
 

1 
 

 A BRANCA DE NEVE EM CORDEL:UMA ABORDAGEM PARA A 

FORMAÇÃO DE LEITORES 

Carlos Ryan Silva de Araujo1 

Resumo 

Formar leitores sempre foi uma tarefa árdua e debatida em diversos 

momentos por diversos educadores nas diferentes etapas da educação. O 

ensino de literatura atualmente é trabalhado em sala de aula de forma ampla, 

mas o cordel não é trabalho com uma visão bem estruturada para formação 

de leitores. O conto maravilhoso A Branca de Neve ganha uma nova adaptação 

do cordelista Varneci Nascimento trazendo uma idealização no imaginário e 

fantasioso para o público infantil e juvenil buscando o interesse desde a capa 

até as ilustrações ao longo da narrativa. Nesse artigo buscarei explicar como 

o conto A branca de Neve deve influenciar o despertar diante da leitura lúdica 

é agradável com o cordel trabalhado em sala de aula e quais elementos 

devemos chamar a atenção nas ilustrações para realizar um suporte para a 

interpretação nas entrelinhas do texto. Os autores e textos selecionados para 

o corpus deste trabalho foram A Branca de neve, de Varneci Nascimento 

(2010), Abreu (2012), Aguiar (2012), BNCC (2017) Sousa (1976), Pinheiro 

(2012), Haurélio (2013) e Maxado (1980). 

Palavras- chave: Conto maravilho.  Literatura de Cordel.  Branca de Neve.  

Leitura. 

ABSTRACT 

Training readers has always been an arduous task and debated at different 

times by different educators at different stages of education. The teaching of 

literature is currently broadly worked in the classroom, but cordel is not work 

with a well-structured vision for the formation of readers. The wonderful tale 

A Branca de Neve gets a new adaptation by the cordelist Varneci Nascimento, 

bringing an idealization in the imaginary and fanciful to the children and 

youth audience, seeking interest from the cover to the illustrations 

throughout the narrative. In this article I will try to explain how the tale A 

Branca de Neve should influence the awakening before the playful reading is 

pleasant with the string worked in the classroom and which elements we 

should draw attention to in the illustrations to support the interpretation 

between the lines of the text. The authors and texts selected for the corpus of 

this work were A Branca de Neve, by Varneci Nascimento (2010), Abreu 

(2012), Aguiar (2012), BNCC (2017) Sousa (1976), Pinheiro (2012), Haurélio 

(2013)  and Maxado (1980). 

Words- Key: Wonderful tale. Literature of twine. Snow White. Reading 

 

                                                
1 http://lattes.cnpq.br/2576785421903056 
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1 INTRODUÇÃO  

Quando pensamos em trazer para a sala de aula uma leitura literária 

vem muitas perguntas a nossa cabeça principalmente quando optamos por 

trabalhar a literatura de cordel voltada para o público infantil e juvenil para 

realizar uma relação agradável entre os leitores e o texto. Em nossa prática 

em sala de aula nos anos iniciais realizamos leituras deleite todos os dias com 

os nossos alunos mais raramente escolhemos a literatura de cordel muitas 

vezes apenas fragmentos soltos, desta forma apresento A Branca de Neve em 

cordel um conto maravilhoso bastante conhecido tanto por professores como 

alunos mais essa adaptação aborda a curiosidade e o interesse no contar da 

história sendo em rimas e suas ilustrações acrescentando uma ludicidade 

para a leitura. 

Os contos maravilhosos apresentados as crianças como uma das 

primeiras leituras realizadas em casa ou até mesmo na escola se torna muito 

conhecido é até mesmo decorados não realizando interesse quando são 

trabalhados com frequências. Olhamos para os textos adaptados como um 

segundo texto com menos interesse que o original mais cada um traz suas 

características próprias diferenciadas. A adaptação A Branca de Neve em 

forma de cordel sendo um clássico popular oferece possibilidade de leitura 

prazerosa em sala de aula despertando aos alunos conhecimento de um texto 

em cordel popular e abre novos leques para a leitura no ambiente educacional. 

Diante da idealização acredito que tanto os contos de fadas como a 

literatura de cordel trazem uma aproximação dos discentes para a leitura em 

sala de aula ou até mesmo no ambiente familiar formando leitores literários 

iniciantes surgindo interesse para outras leituras através de pesquisas e livros 

de interesse próprio. 

O cordel trabalhado e até mesmo lido podemos perceber que traz fortes 

marcas da oralidade características da nossa língua popular que também 

ajuda aos nossos alunos a entender o texto pois é uma língua que os mesmos 

usam no cotidiano em casa com os colegas e em seus momentos de 

brincadeiras na rua e outros momentos de interação social. 
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No conto apresentado como sugestão de texto literário aborda 

momentos da narrativa diferentes do conto conhecidos por muitos, 

despertando ainda mais o gosto e o prazer para conhecer como acorrerá o 

final da história que muitos já conhecem. 

Ao falar em literatura de cordel é trazer a nossa cultura popular para a 

sala de aula para conhecimento de textos populares com uma linguagem que 

e do povo com características próprias versificadas e rimadas difundidas no 

nordeste brasileiro. 

2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O cordel é de origem ibérica portuguesa em forma de prosa, trago nas 

embarcações portuguesas para o Brasil, chegando e sendo contadas ao povo, 

desta forma ganha grande repercussão na oralidade entre o povo até os 

próprios poetas nordestinos metrificar e rima para uma estrutura única 

diante dos feitos realizados pelo cordelista Leandro Gomes de Barros. 

Quando pensamos em cordel escrito, lido em comunidades é em nossa 

casa em algumas ocasiões quem tem esse hábito nos deparamos com muitos 

momentos com várias perguntas como o cordel surgiu? Quais suas melhores 

histórias contadas ao povo? Qual foi o cordelista que começou a escrever 

literatura de cordel? Dentre essas e muitas outras perguntas vem a nossa 

mente quando começamos a ler e até buscar um pouco de informação a 

respeito do cordel. 

O cordel possui sua estrutura própria, muitas ocasiões divulgados e 

mencionados tanto na formada de oralização e outras impressos em folhetos 

foi ganhando espaço em feiras livres onde era comercializado para o público, 

impressos em papel barato e vendidos a baixo custo. Leandro Gomes de 

Barros, Paraibano natural da cidade de Pombal-PB, foi o grande pai e criador 

desta obra belíssima com linguagem própria, seus folhetos escritos em 

diversos ciclos com uma vasta obra impressa e vendidos para o povo. 

Os contos populares contados em várias idades são em diversos 

momentos encantadores e vem ao nosso encontro em forma verbal através da 

oralização, desta forma (DIÉGUES, 1973, P. 43) ressalta: 
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 De onde vem os Contos populares, este não raros, conhecidos entre 
nós, como “de fadas”, em Portugal como Histórias de Trancoso, na 
França como Contos de Perrault, e são também as Histórias da 
Carochinha ou do Arco-da- Velha? [...]. 

 

A cultura oral vem de geração contada pelos mais velhos costume 

adquirido na zona rural onde não existia eletricidade e muito menos meios de 

comunicação além das conversas e histórias oralizadas nos alpendres das 

fazendas onde eram recitados cordéis e história de Troncoso, nesses 

momentos crianças não participavam desses momentos de recitação oral , 

portanto ( PINHEIRO, 2012 ) relata que muitas crianças ficavam escondidas 

atrás dos pilares ouvindo e chegando até aprender estrofes inteiras de alguns 

cordéis recitados nesses encontros em fins de tarde. 

2.1 Os contos de fadas é o público infantil. 

Quando falamos e pensamos em contos de fadas para o público infantil 

lembramos da nossa infância e dos momentos de leituras em casa, na escola 

e até mesmo na oralização contados por nossos amigos ou colegas, lembramos 

que viajávamos na imaginação com muita euforia e curiosidades nos 

acontecimentos no decorrer das passagens da leitura principalmente nos 

contos de fadas com personagens como a bruxa malvada, a princesa, o 

cavalheiro e os demais seres maravilhosos que completava esses espetáculo 

fantástico com tantos elementos se tornaram grandes inspirações para 

autores para novas adaptações para que esse maravilhoso não seja perdido 

mais que permaneça viva em cada criança por diferentes fontes de publicação 

até que seja reportado ao cordel um gênero popular e nordestino que também 

traz esses contos de fadas como temática. 

Os contos de fadas e a adaptação deve ser voltados e recriados para 

jovens leitores como nos apresenta Vera Aguiar (2012, p. 47-48). 

O processo é o de adaptá-las aos novos leitores que os autores nos 

intuem como um público especial, com experiências de vida e de nível 

de conhecimentos diferentes daqueles dos adultos e, por conseguinte, 

com percepção do mundo e interesses próprios. Aliás, exatamente por 

isso, dentre os contos mágicos, curtidos ao pé do fogo, aqueles vividos 

por fadas e bruxas são os mais agradam aos pequenos. 
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Então podemos perceber que as adaptações para o público criança 

ganhando novos horizontes para os leitores referentes aos contos de fadas 

ganhando novas curiosidades não perdendo sua essência mais sendo recriado 

e tendo sua própria magia no contar e no desfecho da narrativa.  

Os contos de fadas são histórias que chamam a atenção das crianças 

em diversos aspectos com o uso de elementos mágicos os personagens 

malvados sempre são desmascarados no final e a própria magia das falas das 

qualidades que cada componente aborda e transborda para os leitores sendo 

agradável e apreciado nesse momento de leitura, por isso a adaptação é 

importante para que a história seja vivida pelos leitores de uma forma cada 

vez diferente do primeiro contato com o conto. 

As adaptações muitas vezes são vistas como uma obra secundária com 

pouca importância para os leitores iniciantes ou até mesmo leitores com vasta 

experiência mais cada obra aborda suas características próprias com 

objetivos centrados na formação leitora trazendo suas qualidades nas 

ilustrações e no enredo favorecendo a viagem na leitura e na interpretação 

tirando o leitor suas próprias conclusões.  

Referente as adaptações dos contos de fadas Vera Aguiar (2012, p.48) 

afirma que: “Em outras palavras a adaptação mantém a história original, 

reescrita segundo a necessidade de leitores específicos, enquanto o reconto 

dá-lhe roupagem diferente, mantendo, contudo, referências evidentes da 

fonte”. Alguns leitores não obtém uma diferenciação entre adaptação e 

reconto pois a adaptação traz características exatas da obra original já o 

reconto dá uma nova roupagem com uma nova forma de contar e recriar a 

história sem características da obra original mais ganhando uma nova versão 

de acordo com a idealização do autor. 

A Branca de Neve que será meio de estudo nesse artigo de autoria do 

cordelista Varneci2 Nascimento é uma adaptação da obra obtendo traços da 

fonte original que foi adaptado da obra dos irmãos Grimm.  

                                                
2 Varneci Nascimento nasceu em Banzaê-BA EM 24 DE ABRIL DE 1978. Formado em história pela UFPB é 

autor de mais de 200 folhetos em cordel sobre as mais variadas temáticas.  
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2.2 O TRABALHO COM O CORDEL POR PROFESSORES NA ATUALIDADE 

Ao longo dos meus estudos e práticas voltadas para a formação de 

professores, vejo pouco conhecimento do termo cordel para o público infantil, 

muitas praticas são desconhecidas por educadores da atualidade, 

principalmente obras voltadas para o leitor criança como a obra citada acima 

do cordelista Varneci. 

De acordo com PINHEIRO (2012) “ Há, em muitos cordéis, traços como 

o predomínio da fantasia, inventividade ante situações inesperadas 

/complexas, musicalidade expressiva, caráter fabular, marcas comuns à 

literatura para crianças” desta forma vejamos que a literatura de cordel está 

voltada para o público infantil em diversas obras como na fábula, adivinhas 

dentro outros que podemos criar conexões de atividades e contação de 

histórias em momentos de leitura literária em sala de aula para favorecer um 

momento de leitura por prazer aos nossos educandos não uma leitura forçada 

ou  meramente mecanicista favorecendo uma leitura por prazer e diversão 

entretanto será aguçado o desejo de ler por prazer, não para obter informações 

para responder certa atividade repassada em sala de aula.  

Ler e bem mais que decodificar palavras ou textos mais sim analisar 

seu real sentido nas entrelinhas de um texto, seja ele em prosa ou cordel. O 

cordel traz para a sala de aula musicalidade e expressividade em seus textos, 

referente a recitação de versos ou estrofes em uma leitura por prazer 

realizando uma estratégia de leitura a visualização e ativando o conhecimento 

prévio dos discentes realizando conexões com outros textos ou relembrando 

de situações parecidas, aguçando cada vez mais o desenvolvimento dos 

conhecimentos e proporcionando a persuasão da interpretação que os 

sistemas de ensino mais investe e  discute em nossa pratica na atualidade. 

Formar leitores fluentes e competentes, atualmente estes termos está 

ganhando espaço nos ambientes educacionais e em diversos programas 

voltados para o ciclo de alfabetização e nos anos finais, todavia não oferecem 

um acervo com livros literários para os leitores em formação se deleitarem as 

suas ilustrações e contações de histórias por professores nos sistemas 

educacionais. 
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Muitos professores que moram no berço da criação do cordel de 

Pombal-PB a Teixeira-PB, desconhecem que o maior cordelista de todos os 

tempos permeou por entes lugares, natural da cidade de Pombal, passando 

uma temporada em Teixeira que foi o grande Leandro Gomes de Barros 

criador de invariáveis cordéis que muitos desconhecem suas criações nem 

menos que foi ele. “Experiências culturais fortes e determinantes de grandes 

obras artísticas como o cordel, seu valor não está apenas nisto, estão 

praticamente esquecidas e a escola pode ser um espaço de divulgação destas 

experiências. Sobre tudo mostrando o que nelas há de vivo, de efervescente, 

como ela vem sobrevivendo e adaptando-se aos novos contextos 

socioculturais” (PINHEIRO, 2012), podemos perceber que o autor retrata e de 

grande valor regatarmos essa cultura em nossas salas de aula, não trabalhar 

meramente em uma ocasião mais resgatarmos o valor da cultura oralizada e 

cultivada por cordelistas da nossa terra isso e fazer cultura na 

contemporaneidade que vivemos atualmente.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O trabalho ainda encontrasse em fase de conclusão e em andamento 

para coletar e analisar o trabalho realizado com o cordel em diversas áreas da 

educação dos anos iniciais aos anos finais do ensino fundamental. 

Em sala de aula a troca de saberes e indispensável quando ocorre o 

processo de ensino e aprendizagem como trocas de vivências e culturas de 

diversos lugares e comunidades onde os alunos e professores estão ou 

estiveram inseridos ou tiveram momentos parecidas no decorrer de alguns 

momentos corriqueiros ou conversas no cotidiano. 

O cordel de alguma forma já esteve ou ouviram falar desse termo, 

adultos com os avós ou crianças com os pais alguns deles, nos primeiros 

momentos e dever do professor trabalhar essas perguntas prévias antes de 

tomar qualquer iniciativa em um ambiente alfabetizador sempre realizando 

uma busca na memória dos pequenos já conhecem ou ouviram falar, para 
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assim realizar o trabalho de fato como deve ser trabalhado com o leitor 

criança. 

O cordelista popular de bancada sempre produz na maioria das vezes 

sua obra com conhecimento de outra obra bem conhecida ou não, apenas 

nordestizando a obra para uma linguagem mais acessível para outros leitores 

com mais sonoridade na leitura para que produza maior facilidade no objetivo 

central o conhecimento ou da história contada em versos e rimas. 

O poeta Varneci traz uma obra fantástica com elementos maravilhosos 

no livro, trazendo maior praticidade no entendimento do conto, A Branca de 

Neve em cordel foi inspirada na obra de Perrault de uma forma diferenciada 

rimada e com versos em suas estrofes buscando o leitor criança ter cada vez 

mais curiosidade na leitura. 

Ao analisarmos vários momentos da explanação deste breve textos que 

abordo para vocês, podemos perceber que todos os pontos tragos justifica a 

importância de se trabalhar a literatura de cordel no processo de ensino e 

aprendizagem das nossas crianças em sala de aula, momentos que são pouco 

tragos para o ambiente alfabetizador por profissionais que conhecem mais 

pouco valoriza nossa cultura e aprendizagem que podemos obter com o cordel 

nordestino. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do meu trabalho acima podemos perceber que o cordel tem 

várias vertentes favoráveis na formação de leitores desta forma devemos 

conhecer a essência que cada obra traz de inovador e adaptarmos a nossa 

realidade e fazer acontecer como um despertar lúdico para prender a atenção 

dos leitores em construção que estão em nossos ambientes educacionais. 

Espero que este artigo possa orienta professores no processo de ensino 

com o cordel voltado para o público infantil possibilitando melhores caminhos 

para serem trabalhados em sala de aula.  Ler o cordel será de grande avanço 

nas salas de aulas pois possibilitará aos educandos um conhecimento prévio 

da obra e até mesmo os despertar pela leitura literária em sala de aula. 
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Para formarmos leitores fluentes e competentes no que leem, 

precisamos também ser leitores ativos e conhecedores do que iremos abordar 

e repassar para os nossos alunos desde de uma pequena obra as mais 

complexas.  

Atualmente temos que nos embasa na construção de leitores fluentes 

assim ressalta (WANDERLEY, 2021) que a formação de leitores é, ou deveria 

ser, uma das tarefas primordiais no exercício da docência, qualquer que seja 

a área de atuação de um professor. Cabe esclarecer que esta não é uma tarefa 

fácil, principalmente no atual contexto da educação brasileira. A dificuldade 

em formar leitores, mais ou menos competentes, deve-se aos mais diversos 

fatores, estes já bastante apontados e discutidos nos mais diversos meios, 

então fica evidente nossa como e primordial trabalhar a leitura em sala de 

aula. 
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