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Resumo: A literatura popular é segundo Mark Curran: o retrato de um povo com 
uma maneira de viver de um país e de sua visão dos eventos, o cordel trás as histórias 
populares e seus aspectos descritos poeticamente, aspectos esses políticos, culturais, 
religiosos, econômicos, sociais, sendo um reflexo do cotidiano do “povo”, apresentando 
a interação popular com a religiosidade. Assim como também a literatura regional em 
seu todo. Essa pesquisa se delimitará na análise e percepção do espaço das religiões 
afro-brasileiras nessa literatura, tanto regional como especialmente no cordel. Como 
aparecem, como são descritas, quando aparecem e suas representações. Essa pesquisa 
se utilizará de uma literatura especificamente nordestina, como o cordel  e  as escritas  
do Seridó, o que é  trazido nas  obras populares/regionais sobre as religiões afro-
brasileiras, isso quando há algo. 
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Abstract: The popular literature is according to Mark Curran : the portrait of a 
people with a way of living of a country and its view of events , the line behind the 
popular stories and aspects described poetically , aspects such political , cultural, 
religious , economic, social , being a reflection of everyday "people" , presenting the 
popular interaction with religiosity . As well as regional literature as a whole. This 
research is delimit the analysis and perception of space of the african -Brazilian religions 
in this literature , regionally and especially in the string. As they appear , as are 
described , when they appear and their representations . This research will be used in 
a specifically Northeastern literature, such as the line and the writings of the Seridó , 
which is brought in popular / regional works on the african  -Brazilian religions , 
that when there is something . 
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INTRODUÇÃO 
 

As práticas e rituais das religiões afro-brasileiras estão presentes em todos os 
cantos do território nacional, e não seria diferente no Seridó Potiguar. Buscaremos 
entender e analisar estas práticas, entre elas a Umbanda, a Jurema e o Candomblé, na 
literatura regional, em especial o cordel e as memórias. Neste sentido, o nosso corpus 
documental é este, utilizando-o como fonte privilegiadas de análise, sob a luz da 
História Cultural, quando possibilitou a expansão das fontes para a pesquisa 
historiográfica e fez com que a literatura se tornasse um elemento agregador na 
compreensão de lugares, sensibilidades, ideologias, gestos e desejos reelaborados e 
reafirmados por cronistas dos mais variados espaços sociais. 

 

Dois historiadores brasileiros, entre outros, se detiveram em entender a 
literatura como fontes especiais para o entendimento da História. Em “Literatura 
como  missão:  tensões  sociais  e  criação  cultural  na  Primeira  República”  (2003), 
Nikolau Sevcenko adverte que a literatura pode propiciar ao historiador novas vozes 
que não aparecem na História tradicional, em que apenas os vencedores têm vez. 
Assim, o passado pode ser revisitado na visão de sujeitos comuns. Também Sandra 
Jatahy Pesavento corrobora com a reflexão de Sevcenko na obra “História e História 
Cultural” (2004), onde afirma que a História e a Literatura “são formas de explicar o 
presente, inventar o passado, imaginar o futuro” (PESAVENTO, 2004, p. 80), sem 
deixar de pontuar que o historiador deve perceber a escrita literária como uma 
representação, muitas vezes ficcional, e por conta disto, há necessidade de encará-la 
como  fonte,  e  assim  sendo,  passível  de  análises  diversas  e  muitas  vezes 
controversas. É nesta perspectiva que buscaremos analisar as narrativas contidas na 
Literatura regional no que tange as representações que se construíram sobre as 
religiões afro-brasileiras no Seridó Potiguar. 

 

Aqui então pensamos em analisar as percepções das idéias em relação às 
religiões afro-brasileiras nessa literatura regional, produzida na região do Seridó, se 
especificando também na literatura de cordel nordestina. A representação das religiões 
afro-brasileiras ainda se mantem mínima, porém para uma quantidade de escritos  
devocionando  ou  contando  sobre  as  religiões  cristãs,  a  participação, colocação 
de qualquer que seja sobre as religiões afro-brasileiras já conta muito para esse 
trabalho. Aqui discorreremos sobre essas literaturas e onde estão as religiões afro- 
brasileiras nesse espaço? Principalmente histórico. 

 
 
 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os materiais e os métodos aqui desenvolvidos são a própria literatura 
popular, o cordel e a literatura regional seridoense, fazemos uma catalogação dessa 
literatura nas bibliotecas da região de Caicó, atrás desse material. A catalogação foi 
delimitada nas bibliotecas: Biblioteca Setorial do Centro de Ensino Superior do 
Seridó/CERES-Caicó; Biblioteca Pública Olegário Vale, residente na cidade de Caicó- RN 
e por fim alguns acervos cordelianos que estão presentes no Laboratório de 
Documentação Histórica do CERES-Caicó. Todos foram pesquisados, catalogados em 
uma lista para serem analisados, possibilitando um grande acervo de fonte para esse



 

trabalho. De inicio iriamos fazer uma leitura e análises de bibliografias da literatura 
de  cordel,  o  estudo  se  concentraria  nessa  parte  apenas  de  observar  os 
conhecimentos bibliográficos sobre o objetivo da pesquisa. Seguiríamos para adquirir 
os documentos necessários para esse trabalho, como livros de memórias, livretos de 
literatura de cordel, fazendo assim essa catalogação, aderindo o material, iriamos 
para analise efetiva das fontes encontradas. 

 

O método seria o de depois da catalogação, que essa tarefa já inúmera os 
métodos utilizados, a análise de cada material, levantando o que teria de utilizável 
nessa pesquisa, o que encontramos de inicio sobre a pesquisa. Ao longo dessa 
tarefa, perceberíamos o que poderíamos elencar de produção resultante, o que se 
encaixava   para   podermos   utilizar   em   uma   produção   final   desse   trabalho. 
Basicamente esse trabalho se coloca na observação/análise, aprofundamento da 
percepção dos materiais, o que eles trazem para pesquisa e em conjunto com as 
referências bibliográficas perceber o que a pesquisa objetiva. A pesquisa se preocupará 
na percepção do espaço, da representação das religiões afro-brasileiras na  literatura  
de  cordel  para  percebermos  o que  há  nesses  materiais  coletados resultando na 
produção acadêmica de artigos, apresentando em eventos. 

 
 

 
RESULTADOS 

 

A pesquisa por enquanto está em andamento, tendo seu início no período de 
2015.1, um dos resultados foi a produção de um artigo intitulado “’Negro a cor do mal’ 
– o negro na literatura poética nordestina”, falando da representação do negro em dois 
cordéis específicos encontrados a partir desse trabalho. Esse artigo foi apresentado e 
publicado no V Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades, sendo por enquanto 
apenas a única produção acadêmica resultante dessa pesquisa. Ela ainda está 
percorrendo o caminho, com muitas discussões bibliográficas e na catalogação de 
materiais literários regionais e cordelianos. 

 

O caminho que estamos é na análise dos materiais catalogados, percebendo a 
representação  das  religiões  nessa  literatura  e  percebendo  tudo  aquilo  que 
estudamos de acordo com as referências bibliográficas lidas. O resultado esperado e 
que estamos percorrendo para alcançar é o de identificar os cordéis em que 
apresentam temas relacionados com a pesquisa, analisar a produção dos poetas e 
escritores/memorialistas da região, suas visão sobre a temática pesquisada, visando 
na apresentação de trabalhos e produções de artigos acadêmicos entornam disso. 

 
 

 
DISCUSSÕES 

 

As discussões que englobam essa pesquisa se remete a literatura regional do 
Seridó, como as visões dos escritores, memorialistas dessa literatura colocando a 
temática da religião afro-brasileira em suas obras, o que encontramos sobre esse tema 
nessa literatura. Porém mais especificamente se concentrará na análise da literatura 
poética nordestina, o cordel, como nesse material aparecem as religiões afro-
brasileiras.  As  discussões  também  se  concentrarão  em  conjunto  com  as



 

referências bibliográficas lidas, com autores que falam sobre a temática da pesquisa 
e sobre as fontes utilizadas na mesma. Trazemos  Mark Curran, Julie Cavignac, 
Márcia Abreu, Rosilene Alves de Melo e também o folclorista Câmara Cascudo, 
falando tanto da literatura popular como a literatura memorialista regional. Todas essas 
referências se concentrarão como base para pesquisa, além da discussão com o 
estudo sobre as religiões afro-brasileiras, trazendo autores/escritores conhecedores 
dessa temática. 

 
 

 
CONCLUSÃO 

 

Essa pesquisa possibilitará no entendimento de como estão sendo colocadas, 
representadas as religiões afro-brasileiras na literatura popular e regional, como são 
vistas, repassadas para os leitores. A análise resultará na compreensão dos espaços 
dessas religiões nessa categoria de literatura, quais as visões e conhecimentos são 
encontrados no cordel e na literatura regional com os escritores, memorialistas e 
poetas. Isso além do mais ajudará na compreensão da temática nessas bibliografias, 
mas também na produção de materiais, artigos acadêmicos para possibilitar na 
visualização dos demais sobre a temática nas fontes catalogadas. O conhecimento 
acrescentará na aproximação da literatura regional, trazendo novas fontes para a 
historiografia e no entendimento abrangente da temática, novos estudos e análises, 
novas produções acadêmicas, inovando no material de pesquisa acadêmica. 
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