem medo

E direito a tratamento
Para todas, intercedo


