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RESUMO

      Pensar nos processos de transplantação e fixação da língua portuguesa é considerar também os meios que permitiram essa consolidação linguística, desde os seus sujeitos,

até as mais diversas práticas discursivas que se movem através de uma língua e por meio das quais a língua também se move, demonstrando-nos seu caráter vivo e aberto à

possibilidade de constante câmbio. 

      No caso do Brasil, embora sejam muitas as variações fonéticas existentes, podemos identificar um significativo traço de homogeneidade da/na língua portuguesa. Nesse

sentido, parece plausível pensar que a literatura popular portuguesa – em folhetos – foi uma das poucas, senão a única, que, testemunhando o percurso do português – tanto o

cidadão, quanto o idioma –, sobreviveu até os dias de hoje, resultando naquilo a que muitos especialistas da cultura popular brasileira designam como literatura de cordel; a qual,

a despeito de toda a crítica marginalizante que sobre si recai, destaca-se como importante ferramenta para a consolidação de toda uma vertente poética no Nordeste do Brasil,

sobrevivendo com grandeza vivaz e assinalando as expressões oral e escrita de uma literatura popular representativa da cultura brasileira.

      Atentos a essa problemática, o presente trabalho, fruto de investigações em fase de conclusão no âmbito de doutoramento em Letras, bem como daquelas advindas

especificamente do campo da Educação, pretende demonstrar a maneira pela qual a história da literatura de cordel brasileira, em sua apropriação, fixação e desenvolvimento,

colaborou, em distintos graus, para o processo de consolidação da língua portuguesa em um território no qual muitas outras expressões linguísticas circulavam e, como se sabe,

ainda circulam. Para tanto, dentre outros, apoiamo-nos em autores como Teyssier (2004); Machado Filho, Mattos e Silva (2009); Nogueira (2004); Diégues Júnior (1986) e Abreu

(1999).

      É importante destacar que a análise feita toca os modos de domínio da diáspora lusitana em suas facetas política e cultural, ponto este em que a literatura de cordel

desenvolve um fulcral papel. Pensamos nos instrumentos que permitem a expansão e concretização de uma língua até então estrangeira em um território no qual já circulavam

outras expressões linguísticas. Para além da explicação advinda dos horrores da colonização, que consigo traz o extermínio físico e simbólico do outro (a exemplo das ações

pombalinas de proibição do falar Tupi), importou-nos a discussão acerca de uma fixação que não se dava apenas pela eliminação linguística da alteridade, mas também aquela

que lança mão de meios outros, inclusive de táticas literárias, como o foi no caso do cordel.

      Esta, ao acompanhar a língua portuguesa em suas “viagens”, e ao fazer-se por ela, indubitavelmente possibilitou uma construção mútua entre língua e literatura, de modo que

a língua portuguesa também se realizasse e se desenvolvesse através da literatura de cordel. De fato, a leitura de folhetos nos serões ou em público, as cantorias e os improvisos

compõem um conjunto de fatores que culminam num dado evidente: a prosódia das rimas ditas em voz alta, a incontável repetição das mesmas histórias, cada qual atualizada na

voz de um “autor”, e principalmente o receptor/ouvinte desses textos, todas estas são pequeninas peças de uma grande engrenagem linguística que fez com que a língua

portuguesa, a partir da diáspora lusitana, se instalasse no Brasil e, com o tempo, se fixasse nesse território, contribuindo, ainda que minimamente, para a realidade linguística de

nosso país, que, como já referido, é relativamente homogênea.

      A literatura de cordel, neste e noutros sentidos, configura-se, pois, como dado cultural imprescindível à compreensão dessa relação tão instável e ainda pouco precisa entre a

português de Portugal e o do Brasil, nomeadamente no que diz respeito aos pontos em comum que existem entre essas duas realidades linguísticas, tão distintas entre si e, ao

mesmo tempo, tão inteligivelmente semelhantes. A par de qualquer discussão linguística, o argumento que aqui se levanta é o de que a literatura, enquanto um objeto de

enunciação em língua portuguesa, colaborou para a promoção desse idioma no espaço colonial, sobrevivendo às intempéries da cultura elitista e marginalizante, conservando-se

vivamente no seio da cultura brasileira desde os tempos em que a ideia de Brasil sequer existia até a época em que – hoje – a nacionalidade brasileira está cada vez mais

consolidada e firmada em sua língua – o português. 

      No entanto, como apontam as pesquisas, esta literatura, ainda que tenha colaborado para a difusão da língua portuguesa no território brasileiro (por sua inequívoca influência

de ares ibéricos), ao sobreviver ao tempo de modo a se impor no Brasil, o fez recriando a língua portuguesa a partir dos vários “falares” do país. 
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