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D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

Assista ao filme O AUTO DA 
COMPADECIDA, baseado na peça 
teatral de mesmo nome. A peça, 
baseada em cordéis,  foi escrita por 
um  famoso dramaturgo de Recife, 
Ariano Suassuna. O filme trata de 
vários aspectos da cultura nordestina.  
Após assistir, você deverá criar 
sextilhas sobre a história que viu. Imagem: O dramaturgo e poeta Ariano Suassuna / Valter 

Campanato/Abr / Creative Commons - Atribuição 3.0 Brasil. 
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 TEMPO DE AULA: 50min
 GÊNERO TEXTUAL: CORDEL [continuação]
 EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: elementos composicionais do CORDEL e análise de 

cordéis
 TEMPO PARA O REGISTRO VERBAL ESCRITO DA AULA
 DA TEORIA À PRÁTICA: ATIVIDADES DE SALA
 DESCRITORES A SEREM ALCANÇADOS:
D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D6 – Identificar o tema de um texto.
D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor 

de um texto.
 ATIVIDADE PARA CASA



+ CARACTERÍSTICAS DO CORDEL
Suas ilustrações são feitas por xilogravuras;
possui uma essência cultural muito forte, pois relata tradições culturais regionais e contribui 

bastante para a continuidade do folclore brasileiro;
são baratos e por isso atingem um grande público e isso acaba sendo um incentivo à leitura;
quando os textos são considerados romances, há alguns recursos muito utilizados na 

narrativa, como: descrição de personagens, monólogos, súplicas, preces por parte do 
protagonista;

suas histórias têm como ponto central uma problemática que deve ser resolvida com a 
inteligência e astúcia do personagem.

em geral, há um herói que sofre por não conseguir ficar com o seu amor, isso pode ser 
devido a uma proibição dos pais, noivados arranjados, coisas que impedem que o casal de 
ficar junto.

no final da história, o herói sempre sai ganhando, caso ele não consiga realmente o que 
queria há outra forma de equilibrar a história e fazer com que ele seja favorecido de alguma 
forma.
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 Quadra – uma estrofe de quatro versos

 Sextilha – uma estrofe de seis versos

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

 Oitava – uma estrofe de oito versos

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

o sexto e o sétimo também entre si

 Décima – uma estrofe de dez versos

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

e versos heroicos)

A POÉTICA DO CORDEL



OS VERSOS

   Os versos possuem métrica (número de sílabas poéticas) fixa e presença 
de rima. Os versos mais populares são as sextilhas setessilábicas. 

Mais recentemente, a estrutura formal deixou de ser tão rígida. 

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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ESTROFE

   A estrofe básica do cordel é a sextilha (seis versos), mas também 
são populares as quadras ou quartetos (quatro versos), as sétimas 
(sete versos), as oitavas (oito versos) e as décimas (estrofes com dez 
versos).

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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RIMA

   As rimas ricas não preocupam os cordelistas. É muito comum não 
rimar os versos ímpares nas quadras e sextilhas. Também não é 
necessário fazer rimas em todos os versos.

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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Observe as rimas presentes nos versos de Patativa do Assaré.

Na seca inclemente do nosso Nordeste 
O sol é mais quente e o céu, mais azul 
E o povo se achando sem chão e sem veste 
Viaja à procura das terras do Sul

Porém quando chove tudo é riso e festa 
O campo e a floresta prometem fartura
Escutam-se as notas alegres e graves 
Do canto das aves louvando a natura

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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MUSICALIDADE

  O cordel é produzido para ser declamado.  O poeta “canta” seus 
versos em uma feira, com o objetivo de vender o folheto em que estão 
impressos

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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FIGURAS  DE LINGUAGEM

   É muito comum, especialmente na linguagem literária, o uso das 
figuras de linguagem.  Consiste em usar palavras com o sentido figurado, 
isto é, um sentido diferente daquele em que elas são empregadas 
normalmente.

Vamos ver, nos exemplos do cordel “A SECA E O INVERNO”, o uso de 
duas figuras de linguagem, embora existam outras.

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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Na seca inclemente do nosso Nordeste 
O sol é mais quente e o céu, mais azul 
E o povo se achando sem chão e sem veste 
Viaja à procura das terras do Sul

  Neste caso, vemos que foi utilizada a PERSONIFICAÇÃO – uma figura 
que atribui linguagem, sentimentos e ações próprias dos seres 
humanos a seres inanimados ou irracionais.

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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De noite notamos as graças eternas 
Nas lindas lanternas de mil vaga-lumes 
Na copa da mata os ramos embalam 
E as flores exalam suaves perfumes

   No 2º verso, podemos notar o uso da HIPÉRBOLE – figura de 
linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero.

ELEMENTOS COMPOSICIONAIS
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TOM CARACTERÍSTICA
DRAMÁTICO Aumento do volume da voz e da velocidade da leitura.

MISTERIOSO Voz mais baixa que o normal, leitura lenta para provocar suspense.

HUMORÍSTICO Leitura um pouco mais rápida que o normal, com um toque de 
deboche ou ironia.

ENVOLVENTE Volume médio de voz, mas com bastante firmeza; ritmo pausado para 
garantir a atenção do ouvinte.

ENTRISTECIDO Leitura em voz lenta e baixa, com expressão comovente.

ALEGRE Voz um pouco alta e rápida, se possível, simulando um sorriso.

PREOCUPADO Leitura envolvente, com volume de voz mais baixo.

SUAVE Volume médio de voz; leitura lenta, como se embalasse os ouvintes.

TOM DECLAMATÓRIO
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Em 1955, em Campina Grande, 
na Paraíba, boêmios faziam 
serenata quando chegou a polícia 
e apreendeu o violão.  O grupo 
recorreu ao jovem advogado 
Ronaldo Cunha Lima.  Sua petição 
é conhecida como Habeas Pinho.

Leia alguns fragmentos da  
petição:

CURIOSIDADE
Habeas Pinho

O instrumento do crime que se arrola 
nesse processo de contravenção 
não é faca, revólver nem pistola, 
é simplesmente, doutor, um violão. 

(...)

O violão é música e é canção, 
é sentimento, vida e alegria 
é pureza, é néctar que extasia, 
é adorno espiritual do coração. 

(...)
15



Mande soltá-lo pelo amor da noite, 
que se sente vazia em suas horas, 
pra que volte a sentir o terno açoite 
de suas cordas leves e sonoras. 

(...)

É o apelo que aqui lhe dirigimos, 
na certeza do seu acolhimento 
juntada desta aos autos nós pedimos 
e pedimos, enfim, deferimento. 

(Ronaldo C. Lima,  advogado)

CURIOSIDADE
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O juiz Arthur Moura deu a sentença:

Para que eu não carregue 
Remorso no coração,
Determino que se entregue
Ao seu dono o violão.
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 O cordel veio para o Brasil com os portugueses, criando no Nordeste brasileiro essa 

cultura, que ainda hoje é tradicional;

 por ser uma literatura local, sua existência fortalece o folclore e o imaginário 

regional, além de incentivar a leitura;

 hoje, a literatura de cordel é reconhecida como patrimônio cultural imaterial, tendo 

até mesmo uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel;

 graças à impressão em grande quantidade, o cordel popularizou-se por imprimir em 

papel as histórias rimadas dos repentistas que improvisavam rimas nas ruas e, 

depois, continuou sendo muito popular por contar histórias de maneira simplificada 

para seus leitores.

RECAPITULANDO...
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QUESTÃO 1 [Profa. Flávia Lêda]

Ai! Se sêsse!...

Se um dia nós se gostasse;
Se um dia nós se queresse;
Se nós dois se impariásse,
Se juntinho nós dois vivesse!
Se juntinho nós dois morasse
Se juntinho nós dois drumisse;
Se juntinho nós dois morresse!
Se pro céu nós assubisse?
Mas porém, se acontecesse
qui São Pêdo não abrisse
as portas do céu e fosse,
te dizê quarqué toulíce?

E se eu me arriminasse
e tu cum insistisse,
prá qui eu me 
arrezorvesse
e a minha faca puxasse,
e o buxo do céu furasse?
…
Tarvez qui nós dois ficasse
tarvez qui nós dois caísse
e o céu furado arriasse
e as virge tôdas fugisse!!!

(Zé da Luz)



21

Sobre a forma e o conteúdo do cordel, depreende-se que

A. é um texto predominantemente denotativo.

B. predomina a linguagem figurada.

C. o registro de linguagem mais comum é o padrão.

D. o eu lírico transparece certeza em relação aos fatos enunciados.

E. desvincula-se dos costumes locais, desprezando as identidades regionais e 

o folclore.



Para lhes deixar a par
Sobre esta literatura
Que é a mais popular
E ainda hoje perdura
Vamos direto ao começo
Donde vem esta cultura

Com esse mesmo papel
Era na Espanha vendido
Como “pliegos suetos”
Assim era oferecido
Em tabuleiro ambulante
Ao pescoço prendido

Foi Portugal que lhe deu
Este nome de cordel
Por ser vendido na feira
Em cordões a pleno céu
Histórias comuns, romances
Produzidos a granel

O cordel introduzido
No Brasil foi gradual
Maior parte dos folhetos
Como patrimônio oral
Ingressou principalmente
Como histórias de Sarau

Foi no Nordeste o local
Que lhe brasileirizou
Nos serões familiares
Dos sertões aonde chegou
Levando alegria ao povo
Pela voz do cantador

Sua primeira feitura
Na Europa aconteceu
Tipógrafos do anonimato
Botaram o folheto seu
Pra ser vendido na feira
E assim se sucedeu

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 2 A 4.

CAMPOS, A. A história do Cordel. Disponível em: https://mixmisturado.com/. Acesso em: 3 jun. 2020. 
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https://mixmisturado.com/


23

QUESTÃO 2 [Profa. Flávia Lêda] 

Sua primeira feitura
Na Europa aconteceu
Tipógrafos do anonimato
Botaram o folheto seu
Pra ser vendido na feira
E assim se sucedeu

Sobre essa estrofe, infere-se que

A. todos os versos rimam.
B. há rimas nos versos pares.
C. há rimas nos versos ímpares.
D. os versos são livres.
E. a linguagem predominante é denotativa.
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QUESTÃO 3 [Profa. Flávia Lêda] 

Segundo o texto, no Brasil, a literatura de Cordel ganhou mais força na região

A. Sul.

B. Norte.

C. Sudeste.

D. Nordeste.

E. Centro-Oeste.

Foi no Nordeste o local
Que lhe brasileirizou
Nos serões familiares
Dos sertões aonde chegou
Levando alegria ao povo
Pela voz do cantador
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QUESTÃO 4 [Profa. Flávia Lêda] 

Os versos que explicam a origem da palavra “cordel” são:

A. Botaram o folheto seu / Pra ser vendido na feira.

B. Assim era oferecido / Em tabuleiro ambulante.

C. Por ser vendido na feira / Em cordões a pleno céu.

D. Vamos direto ao começo / Donde vem esta cultura.

E. Nos serões familiares / Dos sertões aonde chegou.
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 Disponível em: https://tab.uol.com.br. Acesso em: 17 jun. 2020.

[Profa. Flávia Lêda] O texto lido é um 
cordel, pois

A. não apresenta rimas.

B. traz a figura do herói.

C. resulta das tradições populares.

D. abre mão de linguagem literária.

E. se trata de uma narrativa complexa.

https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2019/08/14/poetas-populares-no-instagram-resgatam-a-literatura-de-cordel.htm
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GÊNERO: TIRINHA

Conceito;

 características;

elementos composicionais;

 função(ões) da tirinha.
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