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Introdução

Os Almanaques de Cordel ou “folhinhas do ano”, 
como destaca Roberto Benjamin [1], são publicações 
anuais, compostas em prosa e verso, editadas por 
poetas populares do Nordeste que apresentam um 
conteúdo bastante diversificado. Ali estão contidos: o 
calendário (com feriados e festas móveis da Igreja 
Católica), as fases da lua, as principais efemérides do 
ano (posições de encontros, de oposições e de 
quadraturas de planetas, assim como eclipses solares e 
lunares), previsões do tempo e suas conseqüências para 
a agricultura, horóscopos, receitas da medicina popular, 
ensinamentos diversos e pensamentos morais. Estes 
livretos são impressos em gráficas artesanais, muitas 
delas formadas apenas de caixas de tipos e de prelos 
manuais ou a pedal. Estes almanaques podem ser 
entendidos, assim, como legítimos objetos de estudo da 
Folkcomunicação, ou seja, o campo de pesquisas que 
na acepção de Luiz Beltrão [2] e no dizer de José 
Marques de Melo [3], investiga os processos de 
tradução dos conteúdos midiáticos feita pelos meios 
populares de informação de fatos e de expressão de 
idéias.

Os almanaques de cordel apareceram no Nordeste 
em 1920, tendo sido O Vaticínio e Prognóstico do Ano, 
do paraibano José Honorato de Souza, o primeiro deles 
a circular regularmente no país, segundo informa 
Rosilene Alves de Melo [4]. A ele se seguiram vários 
almanaques de outros autores e que proliferaram 
principalmente a partir da década de 1930, quando os 
até então muito populares almanaques de farmácia 
sofreram certo declínio. Diferentemente dos 
almanaques de farmácia, publicações dedicadas mais 
ao entretenimento leve e à divulgação de curiosidades, 
os almanaques de cordel concentraram sua atenção nas
atividades já acima mencionadas e mais diretamente 
ligadas aos interesses do homem do campo. A matriz 
de todas essas publicações remonta aos antigos 
almanaques astrológicos manuscritos da Idade Média e 
principalmente aos mais recentes da Idade Moderna 
surgidos após o advento da Imprensa. Dentre estes se 
destaca o Lunario Perpétuo do astrólogo valenciano 
Jerônimo Cortés [5], editado na Espanha pela primeira 
vez em 1596 e cuja primeira tradução para o português 
data de 1703. Livro muito popular nas regiões rurais do 
Brasil nos séculos XVIII, XIX e na primeira metade do 
século XX, o Lunario Perpétuo é uma obra calcada em 

preceitos astrológicos inseridos em uma visão mágica de 
mundo muito em voga no Renascimento. A análise do seu 
discurso e desta visão de mundo na qual está inserido é 
algo de fundamental importância para a compreensão da 
mensagem dos almanaques de cordel, mas cuja 
complexidade transcende o espaço deste presente estudo, 
oferecendo-se, entretanto, como tema de estudos futuros. 

Material e Métodos

O presente trabalho é um estudo sociológico 
comparativo que visa esclarecer a opinião frequentemente 
emitida sobre os Almanaques de Cordel como sendo eles 
veículos midiáticos populares “diluidores de saberes”. Na 
tentativa de esclarecer esta questão lançamos mão de 
conceitos e de formulações recentes sobre o aludido embate 
entre cultura popular e saberes massivos e eruditos. 
Apoiamos nossa análise em um referencial teórico que 
deriva da obra de Gramsci e que segue por pensadores mais 
recentes como Nestor Garcia Canclini e Jesus Martin-
Barbero. Como forma de construir e de melhor expressar o 
nosso próprio pensamento a respeito do discurso dos 
Almanaques de Cordel, construímos uma metáfora na qual 
a tônica de tais discursos literários é comparada à do 
Movimento Impressionista na história da Arte [6].

Resultados e Discussão

Os Almanaques de cordel foram descritos na recente 
literatura de pesquisa por Ferreira [7], como autênticos 
“diluidores de conhecimentos”. Neste mesmo sentido, 
como assinala França Junior [8]: “os textos presentes não 
eram apenas narrativas a partir de histórias fantásticas 
colhidas do imaginário popular nordestino. Era também 
uma coletânea a partir de fatos reais e de fatos científicos, 
meteorológicos e astronômicos /.../ O almanaque 
funcionava como uma espécie de diluidor de saberes 
científicos e tradicionais para uma linguagem popular, 
bem como um espaço onde saberes populares e científicos 
se confundiam”.

Este caráter híbrido dos almanaques desafia a clássica 
concepção ingênua de cultura popular enquanto algo 
imutável, enquanto um simples repositório de tradições a 
serem cuidadosamente preservadas como se fossem ilhas 
isoladas no espaço e no tempo e como se tais tradições não 
interagissem continuamente com as influências da cultura 
erudita e da cultura de massas. Pensar a cultura popular 
pelo prisma da simples oposição diante da cultura erudita 
ou do massivo, pode induzir a uma tendência de proteção 



da mesma como um objeto indefeso e quase infantil,
permanentemente atacado pelas influências 
deturpadoras do erudito e do massivo. Se, entretanto, 
refletirmos sobre o processo de construção da 
dominação cultural de forma mais complexa, enquanto 
um processo hegemônico e não impositivo, 
perceberemos, como alerta Gramsci [9] que o caráter 
essencial de tal dominação cultural passa a ser o 
“consentimento” conquistado no próprio processo de 
construção desta hegemonia.

É neste sentido de conquista da hegemonia que se 
pode compreender também o processo de hibridização 
contido na evolução das transformações ocorridas nos 
almanaques ao longo dos tempos. Portanto, esta 
hibridização em constante mudança, pode ser 
encontrada ao longo de todo o processo histórico de 
construção dos almanaques. Hibridização esta, que 
deve ser vista também como o marco essencial para se 
compreender em toda a sua riqueza e complexidade o 
próprio fenômeno Almanaque.

Têm-se afirmado, com freqüência e com exatidão, 
que estes almanaques de cordel guardam uma marcante 
influência de almanaques bem mais antigos e que a 
matriz dos mesmos pode ser certamente encontrada no 
Lunario Perpétuo do valenciano Jerônimo Cortéz. 
Resta, entretanto, perguntarmos como esta influência 
evoluiu, ainda que sem desafiar o “núcleo duro” desta 
sua matriz espanhola, incorporando novos elementos 
culturais ao longo do tempo e mesclando-os em um 
caldo cultural ainda mais complexo. É preciso, 
portanto, refletir sobre como se aglutinam 
historicamente os diversos saberes contidos nos 
Almanaques de um modo que não os entronizem 
simplesmente em objeto de adoração a ser preservado 
dos ataques deturpadores da modernidade. Como 
assinala Martin-Barbero [10]:

“Seguir pensando o massivo como algo puramente 
exterior, cuja única coisa que faz é parasitar, 
fagocitar, vampirizar o popular, só pode fazer-se a 
partir de duas posições. Ou desde a posição dos 
folcloristas, cuja missão é a de preservar o autêntico, 
cujo paradigma segue sendo o rural e para os quais 
toda mudança é uma desagregação, isto é uma 
deformação de uma forma fixa de sua pureza original; 
ou desde uma concepção da dominação social que não 
consegue pensar o que produzem as classes populares 
a não ser em termos de uma reação ao que induz a 
classe dominante”.

É neste mesmo sentido, que se coloca o complexo 
conflito entre os avanços da modernidade e a 
manutenção de uma tradição cultural como a dos 
Almanaques de Cordel. Como alerta Canclini [11]:

“A bibliografia sobre cultura costuma supor que 
existe um interesse intrínseco dos setores hegemônicos 
em promover a modernidade e um destino fatídico dos 
populares que os arraiga às tradições. Os

modernizadores extraem dessa oposição a moral de que 
seu interesse pelos avanços, pelas promessas da história, 
justifica sua posição hegemônica, enquanto o atraso das 
classes populares as condena à subalternidade. Se a 
cultura popular se moderniza, como de fato ocorre, isso é 
para os grupos hegemônicos uma confirmação de que seu 
tradicionalismo não tem saída; para os defensores das 
causas populares torna-se outra evidência da forma como 
a dominação os impede de ser eles mesmos.”

É importante, portanto, que se desenvolva de modo um 
pouco mais cuidadoso esta acima aludida caracterização 
dos Almanaques de Cordel como elementos diluidores de
saberes, pois ela pode ser interpretada quer no sentido de 
uma integração harmônica de tais conhecimentos diluídos 
em seu discurso, quer no sentido oposto de uma simples 
justaposição incongruente dos mesmos.

É um fato inconteste que o discurso premonitório dos 
Almanaques de Cordel (discurso este baseado em preceitos 
astrológicos) está em completo desacordo com a ciência 
moderna. O Almanaque de Cordel mescla em um mesmo 
caldo cultural saberes pertencentes ao que, no dizer de 
Thomas Kuhn [12], seriam paradigmas incomensuráveis 
entre si; coisas como água e óleo. Ele reúne, por exemplo, 
elementos anacrônicos de uma tradição astrológica muito 
antiga (mais sintonizada com uma visão de mundo descrita 
por Kerney [13] como mágica e medieval), do que com 
outros elementos isolados de saberes mais recentes 
(inclusive do discurso científico) produzindo, deste modo, 
um discurso por vezes inconsistente e que se assemelha a 
um mosaico ou a uma colcha de retalhos. Como assinala 
Roberto Benjamin [14]: 

“Utilizando-se das tabelas do Lunário, os poetas 
populares elaboram seus almanaques e ganham a 
reputação de conhecedores dos segredos dos astros, sem 
nunca haverem realizado observações sobre a órbita 
celeste ou deterem conhecimentos astronômicos”. 

O discurso do Almanaque Astrológico de Cordel 
apresenta-se, assim, como um quadro impressionista, pois 
contém uma imagem difusa que carrega uma indefinição 
dos detalhes do objeto enfocado, utilizando-se de 
pinceladas soltas de conhecimentos para retratarem o devir, 
assim como os pintores daquele movimento artístico 
utilizavam-se de pinceladas soltas de tinta para retratarem a 
realidade percebida. Se os pintores impressionistas, como 
Van Gogh, Monet ou Degas, tentavam ressaltar, com suas 
pinceladas soltas de tinta, a luz e o movimento; os autores 
de almanaques, como Manoel Luiz dos Santos [15], José 
Costa Leite ou Manoel Caboclo, tentam enfatizar a 
previsibilidade do devir pelos sinais por eles captados de 
forma mística no comportamento dos homens e da 
natureza.

Conclusões

Os Almanaques de Cordel, do ponto de vista literário, 
são obras nas quais alguns poucos detalhes bastam para 
estabelecer as impressões sensoriais de um fenômeno. Não 



há a busca de um sentido ou de uma seqüência lógica 
de eventos presente em uma multiplicidade complexa 
de evidências observacionais, como no caso do 
discurso científico. Neste contexto, a sintaxe perde a 
sua estruturação clara e torna-se algo apenas 
esquematizado, levando em conta as necessidades 
expressivas para a captação do mundo subjetivo que o 
autor deseja retratar.

Há, assim, um abandono proposital da ordem lógica 
do discurso, adotando-se uma narrativa que conduz o 
leitor a ter a sensação de estar diante não de uma 
simples descrição da realidade calcada em pressupostos 
explícitos (como no caso de um modelo científico), 
mas sim estar ele diante de uma explicação de ordem 
divina, como se fosse o autor um autêntico profeta ou 
uma testemunha dos fatos futuros por ele anunciados. 
Saber em que sentido este discurso profético se articula 
com saberes antigos, e investigar em que medida ele é 
influenciado pela modernidade, é algo que se oferece 
como um novo problema de pesquisa a ser 
oportunamente confrontado.
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Figura 1. Auto-retrato impressionista de Vincent van Gogh. Pinceladas 
soltas de tinta tentam retratar a luz e o movimento.

Figura 2. Almanaque para 2009 de Manoel Luiz dos Santos. Pinceladas 
soltas de saberes tentam retratar o devir.




