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 RESUMO  

 Introdução: Trata-se o artigo é um estudo com base em Virgulino Ferreira da Silva mais 

conhecido como lampião, o maior cangaceiro de todos os tempos na região nordeste do 

Brasil. A análise do personagem de Lampião na Literatura de Cordel mostra que ele foi uma 

figura importante na Literatura e na História. O cangaço tem suas origens na década de 30. 

Foi um movimento social que abraçou um período em permitia compreender fatos 

relacionados a história do banditismo social no Brasil. Objetivo: Tem como objetivo 

relacionar a Literatura de cordel para conhecimento na forma estrutural de um texto em forma 

de poesia. Metodologia: A pesquisa realizada foi bibliográfica e pedagogia de projeto. O 

projeto elaborado foi a chegada de Lampião no inferno será trabalhado no Ensino Médio. 

Resultados e discussão: A análise do personagem de Lampião na Literatura de Cordel 

mostra que ele foi uma figura importante na Literatura e na História. O cangaço tem suas 

origens na década de 30. Com esse fato a Literatura está sempre rondando historias para a 

elaboração de cordéis referentes a sua imagem. O mesmo trabalha o personagem através de 

um projeto pedagógico que tem como objetivo abordar a temática cordel em sala de aula 

através do cordel intitulado: A chegada de Lampião no inferno. Foi um movimento social que 

abraçou um período em permitia compreender fatos relacionados a história do banditismo 

social no Brasil.  Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, foi um  personagem épico da 

literatura principalmente na região nordeste do Brasil. Conclusão: Assim,   é de grande valia 

trabalhar a literatura em cordel com nome de um grande personagem , como Lampião, no 

âmbito escolar dada a sua história e origem que se assemelha a grandes ícones literários. 
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